
Fitnes zveza Slovenije (FZS) je največja organizacija na področju fitnesa v Sloveniji. Njeni člani 

so različne organizacije, katerih poglavitni namen je širjenje zdravega načina življenja. Pri tem 

ni pomembno ali gre za organizacije, ki delujejo po Zakonu o društvih ali za druge pravno-

organizacijske oblike. Zveza enako zastopa interese vseh, le da članice, ki niso organizirane po 

Zakonu o društvih ne morejo imeti volilne pravice.  Ključni pomen delovanja FZS je, da deluje 

javnem prostoru in v javno dobro na fitnes področju, tako v povezavi z blaginjo ljudi, skupin ali 

celotne družbe.

Pravice in dolžnosti vseh članov - ne glede na paket članstva izhajajoč iz Statuta FZS:  

Pravice:

a)   da so pravočasno obveščeni o sklicu skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom,

b)   da sodelujejo pri delu skupščine in izvršujejo volilno pravico,

c)    da lahko predlagajo preoblikovanje dnevnega reda skupščine,

d)   da predlagajo kandidate v organe FZS,

e)   da so seznanjeni z delom organov FZS,
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f)     da imajo na voljo tekoče informacije iz vsebine dela FZS. 

 

Dolžnosti:                                                                                                            

a) da  spoštujejo statut in druge akte in sklepe FZS,

b)   da prispevajo k uresničevanju ciljev FZS,

c)    da redno plačujejo članarino, 

d) da aktivno sodelujejo pri projektih, ter drugih aktivnostih FZS. 

Osnovni paket (članarina v višini 50€)

Kaj zajema? 

Možnost koriščenja popustov na tečajih, seminarjih, kongresu. 

Članski popust določa UO FZS (trenutni je v višini 15%).

Obveščanje o aktualnih informacijah, ter aktivno sodelovanje pri delovanju FZS.

Promocija člana na spletni strani in socialnih omrežjih (novice, dogodki,...).

PRO paket (članarina v višini 150 €)

Kaj zajema? 

Možnost koriščenja popustov na tečajih, seminarjih, kongresu. 

Članski popust določa UO FZS (trenutni je v višini 15%).

Obveščanje o aktualnih informacijah, ter aktivno sodelovanje pri delovanju FZS.

Promocija člana na spletni strani in socialnih omrežjih (novice, dogodki,...).

Sodelovanje v projektih na nacionalni ali mednarodni ravni (sofinanciranje programa). 

Neomejeni paket (članarina v višini 270 €)



Kaj zajema? 

Možnost koriščenja popustov na tečajih, seminarjih, kongresu. 

Članski popust določa UO FZS (trenutni je v višini 15%).

Obveščanje o aktualnih informacijah, ter aktivno sodelovanje pri delovanju FZS.

Promocija člana na spletni strani in socialnih omrežjih (novice, dogodki,...).

Sodelovanje v projektih na nacionalni ali mednarodni ravni (sofinanciranje programa). 

Za predstavnika člana brezplačna udeležba na kongresu FZS ali 2 seminarjih. 

Kaj si v osnovi želimo od vas? 

Da se zavedate pomena družbene odgovornosti in si želite narediti družbeni 

doprinos. 

Je vaša želja povezovanje, združevanje in znate iskati konsenze. 

Svoja znanja in izkušnje radi delite z drugimi in se zavedate, da smo skupaj 

močnejši. 

Se vaša vizija dela, sklada z vizijo dela FZS. 



Danes ni tako zelo pomembno, kje smo, ampak v katero smer se gibljemo. 

 

 

 

 

 

 


