
ZAPISNIK 
 

SKUPŠČINE SQUASH ZVEZE SLOVENIJE 
Z DNE 09.10.2014 

 
 
Prisotni: 
Jurij Jakše za Squash klub Kranj 
Gregor Kustec in Goran Vučković za Squash klub Škofja Loka 
Aleksander Vihar za Squash klub Velenje 
Goran Milićević za Squash klub Squashland 
Sara Rojnik za Squash klub Veržej 
Tomaž Čampa za Squash klub Sevnica ter kot predsednik SQZS 
Tomaž Jenko – član UO SQZS 
Marko Podgoršek – član UO SQZS 
Martin Mošnik 
 
Pričetek Skupščine ob 19:30. Predsednik ugotovi, da je s prisotnostjo predstavnikov šestih članic SQZS 
zagotovljena sklepčnost Skupščine. 
 
ad 1. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev 
Za zapisnikarja se soglasno določi Marka Podgorška, za overovitelja pa Gregorja Kusteca in Gorana 
Milićevića. 
 
ad 2. Potrditev dnevnega reda 
Dnevni red (v prilogi) je soglasno sprejet. 
 
ad 3. Zaključni račun 2013 
Predsednik prične z opravičilom za pomanjkljivo komunikacijo in zamudo pri sklicu Skupščine, za kar 
prevzema vso odgovornost. Zaključni račun za leto 2013 je posledično že oddan na DURS in je pregled 
le še informativne narave, saj spremembe niso več mogoče. 
 
Gregor Kustec izrazi nezadovoljstvo s takšnim načinom delovanja, saj je vse skupaj neresno in sklic 
Skupščine s tako zamudo ni opravičljiv. Pri tem je izpostavil ključno točko vsake Skupščine - Načrt 
aktivnosti za tekoče leto, o katerem zastopniki klubov ne morejo niti razpravljati niti podati predloge 
izboljšav oz. sprememb, saj je bila Skupščina sklicana v zadnjem kvartalu leta! Zdaj dejansko 
potrjujemo že gotova dejstva. Squash klub Škofja Loka se s takim delovanjem izrecno ne strinja. 
Podobno mnenje je izrazil tudi dr. Goran Vučkovič. 
 
Goran Milićević dodaja, da je kritika sicer na mestu in upravičena, a naj bo kratka, jedrnata, nato pa 
se je potrebno posvetiti konstruktivnemu delu zasedanja. Poleg tega dodaja, da delovanju UO manjka 
planskih usmeritev in točno določenih ciljev. 
 
Predsednik odgovori, da upa, da nas ta napaka ne bo stala že vložene energije in načrtovanega dobro 
zastavljenega dela v prihodnosti. 
 
Milićević dodaja, da je stanje pričakovano, saj je sestava UO slaba in kadrovsko nezadostna. Meni, da 
mora v delovanju UO sodelovati več članov klubov, saj so ti osnovni gradniki SQZS. 
 
Predsednik predstavi Zaključni račun 2013, pri čemer Kustec zahteva razlago pojma »založena 
sredstva predsednika«. Zanima ga tudi, če obstaja kakršnikoli pogodbeni odnos glede posojila med g. 
Čampo in Squash zvezo Slovenije Čampa pojasni, da je so založena sredstva osebno posojilo, ki lahko 



ob kroničnem pomanjkanju sredstev v proračunu SQZS ostane kot donacija (torej brez vračila). 
Dogovorjeno je, da o tej možnosti odločijo klubi na naslednji Skupščini. 
 
Nadalje Kustec zahteva razčlenitev finančne postavke dela z mladimi, saj sredstva po njegovem ne 
dosegajo zahtevanega dvakratnika doniranih sredstev s strani Fundacije za Šport v letih 2012 in 2013. 
Leto 2014 ni sporno, saj sebo z  izvedbo programov dvakratnik sredstev FŠ  preseglo. Predsednik 
pojasni, da smo dvakratnik dosegli, obljubi naknadno podrobno razčlenitev sredstev za delo z 
mladimi za leto2013. 
Sklep:  
UO zagotovi detaljno razčlenitev sredstev za delo z mladinci za leto2013 ob upoštevanju mnenja, da 
se z dvomljivim načinom razporejanja denarja in prikazovanjem le-tega klubi ne strinjajo ter da taka 
praksa v bodoče ni sprejemljiva. Klubi so soglasni, da je v prihodnje ob oddaji finančnega poročila 
potrebno priložiti ločeno specifikacijo vseh stroškov povezanih za delo z mladimi. Zaključni račun 
2013 je sprejet oz. so klubi z njim seznanjeni. 
 
ad 4. Načrt 2014 – vsebinski in finančni načrt 
Predsednik predstavi finančni razrez sredstev, v katerem gre velika večina denarja v letu 2014 v 
mladinski pogon. Pri tem je izpostavljen visok strošek igrišč mladinskih delavnic v Konex centru in pod 
vprašaj se postavlja smiselnost njihove organizacije na tej lokaciji. Namen je namreč, da se na njih 
združujejo mladinci iz vseh klubov, če pa se jih udeležujejo le mladinci iz Squashlanda,  Velenja (ki pa 
jih trenutno ni) in Škofje Loke, je takšna izvedba vprašljiva. Ob udeležbi igralcev in igralk zgolj iz dveh 
klubov bi lahko te delavnice izvedli na cenejši način na drugi lokaciji. Drugo možnost, dogovor o nižji 
ceni igrišč s Konex centrom, pa je izpos tavil Goran Miličevič ter obljubil, da bo vsaj skušal navezati 
stik z vodstvom Konex centra in se o tem pogovoril  Nadalje se izpostavi, da so delavnice nadgradnja 
dela v klubih in da so se izkazale za pravo motivacijo za nadaljnje delo za vse mlade igralce in igralke, 
ki so se jih v tem času udeležili. 
 
Milićević izpostavlja, da na mladinskem področju dejansko deluje le Squash klub Škofja Loka, ostali pa 
bolj ali manj nič. Predvsem porazna je situacija v Squash klubu Konex, ki bi moral kot klub z največ 
igrišči v Sloveniji prevzeti vodilno vlogo tudi na tem področju, pa mladincev sploh nima. 
 
Predsednik predstavi vsebinski načrt dela za 2014 (v prilogi).  
 
Kustec izpostavi, da glede na trenutno stanje dela z mladimi v klubih, organizacija mladinskih 
turnirjev ne more biti eden od pomembnejših kriterijev razvoja squasha in tudi delitve sredstev. 
Dosedanje izkušnje kažejo, da je udeležba na teh turnirjih, z izjemo državnega mladinskega 
prvenstva, v večini kategorij prenizka, da bi se te kategorije sploh zapolnile z zadostnim številom 
igralcev.   Postavlja se vprašanje nujnosti organizacije štirih mladinskih turnirjev (trenutno so v 
koledarju trije prijavljeni) in splošno mnenje je, da je potrebno najprej zagotoviti ustrezno bazo 
mladih igralcev v večih klubih in da bo šele nato sledila ustrezna  organizacija mladinskih turnirjev.  
 
Kustec ravno tako izpostavi, da mora biti  glavni fokus UO SQZS na pridobivanju finančnih sredstev, 
šele nato na ostalih navedenih prioritetah. Brez finančnih sredstev namreč ne bo možno izpeljati 
nobenega od zastavljenih ciljev, zato je nujno večino dela usmeriti v povečanje prihodkov Squash 
zveze. >Finančna sredstva v obliki donacij in sponzorskih sredstev je možno bistveno povečati, seveda 
pa je potrebno povečati aktivnost in inovativnost UO Zveze na tem področju. Če UO tega ne zmore v 
tej sestavi, naj se ustrezno kadrovsko okrepi. 
 
Milićević: minimalni proračun za normalno delovanje SQZS je 20.000 EUR, s tem se da zagotoviti delo 
z mladinci in pošiljati člansko ekipo na tekmovanja v tujino, kar daje tudi vrednost domačim turnirjem 
in Jakostni Lestvici. 
 



Mošnik: veljalo bi razmisliti o vključitvi v sistem namenjanja dela dohodnine davčnih zavezancev. 
Predsednik odgovori, da so postopki za vključitev v ta sistem že v teku. 
 
Podgoršek: za pridobitev sredstev smo pred kratkim pričeli aktivno izvajati projekt »100 sponzorjev 
po 100 EUR«, ki že daje prve rezultate. 
 
Vučković: Projekt »100 po 100 EUR« je sicer dober in všečen, gledati pa je treba dolgoročno – 
pridobivanje virov mora biti permanentno. Poleg tega je treba zagotavljati pogoje, ki bodo pritegnili 
igralce na domače turnirjev. Napovedana sprememba tekmovalnega sistema z uvedbo nagradnega 
sklada je vsekakor lahko dobra vzpodbuda.  
 
Sklep: 
Člani se strinjajo z vsebinskim načrtom in predlagano razčlenitvijo sredstev,  nujna je večja aktivnost 
pri pridobivanju slednjih. 
 
ad 5. Spremembe v sestavi Upravnega odbora 
Predsednik seznani prisotne z nedavnim odstopom sekretarja Mihe Černeta ter trenutno sestavo UO: 
predsednik Tomaž Čampa, podpredsednik Marko Podgoršek, člana Tomaž Jenko in Izidor Sosič. 
Nadalje izpostavi, da aktivno iščemo novega sekretarja UO. 
 
ad 6. Pregled aktivnosti 2014 
Predsednik predstavi pregled aktivnosti (v prilogi). Ob tem Kustec izpostavi neustrezno tehnično 
organizacijo zadnjega Mladinskega državnega prvenstvain posledično veliko nezadovoljstvo staršev in 
trenerjev, ki so bili prisotni na tem državnem prvenstvu. S povečanjem števila mladincev v zadnjih 
dveh letih se je zahtevnost tehnične izvedbe mladinkega državnega prvenstva bistveno povečala, 
sploh če je potrebno takšen turnir izpeljati v enem dnevu na dveh igriščih. Na letošnjem mladinskem 
državnem prvenstvu so se namreč tekme zavlekle pozno v noč,tako zaradi neprilagojenih kriterijev 
igranja (število dobljenih setov, razigravanje za posamezna mesta) kot organizacije same, saj v 
organizaciji ni sodeloval noben izmed klubov, Kustec predlaga, da strokovni svet Zveze v sodelovanju 
s klubi pripravi do naslednje Skupščine nov pravilnik, ki bo določil način igranja in postavljanje 
nosilcev po posameznih kategorijah na mladinskem državnem prvenstvu. Prav tako izpostavi, da bo 
potrebno naslednje mladinsko državno prvenstvo organizirati na drugačen način, saj glede na 
trenutne trende lahko pričakujemo še dodatno število udeležencev v primerjavi z zadnjima dvema 
sezonama. 
Predsednik odgovarja, da se problema zaveda ter da je v načrtu, da se MDP izpelje v organizaciji 
SQZS, namesto da se organizacija prepusti posameznikom. Glede na število mladincev in željo, da se 
MDP izpelje v enem dnevu, je po njegovem logična izbira prizorišča Konex, saj ima edini štiri igrišča.  
 
ad 7. Projekt Evropsko ekipno prvenstvo Div3 2015 v Ljubljani 
Podgoršek predstavi projekt ETC3, vključno z osnovnimi finančnimi kalkulacijami, pričakovano 
udeležbo ter tekočimi aktivnostmi. Podana je dilema glede spanja slovenskih ekip v uradnem hotelu, 
kar predstavlja sicer visok delež finančnih sredstev v trenutnih prihodkih Zveze, po drugi strani pa je 
to za ustvarjanje kulta slovenske reprezentance nujno. Delno je bila izpostavljena tudi sestava 
reprezentanca, pri cemer je predsednik strokovnega sveta dr. Goran Vuckovic poudaril, da je to 
domena strokovnega sveta in da bo ta organ pripravilsmernice za sestavo reprezentance. 
 
Sklep: 
Glede spanja naših ekip v uradnem hotelu se odločimo na naslednji Skupščini, ki bo še pred ETC3, 
glede na finančno stanje in razpoložljivost sredstev Zveze. 
 
ad 8. Predlog spremembe koledarja tekmovalne sezone 2014/2015 



Predsednik predstavi predlog omejitve števila turnirjev za Jakostno Lestvico, ki jih v sezoni lahko 
organizira vsak klub. Kriterij je število igrišč, s katerimi klub razpolaga.  
 
Sklep: 
Sprejme se omejitev, da lahko klub z enim igriščem organizira največ en turnir za Jakostno Lestvico v 
sezoni, klub z več igrišči pa tri. Poleg tega se vsi klubi obvežejo do torka po turnirju posredovati 
rezultate, poročilo in slike UO SQZS. 
 
 
ad 9. Predlog vzpostavitve nagradnega sklada tekmovalne sezone 
Predlagana je vzpostavitev denarnega sklada, ki se polni iz prijavnin tekmovalcev na posamezen 
turnir in se razdeli med najboljše igralce na Jakostni Lestvici ob koncu sezone. 
 
Sklep: 
Klubi od turnirjev za Jakotno Lestvico prispevajo v sklad 2,00 EUR od vsakeka udeleženca turnirja. 
Sklad se ob koncu sezone razdeli med prvih 5 moških in prve 3 ženske na Jakostni Lestvici. Točen ključ 
delitve pripravi UO. Prispevka v nagradni sklad je oproščen Sqush Klub Škofja Loka za prvi turnir, saj je 
bil le-ta razpisan že prej in ta prispevek ni bil načrtovan pri določanju višine prijavnine. 
 
Skupščina se je zaključila ob 23:05. 
 
 
 
Zapisnikar:    
Marko Podgoršek 
 
 
 
 
Overovitelj:    
Gregor Kustec 
 
 
 
Overovitelj: 
Goran Milićević  
 


