
 

 

Na podlagi 5. točke 24. člena statuta Cheerleading zveze Slovenije, ki je bil 
sprejet na zboru članov Cheerleading zveze Slovenije dne 20. 10. 2012 in 
spremenjen na izredni korespodenčni seji zbora članov dne 8. 2. 2015, je Izvršni 
odbor Cheerleading zveze Slovenije (v nadaljevanju IO CZS), na svoji redni seji 
18. 9. 2018 sprejel 

PRAVILNIK O LICENCIRANJU 
STROKOVNIH DELAVCEV 

V CHEERLEADINGU IN CHEER PLESU 
(v nadaljevanju pravilnik) 

I.  NOSILEC PROGRAMA LICENCIRANJA 

1. člen 
Nosilec programa licenciranja za opravljanje vzgojno izobraževalnega in 
trenerskega dela v cheerleadingu in cheer plesu je Cheerleading zveza Slovenije 
(v nadaljevanju CZS). CZS določa pogoje za pridobitev, obnavljanje in odvzem 
licence.  

II.  POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE 

2. člen 
Licenco pridobi kandidat, ki je: 

• uspešno končal javnoveljavni program usposabljanja v športni panogi 
cheerleading in/ali cheer ples. Do sprejema panoge cheer ples v sistem 
registracije in kategorizacije športnikov v Republiki Sloveniji in posledično 
sprejema programa usposabljanja za panogo cheer ples, se kot ustrezna 
usposobljenost upošteva tudi usposobljenost, pridobljena po 
javnoveljavnem programu usposabljanja s področja športne rekreacije. V 
tem primeru se mora kandidat izkazati z zadostnim znanjem iz 
specifičnega področja cheer plesa. O ustreznosti znanja odloči strokovni 
odbor CZS (v nadaljevanju SO CZS), zadolžen za cheer ples. 

ali 

• si je pridobil izobrazbo po javnoveljavnem študijskem programu, ki daje 
kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu (seznam 
programov je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za šport) 
ter se je izkazal z zadostnim znanjem iz specifičnega področja 
cheereladinga in/ali cheer plesa (o ustreznosti znanja odloči  SO CZS, 
zadolžen za panogo, v kateri si želi kandidat pridobiti licenco), 

ali 



 

 

• si je pridobil izobrazbo po javnoveljavnem študijskem programu, ki daje 
kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu (seznam 
programov je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za šport) 
in je diplomiral iz tematike cherleadinga in/ali cheer plesa. 

In 
• se je v tekočem koledarskem letu udeležil licenčnega seminarja, ki ga je 

organizirala CZS ali seminarja, ki ga je na temo cheerleadinga in/ali cheer 
plesa organizirala zveza, ki je članica svetovne cheerleading zveze (ICU) 
ali evropske cheerleading zveze (ECU). O ustreznosti seminarja odloči SO 
CZS, zadolžen za panogo, v kateri si želi kandidat pridobiti licenco. 

ali 

• je v tekočem koledarskem letu predaval na licenčnem seminarju, ki ga je 
organizirala CZS ali na seminarju, ki ga je na temo cheerleadinga in/ali 
cheer plesa organizirala zveza, ki je članica svetovne cheerleading zveze 
(ICU) ali evropske cheerleading zveze (ECU). O ustreznosti seminarja 
odloči SO CZS, zadolžen za panogo, v kateri si želi kandidat pridobiti 
licenco. 

ali 

• se je v tekočem koledarskem letu udeležil ali opravil drugo aktivnost, ki 
jo je potrdil SO CZS, zadolžen za panogo, v kateri si želi kandidat pridobiti 
licenco. 

In 
• ima poravnane vse obveznosti do CZS. 

III.  IZDAJANJE POTRDIL O LICENCAH 

3. člen 
Potrdila o licenci izdaja CZS. Potrdilo se izda, ko strokovni delavec izpolni pogoje 
za pridobitev ali podaljšanje licence in poravna ceno izdaje licence. Cena izdaje 
licence je 15,00 EUR z DDV. 

IV.  VELJAVNOST LICENCE 

4. člen 
Licenca se podaljšuje v tekočem koledarskem letu za naslednje koledarsko leto. 
Velja od 1. 9. tekočega koledarskega leta do 31. 12. naslednjega koledarskega 
leta.  



 

 

V.  ODVZEM LICENCE 

5. člen 
Ne glede na 4. člen pravilnika lahko CZS strokovnemu delavcu, zaradi kršenja 
moralnih, etičnih, tekmovalnih pravil ali drugih razlogov licenco začasno ali 
trajno odvzame. 

6. člen 
Skladno s 5. členom so predvidene sankcije: opomin, začasni ali trajni odvzem 
licence. O sankcijah odloča Disciplinska komisija CZS (v nadaljevanju DK) kot 
prvostopenjski organ. Na odločitev DK je možna pritožba na IO CZS v roku 
enega meseca. Odločitev IO CZS je dokončna.  

VI.  VODENJE SEZNAMA STROKOVNIH DELAVCEV 

7. člen 
Seznam strokovnih delavcev z veljavnimi licencami vodi CZS. 

VII.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

8. člen 
Ta pravilnik v celoti nadomešča Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v 
cheerleadingu in cheer plesu, ki ga je sprejel IO CZS na svoji redni seji 7. 12. 
2017. 

9. člen 
Ne glede na določila tega pravilnika lahko do 31. 12. 2019 osebe, ki so na 
tekmovanja pod okriljem zveze prijavljene in opravljajo funkcijo trenerja, to 
delajo tudi v kolikor izpolnijo in podpišejo izjavo o pridobitvi ustrezne izobrazbe 
ali usposobljenosti, ki je priloga tega pravilnika. 

Cheerleading zveza Slovenije 
Predsednik 
Martin Tuš 

  



 

 

Priloga 1: 
 

 
IZJAVA O PRIDOBITVI USTREZNE 

IZOBRAZBE ALI USPOSOBLJENOSTI 
 
 

Spodaj podpisani(a) ______________________________(ime in priimek), 

rojen(a) _______________(datum rojstva) v/na _______________(kraj rojstva) 

 
izjavljam, 

 
 

da si bom do 31. 12. 2019 pridobil(a) usposobljenost skladno s 1. alinejo 2. 
člena Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v cheerleadingu in cheer 
plesu, oziroma, da bom imel(a) do 31. 12. 2019 pridobljeno ustrezno izobrazbo 
skladno z 2. ali 3. alinejo 2. člena Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev 
v cheerleadingu in cheer plesu ter bom opravil eno od aktivnosti iz 4., 5. ali 6. 
alineje 2. člena Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v cheerleadingu in 
cheer plesu. 
 
 

Kraj in datum: _____________________________  

Podpis: _______________ 

 


