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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA SQUASH ZVEZE SLOVENIJE 
Z DNE 26.2.2020 

 
 
V prostorih športnega centra Konex, Cesta na Brdo 109, Ljubljana. Začetek seje ob 18:30. 
 
Prisotni:  
Gregor Kustec (predsednik SQZS), Tomaž Čampa (podpredsednik SQZS), Marko 
Podgoršek in Izidor Sosič (člana UO) ter Klemen Kristan (zunanji sodelavec). 
 
Za zapisnikarja se določi Marka Podgorška, overovitelja sta Tomaž Čampa in Gregor 
Kustec. 
 
Potrjen je bil sledeči dnevni red: 
 

1. Skupščina 
2. Članstvo 
3. Slovenian Junior Open 
4. ETC3 
5. Reprezentance in priprave / izbor na velika tekmovanja 
6. Registracija tekmovalcev 
7. Rankedin 
8. Razpisi 
9. Spremembe pravilnikov zaradi Rankedina 
10. Prevzem pošte 
11. Sekretar SQZS 
12. Stališča glede vloge SQZS in udeležbe pri prihodkih glede na korespondenco članov 

UO SQZS 
 
 
ad 1. 
Sklep: Skupščino SQZS skliče predsednik za dan 25.3.2020 v prostorih podjetja Nebula. 
Računovodstvo pripravi finančni del, vsebinski del povzame Izidor Sosič, Kustec pa pripravi 
načrte za prihodnje leto. 
 
ad 2. 
Squash klub Štajerska in Vojnik nimata plačanih članarin še za nazaj, tekočih pa ni 
poravnalo Velenje. Po Statutu SQZS članice brez poravnanih vseh obveznosti nimajo 
glasovalne pravice na Skupščini 
 
Sklep: pustimo status quo v pričakovanju nadaljnjega razvoja dogodkov. 
 
ad 3. 
Dosegli smo natanko 100 igralcev in dovolj velik delež tujcev, da lahko kandidiramo za 
status Grand Prix. Finančno smo SJO zaključili z minimalnim dobičkom. 
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Sklep 1: 
Vložimo tender za prihodnje leto in kandidaturo za Grand Prix. Datum ostane prvi vikend 
februarja, torej 5. do 7. februar. 
 
Sklep 2: 
Čampa in Podgoršek za organizacijo in vodenje SJO prejmeta finančno nadomestilo po 
dogovoru 
 
ad 4. 
Prijavljenih imamo 14 moških in 11 ženskih ekip, namestitev je zaenkrat rezerviralo 11 ekip.  
 
Tomaž Čampa predstavi dogovore z OKS-om, vključno z organizacijo tiskovne konference 
v prostorih izobraževalnega centra OKS ter trenutno finančno konstrukcijo prvenstva. 
 
Sklep 1.:  
Strokovni svet do 14.3.2020 pošlje Tomažu Čampi poimenski seznam reprezentantov. 
 
Sklep 2.: 
Predsednik pokliče Rožleta Langusa in Saro Rojnik za fotografiranje za jumbo plakate, ki 
nam jih zagotovi OKS. 
 
Sklep 3: 
Kustec zagotovi, Kristan pa pripelje in odpelje 4 teniške sodniške stole za sojenje na 
prvenstvu. 
 
d 5. 
Na evropsko mladinsko prvenstvo do 19 let prijavljamo 4 igralce po sklepu Strokovnega 
sveta. Odločili smo se zgolj za individualni nastop in ne za ekipnega. Sestava reprezentance 
na ETC 3 je v domeni Strokovnega sveta, sklep o izbiri pod točko 4. 
 
Sklep: 
Reprezentantom damo v podpis izjave reprezentantov k udeležbi na tekmovanjih. 
 
ad 6. 
Registrirane imamo 103 igralce.  
 
Sklep: 
Tomaž posreduje sezname po klubih, Barbara Glavina pa preveri stanje plačil registracij. 
Tomaž prav tako preveri, ali so igralci, ki so igrali na uradnih tekmovanjih, registrirani ter 
pridobi njihove podatke za vpis v E-šport. Predvsem to velja za mlade igralce Squashlanda, 
Škofje Loke in Konexa, ki so igrali na SJO prvič. 
 
ad 7. 
Rankedina nismo uporabljali na SJO  
 
Sklep: 
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Podgoršek preveri, zakaj SJO ne šteje za svetovno lestvico. Poleg tega zagotovi, da bosta 
mladinsko in člansko DP štela za svetovno jakostno lestvico. 
 
ad 8. 
Na Fundacijo za šport smo oddali razpise v štirih kategorijah (mladinska reprezentanca, 
internet, squash kot šolska in obšolska dejavnost in kot prvič rekreativna tekmovanja v 
squashu).  
 
Vseskozi se preverja, kdaj bo izšel razpis MIZŠ, ki je ključen za SQZS. Za razpis in oddajo 
vlog sta odgovorna Izidor Sosič in Gregor Kustec. 
 
ad 9. 
Sklep: 
Podgoršek pripravi zaradi uporabe Rankedina spremenjen Pravilnik o organizaciji 
tekmovanj za Skupščino 
 
ad 10. 
Sklep: 
Za pošto skrbi Klemen Kristan. 
 
ad 11. 
Kustec za nadaljnji razvoj SQZS predlaga profesionalnega sekretarja, ki naj bi se pretežno 
financiral iz državnih sredstev. Glede na prehod iz 5. v 4. razred je upanje, da bomo za ta 
namen dobili več sredstev. Ko pridobimo rezultat razpisov, bomo dejansko lahko začeli 
razmišljati v tej smeri. Poleg sredstev bo težava tudi zagotoviti pravega človeka, saj 
dejansko potrebujemo proaktivno osebo. 
 
Sklep: 
SQZS je naredila precej v tej smeri in če se iz rezultata razpisov izkaže, da finančne 
zmožnosti obstajajo, bo iskanje primerne osebe prioriteta. 
 
ad 12. 
Kustec predstavi izhodišča za debato o finančnih razmerjih pri organizaciji velikih dogodkov: 
SJO je plod dela Čampe in Podgorška. Veliko je enkratnih dogodkov, za ETC3 je na primer 
dogovorjena delitev 50/50 med SQZS in Squashlandom. Stremeli bomo k pripravi splošnih 
pravil za organizacijo dogodkov oz. za relacijo med izvajalci in SQZS ter k boljši 
komunikaciji. 
 
Seja se je zaključila ob 21:15. 
 
Zapisnikar: 
Marko Podgoršek 
 
 
Overovitelja: 
Tomaž Čampa       Gregor Kustec 


