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1. PREDLAGAN DNEVNI RED 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
 

2. Potrditev zapisnika prejšnjega zbora članov. 
 

3. Poročila za sezono 2015/2016. 
o Poročilo predsednika zveze (M. Tuš) 

o Poročilo generalnega sekretarja (M. Sabol) 
o Poročilo podpredsednice - vodje cheer plesne sekcije (K. Cafnik) 

o Poročilo podpredsednice - vodje cheerleading sekcije (L. Gavrilov) 
o Poročilo podpredsednika za medije in marketing (A. Zadravec) 

o Poročilo vodje registracij (M. Femec) 
o Poročilo direktorja reprezentanc (U. Petan) 

o Poročilo predsednice sodniške komisije (I. Petan) 

o Poročilo predsednice disciplinske komisije (B. Boltar) 
o Poročilo predsednika nadzornega odbora (S. Strgar) 

o Poročilo vodje delovne skupine za pripravo strategije razvoja CZS (S. 
Strgar) 

 
4. Stroškovnik CZS za 2016/2017 

 
5. Organizacija tekmovanj in koledar tekmovanj sezone 2016/2017 

 
6. Pravilniki in drugi splošni akti CZS 

 
o Spremembe tekmovalnih pravil 

 
7. Sprejem novih članov 

 

8. Razno 
 

Predlog sklepa: 

"Potrdi se dnevni red zbora članov Cheerleading zveze Slovenije 2016." 

Sklep soglasno sprejet. 



 

2. Ugotovitev sklepčnosti 
 

Iz prisotnih se izbere zapisnikarja. 

Predlog sklepa: 

"Za zapisnikarja se izbere Matejo Femec." 

Sklep soglasno sprejet. 

 
Iz prisotnih se izbere verifikacijsko komisijo. 

Predlog sklepa: 
"Za verifikacijsko komisijo se izbere: 
1.) Blanka Boltar 

2.) Sausan Julević 
3.) Tamara Tuš 

" 

Sklep je soglasno sprejet. 

 
Verifikacijska komisija preveri prisotnost zastopnikov včlanjenih društev in poda 

poročilo. 
 

Prisotni člani:  

1. Šolsko športno društvo Log – Dragomer 
2. Športni klub Twist Nova Gorica 

3. Športno društvo Ares 

4. Športno društvo GIB Ljubljana Šiška 
5. Športno društvo Sovice 

6. Športno društvo za plesne in navijaške skupine Oziris 
7. Športno društvo Zmajčice – Dragon Ladies 

8. Športno kulturno društvo Feniks Dol pri Hrastniku 
9. Športno kulturno društvo POM-PON 2000 

 
Danijela Nedeljkovič ima ustno poblastilo za Športni klub Twist Nova Gorica in 

Blanka Boltar ima ustno poblastilo za Športno društvo Zmajčice – Dragon Ladies. 
 

Predlog sklepa: 
"Potrdi se poročilo verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da so prisotni 

zastopniki 9 društev (od skupno 19) včlanjenih v CZS." 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Skladno z 19. členom statuta CZS je zbor članov sklepčen, če so na zboru 
prisotni pooblaščenci najmanj treh društev. Sklepe se sprejema z večino glasov 

prisotnih članov. Spremembe statuta in finančni načrt se sprejema z 2/3 večino 
glasov prisotnih članov. 



 

3. Potrditev zapisnika prejšnjih zborov članov 
 

Zapisnik zadnjega rednega zbora članov zveze, ki je potekal dne 11.07.2015 v 
ŠRC Triglav je del gradiva. 

 

Predlog sklepa: 

"Potrdi se zapisnik zbora članov Cheerleading zveze Slovenije z dne 11.7.2015." 

Sklep je soglasno sprejet. 

4. Poročila za sezono 2015/2016 

Poročilo predsednika 

Poročilo predsednika je priloga tega dokumenta. 
 

Martin Tuš poda poročilo. 

Poročilo generalnega sekretarja 

Poročilo generalnega sekretarja je priloga tega dokumenta. 

 
Marko Sabol poda poročilo. 

Finančno poročilo delovanja CZS v sezoni 2015/2016 

Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2015 sta del gradiva za zbor 

članov. 
Predlog sklepa: 

"Potrdi se Bilanca 2015 in Izkaz poslovnega izida 2015." 

Soglasno sprejeto. 

Finančni načrt CZS v sezoni 2016/2017 

Predlog sklepa: 

"Potrdi se finančni načrt za sezono 2016/2017. 

Soglasno sprejeto. 
 

Razvila se je debata na temo sredstev za sodnike. Blanka Boltar je izpostavila, da 
je rezervacija sredstev za dodatne sodnike prenizka. 

Irena Petan je pojasnila, da so bili letošnje sezono izjemoma stroški za sodnike 
višji, saj je bil organizirator Slo Cheer Open-a klub, CZS pa mu je finančno 

pomagal.  

Poročilo podpredsednice - vodje cheer plesne sekcije 

Poročilo delovanja strokovnega odbora za cheer ples je priloga tega dokumenta. 

 
Katarina Cafnik poda poročilo. 



 

 

 
Razprava: 

Predstavniki društev so izpostavili, da ne vidijo smisla v spremembi trenerskega 
usposabljanja s strani svetovne zveze ICU. Problem imajo tudi s terminom 

šolanja, saj je v času, ko so posamezniki v službi.  
 

Martin Tuš je glede slovenskega usposabljanja razložil, da MIZŠ pripravlja nov 
razpis evropskih sredstev za sofinanciranje programov usposabljanja, v 

katerega bo vstopila tudi CZS. Izpostavil pa je, da bo en od pogojev za prijavo na 
usposabljanje ta, da bo morala biti oseba zaposlena, torej v rednem delovnem 

razmerju, s.p. ali status zasebnega športnega delavca.  
 

Danijela Nedeljkovič je opozorila na problem polnoletnosti, saj morajo biti 
vaditelji stari 18 let in imeti zaključeno vsaj tri letno poklicno šolo. Martin Tuš je 

razložil, da so pravila žal takšna in ni mogoče ničesar storiti.  

 
Aljaž Britvič je prestavnike društev pozval, naj ICU izobraževanje vzamejo kot 

dodatno znanje, ne pa kot obvezo. Certifikat jim namreč formalno ne bo nič 
pomagal, je pa odlična referenca. Izpit za vaditelje pa se mu zdi nujen, tako z 

vidika varnosti pa tudi z vidika formalne usposobljenosti. Vsi športi imajo enaka 
pravila in vaditelji ne smejo biti osebe mlajše od 18. let. Vse zveze se srečujejo 

s tem. To šolanje pa bo trenerjem dalo znanje. Aljaž Britvič je predstavnikom 
društev predlagal, da naj si trenerji 50% izobraževanja financirajo sami.  

 

Poročilo podpredsednice - vodje cheerleading sekcije  

Poročilo delovanja strokovnega odbora za cheerleading je priloga tega 

dokumenta. 
 

Lana Gavrilov poda poročilo. 
 

Poročilo podpredsednika za medije in marketing  

Poročilo delovanja PR je priloga tega dokumenta.  
 

Anže Zadravec poda poročilo. 
 

Poročilo vodje registracij 

Poročilo vodenja registracij je priloga tega dokumenta. 

 

Mateja Femec poda poročilo. 



 

Poročilo direktorja reprezentanc  

Poročilo direktorja reprezentanc je priloga tega dokumenta. 
 

Uroš Petan poda poročilo. 
 

Poročilo vodje sodniške komisije CZS 

Poročilo vodje sodniške komisije je priloga tega dokumenta. 
 

Irena Petan poda poročilo. 
 

Razprava: 
Marko Sabol je izpostavil, da bodo poskušali do konca septembra vzpostaviti 

sistem registracij s pomočjo spletnega portala. Portal naj bi se kasneje nadgradil 
v smer spletnih prijav na tekmovanja in dogodke. 

 
Martin Tuš je predlagal, da bi se portal in podporne stortve razvile do te točke, da 

bi bilo možno sojenje preko tabličnih računalnikov. 
 

Simon Strgar je zastavil vprašanje, če bi bilo možno v bližnji prihodnosti 
pričakovati, da bi se ocene objavljale takoj po nastopu. Martin Tuš je razložil, da 

se o tem razmišlja, da pa bo do dejanske realizacije tega prišlo takrat, ko bodo 
največja tekmovanja prenašana v živo (OI). 

Poročilo predsednice disciplinske komisije  

Poročilo predsednice disciplinske komisije je priloga tega dokumenta. 
 

Blanka Boltar poda poročilo. 
 

Marko Sabol je izpostavil primer plačilne nediscipline, ki se je rešil z usklajenim 
delovanjem upnikov. 

Poročilo predsednika nadzornega odbora  

Poročilo predsednika nadzornega odbora je priloga tega dokumenta. 
 

Simon Strgar poda poročilo. 
 

Simon Strgar je dodal, da ni bilo nobenega izrednega in rednega nadzora. 
Povedal je, da ima NO v prihajajoči sezoni v planu izvesti 3 nadzore. 

 
Marko Sabol je predlagal, da se oblikuje posebna mapa na CZS medmrežju, v 

katero bo IO odlagal poročila, ki jih bo lahko pregledoval nadzorni odbor. 



 

Poročilo vodje delovne skupine za pripravo strategije razvoja 
CZS 

Poročilo delovne skupine za pripravo strategije razvoja je priloga tega 
dokumenta. 

 
Simon Strgar poda poročilo v katerem razloži, da skupini v dveh letih ni uspelo 

doseči zastavljenega cilja, pripraviti predlog strategije CZS, ki bi ga potrdil zbor 
članov. Zaradi tega predlaga svojo razrešitev. 
 

Razprava: 

Martin Tuš je pripomnil, da je bilo veliko že narejenega in da so izhodiščne točke 
dobre. Pozval je Simona, da predlaga svojo zamenjavo, a je ta odgovoril, da ne 

ve za nikogar, ki bi ga to zanimalo. 
 

Tamara Tuš je izpostavila, da naj bodo v skupini ljudje, ki so pripravljeni na tem 
področju kaj narediti, saj pri nekaterih dosedanjih članih to ni bilo tako. Tamara 

Tuš se je javila, da lahko prevzame vodenje strategije.  
 

Sklep: »Tamaro Tuš se izvoli za vodjo delovne skupine za pripravo strategije 

razvoja CZS.« 

Sklep soglasno sprejet. 
 

Predlog sklepa: 

"Potrdi se predstavljena poročila o delu organov CZS v sezoni 2015/2016." 

Sklep soglasno sprejet. 

5. Stroškovnik CZS za sezono 2016/2017 
 
Za sezono 2016/2017 se predlaga naslednji stroškovnik CZS: 

 
1. Članarina (za društvo): 115,00 EUR 

2. Prva registracija tekmovalca: 15,00 EUR 
3. Podaljšanje registracije tekmovalca: 7,50 EUR 

4. Prijavnina na tekmovanje za registrirane tekmovalce: največ 17,50 EUR na 
osebo na kategorijo (organizator tekmovanja lahko zaračuna tudi višjo 

prijavnino na tekmovanje, če to odobri IO CZS) 
5. Prijavnina na tekmovanje za zunanje (neregistrirane) tekmovalce: najmanj 

150% cene za registrirane tekmovalce 
6. Sodniške takse: 

 do 5 ur:  50,00 EUR 

 5 - 8 ur:  65,00 EUR 
 nad 8 ur: 75,00 EUR 

 
 



 

Razprava: 

Danijela Nedeljković je izrazila, da se ji povišanje prve registracije in 10€ na 15€ 
zdi previsoko. Martin Tuš je pojasnil, da je povišanje 50% bolj ali manj vseh 

postavkah in, glede na dejstvo, da so te cene že 10 let iste, to ni pretirano. 
 

Blanko Boltar je postavila vprašanje glede obračunavanja dvojne registracije. 
Marko Sabol je razložil, da se prva in ponovna registracija zaračuna obema 

kluboma. 
Simon Strgar je zagovarjal članarino za društva in predlagal, da bi večja društva 

plačala višjo članirano, oziroma, da bi bila višina članarine za društvo odvisna od 
števila članov v posameznem društvu. Ostali prisotni se s tem predlogom niso 

strinjali.  
Vesna Planinc je podala pomislek, da je za novo društvo, ki bi se včlanilo prvič, to 

kar konkreten znesek.  
Martin Tuš je razložil, da se je položaj CZS v 10-ih letih precej spremenil. S tem 

zneskom se tako zveza ne zapira, saj se je cena rahlo povišala in tako še vedno 

ostaja dostopna.  
Marko Sabol je pojasnil, da novo društvo do včlanitve v CZS plačuje višje 

prijavnine za tekmovanja, kar pomeni, da po včlanitvi stoške izenačijo oziroma 
lahko še kaj prihranijo.  

Aljaž Britvič je poudaril, da je tako ali tako ta denar last članov in se porablja za 
njihov razvoj in različne projekte, ki so v korist vsem članom. 

 

Predlog sklepa: 

" Potrdi se predlagan stroškovnik CZS za sezono 2016/2017." 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi za in 1 vzdržanim. 

6. Organizacija in koledar dogodkov sezone 

2016/2017 
 
Na osnovi prejetih predlogov in kandidatur koledar za sezono 2016/2017 

vsebuje: 

 Avgust 2016 – Junij 2017 – Delavnice cheerleadinga in cheer plesa (ŠŠD 
Log-Dragomer).  

 9. 2016 – Memorial Mili Gerbec (ŠŠD Log-Dragomer) 
 Oktober/November 2016 – Organizacija sodniškega začetniškega 

seminarja in izpita (Sodniška komisija CZS) 
 November 2016 – GIB Cheer Cup (ŠD GIB) 

 Januar 2017 – Organizacija sodniškega licenčnega seminarja (Sodniška 
komisija CZS) 

 4. 2. 2017 – Rom Pom Pon 2017 (ŠKD Feniks) 
 11.3. ali 12. 3. Ljubljana Open 2017 (ŠKD Pom-Pon 2000)   

 pomlad 2017 – Šolsko državno prvenstvo (CZS) 
 



 

 8. 4. 2017 – Frogs Cheer Cup 2017 (ŠŠD Log-Dragomer) 

 Maj 2017 – DP  
 

Razprava: 
Martin Tuš je pojasnil nov način organizacije delavnic. CZS bo razpisla razpis za 

delavnic, da bodo tako zagotovljeni kvalitetni vaditelji. CZS bo tudi poskrbela za 
njihovo plačilo. Sredstva za ta namen so rezervirana in bodo na voljo društvom. 

Prijavljeno društvo bo poskrbelo za dvorano in udeležence.  
 

Jožica Košir je omenila, da bodo naslednjo sezono za tekmovanje, ki naj bi ga 
organizilao društvo ŠD GIB razpisane samo cheerleading kategorije zaradi težav 

z majhnostjo dvorane. Namen dogodka pa bi bil predvsem bolj živahen uvod v 
sezono. 
 

Katarina Cafnik je pripomnila, da datum tekmovanja za šolsko DP določi Zavod 

Planica glede na koledar šolskih tekmovanj. 
 

Simon Strgar je opozoril, da ima društvo precejšnje težave z udeležbo na 
evropskih prvenstvih, prisotnost mladincev na treningih (konec šole, 

obveznosti…), z rezervacijo prenočišč, ker je državno prvenstvo tako pozno. 
Zanimalo ga je, če je možno, da bi se evropsko prvenstvo nekoliko prestavilo.  

 
Aljaž Britvič je omenil, da je že problem pri premikanju evropskega prvenstva 

samo za en teden in da ne vidi rešitve v tej smeri.  
 

Danijela Nedeljkovič je podala predlog za organizacijo Slo Cheer Open-a 2017. 
Tuje skupine kažejo namreč interes pri udeležbi.  

 
Martin Tuš je odgovoril, da se bodo preučile možnosti, vendar je bila udeležba 

tujih skupin na SCO 2015 in 2014 zelo nizka oziroma nična. Za prihodnje leto se 
namreč načrtujejo spremembe. Predlog je, da se državno prvenstvo zaprte. 

Pripravlja se tudi redukcija kategorij, saj je želja, da bi se tekmovanje izvedlo v 

enem dnevu. Poleg tega pa bo sistem kvalifikacij potekal skozi celotno sezono. 
Prav tako se bo določilo maksimalno številko ekip v posamezni kategoriji. Z 

zaprtjem državnega prvenstva se bo ponudila organizacija ECL drugemu 
organizatorju tekmovanja pod okriljem CZS. Člani bodo glasovali preko 

korespondenčnega zbora članov kateremu tekmovanju se omogoči organizacija 
ECL.  

 
Vesna Planinc je predlagala, da se sistem kvalifikacij v čim krajšem možnem 

času predstavi članom CZS, da bodo lahko pravilno načrtovali tekmovalno 
sezono. 

 
Marko Sabol je predstavil, da ima vsaka članica ECU možnost organizirat en ECL 

dogodek, ki je brezplačen. Država članica ima možnost organizirati tudi drugi 
ECL dogodek s plačilom licence za drugi dogodek 500,00 EUR. Zahteve ECL do 



 

organizatorjev je, da delegira minimalno enega tujega sodnika, ki je registrian v 

ECU registru sodnikov za kategorije, ki šteje za ECL. Prav tako se od 
organizatorja zahteva, da le-ta aktivno promovira ECL dogodek in poroča o 

njegovi izvedbi.  
 

Aljaž Britivič je izpostavil, če je sploh interes narediti dve ECL tekomvanji.  
 

Blanka Boltar je navzoče obvestila, da tekmovanje Ljubljana Open v organizaciji 
ŠKD POM-PON 2000 ne bo kandidiralo za ECL. 

 
Simon Strgar je predlagal, da naj se jasno pove, da se državno prvenstvo zapre 

in naj organizacijo prevzame CZS. ŠK Twist pa predlaga, da naj organizirajo 
svoje tekmovanje “Twist Open”.  

 
Martin Tuš je predlagal, da zbor članov naloži nalogo izvršnemu odboru, da 

preuči vse možnosti in potem obvesti vse člane. Glasuje se samo o koledarju in 

ne o Slo Cheer Open/Državno prvenstvo. Prav tako je opozoril, da se ne zapira 
možnost, da se Slo Cheer Open ne organizira. 

 
 

Opisi kandidatur so podani v prilogi tega dokumenta. 

Predlog sklepa: 

" Potrdi se predlagan koledar dogodkov za sezono 2016/2017." 

Sklep soglasno sprejet. 
 

 

Predlog sklepa: 

" Glasovanje o Državnem prvenstvu v maju 2017." 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi za in 1 vzdržanim. 

 

Predlog sklepa: 
" Zbor članov naloži IO, da preuči možnosti, kako bi lahko izvedli dve tekmovanji 

in po potrebi skliče korespondenčni zbor članov, ki bo potem odločil o predlogih. 
V tem času pa bo CZS v kontaktu z društvi in ugotovili, kdo si želi 

sodelovati/organizirali." 

Sklep soglasno sprejet. 

7. Pravilniki in drugi splošni akti CZS 

Spremembe tekmovalnih pravil 

Martin Tuš je zbrane opozoril, da naj bi bila ICU pravila pripravljena avgusta 2016. 

CZS bo tako povzel ECU pravila in jih vključil v svoj tekmovalni pravilnik za 
tekočo tekmovalno sezono. Starostni razredi bodo ostali tako kot so, spremenile 

se bodo le kategorije po starostnih skupinah.  



 

 

Predlog sklepa: 

" Sistem kvalifikacij se objavi do 1. septembra.” 

Sklep soglasno sprejet. 
 

 

Predlog sklepa: 
"Strokovna odbora do 1.10.2016 pripravita tekmovalni pravilnik za tekmovalno 
sezono 2016/2017. Datum priprave se zamakne zaradi uskaditve z ECU 

tekmovalnim pravilnikom 2017." 

Sklep soglasno sprejet. 

8. Sprejem novih članov 
 

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Statuta Cheerleading zveze Slovenije, se 
na zboru članov glasuje o pristopu novega društva v zvezo. S potrditvijo članstva 

nov član tudi pridobi pravico glasovanja na zboru članov. 
 

Od zadnjega zbora članov so pristopne izjave podala naslednja društva: 
 

 Kulturno društvo plesa in animacije Mavrica 

 

Predlog sklepa: 
" Kulturno društvo plesa in animacije Mavrica se sprejme v Cheerleading zvezo 

Slovenije." 

Sklep soglasno sprejet. 

9. Razno 
 

Nezgodno zavarovanje Vzajemna zavarovalnica. 

Martin Tuš predstavi ponudbo za nezgodno zavarovanje naših članov, ki jo je 
pripravila zdravstvena zavarovalnica Vzajemna. Ponudba je priloga gradiva. 

Predlog ŠŠD Log-Dragomer 

ŠŠD Log-Dragomer predlaga, da se loči tekmovanje za naziv državnega prvaka 
od odprtega tekmovanja SloCheerOpen. 

 
Opis predloga: 

Tekmovalni sistem CZS naj loči »Državno cheer prvenstvo« (tekmovanje samo 
za člane CZS) in »SLO Cheer Open« (odprto mednarodno tekmovanje). Za 

prijavo na » Državno cheer prvenstvo « morajo ekipe predhodno tekmovati vsaj 
na npr. dveh od treh tekmovanj (RomPomPon, Ljubljana Open, Frogs Cheer Cup), 



 

ki so v aktualni sezoni organizirana v Sloveniji v skladu s pravili CZS. 

 
Obrazložitev predloga: 

Na sedanjem tekmovanju »Državno cheer prvenstvo / SLO Cheer Open« v 
določenih primerih sploh ne razglasimo državnih prvakov (npr. ko v kategoriji 

zmaga ekipa, ki prihaja iz društva, ki ni clan CZS). »SLO Cheer Nationals« naj bo 
terminsko umeščen pred ICU svetovno prvenstvo, »SLO Cheer Open« pa med 

ICU svetovno in ECU evropsko prvenstvo. Cheerleading skupinske kategorije naj 
bodo na urniku državnega tekmovanja hkrati s cheer plesnimi skupinskimi 

kategorijami takrat, ko je največ gledalcev (promocijski učinek za obe športni 
panogi). 

 
Razprave ni bilo, saj se je ta tematika obdelala že pri prejšnjih točkah. 

 

Predlog sklepa: 
"SO za Cheerleading, SO za cheer ples ter IO skupaj pripravijo sistem 

tekmovanja za prihodnje sezone vključno s sezono 2016/2017 do 1.9.2016." 

Sklep je soglasno sprejet. 
 

Predlog ŠKD POM-PON 2000 

ŠKD POM-PON 2000 predlaga, da se določi pravila za osnovne skupine. Kdo 

lahko tekmuje in pod kakšnimi pogoji. 
 

Razprava: 
Martin Tuš je razložil, da so bile osnovne skupine dodane v tekmovalni pravilnik 

za začetne skupine in ne za prehajanje med tekmovalnimi kategorijami za 
doseganje boljši rezultatov. Martin Tuš tako predlaga, da se določijo jasna 

pravila. 

 

Predlog sklepa: 
"SO za cheerleading in cheer ples preuči tematiko in poda IO-ju predlog do 

1.9.2016." 

Sklep soglasno sprejet. 

 
Blanka Boltar je izpostavila težavo z zapestnicami na tekmovanju Ljubljana open 

2016. Tekmovalci v cheerleading kategorijah so jo namreč opozorili, da so 
tovrstne zapestnice nevarne v času tekmovanja. Težava pa se pojavi, ker 

udeleženci tekmovanja niso ves čas v dvorani je s pomočjo žigov težko 
identificirati tekmovalce.  

Aljaž Britvič je podal predlog za oblikovanje dokumenta, v katerem bodo 
smernice za organizacijo tekmovanja. Tako bi bilo s standardi določeno, na 

kakšen način se tekmovalci lahko identificirajo.  
Martin Tuš je navzoče pozval k pripravi minmalnih standardov za organizacijo 

tekmovanj. Rok za pripravo bi bil 31.12.2016, standardi pa bi veljali v sezoni 



 

2017/2018.  

Vesna Planinc se je javila za pripravo dokumenta, vendar je prosila za pomoč tudi 
ostale predstavnike društev. 

Irena Petan se je ponudila za prevzem standardov za sodniško ekipo.  
 

Predlog sklepa: 
"Vesna Planinc bo pripravila dokument v sodelovanju z ostalim predstavniki 

društev o minimalnih standardih za izvedbo tekomovanj." 

Sklep soglasno sprejet. 

 

Vprašanja in predlogi  

 

Martin Tuš je prisotne opomnil, da kategorije ukinjene na državnem prvenstvu, 

lahko ostanejo na drugih tekmovanjih v kolikor organizator pridobi soglasje 
IO-ja.  Spremembe nabora tekmovalnih kategorij bosta pripravila SO-ja skupaj 

z IO-jem na skupnem delovnem sestanku, ki bo predvidoma v mesecu 
septembru 2016.  

 
Aljaž Britvič je podal še zaključne besede, in sicer je opozorila na težavo dveh 

zvez. Svetoval je, da naj se društva odločijo, člani katere zveze bodo.  
 

Zbor članov se je zaključil ob 21:25. 
 

Zapisnik pripravila: Mateja Femec. 
 


