
Na podlagi določil  Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006)  je skupščina zveze 
navijaških in pom- pon skupin Slovenije dne 20.12.2008 sprejela : 

STATUT ZVEZE NAVIJAŠKIH IN POM-PON SKUPIN SLOVENIJE (SLOVENIAN 
CHEERLEADING AND POM-PON ASSOCIATION)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Zvezo navijaških in pom-pon skupin Slovenije (v nadaljnjem besedilu zveza) so kot zvezo 
društev ustanovila društva in klubi na ustanovni skupščini.

2. člen

Zveza posluje z imenom Zveza navijaških in pom-pon skupin Slovenije(ZNPS). Z imenom 
Slovenian cheerleading and pom-pon association poslujejo v tujini. Sedež ima v Ljubljani.

NAMEN ZVEZE

3. člen

Zveza navijaških in pom-pon skupin Slovenije (Slovenian cheerleading and pom-pon 
association) (v nadaljnjem besedilu: zveza) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno 
združenje društev, ki s svojim delovanjem razvija in vzpodbuja pom - pon ples, navijaštvo in 
akrobatsko navijaštvo, kot samostojno športno panogo in kulturo navijaštva v vseh športnih 
panogah, pospešuje razvoj zavesti pripadnosti športu, plesnim, navijaškim in akrobatskim 
skupinam, vzpodbuja zdravo tekmovalnost med navijaškimi, plesnimi in akrobatskimi 
skupinami. Poleg tega povezuje in prenaša znanja in izkušnje iz Slovenije in tujine ter 
uresničuje druge skupne cilje katerih namen je promocija in pospeševanje športnega 
navijanja.

Namen in cilj zveze je, da:
• organizirano in strokovno usmerjeno zadovoljuje potrebe in interese društev na
področju športnega navijaštva
• sooblikuje politiko razvoja športnega navijaštva na Slovenskem
• sooblikuje politiko pomoči posameznim društvom pri vključevanju v zvezo s
ciljem podpore zdravemu življenju
• dviguje raven športnemu navijanju v Sloveniji
• organizira tekmovanja v športnem navijanju v Sloveniji
• skrbi za načrtno strokovno izpopolnjevanje članov
• je članica Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije
• je članica Evropske zveze in mednarodne zveze ter se povezuje v mednarodna podobna 
združenja

Svoj namen zveza uresničuje:



• z enotnim sistemom razvoja športnega navijanja 
• z javnimi nastopi in z dejavno udeležbo na področju športno – plesnega navijanja, doma in 
na tujem
• s spremljanjem in spodbujanjem interesov na področju športnega navijanja v Sloveniji
• z usklajevanjem načrtov zveze z načrti drugih združenj in organizacij športnega navijanja v 
Sloveniji
• z obveščanjem javnih občil o dejavnosti zveze
• s sodelovanjem v tekmovalnem sistemu športno – plesnega navijanja v tujini

4. člen

JAVNOST

Zveza deluje javno. Seje organov so javne. Za javnost delovanja zveze je odgovoren 
predsednik zveze, ki je tudi pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delovanjem zveze.

Javnost dela se zagotavlja:
(1) preko svojega glasila oziroma preko glasil sorodnih zvez ali organizacij,
(2) preko spletne strani zveze
(3) preko javnih medijev,
(4) z organiziranjem okroglih miz,
(5) z vabljenjem predstavnikov zainteresiranih ustanov na seje,
(6) s pravico vpogleda članov v zapisnike/poročila/sklepe organov zveze.

5. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

6. člen

ŽIG

Zveza ima žig, ki je okrogel, v tekstu pa so navedeni naslednji podatki:
Zveza navijaških in pom-pon skupin Slovenije (Slovenian cheerleading and pom-pon 
association) Ljubljana.

7. člen

ČLANSTVO

Član zveze je lahko vsako društvo, ki se ukvarja z dejavnostjo v okviru športno–plesnega 
navijanja ter, ki sprejema statut in program zveze ter izpolni pogoje, ki jih določi izvršilni 
odbor skupščine zveze. Društvo, ki se želi včlaniti, poda izjavo, da sprejema obveznosti, 
določene v statutu. O sprejemu odloča izvršilni odbor zveze.
Član zveze je lahko tudi tuje društvo.
Članstvo preneha s prenehanjem društva, ki je vključeno v zvezo, z izjavo o izstopu, ki se 
izroči predsedniku, z izključitvijo, ki jo izreče Izvršilni odbor in s črtanjem, ki ga izreče 
predsednik zveze, če vključeno društvo ne upošteva pravil delovanja zveze in sprejetih 
sklepov, je neaktivno in ne poravnava finančnih obveznosti do zveze.



Ob izstopu iz zveze nima član pravice postavljati kakršnihkoli zahtevkov do premoženja 
zveze.
Skupščina zveze lahko na predlog izvršilnega odbora imenuje posameznike/ce, ki imajo 
posebne zasluge za razvoj in uspešno delovanje zveze za častne člane. 

8. člen

PRAVICE IN DOLŽNOSTI

Pravice in dolžnosti članov zveze so:
• spoštovati statut in druge splošne akte zveze,
• uresničevati sklepe organov zveze,
• sooblikovati in uresničevati program zveze,
• predlagati kandidate za organe zveze in voliti organe zveze v skladu s statutom
• predlagati in sprejemati nagrade in priznanja zveze,
• uporabljati skupne dosežke in rezultate delovanja zveze pri svojem delu,
• dajati zvezi društev informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog.

9.člen 

ORGANI ZVEZE

Organi zveze so:

• skupščina zveze
• izvršilni odbor
• nadzorni odbor
• disciplinska komisija 

10.člen

SKUPŠČINA ZVEZE

Najvišji organ zveze je skupščina zveze, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega člana zveze 
in člani izvršnega odbora, ki pa ne vplivajo na sklepčnost skupščine in imajo glasovalno 
pravico kot delegati klubov , razen pri volitvah, razrešitvah in glasovanju o zaupnici.

Skupščina zveze:
• sprejema statut in disciplinski pravilnik zveze,
• sprejema spremembe statuta in disciplinskega pravilnika zveze,
• voli in razrešuje organe zveze,
• voli in razrešuje predsednika in podpredsednika zveze,
• sprejema program zveze ter finančno poročilo, finančni načrt in zaključni račun,
• sprejema poročila organov zveze,
• ustanavlja delovna telesa in imenuje njihove predsednike,
• odloča o prenehanju delovanja zveze,



• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin zveze
• odloča o sklepanju pravnih poslov, ki bi presegali znesek, ki je določen z vsakokratnim 
sprejemanjem letnega finančnega načrta,
• odloča o višini članarine,
• imenuje častne člane zveze
• odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami doma in
v tujini,
• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani zveze v skladu z
namenom in cilji zveze.

Seja skupščine zveze je lahko redna ali izredna.

Redna seja skupščine zveze je enkrat letno praviloma v prvem četrtletju. Sejo skliče
predsednik ali od njega pooblaščena oseba v pismeni obliki z navedbo dnevnega reda.
Predsednik določi dnevni red, vsak član ima pravico pisno predlagati dopolnitev
dnevnega reda, vendar najkasneje v roku 8 dni pred zasedanjem. Člani zveze morajo
sklic z dnevnim redom prejeti najkasneje 10 dni pred sejo.

Izredno sejo skupščine zveze skliče predsednik zveze, če to zahtevajo interesi zveze, po
sklepu izvršilnega ali nadzornega organa ali na zahtevo 1/3 članov zveze. Če predsednik
izredne seje ne skliče v 30 dneh, so jo predlagatelji upravičeni sklicati sami.

Seja je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članov. Vsak član lahko zahteva
ugotavljanje sklepčnosti. Seja se lahko tudi ob nesklepčnosti nadaljuje z obravnavo
vprašanj, o katerih se ne odloča.

Glasovanje na seji je javno. Sklep je sprejet z večino opredeljenih glasov. S tajnim 
glasovanjem lahko skupščina zveze odloča pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah.
O poteku skupščine zveze se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči skupščine in 
zapisnikar. Zapisnik je članom na vpogled na sedežu zveze in člani imajo pravico
ugovorov na zapisnik v 14 dneh po objavi.

11.člen

IZVRŠILNI ODBOR
Izvršilni odbor vodi poslovanje zveze med sejami skupščine zveze, opravlja
organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela.
Izvršilni odbor ima predsednika, podpredsednika ter 3 člane, ki jih izvoli skupščina 
za štiri leta. O vsakem članu in njegovi funkciji se glasuje ločeno. Pri predčasni
razrešitvi člana se lahko za čas do izteka mandata imenuje nov član.
Izvršilni odbor skliče predsednik izvršnega odbora s predlogom dnevnega reda. Člani
izvršilnega odbora morajo sklic z dnevnim redom prejeti najkasneje 5 dni pred sejo.
Seja je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članov. Izvršilni odbor odloča z
večino opredeljenih glasov. Za sprejem sklepov, ki bi zadevali posamezno delovno telo,
je potrebno dobiti mnenje članov delovnega telesa.

Naloge izvršilnega odbora:
•sprejema druge splošne akte zveze, za katere ni pristojna skupščina  
• skrbi za uresničevanje sklepov sej skupščine zveze,
• skrbi za uresničevanje programa dela zveze,



• skrbi za materialno-finančno poslovanje zveze,
• upravlja s premoženjem zveze,
• pripravlja predloge aktov zveze,
• pripravlja predlog finančnega načrta in finančnega obračuna,
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov zveze,
• predlaga imenovanje častnih članov,
• odloča o sprejemu članov zveze.
•odloča o spremembah naslova zveze
O svojem delu izvršilni odbor enkrat letno poroča skupščini zveze, kateri je tudi
odgovoren za svoje delo.

12.člen

PREDSEDNIK  ZVEZE  IN  PODPREDSEDNIK
Predsednik zveze predstavlja in zastopa Zvezo.
Predsednik zveze skliče seje skupščine.
Predsednik zveze je za svoje delo odgovoren skupščini v skladu s statutom in pravnim
redom Republike Slovenije.
Izvoli ga skupščina za dobo štirih let.

Podpredsednik pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej in opravlja druge zadeve
po pooblastilu predsednika. V primeru odsotnosti ga nadomešča. Izvoli ga skupščina za
dobo štirih let. Skupščini je odgovoren za svoje delo.
Predsednik in podpredsednik o svojem delu enkrat letno poročata skupščini.

13.člen

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor zveze spremlja in nadzira delo organov zveze ter opravlja nadzor nad
finančno-materialnim poslovanjem zveze. O svojem delu enkrat letno poroča skupščini
zveze, ki na svoji seji sprejme poročilo nadzornega odbora.
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Člani izmed sebe
izvolijo predsednika. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani.
Odločitve sprejema z navadno večino.
Nadzorni odbor je za svoje delo je odgovoren skupščini zveze.

14.člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in 4 člani/članice. Disciplinski pravilnik, ki ga 
sprejme skupščina ZNPS ureja vse podrobnosti o sestavi, načinu dela in poteku disciplinskega 
postopka. 

15.člen

MATERIALNO - FINANČNO POSLOVANJE
Premoženje Zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so v lasti zveze in so
vpisane v inventarno knjigo.
S premoženjem zveze upravlja izvršilni odbor. Skupščina odloča o nakupu in prodaji



nepremičnin zveze in o sklepanju pravnih poslov, ki bi presegali znesek, ki je določen s
vsakokratnim sprejemom letnega finančnega načrta.

Dohodki zveze so:
• članarina,
• sredstva, pridobljena z pridobitno dejavnostjo,
• darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev ter sponzorjev,
• drugi prihodki.
Finančno-materialno poslovanje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno-
materialno dokumentacijo in poslovanje zveze.
Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko zveza zaposli finančnega 
strokovnjaka.

Zveza v skladu z predpisi opravlja pridobitno dejavnost :
 •organizacija prireditev in izobraževanj

Zveza svoje finančno in materialno poslovanje vodi v skladu z Zakonom o društvih  in  SRS 
za društva. Podatki o pridobitni in nepridobitni dejavnosti se izkazujejo ločeno. 

Zveza zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju po  računovodskih 
standardih za društva po dvostavnem knjigovodstvu in podatke  posreduje enkrat letno 
Agenciji Republike Slovenije za  javnopravne evidence in storitve.

16.člen

PRENEHANJE IN SPREMEMBA ZVEZE
O prenehanju ali spremembi zveze lahko odloča le skupščina zveze z večino vseh članov
zveze.
Prenehanje se opravi po predpisanem postopku, izterjajo se dolgovi in poravnajo
obveznosti.
Po prenehanju zveze ali po spremembi namenov, se ostanek premoženja prenese na
podobno zvezo ali društvo, ki se ukvarja s tako dejavnostjo ali na katero od
humanitarnih organizacij. Iz ostanka premoženja ne morejo člani zahtevati nikakršnih
pravic.

17.člen

KONČNA DOLOČBA
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina zveze.

Ljubljana, 20.12.2008

Predsednik Zveze navijaških in pom-pon skupin Slovenije
Vojko Korošec


