
 

 

 

INFORMACIJE ZA STARŠE MLADINSKEGA 

IN PIONIRSKEGA POGONA 

 

UVOD 

Pozdravljeni v novi košarkarski sezoni našega kluba. Kot vsako leto, vam tudi tokrat podajamo nekaj 

informacij glede terminov treningov, zdravstvenih pregledov oz. potrdil o zdravstveni primernosti 

otrok, varstvu osebnih podatkov, višini mesečne vadnine, itd. 

 

TEKMOVANJA KLUBSKIH SELEKCIJ 

Mladinski pogon Helios Suns Domžale je lani spet pristal na vrhu "Pokala mladih". Gre za tekmovanje 

Košarkarske zveze Slovenije, ki rangira pogone slovenskih klubov po množičnosti, uspešnosti in fair-

playu. Tudi letos bomo v državnih prvenstvih za mlajše tekmovali z 11 ekipami, ampak to še brez 

dodanih ekip cicibanov U9. Rezultatskih ciljev si ne postavljamo, ampak pred rezultati prisegamo na 

celoviti razvoj najstnikov, saj jih učimo športnega življenja, točnosti, timskega dela in nepopustljivosti. 

Pozorni smo na šolske obveznosti in dosežke, otroke želimo usmeriti v kvalitetno razporejanje dnevnih 

urnikov. Verjamemo, da jim bodo omenjene vrednote v življenju prišle še kako prav, tudi če ne bodo 

profesionalni košarkarji na najvišji ravni. 

- najmlajši pionirji U11 A in B 

Najmlajši klubski selekciji sta ekipi U11, v kateri vadijo fantje letnika 2009 in mlajši. Sestavljeni bosta 

dve ekipi, starejša (letos 2009) in mlajša (2010 in ml.), fantje trenirajo 3x tedensko (ponedeljek, ob 

14.30-16.00, v Srednji šoli Domžale, ter sreda in petek, ob 14.30-16.00, v ŠD Domžale). Tekmovanje za 

najmlajše pionirje se začne pozneje v sezoni. Trenerja ekip sta Jure Prinčič in Miha Belšak. 

- mlajši pionirji U13 A in B 

Dve ekipi U13 sestavljajo igralci letnika 2007 in 2008. Ekipi trenirata 4x tedensko (ponedeljek, torek in 

četrtek, ob 14.30-16.00, v ŠD Domžale, ter v petek ob 14.30-16.00, v Srednji šoli Domžale), tekmovalno 

pa sta razdeljeni po letnikih. Tekmovanje poteka ob sobotah, po turnirskem sistemu, začne se v mesecu 

oktobru, poteka približno do začetka aprila. Obe ekipi nastopata še v Mini pokalu Spar, tekmovanju, ki 

poteka na izpadanje. Trenerja ekip sta Aljaž Belingar in Miha Belšak. 

- starejši pionirji U15 A in B 

Najstarejši pionirski ekipi U15 sta sestavljeni iz igralcev letnika 2005 in 2006, trenažno bodo zraven 

priključeni še nekateri mlajši. Trenirata 5x tedensko, v različnih terminih (poglejte tabelo), tekme pa se 

igrajo ob nedeljah. Iz obeh ekip bo sestavljena tudi dodatna U17 ekipa, ki bo imela ob sobotah še 

dodatno tekmo. Tekmovanja se začnejo konec septembra in trajajo najkasneje do začetka junija. 

Trenerja ekip sta Gašper Papež in Aljaž Belingar. 



 

 

 

- kadeti U17 A in B 

Dve kadetski ekipi U17 sestavljajo igralci letnikov 2003 in 2004. Ekipi trenirata ob različnih urah 

(poglejte tabelo) 5x tedensko, tekme pa se igrajo ob sobotah dopoldan. Iz obeh ekip bo sestavljena 

tudi U19 B ekipa, tako da bodo nekateri fantje občasno aktivni tudi ob nedeljah popoldan. Tekmovanja 

se začnejo konec septembra, trajajo pa do meseca aprila. Trenerja ekip sta Dejan Čikić in Žiga Božjak. 

- mladinci A in B 

Tudi v mladinski kategoriji nastopamo z dvema ekipa, točneje z letniki 2001 in mlajšimi. Trenažno ne 

gre za samostojno ekipo, saj so mladinci večinoma posojeni v člansko 3. SKL ali 2. SKL, oz. nastopajo za 

našo člansko ekipo, skupne treninge pa opravljajo z ekipo U17 A. Trenira torej 5x tedensko, tekme se 

večinoma igrajo ob nedeljah popoldan. Tekmovanje se prične konec septembra in traja do konca 

marca. Trenerja ekip sta Dejan Čikić in Jure Močnik. 

 

OKVIREN RAZPORED TRENINGOV 

EKIPA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

U11 
14.30 - 16.00 
(Srednja šola) 

/ 14.30 - 16.00 / 14.30 - 16.00 

U13 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00 / 14.30 - 16.00 
14.30 - 16.00 
(Srednja šola) 

U15 B 16.00 - 17.30 
16.00 - 17.30 
(Srednja šola) 

16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 
17.00 - 18.30 

(OŠ Ihan) 

U15 A 16.00 - 17.30 
17.00 - 19.00 
(Srednja šola) 

16.00 - 17.30 
15.30 - 17.00 
(Srednja šola) 

16.00 - 17.30 

U17 B 
17.00 - 18.30 

(Fitnes) 
16.00 - 17.30 

17.00 - 18.30 
(OŠ Ihan) 

16.00 - 17.30 
18.00 - 19.30 
(OŠ Rodica) 

U17 A, U19 A 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 

 

Termini treningov se na žalost pogosto spreminjajo, zato prosim, da se otroci po kakšni odsotnosti 

pozanimajo za termin naslednjega treninga. Člani tudi igrajo Ligo ABA 2, zato bodo vsak drugi teden v 

Domžalah gostovale tuje ekipe; dan pred tekmo se bo v pozno-popoldanskih terminih treba prilagajati, 

prav tako bo do sprememb prihajalo na dan tekme. Kontra temu pa vsak drugi teden, ko člani gostujejo, 

ponavadi dobimo dodaten termin v dvorani. V ponedeljek je terminski plan za ves teden večinoma 

postavljen in visi na na oglasni deski v vhodnem hodniku v dvorano. Opomnite otroke, da sledijo urniku. 

 

 



 

 

 

TRENERJI V MLADINSKEM POGONU IN KONTAKTI 

TRENER SELEKCIJE TEL E-MAIL 

ALJAŽ BELINGAR U13 A, U15 B 051 383 791 aljazbelingar@hotmail.com 

MIHA BELŠAK U11 B, U13 B 040 127 371 miha.belsak@gmail.com 

ŽIGA BOŽJAK U11 B, U17 C 051 343 060 ziga.bozjak@gmail.com 

DEJAN ČIKIĆ 
(VODJA MLADINSKEGA POGONA) 

U17 A, U19 A 031 494 816 dejan_cikic@yahoo.com 

JANEZ KONJAR 
trener za telesno 
pripravo 

051 668 797 konjar15@gmail.com 

GAŠPER PAPEŽ 
(VODJA PIONIRSKEGA POGONA IN 
ŠOLE KOŠARKE) 

U15 A, U17 B 040 412 572 gasper.papez@gmail.com 

JURE PRINČIČ U17 A, U19 B 051 425 890 jure.princic@gmail.com 

GAŠPER ŠOLN 
trener za telesno 
pripravo 

051 237 917 gasper.soln@gmail.com 

 

ZDRAVJE IGRALCEV 

Košarkarska zveza Slovenije od vseh klubov zahteva potrdilo o "zdravstveni ustreznosti košarkarjev". 

Da zadeva ne bi bila samo formalnost, vas prosimo, da vaše fante usmerite na preglede, ki nam bodo 

podali njihovo dejansko zdravstveno stanje. Obstajajo pregledi, ki lahko že v mladosti opozorijo na 

zdravstvene nepravilnosti, le-te se da nato pravilno usmeriti in obvladati. Vašega splošnega zdravnika 

prosite za usmeritev na omenjeni pregled. 

• Vsi kategorizirani športniki pri Olimpijskem komiteju Slovenije s statusom kategorizacije 

mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategorizacije, 

morajo vsako leto opraviti redni letni zdravstveni pregled. Opravijo ga brezplačno na sledeči 

lokaciji: 

Center za medicino športa, Metelkova 9, Ljubljana 

(obvezno naročilo: ga. Vera Oblak, tel: 01 300 82 93, verica.oblak@kclj.si). 

Druga možnost, v kolikor bi morda tu čakali predolgo, je tudi Medicina dela in športa v 

diagnostičnem centru Zdravstvenega doma Celje. (ga. Brigita Fižuleto, tel. 03 543 44 17). 

Seznam kategoriziranih športnikov najdete na spletni strani olimpijskega komiteja ali pa se glede 

tega pozanimajte pri klubskih trenerjih. 



 

 

 

• Nekategorizirani športniki lahko pregled opravijo pri splošnih zdravnikih, ki 

imajo to prakso ali pa se naročijo na pregled v enem od preostalih centrov za 

medicino športa. Na preglede se je potrebno predhodno naročiti in so plačljivi. 

Med prilogami je tudi izjava, v kateri potrjujete, da je vaš otrok sposoben za vsakodnevne športne 

aktivnosti. Mi za potrditev potrebujemo vašo podpisano izjavo. Vsekakor pa priporočamo, da razmislite 

o pregledu, če ne drugega, začnite vsaj pri mnenju splošnega zdravnika. 

 

KLUBSKA PONUDBA ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA 

Obveščamo vas, da smo se za skupinsko možnost zdravniških pregledov košarkarjev Helios Suns 

Domžale, za sezono 2019/20, odločili za Medicinski center Remeda, Domžale. 

Kdor bi se odločil za to možnost, naj se javi na 040 412 572 (Gašper), ali pa svojemu trenerju, da 

naredimo seznam, potem pa nam bodo v Remedi pripravili tudi natančen urnik pregledov. 

Osnovni strokovni pregled vključuje: pregled zdravstvene dokumentacije, pregled pri dr. Goršek Matiji, 

specialistu za medicino dela in športa, merjenje krvnega tlaka, elktrokardiogram v mirovanju (EKG), 

obširen laboratorijski pregled krvi in urina, spirometrija (merjenje pljučne funkcije), izdaja zdravniškega 

potrdila in mnenja. V primeru morebitnih težav vam bo zdravnik že tam predlagal dodatne možnosti. 

Cena pregleda je 65 EUR. Račun poravnate v ambulanti po končanem pregledu. 

 

ŠOLA 

Šola je vedno prioriteta! A vendar, naše podpore pri odpovedovanju treningov zaradi učenja otroci 

nimajo. Zakaj? Zato, ker jih želimo navaditi na usklajevanje svojih dejavnosti, da si bodo svoj prosti čas 

znali razporediti med šolo, trening, druge dejavnosti, prijatelje in tudi počitek. 

Želimo pa vedeti, če ima kdo od fantov v šoli težave. Pri srednješolcih, predvsem teh iz SŠ Domžale, 

smo na relaciji klub - šola tedensko v kontaktu. Vsake toliko preverjamo tudi osnovnošolce, ampak je 

morda kdaj že prepozno. Zato prosimo, da v kolikor pri komu od fantov v šoli nastanejo problemi, nam 

to čim prej javite, ker lahko tudi z njihovo ljubeznijo do tega športa marsikaj dosežemo. 

Ob slabih ocenah si jemljemo pravico, da so otroci z naše strani kaznovani z neigranjem na tekmah, 

trenige pa morajo še vedno obiskovati. S tem jih želimo navajati na ureditev svojih dnevnih obveznosti. 

STATUS ŠPORTNIKA: Statusa športnika v osnovnih šolah ne zagovarjamo in ne podpiramo. Prošnje po 

statusu sicer ne odrekamo, ker nismo mi tisti, ki vlagamo prošnjo, ampak le potrdimo količino treningov 

in tekem otroka. Je pa na vas, da skrbno premislite, ali je potrebno, da ima vaš sin "status športnika" 

in da nato tudi skrbite, da otrok tega statusa ne izrablja. 

 

 



 

 

 

TURNIRJI 

Želja je, da poskušamo med sezono vsaki selekciji najti oz. omogočiti en mednarodni turnir v tujini. 

Tudi zato v zadnjih letih ne hodimo več na klubske enotedenske priprave, saj imamo v Domžalah 

odlične pogoje za delo, denar, ki bi šel za priprave, pa raje namenjamo za odhod na kakšen turnir. 

Žal niso vedno vsi turnirji primerni za naše ekipe. V poštev je treba vzeti datum turnirja, obremenjenost 

ekipe in posameznikov, vklapljanje v naš program.  

 

NAKUP KLUBSKE OPREME 

V mesecU oktobrU bomo ponovno pripravili "paket klubske opreme", tako kot je v navadi zadnji dve 

sezoni. Na oktober čakamo zaradi začetka Šole košarke po osnovnih šolah, zato da naročila poberemo 

istočasno. Ponovno bo na razpolago paket s trenirko, nahrbtnikom oz. torbo in prehodno bundo. 

Nakup paketa je neobvezen. 

 

INTERNI KLUBSKI PRAVILNIK 

Z igralci ima vsak trener določena lastna pravila, nekatera pa veljajo za celoten mladinski pogon. Gre 

za splošna pravila, ki so morda celo samoumevna, a je prav, da se pravtako izpostavijo. Govora je 

predvsem o prepovedanih substancah (cigareti, alkohol, droge), za katere velja zgolj enotno pravilo, 

da so prepovedane, posledica je lahko tudi izpis iz kluba. Zaradi vse pogostejših pojavov, predvsem pa 

težav, enako velja za športne stave. 

V klubu dajemo velik poudarek na pravočasnost, slovnično pravilno komunikacijo, razvijanje dobrih 

navad (spoštovanje, delo v skupini, prevzemanje odgovornosti, razporejanje časa), pripadnost klubu, 

odnosom na in ob igrišču, pravi opremi na treningih, posledicam tehnične napake, pretirani uporabi 

telefonov ter seveda, kot omenjeno že zgoraj, stanju v šoli. O teh stvareh več govorimo z otroci, tako 

da so seznanjeni z našimi pogledi na določena pravila. 

 

KOMUNIKACIJA S TRENERJEM 

Poskušajte otrokom, vsaj od U13 A dalje, prepustiti njihovo komunikacijo s trenerjem. Ciljamo na 

splošno komunikacijo, kdaj so treningi, odsotnosti/prisotnosti, in podobno. Naj se navadijo 

komuniciranja, bodisi po sms sporočilih (opozarjajte jih na pravopis!), še raje pa s klicem.  

Za vse ostale stvari smo vedno dosegljivi, lahko direktno na otrokovega trenerja, lahko pa na vodjo 

pionirskega pogona Gašperja Papeža ali vodjo mladinskega pogona Dejana Čikića. 

Ob tem vas prosimo, da nam sproti javljate morebitne ostale aktivnosti vaših otrok. Pri mlajših zato, 

da ne pride do preobremenjenosti, pri starejših pa morajo biti trenerji seznanje z morebitnimi 

dodatnimi treningi, terapijami, da lahko delo teče normalno po planu. 



 

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Zaradi novega zakona o varstvu osebnih podatkov je med prilogami ponovno tudi "evidencijski list", na 

katerem so za izpolnit podatki, ki jih mi želimo oz. potrebujemo. Celoten Pravilnik kluba glede varstva 

osebnih podatkov je sicer objavljen na klubski spletni strani, pod zavihkom "info". Naj na tem mestu 

samo dodamo, da bodo podatki uporabljeni zgolj za našo evidenco, najbolj osnovne (ime in priimek, 

naslov, datum rojstva, profilna slika) pa moramo posredovati tudi Košarkarski zvezi Slovenije oz. 

Zavodu za šport in rekreacijo Domžale. 

Ob tem Vas prosimo tudi za dovoljenje, da vašega košarkarja lahko slikamo med klubskimi aktivnostmi 

ter da se naše tekme občasno snemajo, foto- in video-material pa je lahko objavljen na klubskih medijih 

(spletna stran, socialni mediji) oz. posredovan ostalim medijem.  

 

STARŠI IN ČASTNA STARŠEVSKA 

"Častna starševska", dopis, pripravljen s strani Košarkarske zveze Slovenije, podrobno opisuje želeno 

obnašanje staršev na tekmah. Z največjim zadovoljstvom lahko trdimo, da smo več kot ponosni na 

obnašanje vas staršev na tekmah naših otrok in upamo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Navijanje 

in spodbujanje košarkarjev v vsakem trenutku z veseljem slišimo, osebne kritike naših, ter seveda tudi 

nasprotnih košarkarjev in ostalih funkcionarjev na tekmah, pa na naših tribunah niso zaželene. Ker tudi 

otroke navajamo na športno obnašanje oz. fair-play, je zato pošteno, da enako pričakujemo tudi od 

staršev. Tako naši otroci, kot tudi nasprotni, vlagajo ogromno časa in truda v ta šport, zato je prav, da 

jih pri tem tudi spoštljivo podpiramo. 

• Svojega otroka ne silim v igranje košarke, saj jo igra po lastni volji in v svoje veselje. Igranje košarke 
so njegove sanje. 

• Z ravnanjem na tekmah in izven igrišča sem svojemu otroku vzor. 

• Svojega otroka učim, da ni pomembno le zmagati, ampak da so del življenja tudi porazi. Usmerjam 
ga, da je bistvo igre v prizadevnosti za doseganje cilja ekipe. 

• Svojega otroka ne žalim, ponižujem ali celo kaznujem zaradi napake ali poraza. Moje poslanstvo je, 
da ga usmerjam, spodbujam in pohvalim. 

• Svojemu otroku ne postavljam previsokih in nedosegljivih ciljev. Zavedam se, da je otrok. 

• Z otrokom se pogovarjam, ga poslušam, slišim in pohvalim, ko doseže cilje v igranju košarke. 

• Otroka ne primerjam z bolj izkušenimi ali močnejšimi igralci. Razumem tudi, da bo moj otrok v 
nekaterih tekmah lahko igral manj ali več kot drugi soigralci. 

• Spoštujem strokovno in človeško integriteto trenerja in drugih delavcev, ki sodelujejo na treningih 
in na tekmah. 

• Brez sodnikov ni igre. Zato jih je potrebno spoštovati in ne oporekati njihovim odločitvam. Njihova 
naloga je omogočiti igro in že sekundo po njihovi odločitvi se igra ponovno nadaljuje. 



 

 

 

• Ne podpiram verbalnega ali celo fizičnega nasilja na igrišču in izven igrišča. 

• Med tekmami podpiram svojega otroka in njegovo moštvo, hkrati pa spoštujem tudi nasprotno 
moštvo. 

• Fair play zmoremo vsi. Zato izpostavim in pohvalim vsako fair play potezo svojega otroka, njegovih 
soigralcev in nasprotnikov. 

Predvsem za starše mlajših košarkarjev - zdaj vam je verjetno že znano, da zadrževanje v dvorani v času 

treningov ni zaželeno, pa ne, da bi trenerji skrivali, kaj počnejo na treningih, ampak gre preprosto za 

zbranost otrok, ki potem redno pogledujejo proti vratom, če ati ali mami gledata. S tem se navajajo na 

časovne okvire treninga in držijo svojo koncentracijo do zaključka vadbe, tako kot vsi pričakujemo, da 

se podobno obnašajo tudi v šoli, zbrano do konca vsake ure. Enako velja med samimi tekmami. Naj 

otroci ne zgubljajo časa in koncentracije s pogledi na tribuno, če ati ali mami odobravata njihov trud 

na igrišču. Trener naj bo tisti, ki stoji ob njihovi klopi, starši pa bodite njihovi najbolj zvesti in najbolj 

ponosni navijači. 

Kot je bilo rečeno že v delu tekmovanj klubskih selekcij, ekipni rezultat ni prioriteta našega dela. Vsi se 

lahko strinjamo, da rezultat sicer prinaša obilo zadovoljstva in je tudi dodatna motivacija za delo, 

vendar pa je treba razumeti, da otroci skozi košarko dobivajo tudi številne druge življenjske vrednote, 

ki so pomembnejše od končnega položaja na lestvici. Čez nekaj let bodo spomini o prvem, sedmem ali 

devetnajstem mestu zbledeli, ostali pa bodo spomini o prijateljstvu, dogodivščinah in pregaranih 

dnevih v dvorani. In tudi zato naj otroci ves čas čutijo podporo pri njihovem športnem udejstvovanju. 

In ne pozabite, kot pravi prva točka "častne starševske", igranje košarke in uživanje v tej igri je njegova 

izbira, njegova želja in njegove sanje. 

Bomo pa seveda veseli, pravzaprav to kar pričakujemo, da se v trenutkih, ko vašega sina nekaj teži, 

obrnete tudi na nas, saj otroci v naši družbi preživijo dobršen del vsakdana, tako da imamo morda kdaj 

tudi mi kakšen vzvod, da to njihovo razpoloženje popravimo. 

Ob tem dodajamo, da obstajajo tudi "častna trenerska", "častna igralska" ter tudi "častna sodniška", ki 

jih najdete na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije. 

 

OBREMENJENOST OTROK S KOŠARKO 

Problematika, ki se pojavlja v zadnjem času, je preobremenjenost oz. mogoče celo zasičenost otrok s 

košarko. Predvsem je to tematika za U13 in mlajše. Razumemo, da bi marsikateri otrok želel košarko 

igrati cele dneve in noči. Skupaj s tem tudi mi kdaj naredimo napako in koga od otrok celo prehitro 

priključujemo starejšim ekipam. Jasno je, da če nekdo močno izstopa, je pravilno, da se ga postavi pred 

večji izziv. Ampak, priporočamo pa, da se s tem ne pretirava. 

Verjamemo, da je količina košarke, ki jo fantje dobijo pri nas v klubu, zadostna za normalen košarkarski 

razvoj otroka. Tudi občasen izlet v dodatne košarkarske aktivnosti ni nič slabega (o tem, prosimo, 

vseeno  obvestite trenerje). A bolj kot dodatne košarkarke ure, Vam priporočamo, da otroka morda 

vključite še v kakšno drugo aktivnost, ki ni pretirano podobna košarki. Pa naj bo to atletika, nogomet,  



 

 

 

 

gimnastika, ali kaj povsem drugega. Otroci do 12. leta starosti razvijajo marsikateretelesno-gibalne 

sposobnosti, ki jih kasneje težko dopolnijo, pretirana sprecializacija zgolj v košarko pa tudi ni idealna. 

Vedno bomo podpirali dodatne aktivnosti otrok, pa naj bodo športne ali ne, samo da smo z njimi vsaj 

približno seznanjeni, predvsem iz vidika (pre)utrujenosti. 

 

MESEČNA VADNINA in LETNA ČLANARINA 

Mesečno vadnino in letno članarino se plača preko položnice oz. spletne banke, ali, kdor bi tako želel, 

lahko tudi z donacijo klubu. Vadnina se vrednoti različno glede na selekcijo, in sicer: 

• U11 - 40 EUR/mesečno 

• U13 - 45 EUR/mesečno 

• U15 in U17 B - 50 EUR/mesečno 

• U17 A in U19 - 55 EUR/mesečno 

• za mlajše brate v klubu velja polovična mesečna vadnina 

Brez želje po primerjevi z ostalimi klubi, ter tudi ostalimi športi, smo vadnino prilagodili glede na 

količino treningov, predvsem pa glede na ugodnosti, ki jih našim košarkarjem nudi klub. Smo eden 

redkih klubov, ki za vsa gostovanja mlajših selekcij, ki so oddaljena dlje od Kamnika ali Ljubljane, 

uporablja organiziran prevoz. Otrokom je ob težavah na voljo klubski terapevt, starejše selekcije imajo 

na voljo tudi fitnes in trenerja za telesno pripravo. Pogoji za delo so verjetno eni najboljših v Sloveniji, 

pranje dresov poteka v klubu, pa verjetno bi lahko našli še kakšno malenkost. 

Vadnino plačujejo vsi igralci naših selekcij, od najmlajših pionirjev do vključno mladincev. Dvakrat v 

letu (oktober, marec) boste domov dobili račun, v papirnati in elektronski obliki, ki se ga lahko poravna 

v več obrokih. Prvi račun, namenjen za vadbo od avgusta do decembra 2018, je potrebno plačati do 

konca meseca decembra, drugega, za vadbo od januarja do junija 2019, pa do konca meseca junija. 

Avgustovska vadnina je za ekipe U19, U17 in U15 ovrednotena normalno, za mlajše pa je polovična. 

Poleg pa bo na prvem računu obračunana tudi letna klubska članarina, ki je obvezno plačljiva za vse 

člane kluba in znaša 20,00€/leto. 

Zavedamo se, da smo v časih, ko vsak evro pomeni veliko, zato vas prosimo, da nas v primeru težav s 

plačevanjem vadnin pravočasno obvestite. 

 

KLUBSKI MEDIJI 

Košarkarski klub Domžale je aktiven na različnih medijskih platformah. Osnovni podatki in dokumenti, 

hkrati pa tudi glavne novice glede dogajanja v klubu, so objavljeni na spletni strani helios-suns.si. 

Največ foto- in video-materiala se objavlja na Facebook strani kluba @HeliosSuns, največ kratkih novic 

oz. vsakodnevno dogajanje pa je vidno na klubskem Instagram profilu @heliossuns. Določen video- 



 

 

 

 

material gre tudi na YouTube kanal Helios Suns Domžale, bolj za medije pa je aktiven tudi Twitter 

račun @HeliosSuns. 

Veseli bomo vašega soustvarjanja klubskih medijev v smislu deljenja novic, komentiranja, všečkanja in 

hkrati tudi kakšnega vabila prijateljem in sorodnikom, da se priključijo naši "fan" bazi!  

 

DONATORSKI IN SPONZORSKI PROGRAM 

Pri delu z mladimi je naš klub v slovenskem vrhu. Pogoji za delo so na zavidljivi ravni, skozi naše vzgojne 

procese pa, verjamemo, košarkarji postajajo tudi boljši ljudje, ki jim je klub predstavil pomen 

odgovornosti in ostalih vrednot. Ker cilji tudi v bodoče ostajajo visoko zastavljeni, zahtevajo pa veliko 

finačno breme, ki smo mu težko kos, izpostavljamo nekatere možnosti, ki jih nudimo vam, staršem. 

Ena od možnosti je namemba dela dohodnine našemu klubu. Košarkarski klub Domžale ima status 

društva v javnem interesu, zato ima pravico, da mu posamezniki namenijo del svoje dohodnine. Gre za 

povsem brezplačno pomoč društvom, kajti, ali ta del dobi država ali pa neko društvo. Nekateri ste to 

že storili, za kar se vam lepo zahvaljujemo, ob tem pa dodajamo, da kdor je to že storil in vmes tega ni 

spreminjal, potem to vsako leto ostane namenjeno klubu in ni potrebe vsakič znova izpolnjevati 

obrazca. Za ostale pa, vse kar je potrebno storiti, če tega morda še ne namenjate nikomur, je, da 

izpolnite priložen obrazec in ga do konca koledarskega leta oddate v klubu. 

Naslednja od možnosti je donatorski program. Da bi se kot donator počutili tudi del naše košarkarske 

družine, vam bomo v zameno zagotovili sezonsko vstopnico, vas redno obveščali o dogajanju v klubu, 

z veseljem pa bomo prisluhnili vašim željam, predlogom in konstruktivnim kritikam. 

• ZLATI SPONZOR - enkratni znesek 2.500 EUR (ali mesečni prispevek 12x 250 EUR), darilo 2x VIP 

sezonska karta + majica 

• SREBRNI SPONZOR - 1.500 EUR (ali mesečni prispevek 12x 150 EUR), darilo VIP sezonska karta + 

majica 

• BRONASTI SPONZOR - 800 EUR (ali mesečni prispevek 12x 80 EUR), darilo 2x sezonska karta + 

majica 

• ORANŽNI SPONZOR - 400 EUR (ali mesečni prispevek 12x 40 EUR), darilo sezonska karta + majica 

• MODRI SPONZOR - 200 EUR (ali mesečni prispevek 12x 20 EUR), darilo sezonska karta 

Konkretno, sredstva zbrana skozi donacijski program bodo porabljena za sofinanciranje honorarjev 

trenerjev in vaditeljev, sofinanciranje stroškov prevozov na tekme in turnirje, sofinanciranje športne 

opreme za mlade košarkarje, ter zagotavljanje nadaljnjih nemotenih pogojev za delo. Že vnaprej se 

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

Glede sponzorskega programa ekip mladinskega pogona pa več v ostalih prilogah. 



 

 

 

NAKUP SEZONSKE KARTE 

Članska ekipa Helios Suns Domžale bo v letošnji sezoni nastopala v državnem prvenstvu, Pokalu Spar 

in ponovno tudi v mednarodni Ligi ABA 2. Gre za skupno preko 25 domačih tekem, brez vštetih tekem 

v morebitnih končnicah. Tistim, ki nam boste zaupali z nakupom sezonske vstopnice, seveda v paketu 

pripada ogled tudi vseh omenjenih tekem končnice oz. nadaljevanj tekmovanj. 

Vaše pomoči z nakupom sezonske vstopnice bomo izredno veseli, ne samo, ker si želimo v dvorani čim 

boljše vzdušje, pač pa ker boste s tem prispevali k delovanju in razvoju kluba z veliko tradicijo; kluba, 

ki po najboljših močeh vrača zaupanje okolju ter prispeva k zdravemu duhu v zdravih telesih skorajda 

700 otrok, ki se učijo košarke pod našim okriljem. Le z vašo pomočjo bomo osmislili naš slogan "Brez 

vas ni nas", ki v današnjih časih dobiva vedno večjo težo.   

Obljubljamo, da vam bomo vaše zaupanje povrnili z borbeno igro, v vsakem trenutku, na vsaki tekmi, 

in s pozdravom navijačev, ne glede na razplet tekme! 

Cenik vstopnic KK Helios Suns 2019/20: 

SEZONSKA VSTOPNICA CENA  

SEZONSKA - "VIP" 200 eur Vip vstopnica + pijača in prigrizek 

SEZONSKA - "BREZ VAS NI NAS" 80 eur Vse tekme za nove kupce sezonskih vstopnic 

SEZONSKA - "ZVESTOBA DO GROBA" 70 eur Vse tekme za lanske kupce sezonskih vstopnic 

SEZONSKA - "ČLANSKA" 60 eur 
Vse tekme za člane kluba in starše vadečih otrok pri 
KK Helios Suns Domžale 

 

Možen je tudi brezgotovinski nakup vstopnic ali ostalih klubskih produktov, kar omogoča nov partner 

kluba Mastercard Slovenija. 

NOVO: Vsi kupci sezonskih vstopnic z nakupom pridobite tudi naslednje ugodnosti pri naših partnerjih: 

• Helios Suns Fan shop: 20% popusta na vso opremo iz naše navijaške trgovine 

• Restavracija in pivnica Stara Fabrka Domžale: 10% popusta na hrano in pijačo 

• Restavracija Arboretum Volčji potok: 15% popusta na hrano in pijačo 

• Spletna košarkarska trgovina Dunk Shop: 15% popusta za nakupe v spletni trgovini 

dunkshop.si (kodo za popust vsak kupec na zahtevo dobi v klubu) 

• Fitnes center Fit-Fit Domžale: 20% popust na nakup letne karte za vadbo v fitnesu 

• Morro Sartoriale Ljubljana: 10% popust na obleke po meri 

 

 



 

 

 

Nakup sezonskih vstopnic je možen: 

• v pisarni KK Helios Suns, Mestni trg 1, 1230 Domžale, vsak delovnik med 9.30 in 14.00 

• z naročilom na e-mail: andrej.pustotnik@helios-suns.si 

Vse informacije so na voljo tudi na 051 394 469 - Andrej Pustotnik. 

 

Se vidimo na tekmah! 

Lep športni pozdrav, 

Helios Suns Domžale  

       Gašper Papež 

       vodja pionirskega pogona in Šole košarke 

 

 

Domžale, 30. 9. 2019 
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