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01. S P O Š T O V A N I  S TA R Š I
I N  L J U B I T E L J I  K O Š A R K E

Kaj vam pomeni košarka? Jo spremljate iz tribun, preko 

novic ali jo kdaj tudi igrate na parketu? Zagotovo poznate 

več otrok oziroma mladih, ki so v tem športu aktivni. 

Verjamemo, da je zanje košarka veliko več kot zgolj 

rekreacija. Močno si prizadevamo, da mladi z igranjem 

košarke svoj prosti čas preživijo kakovostno, da ob tem 

spoznavajo nekatere vrednote in pomen sodelovanja ter 

se razvijajo tako fizično kot osebnostno.
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V klubu Helios Suns nam celostno delo z mladimi, mladinski 

pogon in šola košarke predstavljata jedro delovanja in ključno 

poslanstvo. Pri tem smo v Sloveniji v več pogledih pravi unikum. 

Heliosov košarkarski pogon vključuje 700 otrok in mladostnikov 

in je s tem tudi daleč največji v Sloveniji. Vse generacije v klubu 

nizajo vrhunske uspehe ter sezone zaključujejo s številnimi 

naslovi državnih prvakov. Poleg redne sezone se mlajše kategorije 

srečujejo tudi na turnirjih »šole košarke« in drugih projektih, ki 

jih organiziramo. Fantov, ki svoje končne perspektive ne vidijo 

v vrhunski košarki iz kluba ne odslavljamo, pač pa iz njihovih 

vrst novačimo klubske delavce, trenerje, zapisnikarje, sodnike, 

statistike in navijače. Marsikdo izmed njih bo morda nekoč 

uspešen poslovnež, partner ali celo sponzor kluba. Kot družbeno 

odgovorna organizacija se temu ne želimo odreči!
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Rezultati treh desetletij našega preteklega dela dokazujejo, da pri delu z mladimi vsako leto napredujemo in smo celo v samem vrhu. Verjamemo, 

da skozi naše vzgojne procese, košarkarji postajajo tudi boljši ljudje, ki jim je klub predstavil pomen odgovornosti in vrednot. Zgledno želimo 

delovati tudi s transparentnostjo delovanja in odgovornim poslovanjem. 

Naši cilji za delo z mladimi ostajajo visoki. Prihajajoča sezona bo znova imela 700 članov, kar 14 uradnih tekmovalnih selekcij in več kot 15 

trenerjev in vaditeljev. To je velik organizacijski pa tudi finančni izziv, ki smo mu vedno težje kos, zato želimo na tem mestu izpostaviti tudi 

nekatera dejstva, povezana s financiranjem mladinskega pogona:

Klub od mestne občine Domžale za delovanje mladinskega 

pogona in košarkarske šole vsako leto prejme sredstva v skladu 

s programom sofinanciranja športnih programov, s čimer 

lahko pokrije le slabih 25% stroškov delovanja mladinskega 

pogona in košarkarske šole.

Klub sme, v skladu s pravili o sofinanciranju, vadnino pobirati 

le v selekcijskih vadbenih skupinah, medtem ko je košarkarska 

šola brezplačna, kar omogoča številnim otrokom brezplačno 

vadbo. Z vadninami  tako lahko klub pokrije dodatnih 20% 

stroškov delovanja mladinskega pogona.
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Seveda ob tem ne smemo zanemariti prispevka pokroviteljev kluba, ki pa morajo pokriti tudi vse obveznosti članskega pogona, ki več kot 

dostojno nastopa v prvi slovenski košarkarski ligi in se spogleduje z mednarodnimi ambicijami, vzporedno pa na svojih plečih nositi še breme 

finančnega dolga, ki ga klub vztrajno uspešno znižuje.  

V kolikor verjamete v pomen našega dela z mladimi in nas želite pri tem podpreti, bomo veseli vašega prispevka v okviru našega novega 

donacijskega programa. Močno upamo, da se boste našli v eni izmed spodaj ponujenih kategorij. Seveda v skladu z vašimi zmožnostmi.

Da bi delo z mladimi lahko ohranjali na enakem 

nivoju oziroma ga še izboljšali, nam vsaka finančna 

participacija zelo veliko pomeni. Zato se obračamo 

tudi k vam, staršem, družinskim in povezanim 

podjetjem  in drugačnim podpornikom, navijačem 

naših košarkarjev ter vas prosimo, da naše delo 

podprete s prostovoljnim prispevkom. Ta bo 

namenjen izključno ohranjanju visoke kakovosti 

mladinskega pogona kluba Helios Suns. 
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Da se boste donatorji počutili kot del naše košarkarske družine, vam bomo v zameno zagotovili sezonsko vstopnico in vse skupaj povabili 

na druženje in piknik ob zaključku sezone. Prav tako vas bomo o vsem dogajanju v klubu redno obveščali s posebnim elektronskim 

mesečnim pismom, ob čemer bomo vedno radi prisluhnili tudi vašim željam in predlogom, pa tudi konstruktivnim kritikam.

ZLATI SPONZOR
Mesečni prispevek:  250 EUR           Enkratni letni prispevek:  2500 EUR           Ugodnosti :  2x VIP Sezonska + majica

SREBRNI SPONZOR
Mesečni prispevek:  150 EUR           Enkratni letni prispevek:  1500 EUR           Ugodnosti :  VIP Sezonska + majica

BRONASTI SPONZOR
Mesečni prispevek:  80 EUR           Enkratni letni prispevek:  800 EUR           Ugodnosti :  2x Sezonska + majica

ORANŽNI SPONZOR
Mesečni prispevek:  40 EUR           Enkratni letni prispevek:  400 EUR           Ugodnosti :  Sezonska + majica

MODRI SPONZOR
Mesečni prispevek:  20 EUR                Enkratni letni prispevek:  200 EUR                Ugodnosti :  Sezonska
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V klubu zagotavljamo, da bodo vaša sredstva porabljena za delovanje mladinskega pogona in košarkarske šole kluba. Za ta namen ima 

klub že pripravljen tudi ločen transakcijski račun, saj si želimo v projektu transparentnost in profesionalnost na najvišjem nivoju.

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo v imenu kluba in vseh mladih, ki pod okriljem kluba igrajo svoj najljubši šport. 

Konkretno bodo sredstva nabrana z donacijskim programom porabljena za naslednje namene:

Sofinanciranje honorarjev trenerjev in vaditeljev

Sofinanciranje stroškov prevozov na tekme in turnirje (tudi mednarodne)

Sofinanciranje športne opreme mladih igralcev

Sofinanciranje organizacije košarkarskih turnirjev v Domžalah in ostale logistike
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Za vse informacije glede načina nakazil in vsa morebitna dodatna vprašanja in pojasnila smo vedno na voljo na naslednjih kontaktih: 

MATEVŽ ZUPANČIČ

matevz.zupancic@helios .suns.s i 
041 202 169

ANDREJ PUSTOTNIK

andrej .pustotnik@helios-suns.s i 
051 394 469



@HELIOSSUNS
WWW.HELIOS-SUNS.SI #mismohelios

#brezvasninas

NI VAŽNO KAKO DOBER SI,
VAŽNO JE KAKO DOBER
SI ŽELIŠ POSTATI!


