PRAVILNIK

FZS O USPOSABLJANJU
1. Člen – vsebina pravilnika

S tem Pravilnikom se določi način izvajanja strokovnega usposabljanja, imenovanje in sestava
komisij, postopek preverjanja, postopek priznavanja strokovnega usposabljanja, izdaja potrdil
o uspešno opravljenem usposabljanju ter preizkusu znanja.
Za izvajanje strokovnega usposabljanja se uporabljajo predpisi iz področja športa (Zakon o
športu, Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu – Strokovni svet RS za šport).
2. Člen – izvajanje vadbe in strokovna usposobljenost
Športno vadbo lahko vodi samo strokovni kader, ki ima v RS veljavno strokovno
usposobljenost oziroma izobrazbo. (Zakon o športu RS: »Strokovni delavec v športu mora
imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost«; več v 26. – 31. členu
zakona).
Ustrezno usposobljenost za vodenje športnih programov je možno pridobiti samo z
udeležbo na tečajih strokovnega usposabljanja, katerih programi so potrjeni s strani
Strokovnega sveta RS za šport (SS RS). Strokovno usposabljanje izvajajo nacionalne
panožne športne zveze. Seznam teh veljavnih programov strokovnih usposabljanj se lahko
preveri na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Če programa
strokovnega usposabljanja ni na tej uradni spletni strani, pomeni, da oseba, ki je opravila eno
od mnogoštevilnih »strokovnih usposabljanj«, ki jih ponujajo različne organizacije ali
posamezniki na »prostem trgu«, ne pridobi »uradno veljavne strokovne usposobljenosti« za
delo v športu ali fitnes centru. Prav tako diplome in potrdila, ki se jih pridobi na ta način,
nimajo zakonsko uradne veljave.
3. Člen – strokovno usposabljanje
Strokovno usposabljanje po tem pravilniku pomeni:
- strokovno usposabljanje za nazive, priznane po sklepu Strokovnega sveta RS za šport;
- strokovno usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne klasifikacije.
FITNES ZVEZA Slovenije (FZS) ima po sklepu Strokovnega sveta RS za šport potrjene
programe za izvajanje naslednjih strokovnih usposabljanj:
1. Fitnes:
- strokovni delavec 1 – naziv »vaditelj fitnesa«
- strokovni delavec 2 – naziv »inštruktor fitnesa«
- strokovni delavec 3 – naziv »trener fitnesa«
2.
-

Skupinska fitnes vadba:
strokovni delavec 1 – naziv »vaditelj skupinske fitnes vadbe«
strokovni delavec 2 – naziv »inštruktor skupinske fitnes vadbe

3.
-

Pilates:
strokovni delavec 1 – naziv »vaditelj pilatesa«
strokovni delavec 2 – naziv »inštruktor pilatesa«

Skladno s sklepom Strokovnega sveta RS, veljavno zakonodajo in razvojnimi trendi na
področju fitnesa, se v FZS trudimo, da v sistemu strokovnega usposabljanja inovativno
delujejo vidni slovenski in tuji priznani strokovnjaki. Na ta način poskušamo našemu
celotnemu strokovnemu kadru zagotoviti kvalitetne informacije in jih pripraviti za dobro in
učinkovito delo v športni praksi. Razpisi tečajev oz. strokovnih usposabljanj so javni in
objavljeni tudi na spletnem portalu FZS. Celoten nadzor vodi Strokovni odbor FZS, ki ga
vodijo vodilni strokovnjaki na posameznem področju.
4. Člen – prijava na usposabljanje
Nosilka javnega pooblastila za strokovno usposabljanje na področju fitnesa, skupinske fitnes
vadbe in pilatesa, FZS, objavi razpis za strokovno usposabljanje na svojem spletnem portalu
najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek usposabljanja.
FZS zagotovi, da je prijave za usposabljanje mogoče oddati tudi elektronsko (e-pošte ali eobrazec na spletnem portalu).
Prijavo kandidata na usposabljanje lahko vloži kandidat sam, ali organizacija, ki je plačnik
usposabljanja. FZS potrdi prejetje prijave in preko e-pošte kandidata obvešča o vseh potrebnih
informacijah vezanih na usposabljanje.

5.Člen - pogoji za pristop na usposabljanja
Pogoji za pristop na vaditeljsko stopnjo: končana srednja šola + polnoletnost
Pogoji za pristop na inštruktorsko stopnjo: uspešno opravljeno vaditeljsko usposabljanje + 40
ur prakse v lastnem okolju
Pogoj za pristop na trenersko stopnjo: uspešno opravljena inštruktorska stopnja + 2 leti
delovanja kot inštruktor

6.Člen - prijava na izpit in veljavnost
Prijava na izpit se opravi preko e-pošte (fzs@fitnes-zveza.si) ali spletnega obrazca, ki je
dostopen na spletnem portalu FZS (www.fitnes-zveza.si), najmanj 48 ur pred razpisanim
terminov. Morebitne odjave od izpita se izvedejo najmanj 24 ur pred razpisanim terminom. V
primeru, da se posamezniki odjavijo kasneje, se izpitni termin obravnava kot neuspešen
pristop k izpitu.
V kolikor kandidat opravi le del izpita (npr. samo modul 1, modul 2 pa je neuspešno
opravljen), mu velja uspešno opravljen modul dve leti. Po preteku dveh let, veljavnost izpita
preteče.

7.Člen – preizkus usposobljenosti
Usposobljenost kandidatov po programih strokovnega usposabljanja se preveri z izpitom preizkusom strokovne usposobljenosti. Preizkus temelji na pisnem in praktičnem delu izpita.
Kandidati so o roku in kraju razpisanih izpitnih terminov obveščeni preko spletnega portala
FZS (pod modulom, ki ga usmerjajo).
Pri preizkusu strokovne usposobljenosti, po programu potrjenemu s strani Strokovnega sveta
RS za šport, se upoštevajo posredovane vsebine, ter obvezna in priporočena literatura.
Prvi trije pristopi k izpitu so všteti v ceno usposabljanja, četrti in vsi nadaljnji pristopi se
plačujejo na TRR FZS (strošek posameznega pristopa, 20 eur).
8.Člen – komisija za preizkus usposobljenosti
Praktični preizkus usposobljenosti, se opravi pred 3. člansko komisijo, ki jo določi strokovni
odbor FZS.
Pisni del izpita ni pogoj za pristop na ustni zagovor. V kolikor kandidat na pisnem delu izpita
prepisuje, se mu izpit odvzame ter šteje izpitni termin. Pisni izpit se piše izključno z
kemičnim svinčnikom, v primeru, da kandidat želi popraviti svoj odgovor, ga prečrta in se
poleg popravka podpiše.
9.Člen – ugovor
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja pri usposabljanju strokovnih delavcev, lahko
na FZS (upravnemu odboru) vloži pisni ugovor, v roku 8 delovnih dni od prejetja rezultatov
izpita.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja pri usposabljanju strokovnih delavcev FZS,
lahko v roku 8 delovnih dni, po predhodni najavi, pride na vpogled izpita na sedež FZS.
10.Člen – potrdila
Kandidatu, ki je uspešno opravil vse obveznosti za naziv strokovnega delavca v športu, FZS
izda diplomo o usposobljenosti (javno veljaven dokument, ki izkazuje usposobljenost).
Kandidat prav tako prejme licenčno kartico, ki izkazuje licenco za obdobje enega leta.
Podrobnosti obnavljanja in podaljševanja licence so opredeljene v Pravilniku FZS o licencah.

11.Člen – priznavanje usposabljanja
Kandidatu, ki je končal drug izobraževalni program ali program usposabljanja, ki po vsebini,
zahtevnosti in obsegu delno ali v celoti zajema vsebine usposabljanja FZS, se lahko prizna
usposabljanje po obravnavi poslane dokumentacije na rednih sejah SO FZS.
12.Člen – postopek za priznavanje usposabljanja
Postopek za priznavanje usposabljanja obsega oddajo vloge za priznavanje, obravnavo vloge
in izdajo odločbe.
Postopek priznavanja usposabljanje se začne na podlagi vloge kandidata, poslane FZS.
Vloga za priznavanje usposabljanja mora vsebovati:
- osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov začasnega oziroma stalnega prebivališča
kandidata (ulica s hišno številko in kraj),
- fotokopijo spričevala, diplome in drugih dokazil o uspešno zaključenem programu,
programu usposabljanja, ter o delovnih izkušnjah,
- fotokopija dokazil (predmetnika), iz katerih so razvidni vsebina, potek in trajanje
(število ur) posameznega predmeta, ter dokazilo o uspešno zaključenem predmetu,
- lastnoročni podpis kandidata.
Strokovni odbor primerja pridobljena znanja in delovne izkušnje kandidata z vsebino
programa usposabljanja FZS, ter s sklepom odloči, da se kandidatu usposabljanje:
- prizna v celoti,
- delno prizna (kandidata se obvesti katere vsebine oziroma module mora opravljati in
kakšen je strošek delnega opravljanja usposabljanja),
- ne prizna.
13.Člen – merila za priznavanje usposabljanja
Usposabljanje se prizna v celoti, če pridobljene spretnosti, znanja in delovne izkušnje
kandidata po vsebini, zahtevnosti in obsegu v celoti zajemajo vsebine usposabljanja FZS na
posamezni stopnji za naziv strokovnega delavca v športu in od izobraževanja ali usposabljanja
ni preteklo več kot pet let.
Strokovni odbor pri odločanju o priznavanju usposabljanja upošteva:
- dejstvo, da je program usposabljanja javno veljaven,
- vsebine in zahtevnost predmetnika ter uspešnost preizkusa znanja,
- čas trajanja usposabljanja oziroma izobraževanja,
- način preverjanja znanja/strokovne usposobljenosti.
14.Člen – vodenje evidence
Pri vodenju evidence, ki jo v skladu z zakonom vodi FZS, se smiselno uporabljajo Pravila o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
15.Člen – začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati po potrditvi SO in UO FZS.
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