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Skladno s 26., 30. in 31. členom Zakona o športu in 65. členom Statuta GZS je Strokovni svet GZS na svoji
2. korespondenčni seji, dne 10.12.2010, 9. redni seji, dne 19.12,2011 in 13. korespondenčni seji, dne 4.6.
2013 sprejel, Izvršni odbor GZS pa na svoji 5. redni seji, dne 14.12.2010 na 7. korespondenčni seji, dne
21. 12.2011 in 16. redni seji, dne 13.6.2013 potrdil

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV
GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pojem)
Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Gimnastične zveze Slovenije (v nadaljevanju:
GZS) ureja področje strokovnega usposabljanja športnih delavcev v okviru GZS in njihovo licenciranje.
2. člen
(nevtralna slovnična oblika)
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.
3. člen
(pomen izrazov)
Strokovno usposobljeni delavec v okviru GZS ima naziv določene stopnje strokovne usposobljenosti, ki si
ga je pridobil po uspešno končanem programu usposabljanja GZS, v okviru usposabljanja amaterskega
športnega kadra.
Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojno - izobraževalno in strokovno organizacijsko delo. Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma
ustrezno usposobljenost (Zakon o športu, 26. člen).
Programi usposabljanja GZS so programi, ki opredeljujejo pogoje, vsebino in postopke za pridobitev
strokovnega naziva. Programi so potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v
nadaljevanju: SS RS za šport).
Ustrezna strokovna izobrazba - diplomanti visokošolskega ali univerzitetnega programa ustrezne
športne smeri.
Ustrezna usposobljenost - oseba, ki je sodelovala v programu usposabljanja GZS, pridobi po uspešno
opravljenem izpitu ustrezno usposobljenost in enega od nazivov 1., 2. ali 3. stopnje usposobljenosti,
skladno s programi usposabljanja GZS.
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Stopnja strokovne usposobljenosti je s številko izražen strokovni naziv, ki pove, kakšne so pristojnosti
strokovno usposobljenega delavca za delo v športu. Najvišja stopnja strokovne usposobljenosti je 3.
stopnja.
Spletna aplikacija ŠpaK je programsko orodje, ki je namenjeno podpori vodenja programa usposabljanja,
izpeljavi tečajev ter poročanju.
Diploma je javna listina, ki jo udeleženec pridobi po uspešno opravljenem izpitu in izkazuje naziv in
stopnjo strokovne usposobljenosti.
Pravico do licence pridobi vsak, ki je izpolnil s tem pravilnikom zahtevane pogoje za pridobitev te
pravice. Vse imetnike pravice do licence SS GZS predlaga OKS za podelitev licence, v kolikor licence ne
podeli sam SS GZS.
Inskripcijska listina je seznam predavanj, na katero pristojna oseba GZS označi, da je bil slušatelj prisoten
na določenem predavanju.
COBISS (kratica za Co-operative Online Bibliographic System & Services) je slovenski knjižnični
informacijski sistem.

II. USPOSABLJANJE

A. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
(področje usposabljanja)
GZS je izvajalka usposabljanja za strokovne delavce v okviru GZS, na področju usposabljanja amaterskega
športnega kadra in sodnikov na nacionalnem nivoju.
Mednarodna gimnastična zveza (FIG) je izvajalka usposabljanj na mednarodnem nivoju, skladno z njenimi
pravili.
5. člen
(vodja usposabljanja)
Vodja usposabljanja pri Strokovnem svetu GZS (v nadaljevanju: SS GZS) je odgovoren za vsa strokovna
usposabljanja v okviru GZS.
Najkasneje do 15. novembra vodja usposabljanja pri SS GZS pripravi letni načrt tečajev usposabljanja za
prihajajočo sezono, ki ga potrdi SS GZS.
Vodja usposabljanja pri SS GZS pripravi za vsako posamezno usposabljanje razpis in določi koordinatorja
usposabljanja.
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6. člen
(koordinator usposabljanja)
Koordinator usposabljanja vodi celoten postopek usposabljanja, skladno s Pravili o usposabljanju
strokovnih delavcev v športu in tem pravilnikom.
Najkasneje v desetih dneh po končanem usposabljanju mora koordinator usposabljanja oddati pisarni
GZS vsebinsko in finančno poročilo o usposabljanju.
Vsebinsko poročilo mora vsebovati končni seznam udeležencev usposabljanja, predavatelje, njihove
teme in ure izvedenih predavanj ter v primeru amaterskega usposabljanja športnega kadra tudi druge
dokumente, skladno s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
Finančno poročilo mora vsebovati dejanske materialne stroške usposabljanja, ki temeljijo na izstavljenih
fakturah, honorarje, ki so izračunani skladno z Nadomestili za opravljeno delo strokovnih delavcev na
GZS, ter režijske stroške pisarne GZS, ki so 20% ustvarjenega prihodka usposabljanja.

7. člen
(kotizacija za usposabljanje)
Kotizacija za usposabljanje predstavlja ceno usposabljanja (v nadaljevanju: kotizacija), ki jo določi nosilec
programa, razen v primeru 8. člena tega pravilnika, ko lahko višino kotizacije določi izvajalec
usposabljanja.
V kotizacijo je vključeno:

udeležba na tečaju,

gradivo,

enkratno opravljanje izpita in

izdaja diplome ali potrdila.
Za vsako nadaljnje opravljanje izpitov (več kot en izpit) plača udeleženec tečaja 30 € bruto na izpit.
Izdaja duplikata diplome o strokovni usposobljenosti znaša 10 € bruto. Prošnja za izdajo duplikata je
priloga tega pravilnika.
8. člen
(prenos usposabljanja)
GZS lahko pravico do izvedbe določenega usposabljanja prenese na drugega izvajalca, ki mora spoštovati
programe usposabljanja GZS, Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu in določila tega
pravilnika.
GZS (kot naročnik) in izvajalec usposabljanja uredita medsebojne pravice in dolžnosti s pogodbo
najkasneje en (1) mesec pred začetkom usposabljanja.
GZS lahko pravico do izvedbe določenega usposabljanja prenese na Gimnast d.o.o., brez posebnega
pogodbenega razmerja.
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B. USPOSABLJANJE ZA VADITELJE, TRENERJE IN INSTRUKTORJE

9. člen
(osnova za izvajanje usposabljanja)
GZS vodi usposabljanje skladno s programi usposabljanja GZS in Pravili o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu, ki jih je sprejel SS RS za šport.
10. člen
(nosilka usposabljanja)
GZS je, na osnovi potrjenih programov usposabljanja s strani SS RS za šport, v Sloveniji nosilka
usposabljanj za športno gimnastiko, ritmično gimnastiko, aerobiko in pilates vadbo.
GZS je nosilka programov usposabljanja za 1., 2. in 3. stopnjo.
11. člen
(prva stopnja usposabljanja)
Pogoji za vključitev v prvo stopnjo usposabljanja so:
 16 let in
 končana najmanj 3-letna poklicna šola.
Strokovni delavec v športu lahko po končani prvi stopnji usposobljenosti sodeluje kot pomočnik
strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti.
Če želi usposobljeni strokovni delavec v športu I. stopnje delati v vrhunskem športu, mora po izpolnitvi
pogojev, navedenih v programu usposabljanja GZS, nadaljevati usposabljanje na II. stopnji.
12. člen
(druga stopnja usposabljanja)
Pogoji za vključitev v drugo stopnjo usposabljanja so:
 opravljena prva stopnja usposabljanja,
 polnoletnost,
 končana najmanj 3-letna poklicna šola in
 dve leti vadbenih ali pedagoških izkušenj.
Strokovni delavec v športu lahko po končani drugi stopnji usposobljenosti sodeluje pri učitelju ali trenerju
kakovostnih športnikov ali moštev vseh starostnih kategorij oziroma športnih rekreativcev vseh starosti.
13. člen
(tretja stopnja usposabljanja)
Pogoji za vključitev v tretjo stopnjo usposabljanja so:
 opravljena drug stopnja usposabljanja,
 polnoletnost in
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končana najmanj 3-letna poklicna šola.

Strokovni delavec v športu je po končani tretji stopnji usposobljenosti odgovoren za vse kakovostne in
starostne ravni športne prakse kot vodja in organizator športne prakse. Skrbi za izvedbo in načrtovanje
šolske prakse.
14. člen
(nazivi usposobljenosti)
Skladno s programom in stopnjo usposabljanja strokovnih delavcev v športni gimnastiki strokovno
usposobljeni delavec pridobi na prvem nivoju I. stopnji naziv vaditelj – pripravnik gimnastike za vse, na
drugem nivoju I. stopnje naziv vaditelj gimnastike za vse, na II. stopnji naziv trener športne gimnastiki in
na III. stopnji naziv trener športne gimnastike I.
Skladno s programom in stopnjo usposabljanja strokovnih delavcev v ritmični gimnastiki strokovno
usposobljeni delavec pridobi na 1. stopnji naziv vaditelj ritmične gimnastike, na 2. stopnji naziv trener
ritmične gimnastike in na 3. stopnji naziv trener ritmične gimnastike I.
Skladno s programom in stopnjo usposabljanja strokovnih delavcev v aerobiki strokovno usposobljeni
delavec pridobi na 1. stopnji naziv vaditelj aerobike, na 2. stopnji naziv inštruktor aerobike in na 3.
stopnji naziv inštruktor II.
Skladno s programom in stopnjo usposabljanja strokovnih delavcev za pilates vadbo strokovno
usposobljeni delavec pridobi na 1. stopnji naziv pilates vaditelj in na 2. stopnji naziv pilates inštruktor.
15. člen
(priznana 1. stopnja usposobljenosti)
Študentu ustrezne strokovne visokošolske ali univerzitetne smeri se lahko, skladno s programi
usposabljanja GZS, prizna določena stopnja usposobljenosti.
Usposobljenost mu prizna SS GZS na osnovi pisne prošnje in priloženega potrjenega dokazila o
opravljenem izpitu in oceni izpita.
GZS izda študentu za dodeljeno usposobljenost diplomo, za katero plača 20,00 € bruto.
16. člen
(dodelitev usposobljenosti)
Če nekdo ni pridobil ustrezne usposobljenosti po programih usposabljanja GZS ali strokovne izobrazbe v
Sloveniji, ima pa druga dokazila o svoji usposobljenosti oziroma izobrazbi, jih lahko predloži SS GZS,
skupaj s prošnjo za dodelitev usposobljenosti in naziva.
Kot druga dokazila se smatrajo tudi dokazila o zaključenem višješolskem programu športne smeri ali
drugem primerljivem programu iz tujine in potrdila o usposobljenosti iz tujine.
Na predlog predsednika SS GZS se oblikuje NOSTRIFIKACIJSKO KOMISIJO, ki posebej obravnava vsako
vlogo in odloči o ustreznosti in skladnosti dokazil z veljavnimi programi usposabljanja. Stroški dela
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komisije, skupaj z drugimi stroški, znašajo 500,00 € bruto in se prosilcu zaračunajo samo v primeru
dodelitve usposobljenosti.
17. člen
(Špak)
Spletno aplikacijo ŠpaK za programe usposabljanja, ki jih ima GZS potrjene s strani SS RS za šport, vodi
GZS.
Če se pravica do izvedbe usposabljanja prenese na drugega izvajalca, se lahko prenese tudi pooblastilo o
vodenju aplikacije ŠpaK.

C. USPOSABLJANJE SODNIKOV

18. člen
(splošne določbe)
GZS vodi usposabljanje sodnikov na nacionalnem nivoju (v nadaljevanju: sodnikov) skladno z določiti tega
pravilnika in pravilnikov posameznih panožnih strokovnih odborov.
GZS izvede usposabljanje sodnikov vsaj na 4 leta, odvisno od interesov sodniških kandidatov. Po
končanem usposabljanju je potrebno opraviti teoretični in praktični izpit (v nadaljevanju: sodniški izpit).
Pogoj za pristop k usposabljanju za sodnike je starostna meja 16 let.
Sodniki, ki imajo opravljeno mednarodno usposobljenost, skladno z veljavnimi pravili mednarodne
gimnastične zveze, FIG Judges' Rules, se jim prizna usposobljenost tudi na nacionalnem nivoju.
19. člen
(trajanje usposobljenosti)
Po opravljenem sodniškem izpitu sodnik pridobi ustrezno usposobljenost, ki mu velja 4 leta. Po poteku
tega roka mora za nadaljnje opravljanje sodniškega dela ponovno opraviti usposabljanje in sodniški izpit.
20. člen
(vodenje sodniške evidence)
Vodje sodnikov v panožnih strokovnih odborih morajo preko informacijskega sistema GZS voditi bazo
podatkov sodnikov.
Podatke o sodnikih, ki se jih vodi v bazi, določi SS GZS.
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21. člen
(sodnik moške športne gimnastike)
Moška športna gimnastika ima dve stopnji oziroma dva nivoja usposobljenosti sodnikov, nacionalni nivo
in sodnika obveznih vaj.
Sodnik, ki je opravil sodniški izpit iz obveznih vaj in nacionalnega dela, pridobi najvišjo stopnjo
usposobljenosti in naziv »SODNIK NACIONALNEGA NIVOJA«. Sodi lahko na vseh domačih tekmovanjih, na
vseh nivojih.
Sodnik, ki je opravil sodniški izpit iz obveznih vaj, pridobi najnižjo stopnjo usposobljenosti in naziv
»SODNIK OBVEZNIH VAJ«. Sodi lahko obvezne vaje na vseh sodniških pozicijah in poljubne vaje v komisiji
E.
22. člen
(sodnik ženske športne gimnastike)
Ženska športna gimnastika ima dve stopnji usposobljenosti sodnikov, nacionalni nivo in sodnike od 1. do
5. stopnje.
Sodnik, ki je opravil sodniški izpit za nacionalni nivo, pridobi najvišjo stopnjo usposobljenosti in naziv
»NACIONALNI SODNIK«. Sodi lahko na vseh stopnjah ženske športne gimnastike, od 1. stopnje do
mednarodne.
Sodnik, ki je opravil sodniški izpit iz 1. do 5. stopnje Stopenjskega tekmovalnega sistema ženske športne
gimnastike, pridobi najnižjo stopnjo usposobljenosti in naziv SODNIK 1. DO 5. STOPNJE«. Sodi lahko vse
prvenstvene tekme in državno prvenstvo od 1. do 5. stopnje.
23. člen
(sodnik ritmične gimnastike)
Sodniki ritmične gimnastike se delijo na A listo, ki so mednarodno usposobljeni, na B listo, ki je najvišji
nacionalni nivo usposobljenosti in na C listo.
Sodnik iz B liste se imenuje »DRŽAVNA SODNICA« in lahko sodi na vseh domačih tekmovanjih kot
točkovni sodnik, sodnik asistent ali strokovni vodja. Na mednarodnem nivoju lahko sodi neuradne
mednarodne turnirje in mednarodne turnirje z reprezentanco, kadar v razpisanih pogojih za sodnika ni
zahtevan mednarodni rang. Sodnik se takega turnirja lahko udeleži le s soglasjem strokovnega odbora.
Sodniki iz C liste so razdeljeni v tri stopnje. »SODNIK PRIPRAVNIK I. STOPNJE (C1 lista) lahko sodi vse
kategorije izvedbo A programa in vse kategorije A1 in C programa. »SODNIK PRIPRAVNIK II. STOPNJE (C2
lista) lahko sodi vse kategorije A1 in C programa, v kategoriji A programa lahko sodi kot linijski sodnik ali
sodnik časomerilec ali asistent. »SODNIK PRIPRAVNIK III. STOPNJE (C3 lista) lahko sodi vse kategorije A1
programa izvedbo in D1 ter vse kategorije v C programu, v A programu lahko sodi kot linijski sodnik ali
sodnik časomerilec ali asistenc.
Podrobnosti ureja akt Strokovnega odbora ritmične gimnastike, Delovanje sodniške organizacije v RG.
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24. člen
(sodniki aerobike)
Usposabljanje sodnikov aerobike poteka samo na mednarodnem nivoju, pod okriljem FIG.
25. člen
(sodnik športne akrobatike)
Sodniki športne akrobatike pridobijo po opravljenem sodniškem izpitu iz posamezne discipline naziv:
 »SODNIK VELIKE PROŽNE PONJAVE«,
 »SODNIK MALE PROŽNE PONJAVE« in
 »SODNIK AKROBATIKE«.
26. člen
(sodnik gimnastike za vse)
Sodnik gimnastike za vse pridobi po opravljenem sodniškem izpitu naziv »SODNIK C PROGRAMA
GIMNASTIKE«.

III. LICENCIRANJE

27. člen
(pojem)
Licenca v športu pomeni dovoljenje za opravljanje strokovnega dela v športu.
Strokovni delavec na področju gimnastike mora pridobiti licenco za opravljanje strokovnega dela v vseh
pojavnih oblikah gimnastike v Sloveniji (v nadaljevanju: licenco), tako za trenersko kot za sodniško delo.
28. člen
(nosilec programa licenciranja)
GZS je, skladno s tem pravilnikom, nosilka programa licenciranja za opravljanje strokovnega dela v
pojavnih oblikah gimnastike.
Pri GZS je za licenciranje pristojen SS GZS, ki vse imetnike pravice do licence predlaga OKS za podelitev
licenc.
29. člen
(izdajatelj licence)
OKS izda licenco za opravljanje strokovnega dela v športu strokovnim delavcem, ki jih predlaga SS GZS in
ki imajo ustrezno izobrazbo ali usposobljenost ter so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do licence,
navedene v 32. členu tega pravilnika.
GZS izda licenco za opravljanje sodniškega dela.
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30. člen
(veljavnost licence)
Licenca velja eno koledarsko leto, od 1.1. do 31.12.
Strokovni delavec pridobi za koledarsko leto, v katerem je izpolnil vse obveznosti iz naslova
usposabljanja, avtomatično priznano licenco. Če je te obveznosti izpolnil v drugi polovici leta (septembra,
oktobra, novembra ali decembra), se mu licenca avtomatično prizna tudi za drugo koledarsko leto.
31. člen
(licenčnina)
Strokovni delavec v športu mora za pridobitev pravice do licence plačati GZS redno ali izredno licenčnino.
Redno licenčnino plača strokovni delavec, ki je pridobil pravico do licence na reden način, izredno
licenčnino pa plača v primeru izrednega načina pridobitve pravice do licence. Načini pridobitve pravice
do licence so opredeljeni v 33. členu tega pravilnika.
Višino redne licenčnine na koncu koledarskega leta za prihajajoče leto določi Izvršni odbor GZS. Izredna
licenčnina je 4-kratnik redne licenčnine.
Strokovni delavec je v primeru drugega odstavka 30. člena oproščen plačila licenčnine.
32. člen
(pogoji za pridobitev pravice do licence in licence)
Strokovni delavec v športu lahko pridobi pravico do licence in licence če:
1) ima ustrezno strokovno izobrazbo ali usposobljenost,
2) je registriran pri GZS,
3) je poravnal finančne obveznosti iz naslova licence in
4) je pridobil pravico do licence na enega od načinov, navedenih v 33. členu tega
pravilnika.
33. člen
(načini pridobitve pravice do licence in licence)
Strokovni delavec v športu, ki izpolnjuje pogoje iz 32. člena tega pravilnika, lahko pridobi pravico do
licence in licenco na:
 redni način, če zbere 12 licenčnih točk z udeležbo določenega števila predavanj na Tehničnem
kongresu GZS ali
 izredni način:
 če zbere 12 licenčnih točk z dejavnostjo iz preteklega leta ali
 če mu SS GZS odobri pravico do licence in/ali licenco.

34. člen
(tehnični kongres)
Tehnični kongres organizira GZS enkrat letno, na začetku koledarskega leta.
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Na Tehničnem kongresu se je mogoče udeležiti več različnih predavanj, ki bodo v naprej, z razpisom
Tehničnega kongresa, ovrednotena z licenčnimi točkami. Strokovni delavci, ki delajo kot vaditelji, trenerji
in podobno usposobljeni, se morajo udeležiti predavanj, namenjenih njihovemu delu, sodniki pa
predavanj, ki bodo zajela sodniško problematiko. Udeležbo in pridobljene licenčne točke se bo
dokazovalo z inskripcijsko listino.
Predavatelj je za svoje predavanje upravičen do enakega števila točk kot slušatelj njegovega predavanja.
35. člen
(dejavnost iz preteklega leta)
Strokovni delavec v športu lahko pridobi pravico do licence na osnovi svojih dejavnosti v preteklem letu.
Pri zbiranju licenčnih točk bo SS GZS upošteval:
a) posvete oziroma izobraževanja
b) izdajo strokovne literature
c) trenersko in/ali sodniško delo in
d) sodelovanje na urah vaditeljev in inštruktorjev Pilatesa in aerobike
Točkovnik za dejavnost iz preteklega leta je prikazan v členih 35 a, 35 b, 35 c in 35 d. Za dodelitev pravice
do licence za tekoče leto se bodo upoštevale le dejavnosti iz preteklega leta. Licenčne točke posameznih
dejavnosti se med seboj seštevajo.
35. a
(posveti oziroma izobraževanja)
Kot posvet oziroma izobraževanje se upošteva udeležba na seminarjih, ki se nanašajo na delo strokovnih
delavcev v športu. Predavanja na seminarjih so lahko teoretična ali praktična.
Licenčne točke, ki jih lahko pridobi strokovni športni delavec kot slušatelj na posvetih oziroma
izobraževanjih:
seminar (3-5 ur)
5 točk
celodnevni seminar (5 – 12 ur)
12 točk
večdnevni izobraževalni dogodek
12 točk
Strokovni delavec v športu kot predavatelj na posvetih oziroma izobraževanjih, dolgih od 30 do 60 minut,
lahko pridobi tri (3) točke.
Strokovni delavec v športu, ki predava strokovni predmet s področja vseh oblik gimnastike na
visokošolskem ali univerzitetnem programu, lahko pridobi v letu pet (5) točk.
35. b
(izdaja strokovne literature)
Licenčne točke, ki jih lahko pridobi strokovni delavec za izdano strokovno literaturo:
članek
skripta za interno uporabo
literatura, vključena v Cobiss sistem

5 točk
8 točk
12 točk
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35. c
(trenersko in sodniško delo)
Licenčne točke, ki jih lahko strokovni delavec v športu pridobi s trenerskim delom s športnikom, ki dosega
vrhunske rezultate:
trenersko delo s športnikom, ki je dosegel uvrstitev v finale mnogoboja MEP, EP, EYOF
trenersko delo s športnikom, ki je dosegel prva tri mesta na tekmah SPp, MI, UNI
trenersko delo s športnikom, ki se je uvrstil v finale mnogoboja na SP, OI
trenersko delo s športnikom, ki se je uvrstil v finale na orodju EP, MEP, EYOF, YOG
trenersko delo s športnikom, ki se je dosegel prva tri mesta na tekmah OI, SP, EP,
MEP, EYOF, YOG
Licenčne točke, ki jih lahko strokovni delavec v športu pridobi s sodniškim delom
Sojenje challenge cupa, GP
Sojenje svetovnega pokala
Sojenje EP, MEP, EYOF, YOG, UNI, MI
Sojene OI, SP

2 točki
3 točke
5 točk
8 točk
12 točk

1 točka
2 točke
5 točk
8 točk

35. d
(sodelovanje na urah vaditeljev in inštruktorjev Pilatesa in aerobike)
Vaditelji in inštruktorji Pilatesa in aerobike lahko pridobijo pravico do licence tudi s sodelovanjem na
urah drugih vaditeljev in inštruktorjev. 12 licenčnih točk pridobijo z dvanajstimi (12) zbranimi
hospitacijami (ena hospitacija = ena točka).
36. člen
(odobritev pravice do licence in odobritev licence)
Če strokovni delavec ne more pridobiti pravice do licence ali licence na redni način ali izredno, z
uveljavljanjem dejavnosti iz preteklega leta, lahko naslovi na SS GZS prošnjo za odobritev pravice do
licence.
SS GZS bo prošnjo obravnaval na prvi naslednji redni seji. SS GZS ima pravico vlagatelju prošnje, v
primeru odobritve, naložiti njemu primerno nalogo.
37. člen
(postopek pridobitve pravice do licence in licence)
Udeleženec Tehničnega kongresa bo oddal svojo inskirpcijsko listino po končanih predavanjih na
Tehničnem kongresu predstavniku GZS.
SS GZS bo najkasneje v roku 14 dni po končanem Tehničnem kongresu dodelil pravico do licence
udeležencem Tehničnega kongresa, ki bodo izpolnjevali vse pogoje ter predlagal OKS da jim podeli
licenco.
SS GZS bo najkasneje v roku 14 dni po končanem Tehničnem kongresu dodelil licence sodnikom, ki so se
udeležili Tehničnega kongresa in bodo izpolnjevali vse pogoje.
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Strokovni delavec v športu lahko v tekočem letu naslovi na SS GZS prošnjo za dodelitev pravice do licence
ali licence na izredni način.
V primeru uveljavljanja pravice do licence ali licence iz naslova dejavnosti v preteklem letu mora vlagatelj
priložiti prošnji dokazila o izpolnjevanju teh dejavnosti:
 potrdilo o udeležbi na seminarju oziroma posvetu in gradivo ali
 dokazilo o predavanju na seminarju oziroma posvetu in pisni povzetek predavanja ali
 en izvod izdane strokovne literature,
 navedba športnika(ov) in rezultatov,
 potrdilo o opravljenih sojenjih in
 potrjeno evidenco o sodelovanju na urah drugih vaditeljevi in inštruktorjev Pilatesa in
aerobike.
Strokovni svet GZS bo prošnje obravnaval najkasneje v 60. dneh po prejemu prošnje.
38. člen
(potrdilo)
OKS bo potrdil licence v obliki izpisa iz njihovega informacijskega sistema. Na prošnjo posameznika lahko
OKS izda izpis tudi v obliki diplome.
GZS bo izdalo potrdilo o licenci vsem, ki jim bo OKS izdal licenco, in vsem, ki jim bo izdal licenco SS GZS.
Imetnik licence bo potrdilo prejel na registracijsko izkaznico, v obliki nalepke z letnico veljavnosti licence.
39. člen
(pritožba na GZS)
Če posameznik meni, da mu je bila pravica do licence neutemeljeno zavrnjena vloži pritožbo na SS GZS z
utemeljitvijo. SS GZS bo pritožbo obravnaval čim prej, najkasneje pa v roku enega meseca po prejemu
pritožbe.
Zoper sklep SS GZS se posameznik lahko pritoži v roku 8 dni od sprejema sklepa na Izvršni odbor GZS, ki
bo pritožbo obravnaval na svoji prvi redni seji. Odločitev Izvršnega odbora GZS je dokončna.
40. člen
(odvzem licence)
OKS in SS GZS lahko posamezniku odvzame licenco za opravljanje dela v tekočem letu, če je ta kršil
določbe Zakona o športu, moralno – etične vrednote ali v primeru odločbe o prepovedi opravljanja te
dejavnosti.
41. člen
(pritožba na OKS)
Če OKS posamezniku ni izdal licence oziroma mu je licenco vzel, se ima ta pravico pritožiti na OVŠ,
najkasneje v roku enega (1) meseca od zavrnitve zahteve za izdajo licence oziroma odvzema licence. Na
drugi stopnji bo pritožbo obravnaval IO OKS. Njegova odločitev je dokončna.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga na svoji seji sprejme IO GZS.
43. člen
(dopolnitve in spremembe pravilnika)
Dopolnitve in spremembe tega pravilnika sprejme, na predlog Strokovnega sveta GZS, Izvršni odbor GZS.

mag. Klemen Bedenik
predsednik GZS

Priloga: Prošnja za izdajo duplikata diplome
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