
SKUPŠČINA
FZS

Redna letna
skupščina 

FEB
17

Predviden dnevni red

17. 2. 2023 s pričetkom ob
18.00 uri, 
Zavod BIC (Ižanska 10,
Ljubljana) 

pregled zapisnika zadnje
skupščine, 
poročilo o delu v letu 2022,
predlog dela v letu 2023,
predlog spremembe članstva v
FZS, 
aktivnejše sodelovanje med
članicami – preko Vaven podjetja
(brezplačna aplikacija),
izbris oz. prekinitev članstva
neaktivnim članom. 



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 

Sklep1) Skupščina se strinja z javnim glasovanjem, ki bo potekalo na
način dvigovanja rok. Najprej se bo glasovalo ZA posamezni sklep,

nato PROTI in kot zadnje VZDRŽAN. 
 

Sklep2) Skupščina potrjuje predlagani dnevni red. 
 

Sklep3) Skupščina potrjuje predlagano predsedstvo v sestavi: 
delovna predsednica: N. Teran

zapisničarka: K. Rozina 
Verifikacijska komisija: 
Overovatelja zapisnika: 

OSNOVNO

Določitev načina
glasovanja; 
izvolitev delovnega
predsedstva;
obravnava in sprejem
dnevnega reda skupčine.



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 

Sklep4) Potrjuje se zapisnik zadnje redne skupščine FZS ki je
potekala dne 21. 1. 2022 na Zavodu BIC (Ižanska 10, Ljubljana). 

Ad1) Pregled
zapisnika zadnje
skupščine 

Skupščina je na zadnji
skupščini sprejela sklepe, ki se
nanašajo na delovanje in
poslovanje FZS. Sprejela so se
poročila o delo v letu 2021,
načrt dela za leto 2022,
sprememba Statuta, ter
predlagani Pravilniki oz
Poslovniku o delo različnih
organov FZS. 



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 

Sklep5) Potrjujeta se finančno in vsebinsko poročilo o delu
 v letu 2022. 

Ad2) Poročilo o
delu v letu 2022

dva tečaja za inštruktorje, 
tečaj za Prehranskega
svetovalca, 
seminar ATG, 
seminar TNZ, 
seminar Bolečine v
hrbtenici, 
seminar Vpliv stopal na
telesno držo posameznika,
preko članic izvajala
projekte na nacionalni
ravni, 
izvajala Erazmus+ projekt.  

Podrobno poročilo predstavlja
del gradiva za skupščino in
obsega tako vsebinsko, kot tudi
finančno poročilo (bilanco). 

V letu 2022 je FZS izvedla: 



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 

Sklep6) Potrjujeta se predlagani finančni in vsebinski načrt za delo v
letu 2023. 

Ad3) Predlog dela v
letu 2023

dva tečaja za inštruktorje, 
tečaj za Prehranskega
svetovalca, 
seminarje za posamezna
področja - module, 
izvedba kongresa, 
izvajanje projektov na
nacionalni ravni preko
članic FZS, 
zaključek Erazmus+
projekta.  

Podrobnejši predlog
predstavlja del gradiva za
skupščino. 

V letu 2023 FZS načrtuje:  



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 

Sklep7) Potrjuje se predlagani koncept spremembe članstva z
dopolnili: 

Ad4) Predlog
spremembe članstva 

OSNOVNI PAKET
(koriščenje popustov na
tečajih FZS)
PRO PAKET (koriščenje
popustov na tečajih,
sodelovanje v projektih -
sofinanciranje)
NEOMEJENI PAKET
(koriščenje popustov na
tečajih, sodelovanje v
projektih - sofinanciranje,
brezplačna udeležba na
kongresu in 2 seminarjih na
letni ravni). 

Glede na različne aktivnosti
članov, se predlaga 3 pakete
članstva: 



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 

Sklep8) FZS se s članicami povezuje tudi na način implementacije
Vaven aplikacije (brezplačen profil). 

Ad5) Aktivnejše
sodelovanje med
članicami 

Podjetje Vaven omogoča
imlementacijo različnih t.i.
widetov preko katerih lahko
svoje spletne strani z
mreženjem rangiramo višje. 

Predstavnik podjetja bo na
kratko na skupščini predstavil
prednosti uporabe in vam bo
na voljo za morabitna
pojasnila. 



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 
Sklep8) Skupščina potrjuje izbris članstva naslednjim organizacijam:

Franci Volavc s.p., Luka Lavtar s.p., Studio Vitaja, Športna zveza
občine Ormož, ŠD Fakultete FU, Triatlon klub Velenje, ŠD Pilates. ŠD

Red Power, ŠD KMS, Sportclub d.o.o., Hiša na Travniku d.o.o.

Ad6) Izbris oz.
prekinitev članstva

Franci Volavc s.p.
Luka Lavtar s.p.
Studio Vitaja
Športna zveza občine
Ormož
ŠD Fakultete FU
Triatlon klub Velenje 
ŠD Pilates 
ŠD Red Power 
ŠD KMS
Sportclub d.o.o.
Hiša na travniku d.o.o.

Zaradi nekativnosti, ter
neplačanih članarin se brišejo
naslednja članstva: 



SKUPŠČINA FZS
17. 2. 23

Predlogi sklepov 
Sklep9) Zaradi tožbe članic zoper FZS se zamrzne njihovo članstvo

do naslednje skupščine FZS, kjer se ponovno obravnava njihov
status. Sklep se nanaša na naslednje članice: Študentski športni klub

Zdrava zabava, Športno društvo Legionar, Bodifit društvo. 
zamrznitev članstva pomeni, da članica ne more koristiti ugodnosti, 

 z naslova članstva (popusti, sodelovanje v projektih,...). 

Ad7) Obravnava
vabila na
pripravljalni narok 

Študentski športni klub
Zdrava zabava 
Športno društvo Legionar 
Bodifit društvo 

Zaradi spora s FZS se
predlaga zamrznitev članstva
naslednjim organizacijam: 


