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1. PREDLAGAN DNEVNI RED 
Zbor članov je potekal dne 16. junija 2017 v sejni sobi Športnega centra Triglav 
(Ljubljana) in se je pričel ob 18:00. 

Izvršni odbor Cheerleading zveze Slovenije (v nadaljevanju IO CZS) je predlagal 
naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika prejšnjega zbora članov 
3. Poročila za sezono 2017/2018 
4. Sprejem novih članov 
5. Volitve organov 
6. Koledar dogodkov za sezono 2017/2018 
7. Pravilniki in drugi splošni akti 
8. Predlogi 
9. Razno 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se dnevni red zbora članov Cheerleading zveze Slovenije 2017.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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2. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

2.1 Izbor zapisnikarja 
Med prisotnimi se izbere zapisnikarja. IO CZS je predlagal Matejo Bratuž. 

Predlog sklepa: 
“Za zapisnikarja se izbere Matejo Bratuž.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

2.2 Izbor verifikacijske komisije 
Med prisotnimi se izbere verifikacijsko komisijo. V verifikacijski komisiji so bile 
pripravljene sodelovati naslednje osebe: Vanja Potočnik, Anja Tegelj in Uroš 
Petan. 

Predlog sklepa: 
“Za verifikacijsko komisijo se izbere: 

1. Vanjo Potočnik, 
2. Anjo Tegelj in 
3. Uroša Petana.” 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

2.3 Poročilo verifikacijske komisije 
Verifikacijska komisija preveri prisotnost zastopnikov včlanjenih društev in poda 
poročilo. 

Prisotni člani: 

• Šolsko športno društvo Log-Dragomer 
• Športni klub Tial 
• Športni klub Twist Nova Gorica 
• Športno društvo Ares 
• Športno društvo GIB Ljubljana Šiška 
• Športno društvo Sovice 
• Športno društvo za plesne in navijaške skupine Oziris 
• Športno kulturno društvo Feniks Dol pri Hrastniku 
• Športno kulturno društvo POM-PON 2000 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se poročilo verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da so prisotni 
zastopniki 9 društev včlanjenih v CZS z glasovalno pravico (od skupno 16 z 
glasovalno pravico).” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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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. 
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3. POTRDITEV ZAPISNIKA PREJŠNJEGA ZBORA ČLANOV 
Zapisnik zadnjega rednega zbora članov CZS, ki je potekal dne 24. junija 2016 v 
ŠRC Triglav je del gradiva. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se zapisnik rednega zbora članov CZS z dne 24. junija 2016.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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4. POROČILA ZA SEZONO 2016/2017 

4.1 Poročilo predsednika (Martin Tuš) 
Poročilo delovanja predsednika je bilo del gradiva za zbor članov. Martin Tuš poda 
poročilo. 

4.2 Poročilo generalnega sekretarja (Marko Sabol) 
Poročilo delovanja generalnega sekretarja je bilo del gradiva za zbor članov. 
Marko Sabol poda poročilo. 

Danijela Nedeljkovič (ŠK Twist) je izpostavila prehajanje med dvoranami, kot je 
bilo na Državnem prvenstvu CZS 2017 in na Ljubljana Open 2017 (zaradi 
preobuvanja - nekaj otrok je po tekmovanju tudi zbolelo). CZS se zaveda težave, 
a je poudarila, da je malo takih dvoran po Sloveniji, da bi zadoščale našim 
specifikam. 

Finančno poročilo delovanja CZS za sezono 2016/2017 (bilanca stanja 
in izkaz poslovnega izida za leto 2016) 
Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2016 sta del gradiva za zbor 
članov. Predstavi ju Marko Sabol. 

Predlog sklepa: 
“Potrdita se bilanca stanja CZS za leto 2016 in izkaz poslovnega izida CZS 
za leto 2016.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Finančni načrt CZS za sezono 2017/2018 
Finančni načrt za sezono 2017/2018 je del gradiva za zbor članov. Predstavi ga 
Marko Sabol. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se finančni načrt CZS za sezono 2017/2018.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

4.3 Poročilo podpredsednice – vodje cheerleading sekcije (Lana 
Gavrilov) 

Poročilo delovanja strokovnega odbora za cheerleading je bilo del gradiva za zbor 
članov. Lana Gavrilov poda poročilo. 
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4.4 Poročilo podpredsednice – vodje cheer plesne sekcije (Katarina 
Cafnik) 

Poročilo delovanja strokovnega odbora za cheer ples je bilo del gradiva za zbor 
članov. Katarina Cafnik poda poročilo. 

4.5 Poročilo podpredsednika - mediji in marketing (Anže Zadravec) 
Poročilo delovanja podpredsednika (mediji in marketing) je bilo del gradiva za 
zbor članov. Anže Zadravec poda poročilo. 

4.6 Poročilo predsednika nadzornega odbora (Simon Strgar) 
Poročilo delovanja nadzornega odbora je bilo del gradiva za zbor članov. 

4.7 Poročilo predsednice disciplinske komisije (Blanka Boltar) 
Poročilo delovanja disciplinske komisije je bilo del gradiva za zbor članov. Blanka 
Boltar poda poročilo. 

4.8 Poročilo vodje sodniške komisije (Irena Petan) 
Poročilo delovanja sodniške komisije je bilo del gradiva za zbor članov. 

4.9 Poročilo direktorja reprezentanc (Uroš Petan) 
Poročilo delovanja reprezentance je bilo del gradiva za zbor članov. Uroš Petan 
poda poročilo. 

4.10 Poročilo vodje registracij (Mateja Bratuž) 
Poročilo delovanja vodje registracij je bilo del gradiva za zbor članov. Mateja 
Bratuž poda poročilo. 

4.11 Poročilo vodje delovne skupine za pripravo strategije razvoja 
(Tamara Tuš) 

Poročilo delovanja vodje delovne skupine za pripravo strategije razvoja je bilo 
del gradiva za zbor članov. 

 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predstavljena poročila o delu organov CZS za sezono 2016/2017.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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5. 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 sta pristopni izjavi podali naslednji društvi: 

5.1 Športno kulturno društvo Leaders 
 

Predlog sklepa: 
“Športno kulturno društvo Leaders se sprejme v Cheerleading zvezo Slovenije.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

5.2 Športno kulturno društvo Frklje 
 

Predlog sklepa: 
“Športno kulturno društvo Frklje se sprejme v Cheerleading zvezo Slovenije.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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6. VOLITVE ORGANOV 

6.1 Izvršni odbor 
Prispele so naslednje kandidature: 

• predsednik - Martin Tuš, 
• generalni sekretar - Marko Sabol, 
• podpredsednica - Lana Gavrilov (za področje cheerleadinga), 
• podpredsednica - Tamara Tuš (za področje cheer plesa) in 
• podpredsednik - Anže Zadravec (za področje medijev in marketinga). 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se vse kandidature za izvršni odbor.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

6.2 Nadzorni odbor 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Blanka Boltar, 
• Aljaž Britvič in 
• Marko Ebert. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se vse kandidature za nadzorni odbor.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predlog sklepa: 
“Blanko Boltar se izvoli kot predsednico nadzornega odbora.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

6.3 Disciplinska komisija 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Uroš Petan, 
• Sausan Julević in 
• Anja Tegelj. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se vse kandidature za disciplinsko komisijo.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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6.4 Sodniška komisija 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Irena Petan, 
• Lana Gavrilov, 
• Heli Manfreda in 
• Marko Ebert. 

 

V prvem krogu so kandidati prejeli sledeče glasove: 

• Irena Petan – 10 glasov, 
• Lana Gavrilov – 9 glasov, 
• Heli Manfreda – 7 glasov in 
• Marko Ebert – 7 gasov. 

Irena Petan in Lana Gavrilov sta bili izvoljeni v prvem krogu. 

 

V drugem krogu sta kandidata prejela sledeče glasove: 

• Heli Manfreda – 6 glasov in 
• Marko Ebert – 5 glasov. 

 

V sodniško komisijo so bili tako izvoljeni naslednji kandidati: 

• Irena Petan, 
• Lana Gavrilov in 
• Heli Manfreda. 

6.5 Strokovni odbor za cheerleading 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Matej Trilar, 
• Vanja Potočnik, 
• Matevž Remškar, 
• Ana Janko, 
• Maša Rogelj, 
• Jernej Lorber in 
• Matjaž Gerbec. 

Izvršni odbor predlaga, da zbor članov izvoli 6 kandidatov izmed vseh kandidatur, 
saj je mnenja, da je 7 članov (6 članov in predsednik SO) najbolj primerno 
število za tako delovno telo in da je liho število članov najbolj primerno za 
delovna telesa. 
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Predlog sklepa: 
“Zbor članov izvoli 6 kandidatov izmed vseh kandidatur v strokovni odbor za 
cheerleading.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
V prvem krogu so kandidati prejeli sledeče število glasov: 

• Matej Trilar – 11 glasov, 
• Vanja Potočnik – 11 glasov, 
• Matevž Remškar – 11 glasov, 
• Ana Janko – 11 glasov, 
• Maša Rogelj – 7 glasov, 
• Jernej Lorber – 9 glasov in 
• Matjaž Gerbec – 6 glasov. 

 
V strokovni odbor za cheerleading so bili izvoljeni: 

• Matej Trilar, 
• Vanja Potočnik, 
• Matevž Remškar, 
• Ana Janko, 
• Maša Rogelj in 
• Jernej Lorber. 

Matjaž Gerbec je prejel najmanj glasov in ni bil izvojen v strokovni odbor za 
cheerleading. 

6.6 Strokovni odbor za cheer ples 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Katarina Cafnik, 
• Mateja Grbec, 
• Nastja Šturm, 
• Danijela Nedeljković, 
• Maša Anžur, 
• Sausan Julević, 
• Laura Slana in 
• Heli Manfreda. 

Izvršni odbor predlaga, da zbor članov izvoli 6 kandidatov izmed vseh kandidatur, 
saj je mnenja, da je 7 članov (6 članov in predsednik SO) najbolj primerno 
število za tako delovno telo in da je liho število članov najbolj primerno za 
delovna telesa. 
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Predlog sklepa: 
“Zbor članov izvoli 6 kandidatov izmed vseh kandidatur v strokovni odbor za 
cheer ples.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
V prvem krogu so kandidatke prejele sledeče število glasov: 

• Katarina Cafnik – 10 glasov, 
• Mateja Grbec – 10 glasov, 
• Nastja Šturm – 9 glasov, 
• Danijela Nedeljković – 8 glasov, 
• Maša Anžur – 9 glasov, 
• Sausan Julević – 11 glasov, 
• Laura Slana – 2 glasova in 
• Heli Manfreda – 7 glasov. 

 
V strokovni odbor za cheer ples so bile izvoljene: 

• Katarina Cafnik, 
• Mateja Grbec, 
• Nastja Šturm, 
• Danijela Nedeljković, 
• Maša Anžur in 
• Sausan Julević. 

Heli Manfreda in Laura Slana sta prejeli najmanj glasov in nista bili izvoljeni v 
strokovni odbor za cheer ples. 
bese  
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7. KOLEDAR DOGODKOV ZA SEZONO 2017/2018 
Na osnovi prejetih predlogov in kandidatur IO CZS predlaga tri možnosti izvedbe 
Državnega prvenstva CZS 2018: 

1. Koledar ostane enak kot je bil v preteklih sezonah. 
2. Sezona se prestavi iz šolskega leta na koledarsko leto, termini 

kvalifikacijskih tekmovanj ostanejo enaki kot so bili do sedaj, finale 
državnega prvenstva pa se izvede konec koledarskega leta (konec 
novembra ali začetek decembra). 

3. Celoten seznam kvalifikacijskih tekmovanj se prestavi nazaj, tako da je 
finale državnega prvenstva v aprilu. Primer: Rom Pom Pon 2018 - 13. 
januar 2018, Ljubljana Open 2018 - 11. februar 2018, Frogs Cheer Cup 
2018 - 10. marec 2018, Državno prvenstvo CZS 2018 - 14. april 2018. 

Ostala tekmovanja in dogodki:  

• Frogs Cheer Challenge 2017 - memorial Mili Gerbec – september 2017 
• Olimpijski festival 2017 – 29. in 30. september 2017 
• Sodniška konferenca – oktober/november 2017 
• GIB Cheer Cup 2017 – november 2017 
• Licenčni sodniški seminar – januar 2018 
• Šolsko državno prvenstvo CZS 2018 – glede na koledar ŠŠT 
• Tekmovanje osnovnih skupin CZS 2018 – hkrati s ŠDP CZS 2018 
• Tekmovanje partnerskih in skupinskih dvigov CZS 2018 – hkrati s DP CZS 

2018 
• Slo Cheer Open 2018 – maj 2018 

 

Razprava glede državnega prvenstva: Prehodno leto v primeru predloga 2. 
Enkrat bo potreben prehod na 2. varianto. Tretja varinata je trenutno najboljša, 
ker so neke smernice, da bi se tudi evropsko prvenstvo prestavilo na jesen (so le 
ideje, ki ni nujno, da bodo sploh zaživele). RPP ne bi mogli izvesti 13. januarja 
2018, saj jim podrejo šolo in nimajo dvorane. GIB Cheer Cup bi tudi organizirali 
kvalifikacijsko tekmo. Če se odločijo, morajo sporočiti do 1. julija 2017 ali bo 
navadna tekma ali kvalifikacijska. RPP pa javi do 1. septembra 2017 ali bodo 
lahko izvedli tekmovanje 13. januarja 2018. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se tretji predlog izvedbe Državnega prvenstva CZS 2018 in predlagan 
koledar dogodkov za sezono 2017/2018.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ob 20.15 je ŠK Twist zapustil zbor članov. 
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8. PRAVILNIKI IN DRUGI SPLOŠNI AKTI 

8.1 Spremembe tekmovalnih pravil 
 

Predlog sklepa: 
“Strokovna odbora do 1. oktobra 2017 pripravita tekmovalni pravilnik za 
tekmovalno sezono 2017/2018. Datum priprave se lahko zamakne zaradi 
uskaditve z ECU tekmovalnim pravilnikom 2018.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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9. PREDLOGI 

9.1 Predlog IO CZS – usposobljenost trenerjev na tekmovanjih 
Izvršni odbor CZS predlaga, da morajo imeti vse osebe, uradno prijavljene na 
tekmovanjih kot trenerji s 1. januarjem 2018 ustrezno usposobljenost vsaj prve 
stopnje. Tudi trenerji morajo biti registirani. 

CZS je od potrditve programov usposabljanja razpisala tri Vaditelje 
cheerleadinga in cheer plesa ter 1 Trener cheerleadinga in cheer plesa. V jeseni 
2017 ima namen ponovno razpisati oba vaditelja, morda pa tudi oba trenerja. 

Predlagamo, da zbor članov sklene, da morajo imeti vsi, ki so v vlogah trenerjev 
ali pomočnikov trenerjev v panogah cheerleading in cheer ples ustrezno 
usposobljenost (vsaj) 1. stopnje. Ta bi se preverjala ob prijavah na tekmovanje. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predlog IO CZS glede usposobljenosti trenerjev na tekmovanjih.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

9.2 Predlog IO CZS – vrnitev parov na ECU evropska prvenstva 
Izvršni odbor CZS predlaga, da zbor članov potrdi predstavnike CZS na zboru 
članov ECU 2017, da pri točki kategorij za evropsko prvenstvo glasujejo za 
vrnitev kategorij plesnih parov (mladinskih in članskih) na seznam kategorij 
evropskega prvenstva. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predlog IO CZS glede vrnitve parov na ECU evropska prvenstva.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

9.3 Predlog IO CZS – tekmovalni koledar državnega prvenstva 
Razprave ni bilo, saj se je ta tematika obdelala že pri prejšnjih točkah. 

9.4 Predlog ŠŠD Log-Dragomer – sprememba tekmovalne sezone 
Razprave ni bilo, saj se je ta tematika obdelala že pri prejšnjih točkah. 
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9.5 Predlog GD Capris – objava seznama kategorij na tekmovanjih 
GD Capris predlaga, da organizatorji kvalifikacijskih in drugih tekmovanj do roka, 
ki ga določi zbor članov objavijo katere kategorije bodo razpisali na svojem 
tekmovanju, da se društva lahko lažje in pravočasno pripravijo. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predlog GD Capris glede objave seznama kategorij na tekmovanjih. 
Organizatorji objavijo seznam razpisanih kategorij en mesec po objavi 
tekmovalnega pravilnika.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

9.6 Predlog ŠKD POM-PON 2000 – povečanje tekmovalne površine za 
cheer ples 

ŠKD POM-PON 2000 predlaga povečanje tekmovalne površine za cheer ples, 
zaradi povečanega števila tekmovalk. 

Predlog sklepa: 
“V pravilniku se spremeni varnostni rob za cheer ples iz vsaj 1 metra na vsaj 
1,5 metra (če je to marley, drugače pa se označi površina 14x14 metrov + 0,5 
metra za varnost). Zbor članov priporoča organizatorjem, da zagotovijo 
varnostno območje.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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10. RAZNO 
Mateja Trilarja je zanimalo kdaj se bo nadaljevalo usposabljanje za trenerje. 
Lana Gavrilov je odgovorila, da se bo nadaljevanje aktivnosti začelo v kratkem. 
 
Zbor članov se je zaključil ob 20:46. 
 
Zapisnik je pripravila Mateja Bratuž. Zapisnik je uredil Anže Zadravec. 


