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Prošnja za donatorsko pomoč 

 

Spoštovani! 

Smo plesna skupina Pume iz Športnega društva Freia v Ilirski Bistrici. Društvo deluje od 

leta 2008 in danes šteje okrog 70 članov med 4. do 27. letom starosti, ki so razdeljeni v pet 

starostnih kategorij (baby, mini, otroška, mladinska in članska). Ukvarjamo se z navijaškim 

plesom (performance cheer/cheerdance), tj. športni ples različnih sodobnih stilov (pom, jazz, 

hiphop) z baletnimi in akrobatskimi prvinami, ki se izvaja v paru ali skupini. Razvil se je v 

Ameriki kot del športne panoge navijaštva (cheerleading). V Sloveniji se predvsem med 

mladimi zelo hitro razvija, slovenske skupine pa dosegamo vrhunske rezultate tako na 

nacionalni kot tudi na evropski in svetovni ravni.  

Namen našega društva je ohranjanje in razvoj omenjene plesne zvrsti med mladimi v 

Ilirski Bistrici. To uresničujemo s prirejanjem lastnih plesnih predstav, z nastopanjem na 

kulturnih, športnih in drugih prireditvah v naši občini in okolici ter z udeležbo na tekmovanjih 

v Sloveniji in tujini. Svoje znanje širimo s sodelovanjem z drugimi slovenskimi strokovnimi 

delavci v obliki delavnic in izobraževanj, z veseljem pa se odzovemo tudi vabilom slovenskih 

plesnih društev, ki omogočijo našim plesalcem udeležbo na pomembnejših tujih prvenstvih. 

Na tekmovanjih stremimo k čim boljšim uspehom, kar tudi dokazujemo z doseganjem 

visokih rezultatov (v prilogi). S tem pripomoremo k večji prepoznavnosti našega društva, 

občine in tudi Vašega podjetja v slovenskem kot tudi mednarodnem prostoru. Žal se stroški 

tekmovanj vsako leto zvišujejo (registracija, kotizacija, prevoz, v tujini tudi bivanje), kar 

predstavlja precejšnje breme tako društvu kot plesalcem in njihovim staršem.  

Zato Vas vljudno prosimo, da nam kot donator pomagate doseči zastavljene cilje. Če 

bi nam radi izkazali zaupanje in pomagali z materialnimi sredstvi (hrana, pijača, promocijski 

izdelki), nam to lahko sporočite na spodaj navedene podatke, finančna sredstva pa nam lahko 

nakažete na zgoraj zapisani transakcijski račun.   

Plesalci nosimo promocijska oblačila društva, na katera lahko na Vašo željo dodamo 

Vaš logotip ali napis in izdelamo spominsko fotografijo. Obljubljamo Vam zahvalo na naši 

spletni strani in socialnem omrežju (Facebook), v zameno za donatorstvo pa Vam lahko 

ponudimo tudi plesni nastop na kateri izmed Vaših prireditev. 

Za dodatna pojasnila nas lahko kadarkoli pokličete ali nam pišete. Z veseljem Vam 

bomo odgovorili in podali več informacij. Iskreno bomo hvaležni za vsakršno Vašo pomoč. 

 

S spoštovanjem,                                   predsednica 

Mojca Klanšček Macarol 

 

 

 

Priloga: razpredelnica dosežkov ŠD Freia v sezoni 2018/2019 



 

 

Razpredelnica dosežkov ŠD Freia v sezoni 2018/2019 

 

Tekmovanje Kraj Ime Kategorija Rezultat 

World Dance 

Talents Cup 

Bergamo 

(ITA) 

Arslanović, Šlosar mladinski open pari 2. mesto 

Česnik, Ujčič 
mladinski open in 

jazz pari 
2x 1. mesto 

Pume 
članska lyrical 

plesna skupina 

1. mesto, 

nagrada Best 

Talent 

Koper Cheer 

Open 
Koper 

Česnik, Ujčič članski pom pari 3. mesto 

Pume 
mladinska jazz 

skupina 
2. mesto 

Pume 
članska jazz 

skupina 
1. mesto 

Ljubljana 

Open 
Ljubljana 

Arslanović, Šlosar članski jazz pari 3. mesto 

Česnik, Ujčič 
članski jazz in pom 

pari 
2. in 5. mesto 

Pume 
članska jazz 

skupina 
3. mesto 

Rom Pom 

Pon 

Dol pri 

Hrastniku 

Božič, Čekada mladinski jazz pari 4. mesto 

Česnik, Ujčič članski jazz pari 1. mesto 

International 

dance open 

Zagreb 2018 

Zagreb 

(HRV) 

Ahmetašević, Žunić 
mladinski lyrical 

pari 
2. mesto 

Arslanović, Šlosar članski lyrical pari 1. mesto 

Božič, Čekada 
mladinski open in 

lyrical pari 
1. in 2. mesto 

Česnik, Ujčič 
članski open in 

modern pari 
1. in 2. mesto 

Pume 
mladinska jazz 

skupina 
1. mesto 

Pume 
članska lyrical 

skupina 
1. mesto 

 

Še več rezultatov si lahko ogledate na naši spletni strani pod zavihkom Dosežki. 


