Smučarsko skakalni klub Ilirija, Večna pot 150, 1000 Ljubljana

INFORMACIJE OB VPISU OTROK V KLUB
POSLANSTVO KLUBA
Poslanstvo kluba je vzgajanje vrhunskih smučarjev skakalcev in nordijskih kombinatorcev, ki
z nastopi na različnih tekmovanjih promovirajo državo, mesto in klub. Sodelujemo in
zaposlujemo izobražene športne delavce, s katerimi svojim članom omogočamo najvišjo raven
športnega treniranja. Klub z aktivnostmi pomembno pripomore k napredku in razvoju
skakalnega športa v Sloveniji in smo pomemben člen družbenega okolja, v katerem nosimo
visoko družbeno odgovornost.
VIZIJA KLUBA
V klubu želimo čim več otrok navdušiti za sneg, zimski šport, klub in tako z veliko bazo
tekmovalcev, vzgojenih v skakalni šoli, okrepiti tekmovalni pogon. Želimo, da so naši člani in
članice kakovostni in konkurenčni na slovenskem in svetovnem nivoju. V prihodnosti bo glavno
merilo uspešnosti za nas naša najboljša ekipa, zato je naš poglavitni cilj, da vsi naši člani živijo
za klub in skupaj z njim predstavljajo zgled mlajšim. Naša vizija je postati vodilni klub v razvoju
vrhunskih zimskih športnikov in s tem pomembno prispevati k prepoznavnosti in razvoju
slovenskega smučarsko skakalnega športa. Želimo, da so naši člani pomembni členi
slovenske skakalne in kombinatorske reprezentance in zastopajo klub, glavno mesto in državo
na mednarodnih svetovnih tekmovanjih.
V prihodnje želimo vlagati v znanje svojih trenerjev in z njihovo pomočjo vzpostavili športni
kolektiv, ki predstavlja zdrave, nove standarde, sodobne prijeme, pri delovanju pa je usmerjen
razvojno, sodobno, drugače. Tak pristop želimo imeti predvsem pri strokovnem delu s
tekmovalci, kakor tudi pri vodenju kluba. Želimo se povezovati z lokalnimi, regionalnimi,
podobno mislečimi partnerji na športnem in gospodarskem področju ter z njihovo pomočjo
uresničiti želje svojih otrok, članov kluba. Pomembne stvari, ki bi jih radi v klubu dosegli, so
zaljubljenost v sneg, šport, smučarke skoke in nordijsko kombinacijo, pridobivanje znanja, se
učiti in tudi koga kaj naučiti.
Smučarko skakalni klub Ilirija ima poslanstvo in vizijo za smučarske skoke navdušiti tako otroke
kot starše. Podajamo vam nekaj informacij, ki jih boste potrebovali ob vpisu svojega otroka.
VPIS V SKAKALNO ŠOLO
V klub vpisujemo otroke od 5.-10. leta starosti. Idealen čas za vpis v šolo smučarskih skokov
pa je nekje z vstopom v osnovno šolo. Sestavni del smučarskih skokov je tudi alpsko
smučanje, zato priporočamo, da otroci, preden se vpišejo v klub, že znajo smučati. Tako otroci
namreč veliko hitreje napredujejo in učenje skokov postane veliko lažje.
POTEK TRENINGOV
Treningi skokov potekajo preko celega leta, z izjemo meseca julija, ko imamo "skakalne
počitnice". Poleti skačemo na plastični podlagi, pozimi pa na snegu. Večina treningov poteka
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v Mostecu, na ali ob skakalnicah.
Treningi začetnikov potekajo dvakrat tedensko, praviloma ob 17:00 v Mostecu in trajajo
približno 90 minut.
Otroci začnejo trenirati z opremo za alpsko smučanje, ki jo zagotovite sami. Sestavni del
opreme so tudi smučarski čevlji, čelada, očala, rokavice in kombinezon.
Mladi skakalci in skakalke najprej začnejo z vožnjo po klančini, kasneje pa, glede na napredek
in oceno trenerja, počasi preidejo na najmanjše skakalnice dolžin 6 in 10 metrov.
Zunanji treningi se prilagajajo glede na vremenske razmere (sneg, slabo vreme). Kadar tekme
in treningi potekajo izven Mosteca, vas prosimo za pomoč pri prevozu svojih otrok.
STROŠKI OB VPISU OTROKA V SKAKALNI KLUB
Članarina:
Otroci se na začetku lahko preizkusijo na prvih treh treningih popolnoma brezplačno. Če se
odločijo, da bi redno obiskovali treninge, morate starši poravnati članarino klubu in članarino
panožni športni zvezi (Modra kartica – več informacij najdete na spletni strani
www.modrakartica.com). Plačana članarina velja za tekočo smučarsko sezono, ki se začne
vsakega 1. julija in konča 30. junija prihodnje leto. Članarino za podaljšanje članstva je
potrebno plačati do 30. junija za prihajajočo sezono. Lastnost člana kluba z vsemi pravicami
in dolžnostmi član ohranja še štiri mesece po končani sezoni. Če v tem roku ne plača članarine,
mu članstvo avtomatično ugasne.
Višina članarine se določa na redni letni skupščini kluba in trenutno znaša:
●
●
●
●

Podporni člani - 10 evrov,
Aktivni člani do 15 let – 25 evrov,
Aktivni člani nad 15 let – 35 evrov,
Aktivni član (potrebujem Modro kartico) – 25/35 evrov + 25 evrov (Modra kartica):
o MALA MODRA KARTICA (sodnik)
o MALA MODRA KARTICA (drugo)
● Član tekmovalec (potrebujem Modro kartico) – 25/35 evrov + Modra kartica odvisno od
paketa:
o MALA MODRA KARTICA
o VELIKA MODRA KARTICA paket 55
o VELIKA MODRA KARTICA paket 65
o VELIKA MODRA KARTICA paket 105
Vadnina:
Plačilo vadnine se vsem otrokom prvi mesec treniranja smučarskih skokov oprosti. V
nadaljevanju znaša višina vadnine do dopolnjenega prvega leta treniranja 40 evrov. Po preteku
enega leta treniranja smučarskih skokov, se znesek poviša na 60 evrov mesečno in se plačuje
11 mesecev v letu.
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Račun za vadnino je izdan dvakrat letno in ga prejmete na elektronski naslov, ki ste ga navedli
na pristopno izjavo. Plačilo računa je možno v enkratnem znesku oziroma se lahko plačuje v
mesečnih obrokih.
OPREMA
Klub bo poskušal poskrbeti za osnovno opremo začetnikov (skakalne smuči, vezi, čevlji,
kombinezon), če bo le-ta na voljo. Za uporabo klubske opreme je v veljavi Pravilnik o uporabi
klubske opreme za smučarske skoke. Pri selekcijah I., II., III., VI. bo klub poskrbel za skakalne
smuči. Ostala oprema se lahko naroča preko kluba po klubskih cenah (ugodnejše cene pri
skupnih oz. klubskih nabavah). Za potrebe nordijske kombinacije bodo v selekcijah potrebovali
tudi opremo za tek na smučeh (v dogovoru s trenerji).
ORGANIZIRANOST TRENAŽNIH SKUPIN
Klub ima več tekmovalnih selekcij glede na starost in znanje in sicer:
- začetnike in cicibane,
- I. SELEKCIJA (dečki do 10, 11 let in deklice do 11 let),
- II. SELEKCIJA (dečki do 12, 13 let in deklice do 13 let),
- III. SELEKCIJA (dečki do 14, 15 let in deklice do 15 let),
- IV. in V. SELEKCIJA (mladinci do 16, 18, 20 let, mladinke do 20 let, člani in članice).
PROSTOVOLJSTVO
Klub temelji na prostovoljnem delu staršev in prijateljev smučarskih skokov, zato vas prosimo
za pomoč pri delovnih akcijah (dve zimski in dve letni), organizaciji tekmovanj, pripravi
skakalnic v zimski sezoni ter pri udeležbi na klubskih piknikih. Vsako leto tudi prirejamo Revijo
skokov Mostec, kjer prav tako pričakujemo vašo pomoč.
KOMUNIKACIJA IN OBVEŠČANJE
Komunikacija v klubu poteka na več načinov in sicer starši s klubom in pa klub s starši:
- Starš – trener (treningi, pogovori),
Trenerji: Primož Kožar, Kristjan Deterding, Ožbej Mulec, Rok Mandl in Jaroslav Sakala
- Starši – predstavnika staršev v klubu (pobude, predlogi za delovanje) - Rok Ingolič,
Marko Kramar,
- Starši – direktor kluba (finance, članarina, vadnina) - Žiga Mandl,
- Starši – predsednik kluba (težja vsebina, problematika) - Primož Ulaga,
- Obveščanje staršev s strani kluba je urejeno z objavami na spletni strani
www.sskilirija.com in facebooku ter oglasni deski kluba. Prav tako pa ima tudi vsaka
selekcija predstavnika staršev, kateri z elektronsko pošto obvešča selekcije o delovnih
akcijah, tekmovanjih, družabnem dogajanju, praznovanjih itd.
Predstavniki staršev so:
- začetniki: Matjaž Sova,
- cicibani: Mitja Pucelj in Jana Medved,
- I. selekcija: Špela Ingolič,
- II. selekcija: Urša Ahlin,
- III., IV. selekcija: Vesna Jeglič.
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DOSTOP DO SKAKALNEGA CENTRA
Cesta za dostop do skakalnega centra Mostec poteka po krajinskem parku, zato apeliramo na
vas, da vozite počasi in strpno. Za parkiranje avtomobilov uporabite spodnje parkirišče.
Za vse informacije, ki jih potrebujete, se bomo potrudili najti odgovor.
Priloge:
-

Pravilnik o uporabi klubske opreme za smučarske skoke
pregled poteka komunikacij in kontakti

Tel.: 01 517 40 74
Internet: http://www.sskilirija.com, e-pošta: ssk.ilirija@siol.net
Matična številka: 5059305000, Davčna številka: SI71013105, Transakcijski račun: SI56 3000 0001 1606 086

PRAVILNIK O UPORABI KLUBSKE OPREME ZA SMUČARSKE SKOKE

1. člen
Smučarski skakalni klub Ilirija (v nadaljevanju SSK Ilirija) ima v skladu z vadbenim načrtom za
tekočo tekmovalno sezono obveznost zagotoviti kvalitetne pogoje treninga in dela, osnovno
opremo in udeležbo na tekmovanjih za vse skakalce-tekmovalce (v nadaljevanju skakalci),
razvrščene v posamezne selekcije in glede na usmeritev (solo skoki in nordijska kombinacija
– NK) ter glede na posebni dogovor (status) v selekciji.
2. člen
Enotna oprema skakalcev, ki jo zagotavlja klub enkrat letno, so smuči in potrošni material –
maže.
3. člen
Klub ima na razpolago lastno opremo, ki jo ponuja v najem začetnikom in
cicibanom/cicibankam, tekmovalcem v I., II. in III. selekciji (*opremo bo klub postopoma
nabavljal).
4. člen
SSK Ilirija daje svojim članom na izbiro, da si zagotovijo opremo individualno ali organizirano
preko kluba po klubskih cenah. Prav tako daje klub možnost svojim članom, da najamejo
klubsko opremo po naslednjem ceniku :
Cenik za opremo cicibanov (cene so brez vključenega DDV):
- 4,57 eur/mesec za klubsko skakalno okovje,
- 4,57 eur/mesec za klubski skakalni kombinezon,
- 4,57 eur/mesec za klubske skakalne čevlje.
Cene po posameznih selekcijah se razlikujejo zaradi višje tehnične zahtevnosti opreme, ki je
prilagojena starostni kategoriji in tehnični zahtevnosti objektov, na katerih tekmovalci v
posamezni selekciji nastopajo.
Izposoja klubske opreme poteka mesečno, po izstavljenem računu s strani kluba. Uporabnina
klubske opreme se začne z dnem, ko uporabnik prejme opremo. Uporabnina se plačuje za
enajst mesecev v letu (11 x letno). Ob izposoji skakalnega okovja, skakalnega kombinezona
in skakalnih čevljev je znesek enak 13,71 EUR/mesečno plus DDV.
5. člen
Predvidena življenjska doba opreme je tri leta. Izračun vrednosti najema opreme je osnovan
na dobi uporabe 33 mesecev (tri leta) oziroma dokler posamezen kos opreme ne doseže
vrednosti novega kupljenega kosa opreme. Po tem času daje klub opremo v najem
brezplačno. Uporabnina skakalnega kombinezona se plačuje 22 mesecev.
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6. člen
Vsak skakalec, ki je prejel klubsko opremo, je ob prejemu nove klubske opreme dolžan staro
vrniti. Pri prevzemu opreme se podpiše prevzemnica/zadolžnica. Osnutek zadolžnice je priloga
temu pravilniku.
7.člen
Ostalo skakalno opremo (čelada, očala, rokavice, bunda, perilo, kombinezon, okovje za smuči
in skakalne čevlje in opremo za NK in specialno opremo – rekvizite za izvedbo treningov) si
skakalec zagotavlja individualno ali organizirano preko kluba po klubskih cenah.
8. člen
S staro uporabno skakalno opremo opremlja klub skakalce mlajših starostnih kategorij ter
vzpostavlja obvezno klubsko rezervo. V primeru, da je na zalogi večja količina opreme, kot jo
klub trenutno potrebuje, se le-ta lahko organizirano proda ali odstopi drugim skakalnim klubom.
9. člen
Ob neustrezni uporabi in odnosu do opreme oz. prekomerni uničenosti le-te je najemnik dolžan
plačati odškodnino, ki jo ugotovi skrbnik opreme (SSK Ilirija ali trener).
10. člen
Stanje opreme, zaloge in nove nabave se ugotavljajo enkrat letno z inventuro po koncu
tekmovalne sezone in so osnova za korekcije finančnega načrta oziroma nabave nove opreme
za novo tekmovalno sezono.
Za opremo in vodenje evidence opreme so zadolženi profesionalni trenerji ali oseba, ki je
zadolžena za tekmovalno opremo.
Pravilniku se v posameznem letu doda višina najema izposojene opreme za I. II. in III. selekcijo
z dnem 1. 1. vsakega koledarskega leta, za tekoče leto.

Sprejeto na seji izvršnega odbora SSK Ilirija 16. 1. 2017
Predsednik kluba
Primož Ulaga
Priloga pravilniku:
- kalkulacija cen posameznih dobaviteljev in cen artiklov (cenovni minimum)
- zadolžnica
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ZADOLŽNICA
Vrsta opreme:______________________________________
Proizvajalec:_______________________________________
Leto proizvodnje/nabave:_____________________________
Evidenčna številka:__________________________________
Stanje opreme in posebne oznake:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________
Datum prevzema:___________________________________
Datum vrnitve:______________________________________
Stanje opreme in posebne oznake ob vrnitvi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________

Podpis najemnika:

Podpis skrbnika opreme:
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Cenovni minimum skakalne opreme
Začetniki in cicibani
Oprema
Čelada
Očala
Poddres
Skakalni kombinezon
Rokavice
Skakalni čevlji
Skakalno okovje
Skakalne smuči

Proizvajalec
Bullski - Paxon
Bullski – Eagle
Za & Te
(Češka)
One Way
X-jump
Slatnar – otroško okovje
Sporten/Slatnar
SKUPAJ:
I. selekcija (dečki do 10 in 11 let)
Oprema
Proizvajalec
Čelada
Bullski - Paxon
Očala
Bullski – Eagle
Poddres
Za & Te
Skakalni kombinezon
Za & Te
Rokavice
One Way
Skakalni čevlji
Hopp
Skakalno okovje
Slatnar – otroško okovje
Skakalne smuči
Sporten
SKUPAJ:
II. selekcija (dečki do 12 in 13 let)
Oprema
Proizvajalec
Čelada
Bullski - Paxon
Očala
Bullski – Eagle
Poddres
Za & Te
Skakalni kombinezon
Za & Te
Rokavice
One Way
Skakalni čevlji
Hopp
Skakalno okovje
Slatnar – otroško okovje
Skakalne smuči
Sporten/ Slatnar
SKUPAJ:
III. selekcija (dečki do 14 in 15 let)
Oprema
Proizvajalec
Čelada
Uvex
Očala
Bullski – Eagle
Poddres
Za & Te
Skakalni kombinezon
Za & Te
Rokavice
One Way
Skakalni čevlji
X-jump
Skakalno okovje
Slatnar
Skakalne smuči
Sporten/Slatnar
SKUPAJ:

Cena (brez vključenega DDV)
85,00 eur
35,00 eur
40,00 eur
90,00 eur
25,70 eur
130,00 eur
190,00 eur
150,00 eur/ 230,00 eur
745,70 eur
Cena (brez vključenega DDV)
85,00 eur
35,00 eur
40,00 eur
140,00 eur
25,70 eur
193,00 eur
190,00 eur
220,00 eur
928,70 eur
Cena (brez vključenega DDV)
85,00 eur
35,00 eur
40,00 eur
140,00 eur
25,70 eur
259,00 eur
190,00 eur
270,00 eur
1.044,70 eur
Cena (brez vključenega DDV)
147,50 eur
57,35 eur
60,00 eur
190,00 eur
25,70 eur
259,00 eur
350,00 eur
380,00 eur
1.469,55 eur
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IV. in V. selekcija
Oprema
Čelada
Očala
Poddres
Skakalni kombinizon
Rokavice
Skakalni čevlji
Skakalno okovje
Skakalne smuči

Proizvajalec
Uvex race
Uvex fire race
Za & Te
Za & Te
One Way
Rass
Slatnar
Sporten/Slatnar
SKUPAJ:

Cena (brez vključenega DDV)
147,50 eur
57,34 eur
60,00 eur
327,87 eur
25,70 eur
350,00 eur
350,00 eur
420,00 eur
1.738,41 eur
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