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01. R E T R O S P E K T I V A Košarkarski klub Domžale sta leta 1949 ustanovila dijaka 

Srednje usnjarske šole v Karlovcu Brate Orehek in Vid 

Zule, ki sta košarko pripeljala v naš kraj in vse od takrat 

klub predstavlja pomemben člen domžalske občine.

Med 23. in 25. junijem leta 1950 so košarkarji t.i. Partizana-

Domžale v prvenstvu mladincev proti Železničarju iz 

Ljubljane odigrali prvo tekmo, po tem pa se je začela 

hitra popularizacija košarke v Domžalah, za kar ima velike 

zasluge dr. Mitja Šircelj, nekdanji dolgoletni predsednik 

in zdajšnji častni član kluba. Zanimiv zapis iz tistega 

časa najdemo lahko v Občinskem Poročevalcu, kjer je 

že takrat stala naša še vedno živa smernica: ”le vestno 

in sistematično delo z mladino je porok za uspeh v 

prihodnosti”.
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Te vizije se je vodstvo držalo tudi v prihajajočih letih, saj 

so Domžalčani začeli nizati uspehe v regiji. Klub tako že 

od leta 1966, ko je bil trener zdajšnji častni član kluba 

Sašo Grilj, neprekinjeno nastopa najmanj v 1. Slovenski 

košarkarski ligi, že leta 1967 pa se je prvič uvrstil tudi v 

2. Zvezno ligo Jugoslavije.Pod vodstvom že pokojnega 

Toma Vavpetiča je članska ekipa v sezoni 1976/77 

osvojila naslov republiških prvakov. Prav zaradi hitrega in 

neslutenega razvoja ter uspehov, se je pojavilo vprašanje 

financiranja kluba, saj so skupaj z uspehi tudi stroški 

delovanja kluba skokovito narasli. To težavo je leta 1981 

rešila Tovarna barv in lakov Helios, za kar ima velike 

zasluge dolgoletni predsednik uprave Heliosa g. Uroš 

Slavinec, ki je prevzela sponzorstvo domžalske članske 

ekipe in je generalni sponzor kluba še danes. 
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V obdobju po l. 1980 je klub na pobudo takratnega trenerja Lada Gorjana začel dajati še večji poudarek delu z mlajšimi kategorijami 

ter doma vzgojenimi košarkarji, ki so v prihodnjih letih predstavljali osnovo članske ekipe. Trdo delo in vložen trud sta kmalu obrodila 

sadove, že v sezoni  1983/84 je naslov republiških prvakov osvojila članska ekipa, ki so jo sestavljali praktično le domači igralci.

Leta 1987 so postali prvaki 

Slovenije tako pionirji  kot 

tudi mladinci, ki so kasneje 

na odmevnem finalnem 

turnirju, ki je bil organiziran 

v Domžalah, osvojili celo 2. 

mesto v takratni Jugoslaviji.
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02. N O V E J Š A  Z G O D O V I N A

Enega od mejnikov pri delovanju kluba v samostojni Sloveniji prav gotovo predstavlja sezona 2003/04, ko se je članska ekipa prvič uvrstila v 

Jadransko (ABA) ligo, v kateri je kasneje igrala 7 sezon. Temu uspehu je namreč sledila prenova takratne Dvorane Komunalnega centra, ki se 

je izvedla ob velikem sodelovanju Občine Domžale ter Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Domžale se od takrat dalje ponašajo z verjetno 

najboljšim trenažnim košarkarskim centrom v Sloveniji, dvorana pa danes nosi ime Športna dvorana Domžale.

V sezoni 2006/07 so domžalski košarkarji prvič 

v zgodovini samostojne Slovenije pod vodstvom 

trenerja Memija Bečirovića postali pokalni in 

državni prvaki. 

Vrhunski uspeh so članski košarkarji ponovili že leta 

2016 pod taktirko trenerja Jakše Vuliča ter tako v 

vitrino postavili še eno prestižno lovoriko. 
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03. B R E Z  V A S  N I  N A S

Vrh slovenske košarke že dolga leta krojijo tudi mladinske ekipe kluba. Mladinski pogon kluba pa je osvojil tudi precej 

naslovov prvakov in osvajal medalje v raznih kategorijah. Košarkarska šola domžalskega kluba je najbolj številna šola 

v državi, kar tvori izjemno bazo za prihodnost in priča o veliki popularnosti tega športa v regiji. Ohranjanje in širjenje 

delovanja mladinskih selekcij ter s tem krepitev družbene odgovornosti kluba in njenih sponzorjem ostaja eden 

glavnih smotrov našega delovanja pod krilatico »Brez vas ni nas!«
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01. S M E R N I C E

Klub se je v preteklih nekaj letih znašel na razpotju. Splošna ekonomska 

kriza, zapleteno stanje v evropski in slovenski košarki in spremenjena 

lastniška in upravna struktura glavnega sponzorja, je klubsko vodstvo 

postavila pred velik izziv zagotavljanja bodočega delovanja. 

Vodstvo kluba je bilo pri tem uspešno in tako ohranilo nivo delovanja 

kluba ter sodelovanje z generalnim sponzorjem Skupino Helios, ki je 

član velikega mednarodnega koncerna Kansai Paint. Pri tem je klub 

Helios, dobil podaljšek imena in postal Helios Suns.  

Nov lastnik in uprava zagotovo klub prepoznavajo kot pomembno blagovno 

znamko in športni simbol regije, podajajo pa tudi nekatere nove zahteve in 

predlagajo spremenjene pristope do organizacije kluba. Da bi se lahko sodelovanje s 

pokroviteljem v prihodnosti ohranilo oziroma okrepilo, si je klub za 3-letno obdobje 

zadal nove poslovne in športne cilje.
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02. P O S L O V N O -
O R G A N I Z A C I J S K I  C I L J I

Modernizacija poslovnih procesov

Racionalizacija stroškov poslovanja

Popolna sanacija finančnega dolga 

Dvig delovanja trženjskih aktivnosti kluba

Vzpostavitev novih projektov družbene odgovornosti kluba

Tesnejše zbližanje s širšim lokalnim okoljem 

Medobčinsko povezovanje

Povečanje obiska domačih tekem

Adaptacija Športne dvorane Domžale 
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03. Š P O R T N I
C I L J I

Ohranitev najmočnejšega mladinskega pogona in KŠ kot bistvenega smotra delovanja kluba

Vključevanje jedra domačih igralcev v člansko ekipo

Vključevanje kvalitetnih starejših domačih ali tujih igralcev/mentorjev v člansko ekipo

Konstantno krojiti vrh slovenskega prvenstva (biti med 4 najboljšimi klubi)

Konkurenčno nastopati v enem mednarodnem tekmovanju, ki osmišlja klubska sponzorstva ter omogoča dobro 

platformo za razvoj mladih igralcev

Vzpostavitev mostu med KK Helios in velikimi evropskimi klubi (sodelovanje na strokovnem športnem področju, 

prestopi igralcev z odškodninami)

Organizacija poletne košarkarske klinike
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01. P I S A N I  N A S M E H I

Družbena odgovornost vedno bolj postaja eden izmed ključnih smotrov delovanja športnih kolektivov. Razumevajoč duh časa, v katerem živimo 

in tegobe, ki zadevajo različne skupine ljudi, je to tudi edino pravilno. Helios Suns Domžale ob podpori generalnega pokrovitelja Helios Group 

bo v prihodnje še bolj aktivno nastopal tudi na tem področju ter se trudil okolju vrniti tisto, kar se od dvakratnih državnih prvakov in športnega 

društva, kjer skupaj vadi ali z njim tako ali drugače sodeluje blizu 1000 deležnikov, tudi pričakuje.

Pisane nasmehe na obraze najmlajših bomo skušali 

pričarati z vključevanjem naših članskih košarkarjev, 

trenerjev in posebnih gostov sprva v aktivnosti 

lastne šole košarke, nato z obiski lokalnih osnovnih 

šol, vrtcev in društev, ki jih bomo obenem povabili k 

ogledu naših domačih tekem.

Za njih bomo organizirali košarkarske delavnice, v 

katerih bodo lahko aktivno sodelovali in svojo vlogo 

našli tudi tisti, ki jim košarka sama niti ne pomeni 

rdeče niti življenja.
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V projektu Pisani nasmehi bodo aktivno sodelovali v košarkarji, trenerji in člani uprave kluba, izbrali pa smo dva ambasadorja, ki bosta 

prevzela nekaj več odgovornosti in skušala postaviti še trdnejši zgled svojim sledilcem. Jure Močnik je dvakratni državni prvak, kapetan 

moštva in ena izmed ikon kluba, Nejc Klavžar pa mlad igralec, ki se je v člansko ekipo prebil skozi vse mladinske selekcije kluba in je s svojo 

vnemo že postaja vzor tistim, ki bi lahko sledili.

Pisani nasmeh je včasih najlažje pričarati tistim, ki so včasih v naši družbi zaradi svojih posebnih potreb še kako zapostavljeni ali celo 

zasmehovani. Prav to priča o njihovi posebni iskrenosti. Na omenjenem področju bomo sodelovali s Specialno Olimpijado Slovenije v 

okviru naših tekem in z akcijami izven samega parketa. V Domžalah bomo dali pozornost tudi košarkarjem na vozičkih, naglušnim in 

gluhim košarkarjem in športu slepih in slabovidnih.

»Družbena odgovornost postaja pomemben steber 

delovanja vsake moderne športne organizacije. Helios 

Domžale to brez dvoma je. S projektom Pisani nasmehi 

želimo še povečati svojo tradicionalno povezanost z 

okoljem, občino in zvestimi pokrovitelji, zlasti pa iskreno 

osrečiti in po najboljših močeh pomagati tistim, ki to najbolj 

potrebujejo. Naš fokus bodo tako otroci, osebe s posebnimi 

potrebami in ekološko načeto okolje, v katerem delujemo.«

- Matevž Zupančič, direktor KK Helios Suns Domžale
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Težko je kdo nasmejan brez čistega zraka in okolja kot takega. V ta namen se bomo skupaj z našimi košarkarji, trenerji in klubsko upravo aktivno 

udeleževali z ekologijo povezanimi projekti naše občine. Osveščati na prvem mestu pomeni postavljati zglede. Zato nas ne bo sram za dan 

prevzeti vloge čistilke naše dvorane ali komunalnega delavca v naši občini. Tudi na tem področju bomo sledili smernicam ter se vključevali v 

dejavnosti našega generalnega sponzorja, ki kot družbeno odgovorno podjetje sledi najstrožjim ekološkim standardom in podpira naložbe v 

zdravje, varnost in okolje kot pomembne vzvode za trajnostni napredek.

»Veseli me, da je klub prepoznal pomembnost delovanja tudi na 

področju družbene odgovornosti. Kot izkušen igralec bom se bom z 

veseljem potrudil na mlajše in okolico prenesti tudi svoje življenjske 

izkušnje. Vsak pisan nasmeh na obrazu mlajših ali tistih v takšnih ali 

drugačnih tegobah si lahko štejemo za uspeh.«

- Jure Močnik

»S prehodom v člansko ekipo, se moramo igralci začeti zavedati 

tudi številnih drugih odgovornosti. Redko kateri mlad košarkar zna 

predvideti prepreke, ki ga čakajo ob začetku profesionalne športne 

poti. Kot otrok Helios Sunsev bom skušal motivirati najmlajše k 

delovnim vnemam in zdravemu življenju. Veseli pa me tudi, da 

bomo v klubu pristavili svoje k borbi za čisto okolje.«

- Nejc Klavžar
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M I S I J A  P R O J E K TA  M A V R I Č N I
N A S M E H  B O  TA K O :

Pomagati, razveseljevati, motivirati najmlajše

prebivalce domžalskega bazena in Občine same.

Omogočati večjo aktivnost in boljšo vključenost v

družbo ljudem s posebnimi potrebami.

Osveščati okolje glede pomembnosti čistega okolja in 

ekoloških problemov.

V klubu bomo aktivno podprli dobrodelen program »Mavrica 

nasmehov«, s katerim naš generalni sponzor podpira šole in vrtce in 

pomaga v situacijah in pri projektih, kjer je močno potrebna pomoč, kot 

so na primer »Botrstvo«, združenje SOS in begunska kriza.
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01. M L A D I N S K I  P O G O N

Mladinski pogon Helios Suns Domžale temelji na izjemni tradiciji dela z mladimi košarkarji v regiji. Selekcije mladinskega 

pogona predstavljajo drugo in morda najpomembnejšo stopnico v športni piramidi delovanja kluba. Rezultati tako 

historično kot iz zadnjega obdobja pričajo o uspešnosti našega delovanja in izpolnjenih ciljih, ki nam jih zadajajo naši 

zvesti pokrovitelji. V pričujoči predstavitvi skušamo zajeti le najbolj ključne smernice našega delovanja.
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Pravil o 1
KOŠ ARKA NI ENAKO KOŠ ARKAR

Pravil o 2
VIŠINA NI DOVOLJ!

V vsaki starostni kategoriji omogočamo vadbo in tekmovanja v dveh selekcijah, s čimer košarko približamo čim večjemu številu mladih zanesenjakov. 

Za razliko od nekaterih naših konkurentov, ne želimo odsloviti tudi tistih, ki morda ne bodo nikoli dosegli vrhunskega nivoja, pač pa jih z vsemi 

močmi skušamo zadržati v naši košarkarski razširjeni družini kot košarkarske delavce – sodnike, zapisnikarje, trenerje ali vsaj naše zveste navijače! Če 

se v posamezni selekciji pojavi preveliko število igralcev, poskrbimo za usmerjanje v sosednje klube, s katerimi dobro sodelujemo. Igralce, ki si mesta 

v naših selekcija ne izborijo, konstruktivno usmerjamo v druge klube in jim a-priori ne onemogočamo prestopov, v kolikor si to upravičeno želijo.

Delo vseh naših selekcij ob sami košarki spremlja tudi kondicijska priprava. Naš kondicijski trener opravlja redne standarnizirane kondicijske in 

antropomorfne meritve in spremlja napredek in razvojne morfološke spremembe posameznih igralcev od pionirskih selekcij dalje.

Zavedamo se, da je ob rednem šolanju zelo težko vzpostaviti “profesionalen” režim treniranja ali način življenja najstnika. Če se zavedamo koliko 

obremenitev imajo danes srednješolci ugotovimo, da jim primanjkuje časa za kvaliteten počitek in prehranjevanje. Igralcem svetujemo in jih 

usmerjamo glede zdrave prehrane in splošno zdravega načina življenja. Pri prenasičenosti nas telo po navadi opozori v obliki poškodbe, zato igralce 

poskusimo čim bolje osveščati o pasteh nezdravega modernega življenjskega sloga. Veliko časa posvetimo vajam za preventivo poškodb, v smislu 

propriocepcije in kvalitetnih razteznih vaj. Doziranje obremenitev je tema, kateri posvečamo ogromno pozornosti.
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Pravil o 3 - KOMUNIKACIJA
V našem klubu uvajamo čim večjo enakovrednost med člansko ekipo in mladimi selekcijami na področju sodobnih internetnih komunikacij. 

Klubski predstavnik za stike z javnostmi tako ažurno obvešča javnost o vseh aktivnostih in rezultatih naših mladinskih selekcij. Informacija je redno 

podprta s sliko, besedo in le se le da video vsebinami. Želimo, da imajo vse selekcije dovoljšno pozornost, prav tako pa spodbujamo, da vsebine 

igralci soustvarjajo sami in s tem še dodatno širijo svoja obzorja in družabnih omrežij ne uporabljajo le kot mašilo, ki povzroča neprijetne motnje 

pozornosti.

Ne samo na nivoju košarkarske šole, tudi na nivoju selekcij skušamo gojiti čim bolj pristen odnos s starši naših košarkarjev. Na začetku sezone tako 

organiziramo sestanek za starše, kjer jim predstavimo tekmovalne skupine, urnike treningov, tekmovalni sistem, ter koledar turnirjev in priprav. 

Sestanek izkoristimo, da starše napeljemo k načelom iz “častne starševske”. Vsa pravila oz. obveznosti, ki jih zahtevamo od igralcev na sestanku 

predstavimo tudi staršem. Na željo igralca ali starša se lahko vedno dogovorimo za posamični sestanek, ki ga opravimo v klubskih prostorih.

Za obe kadetski in mladinski ekipi skozi celo sezono vodimo 

in analiziramo statistiko. Izpisane statistike trener obdela in 

jih postavi v kumulative, tako da lahko v vsakem delu sezone 

pregledamo ekipne in individualne statistične podatke.

Psihologijo športa jemljemo kot pomemben aspekt 

modernega pristopa k trenažnemu in tekmovalnemu 

procesu. Glede na individualne specifike posameznih igralcev, 

spodbujamo tovrstne aktivnosti pri tistih, za katere ocenjujemo, 

da tak pristop potrebujejo in jim pri tem pomagamo pri 

angažiranju izbranega zunanjega športnega psihologa.
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S O D E L O V A N J E  S  Š O L A M I

M L A D I N S K I  P O G O N  V  Š T E V I L K A H

Odlično sodelovanje imamo s Sednješolskim centrom Domžale. S pomočjo tripartitne Pedagoške pogodbe 

lahko dijaki, ki so v šoli uspešni prilagodijo urnike glede na jutranje klubske aktivnosti. Uspešno sodelujemo tudi z 

Ljubljanskimi srednjimi šolami, ki imajo športne oddelke (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Šentvid) in našim igralcem 

omogočajo dopoldanske treninge v sklopu njihovega košarkarskega programa.

Naš pogon sestavlja 16 ekip, 8 vadbenih selekcij, 5 ekip iz Šole košarke (5x U9, 3x U11, 2x U13, 2x U15, 2x U17, 2x U19), 

kar skupaj pomeni kar 120 otrok v klubskih selekcijah in 60 otrok v selekcijah cicibanov U9 iz Šole košarke. Nad 

selekcijami bdi 6 košarkarskih trenerjev in 1 kondicijski, kar omogoča ne preštevilno oblikovanje vadbenih skupin in 

dobro individualno delo.

Kadetski in mladinski igralci so ob ponedeljkih dopoldan prosti zaradi regeneracije. Od torka do petka lahko obiskujejo jutranje 

treninge pred poukom, pod pogoji, ki jih uskladimo s šolskimi obveznostmi posameznikov.

Ekipe U11 trenirajo 3x 1,5h

Ekipe U13 trenirajo 4x 1,5h

Ekipe U15 trenirajo 5x 1,5h

Ekipe U17 in U19 - 5x 1,5h in 2x 45min fitnes + možnost dopoldanskih treningov 4x 1,5h



#mismohel ios #brezvasninas

STRAN: 29 // 63

D O D AT N E  T E K M E  I N  T U R N I R J I

Zaradi velike tradicije in dobre organizacije kluba so naše mlade selekcije redne gostje močnih mednarodnih turnirjev 

v tujini, ki omogočajo primerjavo z vrstniki, nam po eni strani odpirajo vrata v svet, igralce postavljajo na širši košarkarski 

zemljevid, nekatere pa na realna tla. Rezultat našega dela so številni igralci, ki trkajo ali pa so že vstopili skozi vrata 

slovenske članske reprezentance, številni naši igralci pa tvorijo jedra mlajših izbranih vrst.

Močne tekme z mednarodno udeležbo organiziramo tudi sami. Vsi igralci stari med 14 in 19 let morajo opraviti seminar 

za pomožne sodnike (začetni ali obnovitveni) in s tem razširiti svoje košarkarsko znanje. Na tekmah mladinskega 

pogona vse storitve zapisnikarske mize opravljamo sami z lastnim kadrom, s čimer krepimo klubsko zavest in nižamo 

stroške delovanja pogona v časih, ki to pač zahtevajo.

Zavoljo zagotavljanja varnosti in profesionalnega odnosa do vseh selekcij, naše ekipe, za razliko od mnogih klubov, na 

vse oddaljene tekme in turnirje potujejo z organiziranim avtobusnim prevozom.
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R A Z V I J A N J E  K L U B S K E  P R I P A D N O S T I

Ogled članske tekme je enakovreden udeležbi na treningu. Seveda ni obvezen, a v klubu poskušamo pri igralcih 

vzbuditi čim večjo klubsko pripadnost in jih motivirati da se “zastrupijo” z ogledom članskih tekmovanj. Vse skupaj je 

lažje, če se v članski ekipi pojavijo mladinci oz. igralci, ki prihajajo iz mladinskega pogona, seveda pa je tudi rezultat 

članske ekipe magnet za večjo pripadnost.

Članski igralci nam »uslugo 

vrnejo« in se v sklopu 

promocij tekem podajo 

na treninge šolskih ekip, 

sodelujejo na tekmovalnih 

dnevih košarkarske šole, 

da bi se mladim igralcem 

čim bolj približali, kar je 

redka praksa v slovenskih 

košarkarskih klubih.
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02. Š O L A  K O Š A R K E

Klubska košarkarska šola predstavlja enega temeljev delovanja našega kluba. KŠ Helios Suns Domžale velja za eno 

najmočnejših tovrstnih šol v Sloveniji. Pod okriljem našega kluba vadi okoli 700 otrok, v prihodnosti pa na tem področju 

načrtujemo še dodatno širitev. Trenutno naši najmlajši vadijo na 8 regionalnih osnovnih šolah (Venclja Perka, Domžale, 

Rodica, Trzin, Mengeš, Dragomelj, Jurija Vege Moravče, Janka Kersnika Brdo) in 3 podružničnih šolah (Ihan, Krašnja, 

Blagovica).

Vadba je za otroke 1x ali 2x tedensko brezplačna, treninge delimo po triadah, vsak mesec pa se otroci preizkusijo 

tudi tekmovalno na Dnevu KŠ, kjer svoje veščine pokažejo na čisto pravih košarkarskih tekmah. Poseben praznik 

predstavlja Novoletni dan KŠ, kjer vse naše talente obdarimo in se skupaj poslovimo od starega leta ter pozdravimo 

novo, v katerem bomo še nekaj boljši ... in nekaj centimetrov višji!
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Zaključek vsakoletnega projekta predstavlja Košarkarski dan s piknikom, ki ga organiziramo na prostem v košarkarskem 

parku Domžale.

V klubu organiziramo tudi tradicionalni Poletni košarkarski poletni tabor. Teden dni igrive košarke v naravnem okolju 

in pod budnim očesom najboljših vaditeljev smo v zadnjem času organizirali v Savudriji. Tabora se vsako leto udeleži 

okoli 60 otrok. Glede na veliko zanimanje, pa nameravamo tabor v prihodnosti še razširiti.
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Delo v košarkarski šoli poteka na najvišjem možnem strokovnem nivoju z certificiranimi trenerji in vaditelji, vadba 

je omogočena skozi celotno obdobje šole in se prilagaja letnemu kurikulumu ter spodbuja splošno izobraževanje, 

razgledanost ter etično moralno vzgojo posameznika zavedajoč se, da mora biti košarka v tem obdobju razvoja 

mlade osebnosti hobi, užitek in ljubezen ter nikakor prisila. Velik pomen dajemo komunikaciji s starši, pri čemer 

prisegamo na odkrit obojestranski odnos. V košarkarski šoli strogo sledimo smernicam kluba, ki nam narekujejo, da 

skušamo najboljše domače košarkarje uspešno vključiti v klubske selekcije, od koder jim zaželimo srečo pri prehodu 

med profesionalce.
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#mismohelios
#brezvasninas

SPONZORSTVO
IN DONACIJE
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01. M O Ž N O S T I 
S P O N Z O R I R A N J A

Zavedamo se, da je v današnjih časih težko namenjati sredstva za oglaševanje in druge trženjske aktivnosti, zato smo 

se v našem klubu odločili oblikovati pakete, ki so cenovno dostopni za vsa podjetja, ki bi želela z manjšim vložkom 

pristopiti k našemu dolgoročnemu projektu in postati del košarkarske družine s kar 70 letno tradicijo. Zavezujemo 

se, da bomo vsakemu partnerju po najboljših močeh skušali povečati vidnost in prepoznavnost njegovih blagovnih 

znamk, predvsem pa omogočili povezovanje z ožjim in širšim okoljem v okviru družine obstoječih in novih klubskih 

sponzorjev in partnerjev.

Šport dandanes velja za odlično sponzorsko platformo. Športniki so odlični komunikatorji vrednot in ciljev podjetja, 

zato so sponzorstva v športu dragocen trženjski pristop, v manjših okoljih kot je domžalsko, pa potrebujejo še bolj 

poseben, oseben in angažiran pristop k aktivaciji. Le-ta lahko vložek osmišlja.

V svojem novem pristopu dajemo velik poudarek na družbeno odgovornost, ki jo bomo sami sebi in vsem našim 

partnerjem krepili tudi skozi poseben projekt »Pisani nasmehi«, ki ga bomo skozi celotno sezono peljali z roko v roki 

z našim generalnim pokroviteljem, mestno občino Domžale in partnerji, ki nam bodo pri tem želeli pomagati.
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V klubu nudimo različne možnosti na področju oglaševanja 

in drugih trženjskih aktivnosti, ki vam bodo pomagale 

doseči ciljno občinstvo ter bodisi povečati prepoznavnost 

svoje blagovne znamke ali okrepiti svojo podobo na tržišču. 

Z ogledom tekme lahko v sproščenem vzdušju sklenete 

posel z novim ali utrdite odnos z obstoječim partnerjem, 

nagradite vdane zaposlene ali spoznavate nove potencialne 

partnerje.

Skupaj lahko pripravimo koncept, ki bo prilagojen vašim 

željam in ponudbi vaših produktov ali storitev. Pomagali 

vam bomo izrabiti vse prednosti in koristi, ki jih ponujajo 

naše možnosti.

Pripravili smo tudi nekaj oglaševalskih paketov, ki pa jih 

lahko vedno prilagodimo tudi željam in specifikam vašega 

podjetja.

GENERALNI SPONZOR
400.000 EUR

ZLATI SPONZORJI
70.000 EUR

SREBRNI SPONZORJI
50.000 EUR

BRONASTI SPONZORJI
15.000 EUR

PODPORNIKI
1 .000 - 10.000 EUR
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02. P A K E T  P O D P O R N I K
( 1 . 0 0 0  -  1 0 . 0 0 0  E U R )

Podporniku nudimo paket vstopnic za vsoti prilagojeno število tekem po lastni izbiri. Paket vstopnic vključuje vstopnice na tribuni za 

domačo klopjo za vsako izbrano tekmo in 2 sezonski VIP vstopnici – članstvo v Helios Suns VIP klubu.

Podpornik s sponzoriranjem pridobi še naslednje pravice*:

Umestitev logotipa s povezavo na spletno stran sponzorja na uradni klubski spletni strani.

Možnost objave PR novic preko vseh klubskih komunikacijskih kanalov 2x letno.

Vključitev v aktivnosti klubskega projekta družbene odgovornosti Mavrični nasmeh.

Dodatna promocija po dogovoru v skladu z hierarhijo klubskih sponzorjev.
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03. P A K E T  B R O N A S T I  S P O N Z O R
( 1 5 . 0 0 0  E U R )

Bronastemu sponzorju nudimo 10 sezonskih vstopnic za domačo klopjo in 2 sezonski VIP vstopnici – članstvo v Helios Suns VIP klubu.

Podpornik s sponzoriranjem pridobi še naslednje pravice*:

Umestitev logotipa s povezavo na spletno stran sponzorja na uradni klubski spletni strani.

Možnost objave PR novic preko vseh klubskih komunikacijskih kanalov 3x letno.

Promocija preko klubskih družabnih omrežjih.

Vključitev v aktivnosti klubskega projekta družbene odgovornosti Mavrični nasmeh.

Možnost organizacije nagradnih iger v sklopu domačih tekem v dvorani.

Možnost deljenja promocijskih materialov v sklopu domačih tekem med publiko.

»Meet and greet dogodek« 1x letno.

Dodatna promocija po dogovoru v skladu z hierarhijo klubskih sponzorjev.
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04. P A K E T  S R E B R N I  S P O N Z O R
( 5 0 . 0 0 0  E U R )

Srebrnemu sponzorju nudimo 15 sezonskih vstopnic za domačo klopjo in 4 sezonski VIP vstopnici – članstvo v Helios Suns VIP klubu.

Podpornik s sponzoriranjem pridobi še naslednje pravice*:

Umestitev logotipa s povezavo na spletno stran 
sponzorja na uradni klubski spletni strani.

Možnost objave PR novic preko vseh klubskih 
komunikacijskih kanalov 4x letno.

Promocija preko klubskih družabnih omrežjih.

Vključitev v aktivnosti klubskega projekta družbene 
odgovornosti Mavrični nasmeh.

Možnost organizacije nagradnih iger v sklopu domačih 
tekem v dvorani.

Možnost deljenja promocijskih materialov v sklopu 
domačih tekem med publiko.

Umestitev logotipa podjetja na ogrevalni dres 
košarkarjev članske ekipe.

Umestitev logotipa podjetja na tekmovalni dres 
košarkarjev članske ekipe v skladu s pravili posameznih 
tekmovanj in v kolikor mesto ni že zakupljeno.

Umestitev logotipa na konstrukcijo koša v domači 
dvorani.

Postavitev oglasnega panoja (3x1m) na vidno mesto v 
domači dvorani.

Logotip sponzorja na medijskem panoju kluba.

»Meet and greet« dogodek 1x letno.

Dodatna promocija po dogovoru v skladu z hierarhijo 
klubskih sponzorjev.
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05. P A K E T  Z L AT I  S P O N Z O R
( 7 0 . 0 0 0  E U R )

Srebrnemu sponzorju nudimo 20 sezonskih vstopnic za domačo klopjo in 4 sezonski VIP vstopnici – članstvo v Helios Suns VIP klubu.

Podpornik s sponzoriranjem pridobi še naslednje pravice*:

Umestitev logotipa s povezavo na spletno stran 
sponzorja na uradni klubski spletni strani.

Možnost objave PR novic preko vseh klubskih 
komunikacijskih kanalov 5x letno.

Promocija preko klubskih družabnih omrežjih.

Vključitev v aktivnosti klubskega projekta 
družbene odgovornosti Mavrični nasmeh.

Možnost organizacije nagradnih iger v sklopu 
domačih tekem v dvorani.

Možnost deljenja promocijskih materialov v 
sklopu domačih tekem med publiko.

Umestitev logotipa podjetja na ogrevalni dres 
košarkarjev članske ekipe.

Umestitev logotipa podjetja na tekmovalni dres košarkarjev 
članske ekipe v skladu s pravili posameznih tekmovanj.

Umestitev logotipa na konstrukcijo koša v domači dvorani.

Postavitev oglasnega panoja (3x1m) na vidno mesto v 
domači dvorani.

Logotip sponzorja na vstopnicah za tekme.

Logotip sponzorja na medijskem panoju kluba.

Logotip na metlah za brisanje parketa.

Možnost predstavitve sodelovanja na posebni novinarski 
konferenci.

»Meet and greet« dogodek 2x letno.

Dodatna promocija po dogovoru v skladu z hierarhijo 
klubskih sponzorjev.
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06. P A K E T  » V I Š I N A  N I  D O V O L J «

Glede na to, da se Helios Suns Domžale ponaša z najmočnejšim mladinskim pogonom v Sloveniji in izjemno uspešno košarkarsko šolo, 

ki jo načrtujemo širiti tudi v širšo okolico, bomo veseli vaše podpore tudi na tem področju. Vsakemu prijatelju kluba, navijaču, staršu, 

podjetniku smo pripravljeni oblikovati individualni paket za pomoč našemu mladinskemu pogonu. Naš klub sodeluje na številnih 

močnih turnirjih doma in v tujini, kar seveda predstavlja stroške in logistične izzive. Pod budnim očesom naših vaditeljev trenira okoli 700 

otrok, ki potrebujejo ustrezno športno opremo, zdravo športno prehrano. Z vsako vašo pomočjo ali pozornostjo bodo fantje zrasli prave 

košarkarje in morda nekoč nastopili za člansko ekipo, kar je eden izmed naših bolj pomembnih klubskih ciljev in smotrov delovanja.

Za ustrezni znesek ali storitev pomoči, lahko sponzorju ponudimo:

Oglaševanje na dresih selekcij U17 in U19

Umestitev logotipa s povezavo na spletno stran sponzorja na uradni klubski spletni strani.  Možnost objave PR novic 

preko vseh klubskih komunikacijskih kanalov 5x letno.

Promocija preko klubskih družabnih omrežjih.

Vključitev v aktivnosti klubskega projekta družbene odgovornosti Mavrični nasmeh.
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07. S P O N Z O R S T V O  M L A D I
N O V  Z A G O N  Z A  M L A D  P O G O N !

Mladinski pogon in košarkarska šola v našem klubu predstavljata prav poseben steber delovanja. S 700 člani in v prihodnji sezoni s kar 

14 uradnimi tekmovalnimi selekcijami in več kot 15 trenerji in vaditelji predstavlja delo z mladimi velik organizacijski pa tudi finančni 

izziv.

Glede na tradicionalno usmeritev kluba v delo z mladimi, v klubu programov delovanja mladih selekcij in košarkarske šole ne glede na 

vedno omejen sredstva ne bomo krčili. Verjamemo namreč, da je usmeritev dolgoročno in družbeno odgovorno edina prava.
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Ob dejstvu, da naše selekcije znotraj Slovenije osvajajo številne naslove državnih prvakov ali pa se vsaj borijo za najvišja mesta ter 

vzporedno klub, mesto Domžale in slovensko košarko uspešno predstavljajo tudi na številnih mednarodnih turnirjih, se zavedamo, da 

vsi izbrani fantje na koncu ne bodo igrali vrhunske košarke. Pa nič zato! V klubu iz vrst le-teh črpamo lastne kadre za delo v košarki. Naši 

nekdanji košarkarji postajajo statističarji, zapisnikarji košarkarski sodniki, trenerji, fizioterapevti, nekateri celo zdravniki, drugi pa nekoč 

morda uspešni podjetniki in s tem potencialni partnerji ali celo pokrovitelji kluba. Vsekakor pa vsi ostajajo naši navijači.

Da bi projekt lahko ohranjali na enakem nivoju ali pa ga dvignili še višje, smo pripravili posebne partnerske pakete, s katerimi lahko v 

sodelovanje vključimo tudi vas kot posameznike, navijače, starše ali vaša podjetja in poslovne partnerje.
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Z A K A J  P O D P R E T I  N A Š  M L A D I  P O G O N ?

Sponzorstva v športu pri nas so od nekdaj tržna zagonetka. Klubi se zavedamo majhnosti našega tržišča, vemo, da davčna zakonodaja 

ne spodbuja tovrstnih aktivnosti, vemo, da klubi pogosto poslujejo netrasparentno in vzbujajo strah pred vlaganjem vanje. Pri nas temu 

ni tako! Da bi vas v to prepričali tudi v praksi, smo pripravili posebne sponzorske pakete v podporo mladinskemu pogonu kluba, katerih 

sredstva bodo porabljena izključno za ciljni namen po izboru pokrovitelja, mecena, donatorja.

V naslednji sezoni smo pripravljeni naše mlade selekcije poimenovati po posameznih pokroviteljih. Izbrana ekipa bo tako na vseh 

uradnih tekmah in vseh komunikacijah nosila posebno ime in s tem spominjala na njenega glavnega podpornika na naslednje načine:

IMENSKE PRAVICE SPONZORJA

VIDNOST SPONZORJA

PORABA SREDSTEV SPONZORJA

RAZLAGA IN PRIMERI

URADNO IME EKIPE
URADNI LOGOTIP EKIPE

OMEMBA V VSEH PR NOVICAH
DRUŽABNA OMREŽJA
LOGOTIP NA DRESU 
PLAKAT V DVORANI

SOFINANCIRANJE LOGISTIKE EKIPE
SOFINANCIRANJE DELA TRENERJA
SOFINANCIRANJE ŠTIPENDISTOV

Izbrana selekcija nosi ime „KK Helios Avtopralnica Janez U19“
Izdelava logotipa ekipe (vključujoč KK Helios)

Omemba sponzorja pri poročanju o vseh aktivnostih izbrane ekipe v medijih.
Omembe in zahvale sponzorju pri vseh aktivnostih izbrane ekipe na klubskih omrežjih.
Logotip sponzorja na igralnem dresu izbrane ekipe.
Plakat sponzorja 3x1 m v dvorani, kjer izbrana ekipa igra domače tekme.

Prevozi, dvorana, prehrana, športna oprema, bandaže…
Honorar trenerja - lahko preko kluba ali direktno od sponzorja
Štipendiranje izbranega igralca - lahko preko kluba ali direktno preko sponzorja
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C E N I K  P O K R O V I T E L J S T V A  P O S A M E Z N I H  S E L E K C I J

Omemba sponzorja pri poročanju o vseh aktivnostih izbrane ekipe v medijih.
Omembe in zahvale sponzorju pri vseh aktivnostih izbrane ekipe na klubskih omrežjih.
Logotip sponzorja na igralnem dresu izbrane ekipe.
Plakat sponzorja 3x1 m v dvorani, kjer izbrana ekipa igra domače tekme.

Prevozi, dvorana, prehrana, športna oprema, bandaže…
Honorar trenerja - lahko preko kluba ali direktno od sponzorja
Štipendiranje izbranega igralca - lahko preko kluba ali direktno preko sponzorja

U19 A

U19 B

U17 A

U17 B

15.000 EUR

5.000 EUR

10.000 EUR

3.000 EUR

U13 A

U13 B

U11 A

U11 B

U9 A

U9 B

5.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

2.000 EUR

U15 A

U15 B

7.000 EUR

3.000 EUR
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08. P A K E T  A D R I AT I C

Po krajšem premoru se v sezoni 2018-2019 klub vrača tudi na »Balkan«. KK Helios je zavoljo svojih dobrih rezultatov in stabilnosti prejel 

povabilo za sodelovanje v ABA2 ligi, kar izjemno razširi tržne zmožnosti  kluba. Svojo prisotnost bomo tako znova razširili preko svojih 

meja na Hrvaško, BIH, Srbijo, Makedonijo in Črno Goro – tržišča brez dvoma zanimiva za naše pokrovitelje in partnerje.

Našim najbolj zvestim – Zlatim – sponzorjem bodo razširjene možnosti oglaševanja ponujene v osnovnem paketu, tistim, pa ki jih bi 

zanimal nastop podjetja ali blagovne znamke le v tem tekmovanju, pa smo pripravili poseben »Paket Adriatic«, ki ponuja sledeče:

Izpostavitev oglasnega sporočila ne LED ekranih na 
vseh tekmah s TV prenosom s celotno dolžino (42m) 
in trajanjem predvajanja najmanj 100 sekund v času 
tekme  v TV prenosu.

Postavitev parketne nalepke na igrišču kot prikazuje 
slika poleg.

Postavitev parketne nalepke za košem kot prikazuje 
slika poleg.

Logotip podjetja na ogrevalnem dresu ABA lige.

Oglaševanje preko klubskih spletnih kanalov kot je 
predvideno za Zlate sponzorje in predstavljeno zgoraj.

CENA PAKETA ADRIATIC:  40.000 EUR/SEZONA
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09. D E L U J  L O K A L N O ,  Z M A G U J  G L O B A L N O !

Da bi bila motivacija naših pokroviteljev še nekoliko večja in družbeno odgovorna smo se odločili del pridobljenih sredstev 

nameniti tudi za gradnjo »Heliosove hiše košarke«, kjer načrtujemo nastaniti naše najbolj obetavne igralce in tiste, ki niso avtohtoni 

Domžalčani. Pri Heliosu se zavedamo, da je naše poslanstvo mlade fante vzgojiti tudi v razgledane, izobražene in odgovorne 

može, zato se lotevamo akademskega pristopa k delu z mladimi. V Heliosovi hiši košarke bomo tem fantom nudili urejeno zdravo 

(in toplo) prehrano, 24 urni nadzor skrbnika trenerja in gospodinje, študijsko sobo in jedilnico. Heliosova hiša košarke bo zrasla 

na dosegu nog od same dvorane, kjer bodo fantom na voljo naši trenerji, kondicijski trenerji in časovno praktično neomejena 

uporaba fitnes centra. Na voljo jim bo klubski fizioterapevt in kondicijski trener, klubsko vodstvo pa bo vedno znalo prisluhniti in 

prilagoditi svoje delo specifičnim potrebam posameznika.

Vse pokrovitelje našega mladinskega pogona bomo redno 

obveščali in vključevali v komunikacijo in organizacijo dela 

z mladimi. Vse podpornike pa bomo ob koncu sezone tudi 

ustrezno pogostili, strinili glave in skupaj odločili, kako postati 

še boljši!
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10. M O Ž N O S T  O G L A Š E V A N J A :
S P L E T N A  S T R A N
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11. M O Ž N O S T  O G L A Š E V A N J A :
S O C I A L N A  O M R E Ž J A



#mismohel ios #brezvasninas

STRAN: 51 // 63

12. M O Ž N O S T  O G L A Š E V A N J A :
P L E S A L K E  I N  M A S K O TA
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13. M O Ž N O S T  O G L A Š E V A N J A :
T E K M O V A L N I  I N  O G R E V A L N I  D R E S I
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14. M O Ž N O S T  O G L A Š E V A N J A :
D R E S I  M L A J Š I H  S E L E K C I J
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15. M O Ž N O S T  O G L A Š E V A N J A :
P A N O J I  O B  I G R I Š Č U ,  V  D V O R A N I
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16. M O Ž N O S T  O G L A Š E V A N J A :
P R E S S ,  M E E T  &  G R E E T
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#mismohelios
#brezvasninas

HELIOS SUNS
VIP KLUB
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01. V I P  K L U B

Helios Suns VIP klub je prostor, kjer v klubu že tradicionalno gostimo naše povabljene goste – tako iz vrst pokroviteljev, partnerjev in 

najožjih prijateljev in podpornikov kluba. VIP prostor je bil, tako kot večina preostalih prostorov v dvorani, prenovljen pred nekaj leti in 

omogoča prijetno druženje za vse povabljene. V VIP prostoru vas bomo razvajali z osvežilnimi brezalkoholnimi pijačami, vrčkom piva in 

domače ponudbe vin. Da želodec ne bo prazen, bomo poskrbeli z narezki, na bolj pomembnih in prelomih tekmah pa tudi s toplim 

bifejem in slaščicami.

Če želite narediti vtis cenjene stranke in partnerje, ustvariti B2B priložnosti ali nagraditi svoje vdane zaposlene, ponujamo tudi možnost 

razširjenega obiska. Del VIP prostora lahko prilagodimo in opremimo posebej za vaš dogodek naj si bo druženje za vas in vaše povabljene 

ob praznični priložnosti, rojstnemu dnevu, team buildingu ali pa poslovnemu druženju. Ob tem lahko že uro pred tekmo organiziramo 

tudi prostor za sestanek, ki ga lahko po želji »brendirate« v stilu vašega podjetja v samem VIP prostoru ali klubski sejni sobi, ki jo v tem 

primeru opremimo le za vas.

VIP Gostoljubje je čudovit način, kako lahko s storitvijo na visokem nivoju v sproščeni atmosferi razveselite svoje goste in jim z našo 

pomočjo pripravite dogodek, ki jim bo ostal v lepem spominu. Če pa se ob tem uspe skleniti še kakšen posel, pa nam boste še toliko 

bolj hvaležni.

Tisti najbolj zvesti podporniki boste ob tem izbrali še možnost »meet and greet«, kjer se boste po tekmi lahko podružili in slikali z igralci 

in trenerji članske ekipe! Za organizacijo in uradno fotografiranje bomo poskrbeli mi.
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02. C E N I K  I N  P O N U D B A 
V I P  P A K E T O V

VIP posamezna vstopnica: 20 EUR:

 Sedež na VIP tribuni

 Dostop do Helios Suns VIP kluba med polčasom in po tekmi

VIP sezonska vstopnica: 200 EUR (darilo: majica Helios Suns Domžale)

VIP Deluxe posamezna vstopnica: 25 EUR (NOVO!)

 Sedež ob parketu (t.i. »Jack Nicholson seat«)

 Dostop do Helios Suns VIP kluba pred tekmo, med tekmo in po tekmi
 
 Neomejena pijača

 Majica Helios Suns Domžale

VIP Deluxe sezonska vstopnica: 250 EUR (darilo: dres Helios Suns Domžale s podpisi igralcev)
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 Sedež na VIP tribuni

 Dostop do Helios Suns VIP kluba pred tekmo, med tekmo in po tekmi

 Neomejena pijača

 Topli bife

 Klubska slaščica

 Majica Helios Suns Domžale

 Meet and greet (srečanje z igralci in trenerji članske ekipe)

 Fotografiranje z ekipo

VIP Partner posamezna vstopnica (za skupine): 40 EUR (NOVO!)
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03. Š P O R T N I  B A R  H E L I O S  S U N S

Leta 2019 je bil prenovljen glavni vhod v Športno dvorani Domžale 

in klub je končno lahko uredil novo prodajalno vstopnic ter svoj 

bar, kjer so vedno dobrodošli domači in gostujoči navijači.
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KLUBSKI 
NAVIJAŠKI ARTIKLI

#wearehelios
#NoYouNoUs
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01. N A V I J A Š K I  A R T I K L I

MAJICA

JOPA S KAPUCO

REPLIKA HLAČE

ZAPESTNICA

15,00 EUR

25,00 EUR

20,00 EUR

3,00 EUR

SKODELICA

SLAMNIK

10,00 EUR

25,00 EUR

POLO MAJICA

REPLIKA DRES

KAPA

NAVIJAŠKI ŠAL

18,00 EUR

30,00 EUR

10,00 EUR

12,00 EUR

BIDON 5,00 EUR

#brezvasninas#

HELIO
S SUNS

HELIO
S SUNS

V primeru, da izbranih artiklov ni na zalogi, jih lahko vedno dodatno naročimo.
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@HELIOSSUNS
WWW.HELIOS-SUNS.SI #mismohelios

#brezvasninas

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


