
 

 

Na podlagi 24. člena Statuta Cheerleading zveze Slovenije je Izvršni odbor 
Cheerleading zveze Slovenije (v nadaljevanju besedila: IO CZS) na svoji 

korespondenčni seji dne 18. avgusta 2020 sprejel: 

Pravilnik o državni reprezentanci Slovenije  

I.  Splošne določbe 

1. člen 

(državna reprezentanca) 

Državna reprezentanca Slovenije predstavlja Republiko Slovenijo in 

Cheerleading zvezo Slovenije (v nadaljevanju besedila: CZS) na uradnih 
mednarodnih tekmovanjih (v nadaljevanju besedila: tekmovanja), kamor 

se uvrščajo ECU/ICU evropska in ICU svetovna prvenstva.  

2. člen 

(sestava državne reprezentance) 

Državno reprezentanco sestavljajo strokovno vodstvo in tekmovalci (v 

nadaljevanju: reprezentanti). 

Strokovno vodstvo sestavljajo direktor državne reprezentance, pomočniki 

direktorja, selektorji, pomočniki selektorjev in drugo strokovno osebje 

(zdravnik, fizioterapevt, maser, psiholog ipd.). 

Reprezentanti morajo biti registrirani tekmovalci CZS in državljani 

Republike Slovenije. 

3. člen 

(tekmovalne discipline in kategorije) 

Državna reprezentanca se sestavi v disciplinah in kategorijah, ki jih za 

vsako posamezno tekmovalno sezono določi IO CZS. 

Starost reprezentantov, njihovo število in druge pogoje udeležbe na 

tekmovanju določa veljavni tekmovalni pravilnik uradnega mednarodnega 

tekmovanja. 

IO CZS lahko postavi dodatne pogoje oziroma v okvirih danih pogojev 

določi posebne kriterije sodelovanja v državni reprezentanci. 

  



 

 

4. člen 

(finančno in materialno poslovanje) 

CZS v skladu s finančnim planom in glede na razpoložljiva sredstva 

zagotavlja materialne pogoje za delo državne reprezentance. 

Reprezentanti in strokovno vodstvo državne reprezentance imajo pravico 

do nadomestil in nagrad, ki jih določi IO CZS. 

II.  Direktor državne reprezentance 

5. člen 

(naloge direktorja državne reprezentance) 

Direktor državne reprezentance vodi državno reprezentanco in je 
odgovoren za organizacijske in tehnične zadeve v zvezi z delovanjem 

državne reprezentance. 

Direktor državne reprezentance: 

• vodi postopek izbora selektorjev,  
• vodi postopek izbora reprezentantov,  

• skrbi za komunikacijo znotraj reprezentance ter za komuniciranje 
reprezentance z javnostmi in drugimi organi oziroma organizacijami,  

• skrbi za prijavo reprezentance na tekmovanja,  
• pripravi in izvede finančni načrt reprezentance in po zaključku 

projekta pripravi vsebinsko in finančno poročilo, 

• ureja logistične zadeve in dokumentacijo za potovanje in bivanje 
reprezentantov v tujini, 

• poroča o delu reprezentance, 
• skrbi za vse ostale zadeve za uspešno delovanje reprezentance,  

• skladno s svojimi zmožnostmi poizkuša pridobiti sponzorska/ 

donatorska sredstva za reprezentanco. 

Za pomoč pri opravljanju organizacijskih, tehničnih in drugih del povezanih 
z delovanjem reprezentance lahko direktor državne reprezentance izbere 

pomočnike oziroma drugo strokovno osebje. 

6. člen 

(imenovanje direktorja državne reprezentance)  

Direktorja državne reprezentance imenuje IO CZS za dobo dveh (2) let oz 

do zaključka projekta in sicer vsaj 12 mesecev pred odhodom na prvo 

tekmovanje. 

Pred imenovanjem direktorja državne reprezentance IO CZS pridobi 

mnenje Strokovnega odbora za cheerleading (v nadaljevanju besedila: SO 
za cheerleading) in Strokovnega odbora za performance cheer (v 

nadaljevanju besedila: SO za performance cheer). 



 

 

III.  Selektorji državne reprezentance 

7. člen 

(naloge selektorjev državne reprezentance) 

Selektorji državne reprezentance so odgovorni za strokovno-tehnično 

pripravo reprezentantov na tekmovanje. 

Selektorji državne reprezentance: 

• pomagajo direktorju državne reprezentance pri pripravi in vodenju 

izbora reprezentantov, 
• izberejo reprezentante ter določijo aktivne tekmovalce in rezervne 

tekmovalce oziroma zamenjave,  
• vodijo posamezne tekmovalne ekipe,  

• pripravijo tekmovalne koreografije,  
• sestavljajo programe dela na treningih in pripravah reprezentance,  

• skrbijo za uspešno delovanje ekip oziroma tekmovalcev,  
• poročajo direktorju državne reprezentance o delu posameznih 

tekmovalnih ekip. 

Za pomoč pri izvedbi nalog lahko selektorji državne reprezentance izberejo 

pomočnike selektorjev državne reprezentance.    

8. člen 

(izbor selektorjev državne reprezentance) 

Postopek izbora selektorjev vodi direktor državne reprezentance. 

Selektorje državne reprezentance izbereta SO za cheerleading in SO za 

performance cheer, vsak za področje svoje discipline. 

Direktor državne reprezentance SO za cheerleading in SO za performance 

cheer posreduje imena kandidatov za selektorje državne reprezentance. 
Pri zbiranju kandidatov za selektorje državne reprezentance lahko direktor 

državne reprezentance določi posebne pogoje. 

SO za cheerleading in SO za performance cheer lahko izbereta selektorje 

državne reprezentance izmed predlaganih kandidatov s strani direktorja 
državne reprezentance ali, ob soglasju direktorja, izmed kandidatov, ki sta 

jih pridobila sama. 

Kandidati za selektorje državne reprezentance morajo podati pisno 

privolitev, da se strinjajo s svojo kandidaturo. Prijava na javno objavljen 

razpis za selektorja državne reprezentance velja kot pisna privolitev. 

Izbor selektorjev državne reprezentance, ki bodo zastopali Slovenijo in CZS 

na ICU svetovnem prvenstvu, mora biti zaključen vsaj 11 mesecev pred 

odhodom na to tekmovanje. 



 

 

IV.  Reprezentanti 

9. člen 

(pravice in dolžnosti reprezentantov) 

Reprezentanti imajo pravico do zastopanja Republike Slovenije in CZS na 

uradnih mednarodnih tekmovanjih ter drugih dogodkih, na katerih sodeluje 

državna reprezentanca. 

Reprezentanti imajo pravico do uporabe naziva »državni reprezentant 

Slovenije« ter vse ostale pravice, dodeljene s tem pravilnikom in drugimi 

veljavnimi pravnimi akti. 

Reprezentanti so se dolžni: 

• spoštljivo in primerno obnašati do drugih reprezentantov, selektorjev 

državne reprezentance, direktorja državne reprezentance, 
funkcionarjev CZS in širše javnosti,  

• izogibati uživanju alkohola in drugih opojnih substanc ter kajenju, 
kadar predstavljajo državno reprezentanco, 

• vzdržati širjenju nasilja in nestrpnosti. 

Reprezentanti so dolžni spoštovati navodila strokovnega vodstva državne 

reprezentance. 

Direktor državne reprezentance lahko določi dodatne pravice in obveznosti 

reprezentantom ter poskrbi, da se reprezentanti seznanijo z vsemi 

pravicami in obveznostmi, ki se nanašajo na reprezentante. 

Vsak reprezentant ali njegov zakoniti zastopnik je dolžan poravnati vse 

morebitne obveznosti, ki so nastale v zvezi z njegovo udeležbo na 

tekmovanju. 

Vsak reprezentant ali njegov zakoniti zastopnik sklene pogodbo o 
sodelovanju v državni reprezentanci Slovenije s CZS, ki natančneje določa 

reprezentantove pravice in dolžnosti. Vzorec pogodbe je vedno na voljo za 
javni vpogled na spletni strani CZS. Pogodba mora biti podpisana na izboru 

za državno reprezentanco in prične veljati z dnem, ko je posameznik 

sprejet v reprezentanco. 

V primeru, da za določeno kategorijo ni izbora in se sestavi reprezentanca 
na podlagi 11. člena tega pravilnika, mora reprezentant ali njegov zakoniti 

zastopnik podpisano pogodbo oddati v 14 dneh po privolitvi za udeležbo na 

določenem tekmovanju. 

  



 

 

10. člen 

(izbor reprezentantov) 

Postopek izbora reprezentantov vodi direktor državne reprezentance. 

Reprezentante za posamezno kategorijo izbere selektor državne 

reprezentance, ki je določen kot selektor za to kategorijo. Direktor 
reprezentance lahko določi, da bo reprezentante izbirala posebna 

strokovna komisija. 

Direktor državne reprezentance je dolžan razpisati izbor za državno 

reprezentanco. Razpis mora biti objavljen najmanj 30 dni pred dnevom 

izbora in mora vsebovati: 

• datum in kraj izbora, 
• navedbo osnovnih pogojev, ki jih morajo kandidati izpolnjevati,  

• način izbora,  

• podatke o strokovni komisiji, ki bo odločala o izboru reprezentantov, 
• datum, do katerega bodo kandidati obveščeni o izidu izbora,  

• kontaktne informacije glede pridobivanja dodatnih informacij o 
izboru,  

• prijavnico za sodelovanje na izboru,  
• rok do katerega morajo kandidati predložiti prijavnico za sodelovanje 

na izboru, 
• informacijo o dostopu do vzorca pogodbe o sodelovanju v državni 

reprezentanci Slovenije. 

Selektor reprezentance je direktorju reprezentance v 4 dneh po potrjenem 

izboru selektorja, za namen objave razpisa za svojo kategorijo, dolžan 

posredovati podatke iz prejšnjega odstavka. 

Razpis lahko vsebuje tudi druge informacije, ki so pomembne za izvedbo 

izbora za državno reprezentanco. 

Izbor reprezentantov, ki bodo zastopali Slovenijo in CZS na ICU svetovnem 

prvenstvu, mora biti organiziran vsaj 9 mesecev pred odhodom na to 

tekmovanje. 

11. člen 

(izbor reprezentantov s strani društva) 

Če v posamezni kategoriji za državno reprezentanco nihče ni bil izbran za 
selektorja ali ni bilo dovolj prijav za reprezentante ali je IO določil, da se 

državna reprezentanca v posamezni kategoriji ne sestavi, se izbor ne 
izvede. V tem primeru se v tej kategoriji zastopanje Slovenije ponudi 

tekmovalcem društva, ki so na zadnjem državnem prvenstvu osvojili prvo 
mesto v zadevni kategoriji. Direktor reprezentance določi primeren rok, v 

katerem se mora društvo opredeliti, ali bodo njihovi tekmovalci ponudbo 
sprejeli. V kolikor društvo zastopanje Slovenije odkloni, se možnost 



 

 

udeležbe po istem postopku ponudi tekmovalcem ostalih društev glede na 
uvrstitev na zadnjem državnem prvenstvu (najprej društvom z boljše 

uvrščeno skupino v relevantni kategoriji). Državno reprezentanco lahko 
zastopajo ekipe, ki so bile na zadnjem državnem prvenstvu uvrščene od 1. 

do 3. mesta. 

V primeru iz prejšnjega odstavka je sestava tekmovalne ekipe prepuščena 

društvu, vendar mora društvo sestaviti ekipo reprezentantov tako, da je v 
njej vsaj ½ (ena polovica) tekmovalcev, ki so za društvo v zadevni 

kategoriji tekmovali na zadnjem državnem prvenstvu. 

Društvo izbere tudi selektorja tekmovalne ekipe. 

Reprezentanti in selektor, izbrani glede na določila tega odstavka, morajo 

dati pisno soglasje za sodelovanje v državni reprezentanci. 

V.  Kvalifikacije reprezentantov 

12. člen 

(kategorije) 

Kvalifikacije reprezentantov se lahko izvedejo v kategorijah, kjer v ekipi 

tekmuje največ 5 tekmovalcev. 

Kvalifikacijsko tekmovanje oziroma tekmovanja določi IO CZS. 

Pogoje in način kvalificiranja v državno reprezentanco določi IO CZS. 

13. člen 

(zamenjave reprezentantov) 

Zamenjave kvalificiranih reprezentantov lahko opravi društvo, za katero so 

reprezentanti tekmovali na kvalifikacijskem tekmovanju. 

V kategorijah, kjer tekmujeta dva tekmovalca, lahko društvo zamenja 

največ enega tekmovalca. 

V kategorijah, kjer tekmujejo štirje ali pet tekmovalcev, lahko društvo 

zamenja največ dva tekmovalca. 

VI.  Končne in prehodne določbe  

14. člen 

Ne glede na 1. odstavek 6. člena tega pravilnika se direktorja državne 
reprezentance za obdobje 2020–2022 imenuje najkasneje v roku 1 meseca 

od sprejema tega pravilnika. 

  



 

 

15. člen 

Ne glede na 6. odstavek 8. člena tega pravilnika se selektorje državne 

reprezentance za ICU svetovno prvenstvo 2021 izbere najkasneje v roku 2 

mesecev od sprejema tega pravilnika. 

16. člen 

Ne glede na 6. odstavek 10. člena tega pravilnika se izbor reprezentantov 

za ICU svetovno prvenstvo 2021 izvede najkasneje v roku 3 mesecev od 

sprejema tega pravilnika. 

17. člen 

(subsidiarna uporaba odločitve IO CZS) 

V kolikor državne reprezentance ni mogoče izbrati v skladu z določili tega 

pravilnika, IO CZS določi način in pogoje izbora. 

18. člen 

(avtentična razlaga določb) 

Dokončno in veljavno razlago posameznih določb tega pravilnika sprejema 

IO CZS na zahtevo zainteresirane osebe ali na lastno pobudo. Zahteva se 
poda na uradni e-poštni naslov CZS ali po običajni pošti na uradni naslov 

sedeža CZS. 

19. člen 

(začetek veljavnosti) 

Na podlagi 24. člena Statuta CZS je pravilnik sprejel IO CZS na 

korespondenčni seji dne 18. avgusta 2020 in prične veljati takoj. 

20. člen 

(razveljavitev in uporaba prejšnjega pravilnika) 

Pravilnik o državni reprezentanci Slovenije, sprejet dne 5. junija 2014, se 

razveljavi. 

Martin Tuš 

predsednik Cheerleading zveze Slovenije 


