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1. PREDLAGAN DNEVNI RED 
Zbor članov je potekal dne 20. junija 2018 v predavalnici C v 2. nadstropju 
Fakultete za šport UL (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 zadnjega rednega in izrednega zbora članov 
3. Poročila za sezono 2017/2018 
4. Organizacija tekmovanj in koledar dogodkov za sezono 2018/2019 
5. Predlogi 
6. Sprejem novih članov 
7. Razno 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se dnevni red zbora članov Cheerleading zveze Slovenije 2018.” 
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 Mašo Rogelj. 

Predlog sklepa: 
“Za zapisnikarja se izbere Mašo Rogelj.” 
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: Blanka Boltar, Matej Trilar in Vesna 
Planinc. 

Predlog sklepa: 
“Za verifikacijsko komisijo se izbere: 

1. Blanko Boltar, 
2. Mateja Trilarja in 
3. Vesno Planinc.” 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

Prisotni člani: 

• Plesni klub Ples plus, 
• 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 Leaders in 
• Športno kulturno društvo POM-PON 2000. 
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Predlog sklepa: 
“Potrdi se poročilo verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da so prisotni 
zastopniki 11 društev včlanjenih v CZS z glasovalno pravico (od skupno 18 z 
glasovalno pravico).” 
Sklep je bil 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. 
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3. POTRDITEV ZAPISNIKA ZADNJEGA REDNEGA IN 
IZREDNEGA ZBORA ČLANOV 

Zapisnik zadnjega rednega zbora članov CZS, ki je potekal dne 16. junija 2017 
v ŠRC Triglav je bil del gradiva. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se zapisnik rednega zbora članov CZS z dne 16. junija 2017.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Zapisnik zadnjega izrednega zbora članov CZS, ki je potekal dne 20. decembra 
2017 v ŠRC Triglav je bil del gradiva. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se zapisnik izrednega zbora članov CZS z dne 20. decembra 2017.” 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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4. POROČILA ZA SEZONO 2017/2018 

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

Glede na dogodke v sezoni 2017/2018 je predsednik na potrditev svojega 
poročila vezal tudi zaupnico. 

Katarina Andlovic je dala pobudo izvršnemu odboru da začne disciplinski 
postopek. Za zagotovitev, da se bodo v prihodnje vloge za pridobitev sredstev 
pripravile na način, da bo zveza pridobila maksimalno višino sredstev, ki ji po 
razpisnih kriterijih in merilih pripadajo, ŠŠD Log-Dragomer predlaga ustanovitev 
delovne skupine zadolžene za pripravo vlog na razpise za pridobivanje javnih 
sredstev. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se poročilo predsednika ter izglasuje zaupnica predsedniku.”  
Sklep je bil sprejet z dvema (2) glasovoma proti in devetimi (9) za. 

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

Finančno poročilo delovanja CZS za sezono 2017/2018 (bilanca stanja 
in izkaz poslovnega izida za leto 2017) 
Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2017 sta bila del gradiva za zbor 
članov. Predstavi ju Marko Sabol. 

Katarina Andlovic je opozorila, da je bil vpis postavke glede razpisa Fundacije 
za šport v računovodski izkaz za leto 2017 na AJPES nepravilen.  

Predlog sklepa: 
“Potrdita se bilanca stanja CZS za leto 2017 in izkaz poslovnega izida CZS 
za leto 2017.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Finančni načrt CZS za sezono 2018/2019 
Finančni načrt za sezono 2018/2019 je bil del gradiva za zbor članov. Predstavi 
ga Marko Sabol. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se finančni načrt CZS za sezono 2018/2019.” 
Sklep je bil sprejet z deset (10) glasovi za, en (1) se vzdrži. 
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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. 

4.4 Poročilo podpredsednice – vodje cheer plesne sekcije (Tamara 
Tuš) 

Poročilo delovanja strokovnega odbora za cheer ples je bilo del gradiva za zbor 
članov. Tamara Tuš 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. 

Katarina Andlovic je predlagala posodobitev zgodovine članov reprezentance na 
spletni strani, Matej Trilar je predlagal vnos podatkov o zgodovini rezultatov na 
spletno stran. 

4.6 Poročilo predsednika nadzornega odbora (Blanka Boltar) 
Poročilo delovanja nadzornega odbora je bilo del gradiva za zbor članov. Blanka 
Boltar poda poročilo. 

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

4.8 Poročilo direktorja reprezentanc (Vanja Potočnik) 
Poročilo delovanja reprezentance je bilo del gradiva za zbor članov. Vanja 
Potočnik poda poročilo. 

Eva Dajčman je predlagala izdelavo načrta pridobivanja sponzorskih sredstev. 

Blanka Boltar je podala komentar, da se pri mladinski reprezentanci (oziroma 
mladoletnim tekmovalcem) zagotovi nadzor nad mladoletnimi osebami na 
tekmovanjih v tujini. 

4.9 Poročilo vodje registracij (Mateja Bratuž) 
Poročilo delovanja vodje registracij je bilo del gradiva za zbor članov. V njenem 
imenu poročilo poda Marko Sabol. 

Katarina Andlovic je predlagala, da se zbira ločene podatke in pripravi ločeno 
poročilo o cheerleadingu in cheer plesu.  



 

8 
 

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

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predstavljena poročila o delu organov CZS za sezono 2017/2018, z 
izjemo poročila predsednika o katerem se je že glasovalo.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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5. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN KOLEDAR DOGODKOV ZA 
SEZONO 2018/2019 

Tekmovanja in dogodki:  

• Tekmovanje Frogs Cheer Challenge - memorial Mili Gerbec - 8. september 
2018, 

• Trenerska konferenca CZS 2018 – september/oktober 2018, 
• Sodniška konferenca CZS 2018 - oktober/november 2018, 
• 1. kvalifikacijsko tekmovanje Koper Cheer Open 2018 - 1. december 2018, 
• Licenčni sodniški seminar CZS 2019 - januar 2019, 
• 2. kvalifikacijsko tekmovanje Ljubljana Open 2019 - 19. januar 2019, 
• 3. kvalifikacijsko tekmovanje Rom Pom Pon 2019 - 9. februar 2019, 
• 4. kvalifikacijsko tekmovanje Frogs Cheer Cup 2019 - 16. marec 2019, 
• Finale državnega prvenstva CZS - 13. april 2019, 
• Šolsko državno prvenstvo CZS - 13. april 2019 in 
• Tekmovanje Twist Open 2019 - 11. ali 18. maj 2019. 

 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predlagan koledar dogodkov za sezono 2018/2019.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Danijela Nedeljkovič je predlagala, da se upoštevajo rezultati z najboljših 3 
tekmovanj in da se že na začetku sezone seznani vsa društva z razporedom 
tekmovanj in z načinom točkovanja v prihajajoči sezoni. 
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6. PREDLOGI 
 

Lana Gavrilov je zapustila Zbor članov na tej točki (ob 20:08). Od tega trenutka 
je bilo prisotnih 10 društev z glasovalno pravico. 

6.1 Predlog Delovne skupine za cheerleading 
Ukrepi za povečanje števila tekmovalcev v športni panogi cheerleading v 
Sloveniji. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se ukrepe, ki jih je predlagala delovna skupina za cheerleading ter se 
obema SO-jema ter Sodniški komisiji naloži, da do trenerske konference 2018 
pripravijo osnutek vseh potrebnih (ne)tekmovalnih pravil za to novo mini 
kategorijo, kakor tudi sodniški list. Potrdi se ukrep o uvedbi mini kategorije za 
sezono 2019/2020.” 
Sklep je bil sprejet z devet (9) glasovi za in z enim (1) proti. 

6.2 Predlog ŠŠD Log-Dragomer 
Seznanitev z vsebino vloge in odločbe, vezane na “Javni razpis za sofinanciranje 
izvajalcev LPŠ” in s kratkoročnimi ter dolgoročnimi posledicami, ki ju imata 
navedena vloga in odločba za CZS in njene člane. 

Predlog sklepa: 
“Glede na to, da se je z vsebino in posledicami prijave CZS na LPŠ 2018 zbor 
seznanil že pri poročilu predsednika ponovna seznanitev ni potrebna.” 
Katarina Andlovic sklep umika in zato glasovanje ni potrebno. 

6.3 Predlog ŠŠD Log-Dragomer 
Reorganizacija delovanja slovenske reprezentance in njeno nastopanje na ECU 
evropskih ter ICU svetovnih prvenstvih.  

Predlog sklepa: 
“Sestavi se delovna skupina, ki preuči dosedanji sistem delovanja in financiranja 
reprezentanc ter predlaga morebitne spremembe. Delovno skupino sestavlja 5 
članov katere vodja je direktor reprezentanc ostale 4 člane pa predlagajo 
društva. Dva člana morata prihajati iz društva, ki se ukvarja s panogo cheer 
ples ter dva iz društev, ki se ukvarjajo samo ali tudi s panogo cheerleading. 
Člane skupine izbere Izvršni odbor. Predloge, ki jih pripravi skupina mora 
potrditi izvršni odbor CZS. 
Izvršni odbor pripravi poziv društvom za predlog članov ter določi roke do 
katerih mora skupina predloge pripraviti.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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6.4 Predlog ŠK Twist 
Nova tekmovalna kategorija. 

Predlog sklepa: 
“Novo tekmovalno kategorijo se je obravnavalo že pri predlogi delovne skupine 
za cheerleading zato nov sklep tu ni potreben.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

6.5 Predlog SK CZS 
Uskladitev sodniških taks. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predlog novega cenika sodniških taks.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

6.6 Predlog SO za cheer ples 
Začetki aktivnosti na področju ParaCheer. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predlog SO za cheer ples in naloži obema SO-jema, da pričneta s 
postopki na področju Paracheer-a.” 
Sklep je bil sprejet z devet (9) glasovi za, en (1) se vzdrži. 

6.7 Predlog ŠKD POM-PON 2000 
Enakopravnost organizacije prevozov in nastanitev s strani CZS za EP 2019. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predlog ŠKD Pom Pon 2000.” 
Blanka Boltar predlog umika. Glasovanje ni potrebno. 
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7. 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 je pristopno izjavo podalo naslednje društvo: 

7.1 Plesni klub Tinča 
 

Predlog sklepa: 
“Plesni klub Tinča se sprejme v Cheerleading zvezo Slovenije.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
bese  
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8. RAZNO 
 
Aljaž Britvič predstavi svoje delo za CZS in svojo vlogo v tujini. Spodbuja 
sodelovanje med cheerleadingom in cheer plesom. 
 
Vanja Potočnik predlaga zagotovitev tekmovalnih površin (tepih) v ogrevalni 
dvorani za cheerleading.  
 
Tamara Tuš poda pobudo za organizatorje tekmovanj, da se po uradnem delu 
tekmovanja in pred razglasitvijo rezultatov, organizirajo delavnice za novo mini 
kategorijo. 
 
Zbor članov se je zaključil ob 21:18. 
 
Zapisala Maša Rogelj. 


