
Na podlagi 9. in 16. člena zakona o društvih (Ur. List RS, št. 64/2011) in 21/2018 ZNOrg, je zbor 

članov  Umetniško plesno združenje Slovenije dne 15.10. 2020 sprejel naslednji 

 

 

S   T   A   T   U   T 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

UMETNIŠKO PLESNO ZDRUŽENJE SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu zveza ali UPZS) je 

prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje plesnih društev, klubov, skupin in  fizičnih oseb, 

ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja 

plesno-gledališke, glasbene dejavnosti in založniške dejavnosti (strokovna literatura, kasete in 

zloženke) ter aktivnega soustvarjanja ter razvoja slovenskega družabnega in tekmovalno-

rekreativnega plesa. 

 

2. člen 

 

Združenje je pravna oseba zasebnega prava, ki v skladu z Zakonom o društvih, deluje kot združenje 

v javnem interesu. Ime združenja je Umetniško plesno združenje Slovenije. Skrajšano ime je 

Združenje UPS. 

Sedež združenja je v kraju Dečno selo 32. 

 

3. člen 

 

Združenje deluje na območju republike Slovenije in širše na ozemlju Evropske unije. 

 

4. člen 

 

Združenje ima svoj znak in štampiljko. Znak združenja je grafični prikaz Slovenije s plesnim 

parom ter izpisom UPZS.  

 

5. člen 

 

Glavna nepridobitna UPZS je koordinacija dela članic združenja ter širjenje in popularizacija 

plesne dejavnosti. Lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 

področju kulture in športa s poudarkom na gledališko-plesni in glasbeni dejavnosti ter prispevajo k 

razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.   

  

 

Delo združenja temelji na načelu javnosti. 

 

Člane združenja obvešča: 

• z vročanjem vabil, zapisnikov in sklepov sestankov organov združenja širno javnost pa: 

• z obveščanje preko javnih medijev,  

• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov združenja, 

• preko glasila združenja, 

• preko sredstev javnega obveščanja, 



• organiziranjem tiskovnih konferenc in posredovanjem gradiv zanje, 

• z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov združenja. 

 

6. člen 

 

Dajanje podatkov iz 5. člena se lahko odreče le, če so v zakonu ali aktom združenja določeni kot 

poslovna tajnost, ali če bi bila njihova objava v nasprotju z drugimi interesi, ki jih določata  zakon  

in statut združenja. 

 

Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik združenja ali član, ki ga za to pooblasti 

izvršni odbor. 

 

Namen združenja je vspodbujati poglobljeno spoznavanje družabnega in rekreativno, tekmovalnega 

plesa, razvijati in krepiti prijateljstvo, naravne odnose med spoloma, občutek estetike in lepote 

gibanja ter splošne norme vedenja. Spodbujati množičnost v plesnih dejavnostih in s tem pomagati 

krepiti zdravje in dobro počutje ter navajati ljudi, predvsem mladino na smotrno in koristno 

izrabljanje prostega časa. Pospeševati in razvijati vrhunske dosežke v tekmovalnem plesu. Svoje 

dosežke in znanje prenašati na druge ljudi tudi preko video kaset in strokovne literature. 

 

 

II. NAMEN IN CILJI ZDRUŽENJA 

 

 

7. člen 

 

Namen združenja je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje družabnega in rekreativno, tekmovalnega 

plesa, razvijati in krepiti prijateljstvo, naravne odnose med spoloma, občutek estetike in lepote 

gibanja ter splošne norme vedenja. Spodbujati množičnost v plesnih dejavnostih in s tem pomagati 

krepiti zdravje in dobro počutje ter navajati ljudi, predvsem mladino na smotrno in koristno 

izrabljanje prostega časa. Pospeševati in razvijati vrhunske dosežke v tekmovalnem plesu. Svoje 

dosežke in znanje prenašati na druge ljudi tudi preko video kaset in strokovne literature. 

 

Namen in cilje uresničuje združenja z izvajanjem naslednjih nalog: 

• za člane organizira udeležbo  na strokovno-izobraževalnih seminarjih in tečajih,  

• organizira javne predstavitve dejavnosti združenja, 

• opozarja javnost na pozitiven odnos do plesa, gledališča in glasbe. 

• prireja državna prvenstva, pokale in druga tekmovanja ter mednarodna tekmovanja. 

Sodeluje na takšnih tekmovanjih na občinski, državni in mednarodni ravni, 

• omogoča vrhunskim plesalcem parom, ki izpolnjujejo potrebne pogoje strokovno 

izpopolnjevanje  za plesne sodnike, vaditelje in trenerje ter koreografe, 

• organizira nastope in prireditve, 

• strokovno sodeluje s plesnimi društvi, klubi, šolami in posamezniki v Sloveniji in tujini, 

• propagira vsestransko koristnost plesanja kot oblika rekreacije, ki je dostopna občanom 

vseh starosti in v vseh letnih časih in ki pomaga pri uravnoteženem razvoju telesa in duha  

• izdaja strokovno literaturo, 

• organizira v primeru prireditev – tekmovanj priročno gostinsko ponudbo. 

 

Združenje sme organizirati in neposredno opravljati tudi pridobitno dejavnost, vendar le kot 

dopolnilno dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, 

oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev v skladu z namenom in cilji združenja. 



Združenje lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

 

G47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

I56.300     Strežba pijač  

J58.140     Izdajanje revij in druge periodike 

J58.190     Drugo založništvo 

M73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora  

N77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup    

N77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

N82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

P85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

P85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

P85.590   Drugje nerazvrščeneo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

R90.010   Umetniško uprizarjanje 

R93.120   Dejavnost športnih klubov 

R93.190   Druge športne dejavnosti 

R93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 

 

Za doseganje namena in ciljev lahko združenje ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje 

pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne pogodbe. 

 

 

III. ČLANSTVO 

 

8. člen 

 

Član združenja lahko postane vsako društvo, klub, plesna šola, skupina ali polnoletni posameznik, 

ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarja z dejavnostjo na področju plesa. Članstvo v združenju je 

prostovoljno. Kdorkoli želi postati član združenja mora izvršnemu odboru predložiti pristopno 

vlogo v kateri izrazi željo postati član združenja, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom 

združenja in plačati članarino. 

 

K vlogi je potrebno priložiti: 

• sklep o odločitvi, da želi postati članica združenja, 

• zapisnik o ustanovitvi, 

• svoj Statut ali pravila, 

• odločbo o registraciji pristojne upravne enote. 

 

Članstvo preneha: 

• z izpisom, 

• z izključitvijo,  

• s črtanjem, 

• s prenehanjem združenja. 

 

 

Združenje ima redne in častne člane. Izvršni odbor mora o sprejemu člana v združenje odločiti v 

osmih dneh od predložitve pristopne izjave. V primeru zavrnitve pristopne izjave  in v primeru 



drugih organov zveze o prenehanju članstva imajo člani možnost pritožbe na zbor članov v roku 15 

dni. Zbor članov o pritožbi odloča na izrednem zboru v roku 60 dni. Odločitev je dokončna. 

 

9. člen 

 

Članica združenja izstopi prostovoljno, ko pošlje organom združenja pisno izjavo o izstopu, ki jo 

sprejme najvišji organ članice, ki izstopa. 

 

Članica združenja je izključena iz združenja, ko grobo krši določila statuta združenja ali zavestno 

ravna proti interesom združenja. 

 

Članica je črtana iz združenja, če preneha s svojim delovanjem, ali če dve leti zapored kljub 

pismenem opominu ne plača letne članarine združenju. O odločitvi organa združenja ima članica 

združenja pravico do pritožbe, ki jo vloži na zbor v roku 15 dni od vročitve odločitve. 

 

10. člen 

 

Pravice članic in njihovih članov so: 

 

• da volijo in so izvoljeni v organe združenja 

• da sodelujejo pri delu in odločajo v organih združenja 

• da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja združenja pri svojem delu, 

• da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja, 

• da sodelujejo pri izdelavi programa združenja in so seznanjeni s poslovanjem združenja ter 

njegovim finančno-materialnim poslovanjem, 

• da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v združenju ter za dosežene uspehe 

 

Dolžnosti članov so: 

• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja, 

• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 

združenja  

• da redno plačujejo članarino in druge obveznosti, ki jih za normalno delovanje združenja 

določi izvršni odbor združenja, 

• da dajejo združenju informacije, ki so potrebne  za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 

• da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane združenja, 

• da skrbijo za imetje, s katerim združenje razpolaga, 

• da varujejo ugled združenja. 

 

IV. ORGANI ZDRUŽENJA 

 

11. člen 

 

Organi združenja so: 

 

• zbor članov 

• izvršni odbor 

• nadzorni odbor 

• disciplinska komisija 

 

Mandatna doba organov je 5 let. 



 

 

ZBOR ČLANOV 

 

12. člen 

 

Zbor članov je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni člani). 

 

Zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje izvršni odbor enkrat letno. 

Izredni zbor članov pa se skliče po sklicu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na 

zahtevo 1/5 članov združenja. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od 

prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga 

skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov 

sklepa le o zadevi za katero je sklican. 

 

13. člen 

 

O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani združenja seznanjeni 

najmanj 14 dni pred sklicem. 

 

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. 

 

Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov 

sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. 

 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način 

glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. 

 

14. člen 

 

Naloge zbora članov: 

• sklepa o dnevnem redu 

                        sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte združenja, 

• sprejema program združenja, 

• sprejema finančni načrt in letno poročilo, 

• predsednika združenja, tajnika združenja in blagajnika ter člane IO, NO in 

disciplinske komisije, 

• odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 

• dokončno odloča o izključitvi člana iz združenja, 

• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani zveze v skladu z namenom 

in cilji združenja, 

• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 

• sklepa o prenehanju združenja, 

• dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe organov združenja. 

                  .     zbor članov odloča o spremembi sedeža. 

 

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu 

odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov. 

 

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja. 



 

 

IZVRŠNI ODBOR 

 

15. člen 

 

Izvršni odbor je izvršilni organ združenja, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 

administrativna dela, ter vodi delo združenja med dvema zboroma članov po programu in sklepih 

sprejetih na zboru članov. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Izvršni odbor 

šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik združenja, podpredsednik, tajnik združenja, blagajnik 

združenja ter  trije člani. Izvršni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno. Mandatna doba 

članov je 5 let. 

 

 

16. člen 

 

Naloge izvršnega odbora so: 

• sklicuje zbor članov, 

• skrbi za izvrševanje programa dela združenja, 

• pripravlja predloge aktov združenja, 

• pripravi predlog finančnega plana in predlog letnega poročila 

• skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja, 

• upravlja s premoženjem združenja, 

• ustanavlja in ukinja sekcije združenja, 

• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še 

dodatno naloži zbor članov, 

• odloča o sprejemu novih članov, 

• vodi evidenco o plačevanju članarine, 

• odloča o spremembi  naslova sedeža združenja. 

 

17. člen 

 

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa tajnik 

združenja. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne 

sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog 

imenuje komisije.  

 

Naloge, število članov in predsednika komisije določi izvršni odbor. Člani komisije so lahko le 

člani združenja. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru. Izjemoma lahko združenje 

povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. Komisije so metoda dela združenja 

organizirane po interesnem principu članov združenja. Komisije niso pravne osebe in morajo delati 

v skladu s statutom združenja. 

 

NADZORNI ODBOR 

 

18. člen 

 

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov združenja ter opravlja nadzor 

nad finančno-materialnim poslovanjem združenja. Nadzorni odbor enkrat letno poroča  zboru  



članov kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih 

izvoli  zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.  

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah 

izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije 

člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 5 

let. 

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

 

19. člen 

 

Člane disciplinske komisije voli zbor članov za dobo 5 let. Sestavlja jo 5 članov, izmed katerih 

izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Lahko pa delujejo tudi v senatu najmanj 3 članov, 

pri čemer mora biti predsednik ali namestnik predsednika vedno prisoten. 

 

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 

pravilnikom v katerem so tudi določila glede sklepčnosti, sprejema sklepov in odgovornosti članov 

komisije. 

20. člen 

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

• kršitve določb statuta 

• nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v združenju, 

• ne izvrševanje sklepov organov združenja 

• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu združenju 

 

 

21. člen 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 

disciplinska komisija so: 

• opomin 

• javni opomin 

• izključitev 

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov, kot 

drugostopenjski organ. Roki za odločitev in za pritožbo so določeni v disciplinskem pravilniku. 

  

 

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA 

 

22. člen 

 

Predsednik zastopa in predstavlja združenje pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 

državi in tujini. Predsednik združenja je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli zbor 

članov za dobo 5 let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. V odsotnosti predsednika ga 

nadomešča podpredsednik. Glede koordinacije dela znotraj, navzven v pravnem prometu pa le s 



posebnim pooblastilom predsednika. Naloga predsednika je, da sklicuje in vodi seje izvršnega 

odbora.  

 

 

TAJNIK ZDRUŽENJA 

 

23. člen 

 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi  

združenja skrbi tajnik združenja, ki ga izvoli zbor članov za dobo 5 let. Za svoje delo je odgovoren  

zboru članov. 

 

 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA  

 

24. člen 

 

Viri dohodkov: 

• članarina 

• darila in volila 

• dohodek iz dejavnosti zveze in naslova materialnih pravic 

• prispevki donatorjev in sponzorjev 

• javna sredstva 

• drugi viri 

 

Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med 

njegove člane je nična. 

 

25. člen 

 

Združenje sme organizirati in neposredno opravljati tudi pridobitno dejavnost, vendar le kot 

dopolnilno dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, 

oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev Umetniško plesnega združenja Slovenije. 

 

Združenje lahko opravljanje pridobitne dejavnosti poveri drugim osebam ali organizacijam na 

temelju zakupne ali sorodne pogodbe, ali pa ustanovi za opravljanje pridobitne dejavnosti 

gospodarsko družbo. 

 

26. člen 

 

Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 

sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo letno 

poročilo vključno z letnimi izkazi poslovanja.  

 

27. člen 

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik združenja. Predsednik združenja lahko s 

sklepom pooblasti tudi druge osebe za razpolaganje s sredstvi in premoženjem združenja.  

 



Finančno poslovanje združenja in vodenje računovodstva se izvaja v skladu s predpisi in standardi, 

ki veljajo za delovanje združenja v Republiki Sloveniji. Združenje vodi poslovne knjige po sistemu 

dvostavnega knjigovodstva. Vodenje poslovnih knjig se organizira na tak način, da so podatki o 

finančnem in materialnem poslovanju pridobitne dejavnosti izkazani ločeno od podatkov o 

finančnem in materialnem poslovanju nepridobitne dejavnosti.  Poslovne knjige združenja se 

vodijo računalniško z zunanjim izvajalcem. Finančno in materialno poslovanje združenja je 

podrobneje opredeljeno v Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju. 

 

 

28. člen 

 

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo 

in poslovanje združenja. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli združenja 

finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

 

29. člen 

 

Združenje  ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last združenja vpisana v inventarno 

knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. 

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa  zbora članov. 

 

30. člen 

 

Združenje  ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član združenje, ki ima posebne 

zasluge za razvoj in uspešno delo združenja. Naziv častne člana združenja lahko podeli združnje 

tudi ne članu, ki ima velike zasluge na področju plesne dejavnosti. Naziv častnega člana podeljuje 

zbor članov na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član 

zveze, nima pravice odločanja. 

 

31. člen 

 

Združenje lahko ima tudi sponzorje ter donatorje. Sponzorji ali donatorji so lahko fizične ali pravne 

osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko 

sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravico odločanja. 

 

32. člen 

 

Združenje lahko ima tudi simpatizerje. To so fizične ali pravne osebe, ki spremljajo dejavnost in 

akcije združenja ter v njih sodelujejo. Združenje jim nudi določene ugodnosti pri spremljanju 

oziroma sodelovanju v dejavnosti združenja. 

 

33. člen 

 

Združenje ima poleg statuta še naslednje splošne akte: 

• registracijski pravilnik 

• disciplinski pravilnik 

• pravilnik o finančno materialnem poslovanju 

 

 

 

 



 

 

 

VI. PRENEHANJE ZDRUŽENJA 

 

34. člen 

 

 

Združenje lahko preneha: 

• po sklepu zbora članov z večino prisotnih članov 

• po samem zakonu 

 

V primeru prenehanja združenja preide njegovo premoženje na sorodno društvo o čemer odloči 

zbor članov. Proračunska sredstva pa se ob prenehanju vrnejo proračunu. 

 

Statut začne veljati, ko ga potrdi pristojni upravni organ. 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                  PREDSEDNIK: 

                                                                                                                  Dušan Vodlan 


