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REDNI ZBOR ČLANOV 2020 

 

 

ZAPISNIK 
 

 
 
  



 

 

1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

Zbor članov je potekal dne 23. junija 2020 v veliki 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. Potrditev dnevnega reda. 
2. Ugotovitev sklepčnosti. 

3. Izbor zapisnikarja. 
4. Potrditev zapisnika zadnjega rednega zbora članov.  

5. Poročila za sezono 2019/2020. 
6. Finančni načrt. 

7. Zaključek državnega prvenstva 2019/2020. 
8. Koledar CZS za sezono 2020/2021. 

9. Članstvo. 
10. Predlogi. 

11. Razno. 

Predlog sklepa: 

“Potrdi se dnevni red zbora članov Cheerleading zveze Slovenije 2020.” 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



 

 

2. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

2.1 Izbor verifikacijske komisije 

Med prisotnimi se izbere verifikacijsko komisijo. V verifikacijski komisiji so bile 
pripravljene sodelovati naslednje osebe: Sausan Julević, Matej Trilar in Nastja 

Šturm Pirc. 

Predlog sklepa: 

“Za verifikacijsko komisijo se izbere: 

1. Sausan Julević, 
2. Mateja Trilarja in 

3. Nastjo Šturm Pirc.” 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

2.2 Poročilo verifikacijske komisije 

Verifikacijska komisija preveri prisotnost zastopnikov včlanjenih društev in poda 

poročilo. 

Prisotni člani: 

• Športno kulturno društvo POM-PON 2000 
• Športni klub Tial 

• Športno društvo Sovice 
• Športno društvo za plesne in navijaške skupine Oziris 

• Plesni klub Ples plus 
• Šolsko športno društvo Log – Dragomer 

• Športni klub Twist Nova Gorica 
• Športno društvo Ares 

• Športno društvo GIB Ljubljana Šiška 

• Športno društvo Pike 
• Športno kulturno društvo Feniks Dol pri Hrastniku 

• Športno kulturno društvo Frklje 
• Športno kulturno društvo Leaders 

 

Predlog sklepa: 

“Potrdi se poročilo verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da so prisotni 
zastopniki 13 društev včlanjenih v CZS z glasovalno pravico (od skupno 19 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. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 

Med prisotnimi se izbere zapisnikarja. IO CZS je predlagal Jerneja Lorberja. 
 

Predlog sklepa: 

“Za zapisnikarja se izbere Jerneja Lorberja.” 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



 

 

4. POTRDITEV ZAPISNIKA ZADNJEGA REDNEGA ZBORA 
ČLANOV 

Zapisnik zadnjega rednega zbora članov CZS, ki je potekal dne 5. junija 2019 

na Fakulteti je del gradiva. 

Predlog sklepa: 

“Potrdi se zapisnik rednega zbora članov CZS z dne 5. junija 2019.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



 

 

5. POROČILA ZA SEZONO 2019/2020 

5.1 Poročilo predsednika (Martin Tuš) 

Poročilo delovanja predsednika je bilo del gradiva za zbor članov. Martin Tuš 

poda poročilo. 

5.2 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 2019/2020 (bilanca stanja 

in izkaz poslovnega izida za leto 2019) 

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2019 sta bila del gradiva za zbor 

članov. Predstavi ju Marko Sabol. 

Simon Strgar predlaga, da se med gradiva doda poslovni izkaz s pojasnili za leto 

2019. 

Aljaž Britvič (nadzorni odbor) predlaga delitev tabele, kjer se posebej izkažejo 

prihodki in odhodki iz naslova tekmovanj. Tako bo zagotovljena večja 

preglednost poročila. 

Predlog sklepa: 
“Potrdita se bilanca stanja CZS za leto 2019 in izkaz poslovnega izida CZS 

za leto 2019.” 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

5.3 Poročilo podpredsednice – vodje cheerleading sekcije (Katarina 

Andlovic) 

Poročilo delovanja strokovnega odbora za cheerleading je bilo del gradiva za 

zbor članov. Katarina Andlovic poda poročilo. 

5.4 Poročilo podpredsednice – vodje cheer plesne sekcije (Irena 

Petan) 

Poročilo delovanja strokovnega odbora za cheer ples je bilo del gradiva za zbor 

članov. Irena Petan poda poročilo. 

5.5 Poročilo podpredsednika - mediji in marketing (Anže Zadravec) 

Poročilo delovanja podpredsednika (mediji in marketing) je bilo del gradiva za 

zbor članov. Anže Zadravec poda poročilo. 



 

 

5.6 Poročilo predsednice nadzornega odbora (Blanka Boltar) 

Poročilo delovanja nadzornega odbora je bilo del gradiva za zbor članov. Zaradi 

odsotnosti predsednice NO, poda poročilo Aljaž Britvič. 

Zbor članov se je seznanil s štirimi priporočili nadzornega odbora. 

Simon Strgar predlaga omejen dostop za člane (intranet) za poročila strokovne 

narave. Sausan Julević predlaga, da se preverijo dobre prakse drugih zvez. 

5.7 Poročilo predsednika disciplinske komisije (Marko Ebert) 

Poročilo delovanja disciplinske komisije je bilo del gradiva za zbor članov. Marko 

Ebert poda poročilo. 

5.8 Poročilo vodje registracij (Mateja Bratuž) 

Poročilo delovanja vodje registracij je bilo del gradiva za zbor članov. Mateja 

Bratuž je odsotna, zato poročilo predstavi Marko Sabol. 

Simon Strgar predlaga, da se društva povabi na delavnico glede dela z bazo 

tekmovalcev. Prav tako predlaga določbo kazalnikov (npr. za prihodnjih 10 let), 

s katerimi bi se lahko bolje spremljalo razvoj števila registriranih tekmovalcev. 

Martin Tuš predlaga, da se predlogi za optimizacijo procesov (npr. na 

tekmovanju) naslovi na IO, zvezo ali na tehničnega delegata. 

5.9 Poročilo predsednice sodniške komisije (Lana Gavrilov) 

Poročilo delovanja sodniške komisije je bilo del gradiva za zbor članov. Lana 

Gavrilov poda poročilo. 

5.10 Poročilo tehničnega delegata (Zora Peruško) 

Poročilo tehničnega delegata je bilo del gradiva za zbor članov. Zora Peruško 

poda poročilo. 

5.11 Poročilo vodje programov usposabljanja (Ana Janko) 

Poročilo vodje programov usposabljanja je bilo del gradiva za zbor članov. 

Poročilo poda Ana Janko. 

 

Predlog sklepa: 

“Potrdi se predstavljena poročila o delu organov CZS za sezono 2019/2020.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



 

 

6. FINANČNI NAČRT ZA SEZONO 2020/2021 

 

Finančni načrt CZS za sezono 2020/2021 

Predlog finančnega načrta je del gradiva. Marko Sabol predstavi finančni načrt. 

Predlog sklepa: 

“Potrdi se finančni načrt CZS za sezono 2020/2021.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet.  



 

 

7. ZAKLJUČEK DRŽAVNEGA PRVENSTVA 2019/2020 

 

Zaradi razglasitve epidemije covida-19 državno prvenstvo v cheerleadingu in 
cheer plesu 2019/2020 (v nadaljevanju DP) ni bilo izvedeno v celoti. Izvedeni 

sta bili dve kvalifikacijski tekmi (od treh predvidenih), prav tako ni bil izveden 

finale DP. 

Zaradi sistema financiranja športa tako na nacionalni kot lokalni ravni je 

pomembno, da ima vsaka športna panoga razglašene končne rezultate DP. 
Glede na situacijo, v kateri se je DP prekinilo, je IO za mnenje zaprosil oba 

Strokovna odbora (v nadaljevanju SO). Na podlagi njihovih predlogov je IO 

pripravil predlog in metodologijo zaključka DP in pridobitve končnih rezultatov. 

Predlog z obrazložitvijo ter končna razvrstitev ekip v posameznih kategorijah na 

podlagi predloga je del gradiva. 

 

Predlog sklepa: 

“Zbor članov potrdi predlagan predlog in metodologijo pridobitve končnih 
uvrstitev ter potrjuje rezultate DP sezone 2019/2020, a s tem ne podeljuje 

pravic za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. KOLEDAR CZS ZA SEZONO 2020/2021 

 

Koledar CZS za sezono 2020/2021 je informativne narave, saj se lahko zaradi 

objektivnih razlogov spremeni: 

 

V tem trenutku je predlog koledarja sledeč: 

• Avgust 2020 – Cheer tabor (Ruše). 

• September 2020 – promocija na Olimpijskem festivalu v Ljubljani. 

• September–oktober 2020 – usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni 

delavec 1, športno treniranje, cheerleading. 

• September–december 2020 – Cheerleading in Paracheer delavnice 

• 17. oktober 2020 – Slavnostni dogodek ob 15-letnici CZS 

• Oktober 2020 – Licenčni seminar za strokovne delavce v cheerleadingu in 

cheer plesu. 

• Oktober 2020 – Cheerleading tabor. 

• Oktober 2020 – Cheer plesni tabor. 

• November 2020 – Paracheer delavnica (Erasmus+ šport). 

• December 2020 – Licenčni seminar za sodnike. 

• Januar 2021 – Usposabljanje za nove sodnike. 

• Januar 2021 – Tekmovanje Ljubljana Open 2021. 

• Februar 2021 – Cheerleading tabor. 

• Marec 2021 – Tekmovanje Frogs cheer cup 2021. 

• April 2021 – Finale Državnega prvenstva CZS 2020/2021. 

• April 2021 – Svetovno prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu. 

• Maj 2021 – Twist open 2021. 

• Julij 2021 – Evropsko prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu. 

 

Aljaž Britvič predlaga, da se po vzoru memoranduma o sporazumu, ki ga je 

podpisal ICU, izraz »Paracheer« prilagodi tudi v zvezah članicah. 

Predlog sklepa: 

“Zbor članov potrdi predlog okvirnega koledarja CZS za sezono 2020/2021.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



 

 

9. ČLANSTVO 

 

9.1. Novih vlog za članstvo zveza od prejšnjega rednega zbora članov ni prejela. 

9.2. Društvo AIA – Mladinski center Mengeš, je podalo pisni izstop. Športni 

klub Maredi je prenehal z delovanjem. 

Predlog sklepa: 

“Zbor članov se seznani s prenehanjem delovanja obeh društev in z njihovo 

prekinitvijo članstva.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

9.3. Glede na neaktivnost nekaterih članov IO CZS predlaga izbris neaktivnih 

društev, ki se niso odzvala na poziv, da se odločijo o statusu članstva v 
CZS, to so Kulturno društvo plesa in animacije Mavrica, Športni klub 

FlipCapris, KLUB V.I.P. in Športni klub Flip Piran. 

Predlog sklepa: 

“Zbor članov potrdi predlog izbrisa neaktivnih društev in sicer: Kulturno društvo 

plesa in animacije Mavrica, Športni klub FlipCapris, KLUB V.I.P. in Športni klub 

Flip Piran.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



 

 

10. PREDLOGI 

 

10.1. Predlog IO: Načrtovanje finančnega načrta in finančno poročilo se 
oblikujeta za koledarsko leto. 

Predlog predstavi Marko Sabol. 

Predlog sklepa: 

“Finančni načrt in poročila se od leta 2021 naprej usklajuje s koledarskim 

letom.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

10.2. Predlog IO: Sprememba imena zveze. 

Predlog predstavi Anže Zadravec. 

Izvršni odbor CZS predlaga, da se v prihajajoči sezoni prične postopek za 

spremembo imena zveze v Cheer zveza Slovenije. 
Razlogi oz. utemeljitev predloga so pojasnjeni v nadaljevanju: 

- obe mednarodni športni federaciji v kateri je CZS včlanjena, sta 
poimenovani z besedo cheer, torej International Cheer Union in European 

Cheer Union; 
- ime našega športa se tudi sicer v angleščini navaja kot “Sport of Cheer”, 

razvidno tudi iz prvega cilja v statutu ECU: “The objectives of ECU are: 1. 
To promote and develop the sport of Cheer in Europe.”, podobno pa je tudi 

v statutu ICU; 
- lastna analiza imen članic ECU pravi, da 11/31 članic, ki so poimenovane 

po našem športu oz. po naših športnih panogah, že uporablja besedo 
Cheer v imenu zveze, kar pomeni da niti ne bi bili med prvimi oz. posebej 

izstopajoči na način, da želimo na novo eksperimentirati z imenom; 
- enako je tudi z NPŠZ ZDA, ki je država izvora športa - zveza se imenuje 

“USA Cheer”; 

- raznolikost med imenom športa in med imenoma obeh športnih panog 
pomeni mnogo lažje in natančnejše komuniciranje, brez dvomov ali je v 

določenem primeru s cheerleadingom mišljena celotna zveza oz. ali zgolj 
športna panoga cheerleading - prinaša nadpomenko za nedvoumno 

poimenovanje na nivoju celotne CZS, npr. slovenska cheer reprezentanca; 
- krajše ime zveze, omogoča njen lažji zapis, saj trenutni velikokrat 

povzroča težave podjetjem in organizacijam, ki niso del našega športa. 
Predvidene so naslednje posledice, ki bi jih to prineslo: 

- potrebna je sprememba Statuta, ki jo mora potrditi Zbor članov CZS, 
- potreben je postopek na UE Ljubljana, ki je lahko trajajoč dlje časa, saj je 

cheer tuja beseda (podobno kot je bil postopek pri cheerleading), 
- to ne vpliva na kategorizacijo in usposobljenosti pod okriljem države, ker 

gre tam za poimenovanja športnih panog, 
- ohrani se kratica CZS - kratica pod katero nas vsi deležniki dobro poznajo, 

to pomeni tudi zgolj manjše posege v spremembe same CGP (celostna 



 

 

grafična podoba), 
- pomeni strošek pri zamenjavi fizičnih izdelkov, ki vključujejo CGP 

(predvsem plakati/stojala - torej tekstil in papir), 
- domeno www.cheer.si imamo že zakupljeno in jo lahko takoj začnemo 

uporabljati, 
- na socialnih omrežjih, zaradi dolžine že sedaj povsod uporabljamo kot 

kratko ime CheerSlovenija. 
 

Skladno z vsem zgoraj navedenim je predlagano tudi preimenovanje imena 
zveze za predstavljanje v tujini iz “Slovenian cheerleading association“ v 

“Slovenian Cheer Union”. 

Predlog sklepa: 

“Zbor članov naroči IO CZS, da prične s postopkom za spremembo 

slovenskega imena zveze v Cheer zveza Slovenije in angleškega imena zveze v 

Slovenian Cheer Union.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
10.3. Predlog ŠK Tial: Vključevanje aktivnih trenerjev v pomembne odločitve. 

Predlog predstavi predstavnica ŠK Tial, Maša Anžur. 

Sausan Julević predlaga sprejem pravilnika v delu, ki ni prevzet po pravilnikih 

ICU in ECU, za leto dni vnaprej. 
Marko Ebert predlaga okroglo mizo pri licenčnem seminarju glede 

implementacije sprememb za prihodnje leto. 

Predlog sklepa: 

“Zbor članov naroči IO CZS, da pri vseh strokovnih odločitvah pridobi mnenje 

relevantnega SO. Zbor članov naroči IO CZS, da vzpostavi bazo vseh 
licenciranih trenerjev, po posameznih panogah, ki jo lahko predsednik SO 

uporabi pri pridobivanju dodatnih mnenj pri vprašanjih strokovne narave.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

10.4. Predlog tekmovanja Twist Open 2021. 

Predlog sklepa: 

“Zbor članov potrdi predlog izvedbe tekmovanja Twist Open 2021 v terminu 

8. 5. 2021 ali 29. 5. 2021.“ 

Sklep je bil soglasno sprejet. 



 

 

11. RAZNO 

 

Pri točki razno je omenjena uvrstitev performance cheer para, ki je kvalificiran 

za svetovno prvenstvo 2020, na svetovno prvenstvo 2021. 

Predlog sklepa: 

»Zmagovalci v kategorijah članskih cheer pom parov in članskih hip hop parih 
v sezoni 2018/2019 se v istoimenskih kategorijah uvrstijo na svetovno 

prvenstvo ICU 2021.« 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za in 1 vzdržanim. 

 

Katarina Andlovic predlaga rok 10. 7. 2020 za posredovanje predlogov trenerjev 

in društev glede tekmovalnega pravilnika. 

Predlog sklepa: 

»Zbor članov nalaga IO CZS, da sprejme tekmovalni pravilnik do najkasneje 

1. 8. 2020. Hkrati zbor članov nalaga IO CZS, da do srede, 24. 6. 2020 na vsa 
društva pošlje pobudo za spremembe tekmovalnega pravilnika, ki jih morajo 

posredovati do najkasneje 10. 7. 2020.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Maša Anžur predlaga glede časovnic prireditev, da se društva obvesti o teh 

prireditvah vsaj mesec dni vnaprej. 

Predlog sklepa: 

»Zbor članov nalaga IO CZS, da datum dogodka javi društvom vsaj en mesec 

pred začetkom izvedbe dogodka.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Mateja Grbec predlaga obsežnejše usposabljanje glede mini kategorije. Katarina 

Andlovic poziva vsa društva, da se javijo s povpraševanji glede delavnic, saj so 

na voljo sredstva FŠO. 

 

Zbor članov se je zaključil ob 21:37. 

Zapisal Jernej Lorber. 
 


