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REDNI ZBOR ČLANOV 2019 
 
 

ZAPISNIK 
 

 
 
  



 

 

1. PREDLAGAN DNEVNI RED 
Zbor članov je potekal dne 5. junija 2019 v bazenski predavalnici Fakultete za 
šport UL, Gortanova ulica 22, 1000 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 zbora članov ter zapisnika 

korespondenčne seje zbora članov. 
3. Poročila za sezono 2018/2019. 
4. Volitve organov in delovnih teles. 
5. Finančni načrt in predlog povišanja cen. 
6. Sprejem novih članov. 
7. Predlogi. 
8. Razno. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se dnevni red zbora članov Cheerleading zveze Slovenije 2019.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



 

 

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: Blanka Boltar, Matej Trilar in Nastja 
Šturm Pirc. 

Predlog sklepa: 
“Za verifikacijsko komisijo se izbere: 

1. Blanko Boltar, 
2. Mateja Trilarja in 
3. Nastjo Šturm Pirc.” 

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 Frklje 
• Športno kulturno društvo Leaders 
• Športno kulturno društvo POM-PON 2000 

 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se poročilo verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da so prisotni 
zastopniki 12 društev včlanjenih v CZS z glasovalno pravico (od skupno 20 z 
glasovalno pravico).” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Skladno z 19. členom statuta Cheerleading zveze Slovenije (v nadaljevanju 
statut) 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 ZADNJEGA REDNEGA ZBORA 
ČLANOV IN KORESPONDENČNE SEJE 

Zapisnika zadnjega rednega zbora članov CZS, ki je potekal dne 20. junija 2018 
na Fakulteti za šport ter korespondenčne seje zbora članov, ki je potekala od 20. 
novembra 2018 do 29. novembra 2019 sta bila del gradiva. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se zapisnik rednega zbora članov CZS z dne 20. junija 2018 ter zapisnik 
korespondenčne seje zbora članov, ki je potekala od 20. novembra 2018 do 
29. novembra 2018.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



 

 

4. POROČILA ZA SEZONO 2018/2019 

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. 

Finančno poročilo delovanja CZS za sezono 2018/2019 (bilanca stanja 
in izkaz poslovnega izida za leto 2018) 
Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2018 sta bila del gradiva za zbor 
članov. Predstavi ju Marko Sabol. 

Predlog sklepa: 
“Potrdita se bilanca stanja CZS za leto 2018 in izkaz poslovnega izida CZS 
za leto 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. 

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 je opravičeno odsotna, zato poročilo poda Martin Tuš. 

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 predsednice 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 (Andrej Nedeljković) 
Poročilo delovanja reprezentance je bilo del gradiva za zbor članov. Andrej 
Nedeljković poda poročilo. 

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

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

4.11 Poročilo tehničnega delegata (Zora Peruško) 
Poročilo tehničnega delegate je bilo del gradiva za zbor članov. Zora Peruško 
poda poročilo. 

 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se predstavljena poročila o delu organov CZS za sezono 2018/2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



 

 

5. VOLITVE ORGANOV IN DELOVNIH TELES 

5.1 Izvršni odbor 
Skladno z 2. stavkom, 26. člena Statuta CZS je potrebno o vsakem članu 
glasovati posebej. 

Prispele so naslednje kandidature: 

• predsednik - Martin Tuš, 
• generalni sekretar - Marko Sabol, 
• podpredsednica - Katarina Andlovic (za področje cheerleadinga), 
• podpredsednica - Irena Petan (za področje cheer plesa) in 
• podpredsednik - Anže Zadravec (za področje medijev in marketinga). 

Predlog sklepa: 
»Glede na to, da je za vsako mesto le en kandidat se o tem glasuje javno, za 
vsako mesto posebej.« 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predlog sklepa: 
»Na mesto predsednika zveze se izvoli Martina Tuša.« 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predlog sklepa: 
»Na mesto generalnega sekretarja zveze se izvoli Marka Sabola.« 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predlog sklepa: 
»Na mesto podpredsednice zveze – vodjo cheerleading sekcije se izvoli Katarino 
Andlovic.« 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predlog sklepa: 
»Na mesto podpredsednice zveze – vodjo cheer plesne sekcije se izvoli Ireno 
Petan.« 
Sklep je bil sprejet, 11 glasov ZA in 1 glas VZDRŽAN. 

Predlog sklepa: 

»Na mesto podpredsednika zveze – vodjo za odnose z javnostjo in marketing 
se izvoli Anžeta Zadravca.« 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



 

 

5.2 Nadzorni odbor 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Blanka Boltar, 
• Aljaž Britvič in 
• Anja Tegelj. 

Predlog sklepa: 
“V nadzorni odbor se izvoli naslednje osebe: Blanka Boltar, Aljaž Britvič in Anja 
Tegelj.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

5.3 Disciplinska komisija 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Eva Dajčman Šterk, 
• Laura Slana in 
• Marko Ebert. 

Predlog sklepa: 
“V disciplinsko komisijo se izvoli naslednje osebe: Eva Dajčman Šterk, Laura 
Slana in Marko Ebert.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

5.4 Sodniška komisija 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Za mesto: sodnik cheerleadinga IN cheer plesa z mednarodnimi 
sodniškimi izkušnjami – Lana Gavrilov in Marko Ebert. Marko Ebert je 
kasneje poslal sporočilo, da naj se primarno upošteva njegovo prijavo na 
mesto, kje ni nihče drug prijavljen, zato IO predlaga, da se na tem mestu 
glasuje le za Lano Gavrilov. 

• Za mesto: ocenjevalni sodnik cheerleadinga z mednarodnimi sodniškimi 
izkušnjami in/ali možni predavatelj na sodniških seminarjih in konferencah 
– Marko Ebert. 

• Za mesto: tehnični sodnik cheerleadinga z mednarodnimi sodniškimi 
izkušnjami – Maša Rogelj. 

• Za mesto: ocenjevalni sodnik cheer plesa z mednarodnimi sodniškimi 
izkušnjami  in/ali možni predavatelj na sodniških seminarjih in 
konferencah – Irena Petan. 



 

 

• Za mesto: tehnični sodnik cheer plesa z mednarodnimi sodniškimi 
izkušnjami – Katarina Cafnik in Maja Edelbaher Ebert. 

Predsednik predlaga, da se kandidaturo Marka Eberta, ki se je edini prijavil na 
dve mesti, upošteva na mestu Ocenjevalni sodnik cheerleadinga z 
mednarodnimi sodniškimi izkušnjami in/ali možni predavatelj na sodniških 
seminarjih in konferencah, zato, da bodo izvoljeni kandidati na vsa mesta v 
sodniški komisiji. 

IO predlaga, da se za izvedbo volitev na mesto tehnični sodnik cheer plesa z 
mednarodnimi sodniškimi izkušnjami in kasneje za izvedbo volitev v strokovni 
odbor za cheer ples izvoli volilno komisijo. 

Predlog sklepa: V volilno komisijo se izvoli Heli Manfreda, Eva Dajčman Šterk in 
Anja Tegelj. Za predsednico volilne komisije se izvoli Oseba Heli Manfreda. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predsednica volilne komisije Heli Manfreda poda poročilo. 
 
Kandidatki sta prejeli sledeče število glasov: 

• Katarina Cafnik; 12 glasov, 
• Maja Edelbaher Eber; 0 glasov. 

 
Predlog sklepa: 
»V sodniško komisijo, na mesto sodnik cheerleadinga IN cheer plesa z 
mednarodnimi sodniškimi izkušnjami se izvoli Lano Gavrilov.« 
»V sodniško komisijo, na mesto ocenjevalni sodnik cheerleadinga z 
mednarodnimi sodniškimi izkušnjami in/ali možni predavatelj na sodniških 
seminarjih in konferencah se izvoli Marka Eberta.« 
»V sodniško komisijo, na mesto tehnični sodnik cheerleadinga z mednarodnimi 
sodniškimi izkušnjami se izvoli Mašo Rogelj.« 
»V sodniško komisijo, na mesto ocenjevalni sodnik cheer plesa z mednarodnimi 
sodniškimi izkušnjami  in/ali možni predavatelj na sodniških seminarjih in 
konferencah se izvoli Ireno Petan.« 
»V sodniško komisijo, na mesto tehnični sodnik cheer plesa z mednarodnimi 
sodniškimi izkušnjami se izvoli Katarino Cafnik.« 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

  



 

 

5.5 Strokovni odbor za cheerleading 
Prispele so naslednje kandidature: 

• Ana Janko, 
• Nika Kogoj, 
• Jernej Lorber, 
• Vanja Potočnik, 
• Matevž Remškar in  
• Matej Trilar. 
 

Izvršni odbor predlaga, da zbor članov izvoli 6 kandidatov izmed vseh kandidatur, 
saj je mnenja, da je 7 članov (6 članov in predsednik SO) primerno število za 
tako delovno telo in da je liho število članov najbolj primerno za delovna telesa. 

Predlog sklepa: 
»V strokovni odbor za cheerleading se izvoli naslednje osebe: Ana Janko, Nika 
Kogoj, Jernej Lorber, Vanja Potočnik, Matevž Remškar in Matej Trilar.« 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

5.6 Strokovni odbor za cheer ples 
Prispele so naslednje kandidature: 

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

Izvršni odbor predlaga, da zbor članov izvoli 6 kandidatov izmed vseh kandidatur, 
saj je mnenja, da je 7 članov (6 članov in predsednik SO) primerno število za 
tako delovno telo in da je liho število članov najbolj primerno za delovna telesa. 

Predlog sklepa: 
“Zbor članov izvoli 6 kandidatov izmed vseh kandidatur v strokovni odbor za 
cheer ples.” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

  



 

 

Predsednica volilne komisije poda poročilo. 
 
V prvem krogu so kandidatke prejele sledeče število glasov: 

• Maša Anžur, 9 glasov, 
• Katarina Cafnik;12 glasov, 
• Mateja Grbec; 5 glasov, 
• Sausan Julević; 10 glasov, 
• Danijela Nedeljković; 7 glasov, 
• Nastja Šturm, 12 glasov, 
• Tamara Tuš; 8 glasov in 
• Liza Urbančič; 9 glasov. 

 
V strokovni odbor za cheer ples so bile izvoljene: 

• Maša Anžur, 
• Katarina Cafnik, 
• Sausan Julević, 
• Nastja Šturm, 
• Tamara Tuš in 
• Liza Urbančič. 

 

Oseba Mateja Grbec in Oseba Danijela Nedeljković sta prejeli najmanj glasov in 
nista bili izvoljeni v strokovni odbor za cheer ples. 

 



 

 

6. Finančni načrt za sezono 2019/2020 
Finančni načrt za sezono 2019/2020 je bil del gradiva za zbor članov. Predstavi 
ga Marko Sabol. Ker trenutni predvideni dohodki ne zagotavljajo dovolj sredstev 
za izvedbo vseh planiranih aktivnosti je Marko Sabol predstavil predlog 
povišanja cen članarine društev ter ceni registracije tekmovalcev: 

• Višina članarine društva se spremeni iz 115,00 EUR na 150,00 EUR, 

• Višina prve registracije se spremeni 15,00 EUR na 20,00 EUR, 

• Višina podaljšanja registracije se spremeni 7,50 EUR na 10,00 EUR. 

Predlog sklepa: 
“Potrdi se finančni načrt CZS za sezono 2019/2020 s predlaganimi višjimi 
cenami.” 
Sklep je bil sprejet (9 glasov ZA, 3 glasovi VZDRŽAN).  



 

 

7. Sprejem novih članov 
Vlog za članstvo je v letošnji sezoni podalo Športno društvo Kettlebell lifting N1 
Obala. 

Predlog sklep: Športno društvo Kettlebell lifting N1 Obala se sprejme med 
člane CZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



 

 

8. PREDLOGI 
Prispel je le en predlog s strani ŠK Tial:  

»Predlog za določitev minimalnega časovnega obdobja, ki mora preteči med 
enim in drugim tekmovanjem. Le-to naj ne bo krajše od enega meseca.« 

Predsednik predlaga, da zbor članov zadolži izvršni odbor, da predlog preuči, ko 
bodo za obravnavo znana vsa relevantna dejstva (datum SP, datum DP, datumi 
kvalifikacijskih tekmovanj, ipd.) 

Predlog sklepa: 

“ Zbor članov zadolži izvršni odbor, da predlog preuči, ko bodo za obravnavo 
znana vsa relevantna dejstva (datum SP, datum DP, datumi kvalifikacijskih 
tekmovanj, ipd.).” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



 

 

9. RAZNO 
Prispela je kandidatura za organizacijo dogodka s strani ŠD GIB – Beli zmaji. 
Možnost izvedbe marec oz. po dogovoru. Tekmovanje bi bilo namenjeno 
manjšim kategorijam, ki nimajo možnosti več tekmovanja pred državnim 
prvenstvom.  
 
Martin Tuš poda odgovor: 
Datumsko takrat ni izvedljivo in tudi tekmovanje je potrebno bolje vsebinsko 
definirati. Obstaja možnost revijalnih nastopov.  
 
Predlog sklepa: 

“ Zbor članov zadolži izvršni odbor, da predlog preuči predlog ŠD GIB, ko bodo 
za obravnavo znana vsa relevantna dejstva (datum SP, datum DP, datumi 
kvalifikacijskih tekmovanj, ipd.).” 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Prispel je predlog pod okriljem ŠK Twist za organizacijo tekmovanja izven 
sistema kvalifikacij. Možni termini 16. ali 23. maj 2020. 
 
Predlog sklepa: 

“ Potrdi se izvedba tekmovanja pod okriljem ŠK Twist in možni termini 16. ali 
23. maj 2020.” 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Zbor članov se je zaključil ob 19:27. 
 
Zapisala Mateja Bratuž. Zapisnik je uredil Anže Zadravec. 
 


