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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je obravnavan management prireditve ECU Evropskega 

cheerleading prvenstva v Sloveniji. Prvenstvo je bilo enkraten dogodek in je omogočal 

domačim tekmovalcem, da so se domači javnosti predstavili na najvišjem evropskem nivoju. 

Dogodek je bil tudi odlična priložnost za dodatno promocija športa, ki medijsko ni najbolj 

prepoznaven in podprt. V prvem delu diplomskega dela je predstavljena analiza in pregled 

preteklih prvenstev, sledi analiza zadnjega prvenstva, v kateri je zajet plan aktivnosti ter sama 

predstavitev izvedbe dogodka. V drugem delu sta predstavljeni primerjavi dveh prvenstev ter 

uspešnost slovenskega dogodka. Uspeh smo ocenili z zastavljenimi cilji, ki so bili uporabljeni 

kot ocena za uspešnost izvedbe prvenstva. V zaključku smo naredili še pregled dobro 

opravljenih in slabše opravljenih nalog pri izvedbi prvenstva.  

 

Ključne besede: evropsko cheerleading prvenstvo, tekmovanje, organizacija, management, 

Cheerleading zveza Slovenije. 

 

SUMMARY 

The bachelor degree deals with the management of events at the ECU European cheerleading 

championship in Slovenia. The Championship is a onetime event that offers competitors from 

host country to present themselves at the highest European level and thus present themselves 

to the domestic public. The event is also an opportunity for further promotion of sports, which 

is not recognized and supported by media. In the first part of the bachelor degree we analysis 

and review of previous championships and additional analysis of the last championship, we 

prepared an action and a execution plan. In the second part we compared the last two 

championships and execution with the objectives goals, which served as an assessment of the 

performance of the championship. For conclusory, we did a review of good and bad executed 

tasks in the performance of the championship. 

 

Keywords:, European cheerleading championship, competition, organizing, management, 

Slovenian Cheerleading Association. 

 

UDK: 338.48-61:769(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem delu bomo opredelili problem in teoretična izhodišča ter določili cilje in namen 

diplomske naloge. Opisali bomo predvidene metode, ki so nam pomagale pri doseganju 

ciljev, predpostavk in omejitev, s katerimi smo se srečali pri pisanju diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Vsaka prireditev je organizirana z vnaprej določenimi cilji in nameni in tako se prireditve med 

seboj ločujejo ena od druge. Lahko jih ločimo po velikosti, vsebini, namenu in drugih 

značilnostih. Vsaka prireditev ima drugačen namen in namenjena točno določeni ciljni 

publiki. Udeleženci se ne zavedajo težavnosti organizacije in posledic slabe izvedbe 

prireditev. Management prireditev je kompleksen proces, pri katerem je nujno upoštevati 

načrtovanje, kontroliranje, financiranje, upravljanje virov itd. Najpomembnejši del je 

načrtovanje organizacije, ki zajema oblikovanje ideje za načrt prireditve. Sam načrt se prične 

že precej pred samo izvedbo (Sikošek 2010). 

Naloga managerjev je obvladovati organizacijo tako, da bo ta učinkovita in uspešna pri 

doseganju zastavljenih ciljev. Uspešnost je sicer relativna, saj velja, da je organizacija 

uspešna, če dosega cilje v menjalnih razmerjih s pomembnimi udeleženci enako ali bolje kot 

njene tekmice (Tavčar 2005). 

Nepridobitne prostovoljne športne organizacije morajo upoštevati mnoge posebnosti, ki 

izhajajo iz organizacijskih značilnosti tovrstnih organizacij. Proces priprave strateškega načrta 

mora biti skladen z metodologijo projektnega managementa. Potrebno je upoštevati vse 

temeljne smernice projektov, kot so npr. časovna omejenost, vključenost različnih strok, 

oblikovanje strateškega tima, predvidena kakovost izdelka itd. Najpomembnejše je, da je 

priprava strategije v organizaciji opredeljena kot projekt (Kolar 2014).  

Organizacija športnih prireditev v panogah, ki nimajo medijske prepoznavnosti, predstavlja 

izziv za vsako organizacijo oziroma organizatorja dogodka. V gospodarskem okolju, kjer je 

izredno težko pridobiti osnovna sredstva, ki bi zagotavljala kapital za načrtovanje in izvedbo 

dogodka,  je potrebno skrbno načrtovati pripravo in samo izvedbo prireditve. Pravilno 

načrtovanje zagotavlja nemoten potek procesov pri izvajanju priprav na prireditev ter izvedbo 

prireditve.    

Cheerleading in cheer ples sta zelo mladi športni panogi, ki sta se v Sloveniji pričeli razvijati 

leta 1995 z ustanovitvijo Šolske košarkarske lige. Kmalu sta v svoje vrste zvabili številne 

mlade športnike, ki so želeli poskusiti nekaj novega oziroma nadgraditi svoja obstoječa 

športna znanja. Slovenija je preko klubskih in reprezentančnih uspehov kmalu postala športna 

velesila v evropskem in nato še v svetovnem prostoru. Številni dosežki športnikov doma in v 

tujini so postali iztočnica Cheerleading zvezi Slovenije za vložitev kandidature za izvedbo 

ECU evropskega cheerleading prvenstva v Sloveniji. 

CZS je s kandidaturo in pridobitvijo kandidature omogočila tekmovalcem nastop v domačem 

tekmovalnem okolju. Tekmovalci so s tem pridobili priložnost, da se družinskim članom in 

sorodnikom predstavijo na najvišjem tekmovalnem nivoju ter hkrati pripomorejo k boljši 

prepoznavnosti manj poznanih športnih panog. Društva se je z organizacijo prvenstva v 

Sloveniji razbremenilo, saj jim ni bilo potrebno zbirati dodatnih sredstev za draga potovanja 
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po Evropi. S samo izvedbo tekmovanja je CZS načrtovala tudi prihodek, ki bo omogočal 

dodaten razvoj cheerleadinga in cheer plesa v Sloveniji.      

Zaradi vseh opisanih dejavnikov je bistveno pravilno načrtovanje priprave na dogodek in tudi 

sama izvedba, saj stanje v gospodarstvu ne omogoča pridobivanja sponzorskih ali donatorskih 

sredstvo, kar postavlja celoten projekt v načrtovanje samooskrbe s trženjskimi aktivnostmi. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen naloge je raziskati in preučiti najpomembnejše vidike organizacije evropskega 

cheerleading prvenstva. Prav tako je namen raziskati morebitne težave in nepredvidene 

situacije, ki lahko nastanejo pri načrtovanju oziroma izvedbi tovrstne prireditve. 

Cilji diplomske naloge so: 

 raziskati razpoložljivo literaturo in vire s področja managementa v športu in organizacijo 

prireditev,  

 opredeliti ključne točke organizacije evropskega cheerleading prvenstva v Ljubljani, 

 izdelati načrt organizacije izbrane prireditve,  

 opozoriti na morebitne težave pri organizaciji in izvedbi izbrane prireditve in 

 predlagati izboljšave organizacije prireditve na podlagi že izvedenih prireditev. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri pisanju naloge smo si pomagali z naslednjimi metodami:  

 z metodo analize in sinteze smo preučili obstoječo literaturo in vire s področja 

managementa v športu, marketinga in  nepridobitnih organizacij ter cheerleadinga in cheer 

plesa, 

 s pomočjo deskriptivne metode smo opisali dejstva pri organizaciji prireditve in 

 s pomočjo metode kompilacije smo povzeli stališča, spoznanja in sklepe drugih avtorjev.  

Pri teoretičnem delu naloge smo pripravili in izvedli analizo, načrtovanje in pripravo na 

izvedbo prireditve. S pomočjo literature in virov smo oblikovali načrt in pripravo za izvedbo 

prireditve. Izbrano prireditev smo predstavili z dostopno dokumentacijo iz arhiva CZS ter 

ECU o organizaciji evropskih prvenstev v preteklih letih . Na podlagi primerjalne analize smo 

predstavili najpomembnejše aktivnosti njene organizacije ter opozorili na pomanjkljivosti, ki 

so se pokazale med izvedbo prireditve. 

Pri praktičnem delu naloge smo primerjali dve evropski prvenstvi, in sicer s  pomočjo 

zastavljenih ciljev pred organizacijo prireditve in z analizo realiziranih ciljev. S pomočjo 

vnaprej pripravljenega seznama organizatorjev smo pregledali in analizirali zastavljene naloge 

ter jih medsebojno primerjali. Tako smo tudi pregledali in analizirali težave, ki so se pojavile 

pri organizaciji in izvedbi tekmovanja. Vse podatke smo črpali iz arhiva CZS ter ECU. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Naloga temelji na predpostavki, da lahko vsaka prireditev s skrbno analizo in načrtovanjem 

doseže svoj namen in je uspešna, le če upošteva načela managementa prireditev in vse 
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predpisane standarde in cilje. S pomočjo zastavljenih nalog in ciljev iz prejšnjih let lahko 

izpeljemo še bolj uspešno prireditev in hkrati lahko predlagamo spremembe oziroma 

izboljšave, ki bodo imele pozitiven vpliv na uspeh prireditve. 

Ker je strokovna literatura na področju športnega managementa zelo okrnjena, smo si 

pomagali tudi z literaturo s področja marketinga, trženja in strateškega managementa.  

V analizi smo poskusili zajeti čim več lastnih izkušenj na področju organizacije dogodkov. 

Zaradi lastne vpletenosti avtorja diplomskega dela v panogo in možnosti pristranskega 

pisanja, smo analizo zapisali kot lastna opažanja avtorja in opažanja članov organizacijskega 

odbora ter na takšen način poskušali pridobiti celosten pogled na organizacijo in izvedbo 

prireditve. 
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2 MANAGEMENT PROJEKTOV 

2.1. Projekt 

Projekt je enkraten proces, ki ima natančno določen cilj, začetek, konec in proračun. Za 

uspešno izveden projekt potrebujemo skrbno načrtovanje nalog, organiziranje, izvajanje 

nalog, obvladovanje in prevzemanje odgovornosti. (Lewis 1998) 

Projekt je delo, ki se izvede samo enkrat. Imeti mora jasen začetek in konec ter opredeljen 

proračun in načrt, kako naj bo izveden. Čeprav so te zahteve teoretično idealne, jih je treba v 

praksi pri usmerjanju prizadevanj postaviti v izhodiščni cilj. (Lewis 1998) 

Projekt sestavljajo različne aktivnosti, ki so med seboj povezujejo in prepletajo. Je enkratno 

dejanje, ki se ne ponavlja v enaki obliki oziroma zaporedju in je časovno omejen. V naprej 

mora imeti jasno določene cilje, ki določajo uspešnost izvedbe projekta. Pomembno je, da ima 

projekt jasno in natančno določen začetek in konec. Zaključi se, ko so doseženi v naprej 

določeni cilji oziroma ugotovimo, da cilji niso dosegljivi ali ni več potrebe po izvajanju 

projekta. Pomembno je, da je projekt vodljiv in ga je možno načrtovati, izvajati in 

nadzorovati. (Rozman 2000) 

2.2. Projektni management 

Projekt je proces, ki ima časovno omejitev, za njegovo izvajanje pa potrebujemo različne vire, 

kar je tudi management, ki vodi procese in načrtuje vire. To pomeni, da govorimo o 

projektnem managementu. Projekt nastane iz strateških ali drugih aktivnosti, kar pomeni, da 

management naroča projekte projektnemu managementu, kar vodi do povezovanja med 

strateškim in projektnim managementom. Projekt zagotavlja neposredne in posredne 

ekonomske učinke, kar se izraža obliki povrnitve investicije in ustvarjanju prihodkov oziroma 

začrtanih ciljev. Cilji morajo biti pred tem usklajeni s strateškimi ali drugimi cilji, šele nato so 

lahko vključeni v projekt. Čas trajanja projektov naj bi bil čim krajši, da bi zagotavljal čim 

nižje stroške in zagotavljal konkurenčnost v okolju. Pazljivi moramo biti tudi, da je projekt 

povezan z okoljem, v katerem nastaja. (Hauc 2002) 

Projektni management postavi okolje, ki poskrbi za postavitev, vodenje in nadzor vseh 

sistemov. Lahko ga definiramo tudi kot ožji management, ki poskrbi za projekt od začetka do 

konca. Je umetnost, ki predstavlja izziv, kako povezati v projekt ljudi in jih vzpodbuditi; ki 

spodbuja k sodelovanju v nekem okolju; ki ima v naprej določenimi časovnimi omejitvami, 

sredstvi in želenimi učinki. Uspešno izveden projekt oziroma management lahko ocenimo s 

strani ciljev, s pomočjo načina za doseganje ciljev in nivoja, na katerem so se odvijali procesi. 

(Hauc 2002) 

2.3. Proces projektnega managementa 

Projektni management sestavlja načrtovanje, organizacije, vodenje in nadzor projekta. 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993). Vsi navedeni elementi so ključni za projektni 

management in delo skupine ljudi, z namenom, da bi čim uspešnejše dosegli zastavljene cilje.  
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Faze projektnega managementa so 

1. začetek projekta, 

2. načrtovanje, 

3. organiziranje, 

4. izvajanje, 

5. kontrola in 

6. zaključek projekta. 

Vsi procesi se med seboj prepletajo in vsak rezultat posameznega procesa daje dodatno 

informacijo procesu, ki sledi. (Baker 2000) 

2.4. Izvajanje projekta 

Ideja pripelje do začetak projekta oziroma naslednje faze projekta, v kateri  se opredeli namen 

in cilje projekta, njegovo vsebino ter managerje in druge sodelavce projekta. (Rozman, Kovač 

in Koletnik 1993) Potrebno je tudi oceniti ideje in izločiti tiste, ki niso primerne za izvedbo ali 

nadaljnji razvoj. Opredelijo se roki projekta, okvirni stroški ter druge posebnosti. V tej fazi se 

sprejme tudi odločitev o izvedbi projekta. Oceniti je potrebno tudi izvedbo ideje z lastnimi 

sredstvi in kadri ali poiskati zunanje partnerje. Po izbrani ideji je potrebno poiskati managerja 

projekta in sodelavce, ki jih je možno vključiti v delo pri projektu. Oceniti je potrebno tudi 

potrebo po zunanjih sodelavcih in določiti, v katerem delu projekta se bodo vključili. Pri 

načrtovanju moramo biti natančni in takoj, že v začetni fazi, zmanjšati oziroma izničiti 

nesigurnost, izboljšati izvajanje posameznih korakov, doseči razumevanje ciljev in nadzor nad 

delom. Natančno je potrebno opredeliti naloge, čas trajanje in prepletanje z naslednjimi 

nalogami, da izvajalci razumejo svoje naloge. Ker so v posamezne naloge vključeni 

zaposleni, ki opravljajo različne naloge, je potrebno poskrbeti za natančno razumevanje in 

dosledno izvajanje navodil. Razporeditev zaposlenih po posameznih nalogah mora biti 

skladna s potrebami za izvedbo projekta. Pregled moramo imeti tudi nad sredstvi, ki so na 

voljo za izvedbo projekta. Z izdelanim planom nalog zaposlenih in pregledom sredstev je 

končan produkt načrtovanja. (Rozman 1994) 

Pomoč pri izvajanju in nadzoru projekta je tudi izdelava plana stroškov. Vse naloge 

načrtujemo tako, da v času trajanja projekta stroški ostanejo na predvideni ravni oziroma da 

se povečujejo le minimalno. Plan stroškov sestavljajo stroški notranjih in zunanjih zaposlenih, 

sredstva in časovnica projekta, ki jo manager uporabi kot orodje za izvajanje projekta. 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993) 

V projektu sodelujejo najrazličnejši notranji in zunanji zaposleni, ki se morajo seznaniti s 

projektom, da lahko čim dosledneje izvajajo naloge, ki so potrebne za izvedbo projekta. Ker 

se v časovnici spreminjajo naloge in velikokrat prihaja do konfliktov in nesoglasji, je zelo 

pomembna komunikacija. Manager je pomembni člen, ki mora koordinirati, voditi in 

predvsem poslušati zaposlene, da se projekt uspešno izvede. (PM BOK 2004) 
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3 CHEERLEADING IN CHEER PLES  

3.1 Opredelitev pojma cheerleading 

Cheerleading kot šport je zelo mlada panoga, saj se je začel razvijati v takšno obliko, kot ga 

poznamo danes, šele leta 1975, kljub temu da njegovi začetki segajo že v 19. stoletje. Na 

začetku je bil cheerleading v Ameriki le kot podporna aktivnost ostalim športom, saj je bil 

njegov namen spodbujati neodzivno občinstvo na tribunah. Prav zaradi tega izraz "cheer 

leader" predstavlja osebo, ki je vodila vzklike množice. Prvi cheerleaderji so bili moški, več 

žensk pa se je tovrstnemu športu priključilo šele v času druge svetovne vojne, ker niso mogle 

aktivno sodelovati v visokošolskih športih, lahko pa so se vključile v cheerleading ekipe. Prav 

zaradi tega so se vzklikom pridružili še elementi gimnastike in akrobatike. Danes je 

cheerleading za mlajše način preživljanja prostega časa oziroma za starejše športna aktivnost 

in nekakšen življenjski slog. (Internationa cheer union 2017) 

Cheerleading je skupinski šport, ki vsebuje različne atraktivne prvine, kot so dvigi in 

piramide, meti, skoki, akrobatika, ples in navijanje. Razdeljen je v različne starostne skupine, 

nivoje težavnosti oziroma znanja in po sestavi v skupine, ki so lahko mešane in jih sestavljajo 

tako fantje kot dekleta oziroma so lahko samo dekliške. (Kežmah idr. 2012) 

V Sloveniji se je cheerleading pričel organizirano razvijati šele konec 20. stoletja s Šolsko 

košarkarsko ligo, imenovano ŠKL. Cheerleading v Sloveniji tako ni bil le podpora in 

spodbuda košarkarskim navijačem, ampak se je pričelo tudi tekmovanje med cheerleading 

skupinami. Slovenske cheerleading ekipe so izredno hitro napredovale in tako kmalu postale 

najboljše v Evropi v svetu, kar prikazuje tudi slika 1. (Kežmah idr. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Slovenska mešana članska reprezentanca na Svetovnem cheerleading prvenstvu  

Vir: arhiv CZS 

http://cheerunion.org/history/cheerleading/
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3.2 Opredelitev pojma cheer ples 

Cheer ples izhaja iz Amerike in je prav tako del cheerleadinga. Tako kot cheerleading je tudi 

cheer ples skupinski šport in je sestavljen iz različni stilov plesa, kot so pom ples, hip hop in 

jazz. Za cheer ples je značilna tudi uporaba odrezanih in sunkovitih gibov, ki se jih poudari s 

cofi (pom poni), ki so prikazani na sliki 2. Tudi cheer ples je razdeljen glede na plesni stil in 

starostne skupine. (Batagelj idr. 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Slika 2: Cheer dance plesalke na ECC 2015 v Ljubljani 

Vir: arhiv CZS 

3.3 Razvoj športnih panog v svetu in Sloveniji 

Cheerleading je tesno povezan s kolektivni športi, kot so ameriški nogomet, košarka, rugby 

itd. V ZDA se je pričel razvijati skupaj z zgoraj navedenimi športi na univerzah od leta 1869 

dalje. 12. 11. 1898 na zadnji tekmi ameriškega nogometa univerze iz Minnesota je prva 

organizirana skupina z različnimi gesli vodila navijače na tribunah pod vodstvom Jack 

“Johnny” Campbella. Z vodenim navijanjem si je univerza priborila zmago in tako naj bi 

nastal cheerleading. 1923 leta se moškim cheerleaderjem pridruži tudi prvo dekle in dekleta s 

pričetkom 2. svetovne vojne prevzamejo njihovo vlogo ob tekmovalnih igriščih. Vzporedno 

se  pričnejo razvijajo najrazličnejše tehnike za učinkovitejše vodenje navijačev na tribunah z 

uporabo rekvizitov in gimnastičnih elementov. Leta 1948 je pod vodstvom Lawrence 

“Herkie” Herkimer organiziran prvi tabor za cheerleaderje. Lawrence “Herkie” Herkimer je s 

svojimi inovacijami postavil temelje za cheerleading, kot ga poznamo še danes. National 

Cheerleaders Association se je ustanovil leta 1961 z namenom organiziranja taborov in 

delavnic po celotni Ameriki. S tem je postal cheerleading najhitrejše rastoča aktivnosti med 

mladimi. Leta 1974 se ustanovi Universal Cheerleaders Association, ki poskrbi za prva 

vodena izobraževanja cheerleaderjev in njihovih trenerjev. Leto dni kasneje UCA predstavi 

prvi nastop na glasbo in cheerleading predstavi v popolnoma novi podobi. Z letom 1982 se 
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cheerleading začne razvijati tudi zunaj Amerike in sledijo prve predstavitve v Evropi, ki 

potekajo v Veliki Britaniji in na Finskem. Interes za razvoj cheerleadinga v Evropi se poveča 

leta 1991, ko je organiziran prvi mednarodni tabor. Cheerleading se začne širiti po vseh 

svetovnih celinah in pričnejo se oblikovati najrazličnejše zveze in združenja. Pod okriljem 

USASF/IASF se leta 2004 organizira prvo svetovno cheerleading prvenstvo “Cheerleading 

Worlds”. Istega leta je bila ustanovljena tudi svetovna organizacija The International Cheer 

Union. ICU danes skrbi za izobraževanje cheerleaderjev, trenerjev, sodnikov in promocijo 

cheerleadinga kot športa po vsem svetu. (Internationa cheer union 2017) 

Cheerleading se je v Sloveniji pričel razvijati leta 1995 v sklopu projekta Šolska košarkarska 

liga v sodelovanju z NCA zvezo in njihovimi inštruktorji iz Amerike. Že čez dve leti se 

slovenske cheerleading skupine podajo na prvo evropsko prvenstvo pod okriljem ECA, kjer 

presenetljivo že posežejo po prvih mestih. Istega leta se manjša skupina posameznikov tudi 

prvič poda na NCA tabor v ZDA in po vrnitvi ustanovijo prvo skupino na klubskem nivoju. 

Cheerleading prične postajati vse bolj prepoznaven in uveljavljen spremljevalni program na 

športnih in drugih dogodkih. Leta 2000 Slovenija gosti prvo večje mednarodno tekmovanje in 

utrdi svoj primat med najuspešnejšimi državami na tekmovanju. Tekmovalci, trenerji in drugi 

funkcionarji postajajo vse bolj cenjeni v Evropi. Prav tako slovenskih cheerleaderji postanejo 

gostje najrazličnejših tekmovanj in dogodkov po Evropi. V letu 2001 se oblikuje prva 

slovenska cheerleading reprezentanca, ki se odpravi na ICF svetovno prvenstvo, kjer ponovno 

presenetljivo osvojijo prvo mesto in s tem postavijo Slovenijo na svetovni zemljevid 

cheerleadinga. Cheerleaderji v Sloveniji želijo naredit korak naprej, zato leta 2005 oblikujejo 

CZS, ki ponudi nove možnosti za razvoj tovrstne športne panoge. Slovenske ekipe so tako leta 

2009 prvič izkoristile možnost udeležbe na IASF Worlds in se predstavile domovini tega 

športa. Dolgo in naporno potovanje je bilo poplačano s prvo medaljo na tako velikem 

tekmovanju v kategoriji partnerskih dvigov. S tem je tudi Slovenija opozorila svet 

cheerleadinga na svoje kvalitete v zibelki tega športa. 

CZS in predstavniki Slovenije v cheerleadingu in cheer plesu pridobivajo na uveljavljenosti v 

svetu in v organih najrazličnejših ustanov, povezanih s to panogo. Rezultat tega je redno 

osvajanje medalj na klubskem in reprezentančnem nivoju, kar je pripeljalo tudi do zaupanja 

za izvedbo evropskega prvenstva v Sloveniji.   

3.4 European Cheer Union (ECU) 

European Cheer Union je bila ustanovljena 16. 9. 2010 v Parizu. ECU je ustanovilo 7 

ustanovnih članov: Danska, Škotska, Slovenija, Nemčija, Rusija, Norveška in Švica. Danes 

ECU združuje 31 držav stare celine. ECU je bila ustanovljena, ker takrat edina evropska 

zveza ECA ni več ustrezala potrebam, ki jih je Evropa potrebovala za nadaljnji razvoj 

cheerleadinga. Veliko oseb in nacionalnih zvez je želelo več od Evropske zveze, ki ni znala 

reševati težav na ravni nacionalnih zvez in posledično so zaradi tega nastajale nove dodatne 

nacionalne zveze. Vodstvo ECA ni želelo sodelovati z novonastalo mednarodno zvezo ICU, 

ki je postala vodilna svetovna zveza glede na število članic in število držav udeleženk na 

svetovnem prvenstvu. (Aljaž Britvič, intervju z avtorjem, 30. november 2015) 

3.5 Evropsko cheerleading prvenstvo (ECC) 

ECU European Cheerleading Championships oziroma Evropsko cheerleading prvenstvo 

(ECC) je mednarodno tekmovanje skupin na klubskem nivoju za mladinske in članske 

http://cheerunion.org/history/cheerleading/
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starostne razrede. Cheerleading skupine se potegujejo za naslov prvaka v mladinskih 

starostnih razredih v 5 različnih tekmovalnih kategorijah oziroma v članskih starostnih 

razredih v 7 različnih tekmovalnih kategorijah. Cheer plesne skupine tekmujejo v 6 

tekmovalnih kategorijah v obeh starostnih razredih. (European cheer union 2017) 

Tekmovalne kategorije cheerleadinga: 

 Skupinski dvigi (dekleta), 

 Skupinski dvigi (mešani), 

 Partnerski dvigi, 

 Cheerleading skupine (dekleta) L5 in L6 in 

 Cheerleading skupine (mešane) L5 in L6. 

Tekmovalne kategorije cheer plesa: 

 Freestyle Pom Cheer plesne skupine, 

 Freestyle Pom Cheer plesni par, 

 Hip Hop Cheer plesne skupine, 

 Hip Hop Cheer plesni par, 

 Jazz Cheer plesne skupine in 

 Jazz Cheer plesni par. 

L5 in L6 sta oznaki za različni težavnosti izvedbe tekmovalnih koreografij. Z omejitvami 

težavnosti se zagotavlja varnost in postopen napredek skupinam, ki se šele dobro spoznavajo s 

športno panogo. (European cheer union 2017) 
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4 ANALIZA PROJEKTA EVROPSKEGA CHEERLEADING PRVENSTVA V 

SLOVENIJI 

4.1. Kandidiranje za izvedbo projekta 

Cheerleading zveza Slovenije je bila ustanovljena 2005. Do danes je postala nacionalna 

panožna zveza za področje cheerleadinga in cheer plesa in postala članica Olimpijskega 

komiteja Slovenije. Uspešno se je integrirala v evropske in svetovne zveze, v katerih opravlja 

nekatere pomembne funkcije. 

Slovenske skupine so na zadnjih evropskih prvenstvih pred ECC v Ljubljani beležile vidnejše 

rezultate, ki so uvrščali Slovenijo v sam vrh cheerleadinga in cheer plesa. Na zadnjem 

evropskem prvenstvu so slovenska društva osvojila 5 zlatih, 6 srebrnih in 4 bronaste medalje. 

To pa je Slovenijo uvrstilo na prvo mesto med dobitnicami medalj.  

CZS je prvo kandidaturo za izvedbo ECC 2014 vložila 2013. Kandidirala je tudi Nemčija. Po 

proučitvi nemške kandidature znotraj ECU odbora, ki je bila zelo ustrezna, in zaradi izjemne 

preobremenjenosti vodilnih članov CZS, se je vodstvo CZS odločilo, da svojo kandidaturo 

umakne, saj je bila Nemčija več kot ustrezen kandidat za uspešno izvedbo ECC 2014. 

Ker so v Sloveniji ostale želje po organizaciji ECC, se je CZS odločila, da ponovno vložili 

prijavo na razpis za ECC 2015. Določene ključne okoliščine so bile spremenjene, pri tem je 

treba izpostaviti, da se je obremenjenost članov izvršnega odbora CZS nekoliko zmanjšala, 

zato smo imeli več časa za organizacijo EP. Poleg tega so finančni podatki preteklih ECC in 

izkušnje CZS kazale, da se tekmovanje da organizirati z dobičkom, ki bi omogočil boljše 

finančno stanje CZS, kar posledično pomeni tudi lažje delovanje.  

Zaradi ekonomske situacije v Sloveniji, ki skupinam ne dopušča zadostnega zbiranja dodatnih 

sredstev za nemoteno delovanje in potovanja na mednarodna tekmovanja, se je CZS odločila, 

da vloži kandidaturo za organizacijo evropskega cheerleading prvenstva v Sloveniji. Na ta 

način bi zveza pomagala pri finančni razbremenitvi staršev, ki v večini financirajo svoje 

otroke, predvsem pa podporo domačega občinstva. Z organizacijo  dogodka bi počastili tudi 

10-letnico uspešnega delovanja CZS.  

Do sedaj je CZS imela izkušnje le z izvedbo regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, ki 

so potekala na nižjem nivoju in niso bila organizacijsko tako zahtevna. Hkrati pa so temeljila 

predvsem na delu prostovoljcev. 

4.2. Načrtovanje in priprava na tekmovanje 

ECU je aktivno sodelovala pri izvedbi prvenstev vse do leta 2014. S smernicami, ki jih je 

zapisala v pogodbo in na listo nalog je skrbela, da so se prvenstva odvijala skladno z željami 

in smernicami, ki jih je začrtala. Organizatorjem je bila v pomoč in v pripravljenost pri 

izvedbi samega dogodka.  

4.3. OO odbor 

Organizacijski odbor (v nadaljevanju OO) je bil izbran in predlagan s strani predsednika CZS. 

Na koncu je bil OO potrjen s strani IO CZS. Predsednik zveze je naredil nabor kandidatov, s 
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katerimi je opravil osebne razgovore in jim predstavil projekt. Kandidati so imeli na voljo 

nekaj časa za razmislek, da sporočijo svojo odločitev. Po zaključku izbora se je sestal 

nepotrjeni OO in med seboj izmenjal mnenja, začrtal smernice aktivnosti in izvolil vodjo OO 

oziroma tekmovanja. Končno zasedbo OO je predsednik predstavil IO, ki je potrdil OO in mu 

podelil mandat. 

OO se je odločil, da prevzame tudi organizacijo Državnega prvenstva SLO Cheer Open 

(SCO), ki mu je služil kot generalka pred ECC. Dogodek smo želeli izpeljati v čim bolj 

identičnih pogojih kot ECC. Vse to le z namenom, da odkrijemo pomanjkljivosti oziroma 

odpravimo napake. 

OO je moral v celoti preoblikovati način dela, ki ga je poznal do sedaj, da je lahko sledil 

postavljenim standardom in ciljem, ki so bili predstavljeni po zaključku evropskega prvenstva 

2014 v Nemčiji v Bonnu. Standard, ki je bil predstavljen in postavljen s strani profesionalnega 

organizatorja pri izvedbi prvenstva,  je prinesel nov izziv in naloge pri načrtovanju prvenstva, 

saj ni bilo možno prenesti modela izvedbe v okolje, kjer je delovala amaterska ekipa.  

Glede na število članov in naloge članov OO smo se oblikovali v enostavno funkcijsko 

strukturo (slika 3), ki nam je omogočala enostavno in centralno vodenje ter visoko 

produktivno in učinkovito delovno okolje. Hkrati smo se zavedali, da je takšna oblika 

strukture lahko zelo toga in slabo prilagodljiva, saj prepušča večino odločanja vodji in ima 

slabo povezljivost med člani OO.  

 

Slika 3: Funkcijska struktura organov za ECC 2015 v Ljubljani 

 

Vodja OO, vodja tekmovanja, je imel povezovalno vlogo med člani OO  v času priprav in je 

na samem dogodku vodil in usmerjal člane OO pri opravljanju njihovih nalog in deloval kot 

povezovalni člen med vsemi med vsemi notranjimi in zunanjimi sodelavci.  
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Vodja sodnikov je skrbel za komunikacijo s sodniško komisijo ECU in vse aktivnosti, 

povezane s sodniki. Pred dogodkom je aktivno vodil komunikacijo z izbranimi sodniki, 

poskrbel za njihovo namestitev in transferje. Na dan dogodka je skrbel za njihovo logistiko,  

brezhibno delovanje opreme in podporne službe. V sodelovanju z vodjo registracije 

tekmovalcev je oblikoval urnik tekmovanja in ga predal vodji protokola. 

Vodja registracije tekmovalcev je pripravil razpis, s katerim je opredelil pogoje in postopek 

registracije, poskrbel je za pripravo dokumentov po zaključku registracije, na dan tekmovanja 

je skrbel za preverjanje registracij, izdajo akreditacij in identifikacijo tekmovalcev pred 

vstopom v ogrevalni prostor. 

Vodja dvorane je poskrbel za izris tlorisa in določil gibanje posameznih skupin udeležencev. 

Pred dogodkom in po njem je poskrbel za postavitev in pospravljanje dvorane, usklajeval in 

koordiniral zunanje partnerje, ki so zagotavljali tehnično opremo. Med samim dogodkom je 

preverjal in nadzoroval delovanje opreme ter opravljal napake oziroma pomanjkljivosti.  

Vodja marketinga je oblikoval sponzorske pakete, v katerih je opisal možnosti oglaševanja 

pokroviteljev in skrbel za pridobivanje in izbor zunanjih partnerjev. Pred in med samim 

dogodkom je skrbel za izvajanje oglaševanje pokroviteljev in nudil podporo zunanjim 

partnerjem.    

Vodja prostovoljcev in zunanjih partnerjev je poskrbel za oblikovanje razpisa za prostovoljce 

in opis njihov nalog. Po zaključku prijav je aktivno vodil komunikacijo s prostovoljci in jih 

seznanil z njihovimi nalogami in dolžnostmi. Pred in med dogodkom je skrbel za koordinacijo 

njihovega dela in pomagal zunanjim partnerjem pri izvajanju njihovih aktivnosti. 

Vodja protokola je poskrbel za oblikovanje tiskovin z vsemi potrebnimi informacijami za 

obiskovalce in tekmovalce. Oblikoval je program otvoritve in podelitev, ki so potekale ob 

zaključku vsakega tekmovalnega dneva posebej. Na dan tekmovanja je vodil komunikacijo 

med ogrevalno dvorano in sodniki, skrbel za usmerjanje tekmovalcev in skrbel za izvedbo 

protokolarnih aktivnosti. 

Vodja stikov z javnostjo (v nadaljevanju PR) je pripravil koledar objav najrazličnejših novic 

in načrt aktivnosti na samem dogodku, ki so stopnjevale napetost pred in med samim 

dogodkom. Skrbel je za nemoteno ažurnost socialnih omrežji in spletne strani. Vzporedno je 

vodil aktivno komunikacijo z najrazličnejšimi mediji in jih obveščal o aktualnih novicah.   

Vodja foto in video storitev je poiskal zunanjega partnerja na področju foto in video storitev 

ter z njim uskladil vse aktivnosti, ki so bile določene v pogodbi z ECU. Poskrbel je strokovno 

pomoč in aktivno sodeloval pri izvajanju aktivnosti v času dogodka. 

Vodja mednarodnih odnosov je skrbel za aktivno komunikacijo z evropsko in svetovno 

krovno organizacijo ter skrbel za izmenjavo pomembnih informacij. Na samem dogodku je 

spremljal tuje delegacije in skrbel za komunikacijo z vodjo tekmovanja.   

OO je prevzel nalogo priprave analize, oblikovanja strukture, delitve nalog med 10 članskim 

OO in oblikovanjem finančnega načrta. 
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4.4. Seznam nalog in časovni razpored/načrt 

OO je oblikoval sezname nalog po posameznih resorjih s kratkim opisom in rokom izvedbe za 

lažje načrtovanje dogodka. V seznam nalog so posamezne vodje vnesle vse naloge in ideje, ki 

jih morajo ali želijo opraviti oziroma zagotoviti s pomočjo zunanjih partnerjev.  Na ta način 

so vsi člani OO spoznali naloge vsake vodje posebej in se aktivno vključili v razvrščanje 

nalog po prioritetah. S tem so dobili jasen pregled nad nalogami in roki. Stopnjo aktivnosti pri 

posamezni nalogi so barvno označevali, da je vodja imel lažji pregled nad opravljenimi 

nalogami oziroma nivojem izvedbe, kar mu je omogočalo aktivno vodenje OO. 

Primer seznama nalog (»task list«) je del priloge zaključne projektne naloge. 

4.5. Naloge za izvedbo ECC 

Skladno s pogodbenimi obveznostmi in smernicami za uspešno izvedbo ECC je bilo potrebno 

pravilno načrtovati vire v okviru OO med prostovoljci oziroma jih nadomestiti z zunanjimi 

partnerji. V kolikor smo želeli, da tekmovalci, trenerji, spremljevalci in obiskovalci ohranijo 

dogodek v čim lepšem spominu, je bilo potrebno izpeljati dogodek na najvišjem možnem 

nivoju z viri, ki smo jih imeli na voljo v danem trenutku.  

OO je skladno s strukturo določil način komunikacije in orodja, ki jih bo uporabljal za 

pripravo in izvedbo dogodka ter način srečevanja.  

Za osnovno orodje za komunikacijo je je bila izbrana e-pošta, saj je zagotavljala arhiv 

aktivnosti in stalen pregled na dogajanjem. Arhiv se je izvajal na podatkovnem oblaku 

(strežniku), na katerem smo vsi člani lahko dostopali do potrebnih gradiv in materialov za 

nemoteno delo. Srečevanje OO je v obdobju načrtovanja dogodka potekalo enkrat mesečno. V 

zadnjih treh mesecih je prešlo na štirinajstdnevni interval in nato v izvedbenem nivoju na 

tedenska srečanja.  

4.6. Poslanstvo in vizija 

Del strateškega načrta je določitev poslanstva ECC in definirati njen namen. 

Poslanstvo ECC je uspešna izvedba dvodnevnega dogodka, ki bo nudil vse potrebne pogoje 

za brezhibno pripravo in izvedbo tekmovalnih točk tekmovalcem skozi celoten tekmovalni 

dan, ponuditi kvalitetne storitve tekmovalcem, trenerjem, spremljevalcem ter obiskovalcem v 

času bivanja v Sloveniji v obliki transporta, nočitev, izletov in spremljevalnega programa ter 

ponudbe na dan tekmovanja. Glavno poslanstvo ECC v Sloveniji je bilo organizirati 

nepozaben dogodek, ki bo ostal v spominu tekmovalcem po uspehih in enkratnemu doživetju. 

Prav tako je bil cilj, da bo izvedeno tekmovanje odličen vzor za vsa nadaljnja prvenstva. 

Vizija ECC je bila povečati prepoznavnost športne panoge v lokalnem prostoru in pritegniti 

čim več otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa.  

ECC smo želeli oblikovati kot atraktiven dogodek, ki bo ponudil udeležencem in 

obiskovalcem novosti in čim večje udobje. 

 



 

14 

 

4.7. Izbira lokacije  

Z atraktivno lokacijo tekmovalne dvorane Hale Tivoli, ki se nahaja v neposredni bližini centra 

mesta Ljubljane, smo tekmovalcem omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa pred in po 

tekmovanju, saj se dvorana nahaja v neposredni bližini parka oziroma namestitvenih 

kapacitet.    

4.8. Sodelovanje z zunanjimi partnerji 

OO ni imel ustrezne opreme oziroma znanja za določene storitve oziroma naloge, ki so bile 

potrebne za izvedbo dogodka. Zato smo za tovrstne naloge poiskali zunanje partnerje na 

področju varovanja, zdravstvene službe, požarne varnosti, ozvočenj in svetlobnih efektov, 

turistične ponudbe, ponudnikov športne opreme, javnega prevoza, gostinskih storitev in na 

področju raznih dobaviteljev za najrazličnejše materiale in storitev, ki so se potrebovali za 

izvedbo dogodka. Nekatere partnerje je OO izbiral na podlagi pridobljenih ponudb oziroma se 

je naslonil na preverjene partnerje, s katerimi je že sodeloval v preteklem obdobju. 

Partnerje se je v prvem koraku poiskalo preko svetovnega spleta in preverilo njihove 

reference ter z njimi vzpostavilo kontakt. Poslali smo jim specifikacijo s prošnjo za pripravo 

ponudbe. Na podlagi pridobljenih ponudb smo v OO naredili ožji izbor ponudnikov, s 

katerimi smo opravili razgovor in dokončno uskladili ponudbo in želje. Na podlagi finančne 

ponudbe in zagotovljenih storitev je OO naredil končni izbor partnerja za dogodek. 

S pomočjo turističnega ponudnika smo vsem udeležencem in obiskovalcem omogočili 

enostaven pregled nad namestitvenimi kapacitetami v Ljubljani in okolici ter jim ponudili 

preprost rezervacijski sistem in podporo pri iskanju namestitev, kar jim je olajšalo 

načrtovanje. Ponudili smo jim tudi transferje iz nekaterih držav, ki načrtujejo prihod z večjim 

številom tekmovalcev, trenerjev in spremljevalcev oziroma z bližnjih letališč. V sodelovanju 

z Mestno občino Ljubljana in LPP-jem smo vsem udeležencem zagotovili možnost 

brezplačnega uporabe javnega potniškega prometa v času dogodka. 

Tekmovalcem, trenerjem in spremljevalcem smo v sodelovanju s ponudnikom gostinskih 

storitev zagotovili tople in hladne obroke, ki so jih imeli na voljo na dan dogodka. Obroke so 

naročili v naprej skladno z meniji, ki so bili na voljo za posamezni tekmovalni dan. Za 

obiskovalce je poskrbel upravljalec športnega objekta oziroma smo jih s pomočjo 

označevalnih tabel usmerjali k ponudnikom gostinskih storitev v okolici.   

Varnostna služba je skladno z varnostnim načrtom, ki ga je pripravila skupaj z OO, skrbela za 

varnost udeležencev in obiskovalcev dogodka. Usmerjala je promet in obiskovalce v bližino 

dvorane, izvajala kontrolo na vhodih in notranjih prehodih za udeležence, skrbeli so za 

varnost gledalcev in jih usmerjali, v kolikor so potrebovali pomoč.   

Požarna straža je preverila vse požarne sisteme v dvorani in zasilne izhode v primeru kakršne 

koli nesreče in skupaj z varnostniki skrbela za varen dostop do izhodov. Člani požarne straže 

so bili na voljo tudi reševalcem, ko so potrebovali kakršno koli obliko pomoči pri nudenju 

prve pomoči.  

Reševalci so bili prisotni z dvema reševalnima voziloma in dvema ekipama, ki sta nudili prvo 

pomoč na dveh lokacijah. Ekipa v tekmovalni dvorani je spremljala nastope tekmovalcev in v 

primeru poškodbe priskočila na pomoč.  V kolikor so opazili kakšno manjšo poškodbo v 
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obliki udarca ali odrgnine, so tekmovalcem nudili prvo pomoč. Ekipa v ogrevalni dvorani je 

skrbela za tekmovalce na isti način kot ekipa v tekmovalni dvorani.  

V sodelovanju s Slovensko antidoping organizacijo (v nadaljevanju SLOADA) smo 

organizirali ozaveščanje udeležencev o njihovih pravicah in udejstvovanju v športu brez 

dopinga.  

Udeležencem so bile na voljo najrazličnejše brošure, povabili smo jih k izpolnitvi ankete, ki je 

bila na voljo v različnih tujih jezikih. Udeležence, ki so izpolnili anketo, smo nagradili s 

praktičnimi darili. Podpisovali so plakat, na katerem so izražali svojo podporo športu brez 

dopinga. 

4.9. Marketing 

Ena oseba je bila zadolžena, da poišče partnerje, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so blizu 

cheerleadingu oziroma so njihovi produkti oziroma storitve uporabljene pri izvedbi dogodka. 

Oblikovani so bili promocijski materiali, ki so vsebovali logotip ECC 2015 (slika 4), 

predstavitev dogodka in pokroviteljske pakete. Material je bil naslovljen na prej dogovorjene 

kontakte s ciljnimi vzpostavitvami partnerstva na področju uporabe produktov oziroma 

storitev. Z vnaprej izbranimi podjetji in načrtovanim pristopom se je realizirala večina 

partnerstev, ki so prinesla dodano vrednost partnerjem in organizatorju. Ključ do uspeha so 

bile ponudbe, ki so bile prilagojene za vsakega partnerja posebej glede na njihovo ciljno 

skupino.      

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Logotip ECC 2015 v Ljubljani 

Vir: arhiv CZS 

4.10. PR 

Pripravljen je bil načrt aktivnosti na najrazličnejših formatih in v medijih s poudarkom na  

socialnih omrežjih. 

S pomočjo aktivnosti na socialnih omrežjih in spletni strani smo poizkušali doseči čim večje 

zanimanje za dogodek. Objavljali smo pomembne novice in stopnjevali napetost z 

najrazličnejšimi objavami, ki so povečevale zanimanje za dogodek. 
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V okviru PR aktivnosti pred dogodkom smo izvedli tiskovno konferenco, kjer smo predstavili 

povzetek o pripravah in sami izvedbi ECC. Tako smo informacije posredovali vsem medijem. 

Pred dogodkom so bili objavljeni oglasi v različnih tiskanih medijih, na javnih površinah 

(plakatnih mestih) in radijih.  

Skladno s trendi in povpraševanjem smo prenašali priprave na dogodek v živo preko 

svetovnega spleta, ki je dosegel pozitiven odziv mnogih uporabnikov le-tega. 

Iz samega dogodka se je v živo poročalo preko socialnih omrežji (Facebook, Twiter in 

Instagram) s pomočjo poročevalcev. Ob tekmovalnih površinah sta bila ves čas tekmovanj 

prisotna dva poročevalca, ki sta objavljala fotografije ali kratke video posnetke vsakega 

nastopa s kratkim komentarjem nastopa. 

Energijo in živahnost, ki so ju v Ljubljano s svojo pristnostjo na ulicah prinesli tekmovalci,  

so novinarji nacionalne in različnih komercialnih televizij hitro izkoristili za svoje reportaže. 

Na tekmovanju je bilo organizirano tudi projiciranje dogajanja na veliko platno, saj se je 

pričakovalo, da bodo ob posameznih tekmovalnih kategorijah povečan interes za ogled 

tekmovalnih nastopov. 

4.11. Priprave na izvedbo tekmovanja 

Pred aktivnim pričetkom priprav na dogodke je bilo potrebno zagotoviti nekaj osnovnih 

pogojev. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Vlado republike Slovenije smo 

naslovili študijo o izvedbi organizacije dogodka in jih zaprosili za soglasje. Prav tako smo o 

dogodku morali obvestiti Mesto občino Ljubljana in z upravljavcem športnega objekta 

podpisati pogodbo za najem objekta v času trajanja dogodka. Po zagotovitvi osnovnih 

pogojev je OO pričel z nemotenim delovanjem in izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, 

povezanih z dogodkom.  

4.12. SWOT analiza 

Za lažje načrtovanje je OO pripravil SWOT analizo. Kot prikazuje preglednica 1, nam je 

SWOT analiza pomagala pri prepoznavanju prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za 

izvedbo samega dogodka. Na ta način je OO prepoznal prednosti, ki jih je imel znotraj in 

zunaj ekipe, slabosti, ki se pojavljajo ob delovanju ekipe oziroma tehnične opreme, 

priložnosti, ki se pojavljajo ob organizaciji dogodka in prinašajo dodano vrednost za CZS in 

okolje, ter nevarnosti, na katere OO nima vpliva in so posledica zunanjih dejavnikov.  
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Preglednica 1: SWOTA analiza za ECC 2015 v Ljubljani 

Prednosti Slabosti 

 Poznavanj jezika in okolja. 

 Poznavanje infrastrukture  in lokalnih 

zakonitosti. 

 Izkušnje z organizacijo dogodkov na 

lokalnem nivoju. 

 Tekmovalna uspešnost Slovenije na 

preteklih tekmovanjih. 

 Seznam nalog in pomanjkljivosti s 

preteklih dogodkov. 

 Generalka v obliki izvedbe državnega 

prvenstva SLO Cheer Open. 

 Naklonjenost odbora in članic ECU.  

 Nima lastnih sredstev za zagon projekta. 

 Časovna omejitev za pripravo in izvedbo.  

 Pomanjkljiva oziroma nična oprema za 

izvedbo dogodka. 

 Slaba odzivnost članov CZS na vabila za 

pomoč pri izvedbi dogodka. 

 Pomanjkanje časa za pridobivanje 

pokroviteljev in donatorjev. 

 Nedorečena pravila oziroma smernice za 

določena področja. 

Priložnosti Nevarnosti 

 Zanimanje za dogodke v Sloveniji. 

 Priložnost za dobiček, ki se ga nameni 

razvoju panoge. 

 Možnost predstavitve Slovenije kot 

zanimive turistične destilacije. 

 Politična nesoglasja znotraj posameznih 

članic ECU glede udeležbe na dogodku. 

Posledica je manjše število udeležencev. 

 Ekonomske in gospodarske situacije v 

posameznih državah, kar bi lahko 

onemogočilo prihod udeležencev. 

 Nezainteresiranost  prostovoljcev in 

donatorjev, da podprejo dogodek.   

 Nenaklonjenost oz. nezainteresiranih  

medijev za pokrivanje dogodka. 

Z izvedbo SWOT smo spoznali svoje prednosti in priložnosti ter poizkusili izničiti nevarnosti 

in slabosti, ki se pojavljajo pred izvedbo dogodka. 

4.13. Prijava udeležencev na ECC 

Na ECC se lahko prijavita 2 ekipi, 2 skupini oziroma 2 para v posamezni kategoriji na državo, 

ki je članica ECU. (vir: ECU pravilnik) Nekatere države imajo včlanjene 2 nacionalni zvezi v 

ECU in te si prijave razdelijo skladno z medsebojnim dogovorom oziroma sporazumom. 

Udeleženci se kvalificirajo preko nacionalnih državnih prvenstev v tekoči tekmovalni sezoni.   

OO je oblikoval razpis, pogoje in rok prijav, ki so bili usklajeni s pogodbenimi obveznostmi. 

Razpis je naslovil na nacionalne zveze, ki so nato obveščale skupine, ki so se kvalificirale na 
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ECC. Nacionalne zveze so izpolnile spletni obrazec, v katerega so vnesle skupine, ki so se 

kvalificirale na ECC. Organizator je na podlagi pridobljenih podatkov tem skupinam 

posredoval dostop do spletnega obrazca, kamor so vpisale tekmovalce, trenerje in 

spremljevalce. Izpolnjene obrazce so preoblikovali v sezname, ki so jih kasneje uporabili za 

preverjane in spremljanje tekmovalcev, trenerjev in spremljevalcev. Skupine so lahko 

dopolnile ali popravile seznam do 30. 5., ko so se zaključile uradne prijave na ECC. 

Vodja registracij je z ekipo prostovoljcev pripravil dokumente, potrebne za preverjanje 

tekmovalcev, trenerjev in spremljevalcev ob registraciji na tekmovanju in pred vstopom na 

tekmovališče. Tekmovalci, trenerji in spremljevalci so se gibali po posameznih conah s 

pomočjo akreditacij oziroma so se identificirali z osebnim dokumentom pred vstopom v 

ogrevalni in nato tekmovalni del dvorane.  

4.14. Finančni načrt 

Finančni načrt je bil oblikovan na podlagi finančnih poročil predhodnih ECC in je bil usklajen 

z lokalnimi potrebami oziroma zahtevami. CZS v svojem finančne načrtu za sezono 2014/ 

2015 ni imela predvidenih osnovnih sredstev za zagon projekta, zato se je celoten načrt 

naslonil na prihodke iz organizacije dogodka. Prihodke so tako sestavljali prihodki iz 

kotizacij, lokalnih skupnosti, razpisov, pokroviteljev, donatorjev in marketinških aktivnosti, ki 

so zagotavljale izvedbo dogodka. Marketinške aktivnosti so sestavljale prodaja vstopnic, 

prodaja promocijskih izdelkov, trženje nočitev, trženje prostora za treninge, trženje obrokov 

in trženje prostora zunanjim partnerjem. Postavke oziroma prihodki, ki so v okviru finančnega 

plana zagotavljale izvedbo dogodka, so kotizacije, marketinške aktivnosti, prodaje vstopnic in 

obrokov. Vse ostale postavke so prinašale dodano vrednost oziroma so zagotavljale stabilno 

finančno konstrukcijo za izvedbo dogodka. 

Stroške so sestavljali stroški zunanjih partnerjev in materiala. Obe postavki sta znotraj svojih 

pozicij združevali veliko število različnih stroškov. 

4.15. Načrt postavitve dvorane 

Hala Tivoli je bila izbrana za izvedbo dogodka zaradi ustrezne infrastrukture, svoje topline in 

neposredne bližine parka in centra mesta. 

OO se je odločil, da bo mala dvorana hale Tivoli namenjena izvedbi tekmovalnega programa, 

velika dvorana hale Tivoli pa ogrevalnemu programu in spremljevalnim aktivnostim. V mali 

dvorani se je tekmovalna površina prekrila s cheerleading in cheer plesno tekmovalno 

površino. Pred obe tekmovalni površini smo postavili oder z mizami in stoli za sodnike ter 

uredili prostor za VIP goste in novinarje. Stranski tribuni na severni in južni strani sta bili 

namenjeni tekmovalcem, da so si lahko ogledali nastope drugih skupin. Gledalcem je bila 

namenjena zahodna tribuna, ki sprejme 1829 gledalcev in s tem smo izpolnili pogoj ECU 

standarda. Velika dvorana je bila namenjena ogrevanju in pripravi na tekmovalni nastop, 

hkrati pa so v njej potekale tudi spremljevalne aktivnosti organizatorjev. Garderobe in del 

tribune v veliki dvorani smo namenili preoblačenju tekmovalcev. Del ledene dvorane, 

imenovan zimski bife, smo namenili prehrani tekmovalcev, kjer so lahko prevzeli naročene 

obroke in jih tudi zaužili. VIP salon smo namenili gostom in sodnikom. V njem so imeli na 

voljo prigrizke, topel obrok in osvežilne napitke. Povezovalni hodnik med veliko im malo 
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dvorano smo namenili marketinškim aktivnostim, kjer so tekmovalci in obiskovalci imeli 

možnost nakupa spominkov in športne opreme. 

Slika 5: Načrt postavitve v Hali Tivoli 

4.16. Sodniška komisija, ocenjevanje, razglasitev rezultatov 

Sodniki so izbrani s strani ECU sodniške komisije na podlagi predhodnega razpisa, ki ga 

komisija naslovi na vse registrirane sodnike ECU registru sodnikov.  

Tekmovalne nastope sodniki ocenjujejo s pomočjo sodniških listov in skladno s tekmovalnim 

pravilnikom, ki določa pravilo pri izvedbi posameznih elementov za zagotavljanje čim večje 

varnosti. 

Na tekmovanju sodi sodniška sestava, ki vsebuje sedem ocenjevalni sodnikov in enega do dva 

tehnična sodnika glede na tekmovalno kategorijo. Pri ocenjevalnih sodnikih se najvišja in 

najnižja ocena izničita, ocene ostalih sodnikov pa se seštejejo in na takšen način se zagotovi 

verodostojen rezultat. V kolikor tehnični sodnik ugotovi kršitev, se skupino kaznuje z 

odvzemom določenega števila točk od seštevka in to predstavlja končno oceno.  

Razglasitev rezultatov poteka za vse tekmovalne kategorije, ki so bile izvedene tisti dan, na 

koncu tekmovalnega dneva. 

4.17. Prostovoljci 

Seznam nalog in število prostovoljcev je OO oblikoval na podlagi seznama nalog oziroma 

pozicij, ki jih mora zapolniti pri pregledu tlorisa. 
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OO je oblikoval javni razpis za prostovoljce in ga naslovil na vse člane CZS. V njem je 

opredelil pozicije in pogoje za prijavo. Na tovrstnem način smo želeli zapolniti pozicije, ki so 

nujno potrebne za izvedbo dogodka.  

Z osebnim povabilom se je OO obrnil tudi na nekaj tujih prostovoljcev, ki so v preteklosti že 

uspešno sodelovali pri izvedbi ECC in so opravljali specialen naloge, kot so pomoč pri 

registraciji tekmovalcev, skrb za ogrevalne površine in vodenje urnika v ogrevalnem prostoru.  
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5 ANALIZA IZVEDBE ECC V NEMČIJI IN SLOVENIJI 

V tem poglavju so predstavljeni  dosedanji poteki ECC. Kronološko je opredeljeno dosedanje 

delovanje ECU pri organizaciji ECC. Tekmovanje je analizirano na podlagi predhodnih 

dejstev oziroma smernic. Oblikovani so predlogi, s katerimi bi lahko izboljšali organizacijo in 

izvedbo samega tekmovanja. S pomočjo SWOT analize in predhodnih dokumentov je v 

naslednjem poglavju pripravljen nov načrt za izvedbo ECC.     

Na podlagi dokumentacije, ki je bila na razpolago v arhivu ECU, je OO opredelil kazalnike za 

uspešno izvedbo ECC 2015 v primerjavi z ECC 2014, kar je razvidno tudi iz preglednice 2. 

Za kazalnike smo uporabili število udeležencev (tekmovalcev, trenerjev in spremljevalcev), 

število obiskovalcev, število nočitev, število prodanih obrokov na dan tekmovanja, število 

prodanih majic in število ponudnikov športne opreme. Pri vseh navedenih merilnikih bomo 

dodali določen pribitek za vzpodbudo za preseganje rezultatov iz 2014.  

Preglednica 2: Kazalniki uspešnosti za izvedbo ECC 2015 v Ljubljani 

Nemčija Slovenija 

Število Realizacija Pribitek Cilj 

Udeleženci 2661 10% 2927 

Gledalci 1689 15% 1942 

Nočitve 232 20% 278 

Catering obrokov 1000 20% 1200 

Majice 750 10% 825 

Z oblikovanjem in analizo liste nalog smo prišli do ugotovitve, katere naloge je potrebno 

obravnavati prednostno ozirom jih ni potrebno opraviti, ker niso potrebne za izvedbo samega 

dogodka. S tem smo optimizirali čas za izvedbo pomembnejših nalog. Na ta način smo se 

izognili oziroma predvideli težave, ki so se pojavljale v preteklosti in bi nas tudi trenutno 

lahko bremenile pri pripravi dogodka.  

5.1. Analiza in zaključek projekta 

5.1.1. Primerjava evropskih prvenstev v številkah 

Pod okriljem ECU je bilo prvo evropsko prvenstvo organizirano leta 2011 v Pragi na Češkem. 

Trend uspešnosti je iz prvenstva v prvenstvo napredoval, saj se je vsakega prvenstva udeležilo 

večje število držav in posledično več tekmovalcev. Na ta način je tekmovanje pridobilo na 

prepoznavnosti, rezultati pa na veljavnosti. Danes se dogodka udeležuje  preko 3000 

tekmovalcev, trenerjev in spremljevalcev, zato ga lahko opredelimo kot enega od 

najmnožičnejših dogodkov med ekipnimi športnimi panogami. 
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5.1.2. Evropsko prvenstvo 2014 v Nemčiji 

Evropsko prvenstvo v Nemčiji je bil prvi dogodek, kjer ECU ni aktivno sodelovala pri 

organizaciji in je celotno izvedbo prepustila nacionalni cheerleading zvezi. Ta  je poiskala 

zunanjega partnerja, da je prevzel celotno izvedbo dogodka, saj se profesionalno ukvarjajo z 

organizacijo cheerleading dogodkov v Nemčiji. Dogodek je bil prvič izpeljan na 

profesionalnem nivoju, saj se je izvedel na podlagi preteklih izkušenj in je bilo to tudi 

pričakovano s strani organizatorja oziroma ECU. Organizator je ob zaključku projekta po 

zaključeni analizi zabeležil rezultate, ki so prikazani v preglednici 3. 

Preglednica 3: Rezultati po posameznih kazalnikih za ECC 2014 v Nemčiji  

 

5.1.3. Evropsko prvenstvo 2015 v Sloveniji 

Evropsko prvenstvo v Sloveniji je bilo v primerjavi z evropskim prvenstvom v Nemčiji 

izpeljano na popolnoma drugačen način, saj je CZS poiskala razpoložljiv kader znotraj članov 

zveze in na takšen način zagotovila kader za izvedbo dogodka. Kader, ki je deloval na 

amaterskem nivoju, je zasledoval standarde, ki so bili postavljeni  s predhodnim dogodkom v 

Nemčiji. V preglednici 4 pa so predstavljeni cilji in končni rezultatih Evropskih prvenstev v 

Nemčiji leta 2014 in v Sloveniji v letu 2015. 

Preglednica 4: Primerjava ECC prvenstev 2014 in 2015 po ciljih in končnih rezultatih. 

Nemčija Slovenija 

Kazalniki Realizacija Pribitek Cilj Realizacija 

Udeleženci 2661 10% 2927 3150 

Gledalci 1689 15% 1942 2089 

Nočitve 232 20% 278 1186 

Catering obrokov 1000 20% 1200 1385 

Uradne majice dogodka 750 10% 825 939 

Kazalniki Enote 

Udeleženci 2661 

Gledalci 1689 

Nočitve 232 

Catering obrokov 1000 

Majice 750 
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6 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

Obe prvenstvi sta postavili za ECC nove smernice za organizacijo tovrstnih dogodkov v 

prihodnosti. Izvedba ECC 2014 je dalo smernice in standarde, ki naj bi jim organizatorji 

sledili pri organizaciji tovrstnih dogodkov v prihodnosti. ECC 2015 je pokazal, da se z 

amaterskim delom da ohraniti nivo izvedbe dogodka s skrbno načrtovanim načrtom izvedbe 

dogodka in ga tudi preseči z načrtovanjem nalog v naprej in s preprostimi rešitvami pri 

izvajanju le-teh. 

Prvenstvo 2014 je v celoti temeljilo na profesionalni ekipi, ki ni bila omejena s človeškimi niti 

s tehničnimi viri na dan dogodkov. Zato je prvenstvo potekalo brezhibno, ker ni prihajalo do 

izpadov človeških ali tehničnih virov. Težave, ki so se pojavljale, so bile vezane predvsem na 

čas pred izvedbo dogodka, ker obveščanje z informacijami ni potekalo tekoče in v pravem 

časovnem zaporedju. Odpravljene so bile v zelo kratkem času. Nacionalne panožne zveze in 

udeleženci niso pravočasno prejemali obvestil o poteku dogodka oziroma storitvah, ki jim 

bodo na voljo za načrtovanje potovanja in bivanja. V določenih trenutkih so bili udeleženci 

prepuščeni lastni iznajdljivosti pri pridobivanju informacij in naročanju storitev. Težava je 

bila predvsem v tem, da je ekipa delala aktivno še na drugih sorodnih projektih, ki so jim 

jemali določen fokus oziroma čas za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti pred ECC dogodkom. 

Prvenstvo 2015 je njihovo pomanjkljivost izkoristilo kot ključni faktor pri uspešni izvedbi 

dogodka, saj smo oblikoval listo pomanjkljivosti, ki nam je omogočala, da se niso pozabljali 

ključni koraki. Poudarek smo namenili predvsem informacijam za tekmovalce in njihovemu 

pravočasnemu prihodu do nacionalnih panožnih zvez oziroma udeležencev. S posredovanjem 

informacij se je nivo morebitnih napak oziroma neprijetnosti tako zmanjšal na skoraj nično 

točko. V primeru napak oziroma neprijetnosti smo z osebnim pristopom napake reševali hitro, 

učinkovito ter s kupico razumevanja. Nabor klasičnih storitev (prevozi, nočitve, obroki in 

ogledi znamenitosti) in novih storitev (možnost dodatnih treningov, brezplačen javni potniški 

promet, prodaja fotografij, ogled tekmovanja na velikem platnu …) so dale tekmovanju 

drugačno dimenzijo, ker so nudile dodatno udobje udeležencem in so postavile v ospredje njih 

in ne organizatorje.  

Edina večja težava, s katero se je srečal organizator, je bil slab odziv na vabilo za delo 

prostovoljcev. Organizator je v prvem koraku povabil k sodelovanju društva in klube, ki so 

člani zveze. Po dveh neuspešnih krogih in peščici zbranih prostovoljcev, se je organizator 

obrnil na prostovoljce iz tujine, ki so sodelovali na preteklem ECC. Odzvala se je večina 

povabljenih prostovoljcev, ki so z veseljem pristopili k sodelovanju. Manjkajoče pozicije je 

organizator zapolnil z zunanjimi partnerji in skrbno načrtovanimi razporeditvami 

prostovoljcev. Premajhno število prostovoljcev se je kazalo predvsem ob podajanju 

informacij udeležencem, ker so se zaradi stalne rotacije prostovoljcev izgubljale oziroma so se 

slabše predajale. Prostovoljci so pomanjkljivosti reševali z iznajdljivostjo in hitrim 

povezovanjem med seboj, da so si lahko hitro priskrbeli potrebne informacije. Na koncu 

udeleženci niso občutili težav organizatorja, ki jih je reševal sproti in skladno z 

razpoložljivimi prostovoljci in zunanjimi partnerji. 
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