Zapisnik sestanka staršev Judo kluba Sokol
Ljubljana, 13.10.2017 in Mirna, 20.10.2017

1. INFORMIRANJE članov poteka prek:
 e-pošte,
 programa E-klub,
 spletna stran
Ljubljana http://www.judoklubsokol.si/index.php?page=planaktivnosti-jk-sokol,
 spletna stran Mirna http://judoklubmirna.wixsite.com/info
 FB Ljubljana
 FB Mirna
2. PLAČILA članarine potekajo prek E-kluba, rezervacija članarine ob daljši odsotnosti člana se
plača 5€ mesečno skladno s Pravilnikom o članarinah JKS, vpis novega člana se plača samo
prvič. Izpis člana se plača v primeru prestopa v drug klub.
3. TEKMOVANJA, priprave, izpiti
 Koledar tekem je za koledarsko leto objavljen na naši spletni strani v rubriki
AKTIVNOSTI.
 STAROSTNE KATEGORIJE ZA LETO 2017 (velja od 1.1.2017-31.1.2017):
 Cicibani U10: 2008, 2009
 Mlajši dečki in deklice U12: 2006, 2007
 Starejši dečki in deklice U14: 2004, 2005
 Mlajši kadeti in kadetinje U16: 2002, 2003
 Starejši kadeti in kadetinje U18: 2001, 2000
 Mlajši mladinci in mladinke U21: 1999, 1998, 1997
 Starejši mladinci in mladinke U23: 1996, 1995
 Člani: 1994 in starejši
 Od 1.1.2018 se vse starostne kategorije premaknejo za eno naprej.
 Izpitna roka sta 2 in sicer zimski – predvidoma februar, ter poletni – predvidoma
junij
 Priprave in tekmovanja: priloga
4. POČITNICE: jesenske, zimske, poletne – DODATNI TRENINGI 2-3 DNI
5. STATUS ŠPORTNIKA lahko pridobijo tekmovalci na način, da v septembru prinesejo iz svoje
šole obrazec, ki ga naš klub odda v potrditev JZS.
6. ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA: V zdravstvenem domu Fužine, ambulanta dr. Maje Kristl (01)
5472-831 se tekmovalec naroči za pregled, ga opravi in pridobi potrdilo. Račun za storitev
prejme naš klub. Na osnovi prikazanih stroškov, tekmovalcu izstavimo račun. Cena storitve
je cca 50€. V primeru, da določene preglede opravi izbrani zdravnik (po navadi sta to
pregled krvi in vode), je storitev cenejša cca 30€.
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Na zdravniškem pregledu je potrebno po priporočilu Judo zveze Slovenije opraviti sledeče
preiskave:
Tekmovalci do dopolnjenega 14.
Tekmovalci od dopolnjenega 14. leta
leta:
dalje:
• laboratorij
• laboratorij
• EKG
• EKG
• ortopedski pregled
• spirometrija
• internistični pregled
• ortopedski pregled
• pregled sluha s šepetom
• internistični pregled
• merjenje višine, teže
• pregled sluha s šepetom
• merjenje krvnega tlaka
• merjenje višine, teže
• napotitev naprej k specialistu,
• merjenje krvnega tlaka
če se pokaže potreba
• napotitev naprej k specialistu, če se
pokaže potreba
7. TRENINGI TEKMOVALCEV: Ker imamo v klubu vse več članov v kategorijah nad 12 let, bomo
k sodelovanju povabili dodatne trenerje. Letos z nami sodelujeta Alojz Črnigoj in Rok
Polajžer.
8. KLUBSKA OPREMA: Do 15.11.2017 zbiramo naročila. NOVO: Dodali smo možnost
bombažne trenirke za otroke.
9. NAMNITEV DOHODNINE 0,5%: Priporočamo se za namenitev dohodnine za delovanje
našega kluba. Več informacij in obrazec najdete na naši spletni strani. HVALA vsem, ki ste to
že storili. Letos smo iz tega naslova prejeli cca 1.000€.
10. ZAVAROVANJE članov: Vse starše obveščamo, da lahko svoje otroke zavarujete v okviru
našega kluba in pridobite ugodno ceno. Sodelujemo z gospo Jasmino Sitar (gsm: 041 315
997), mamico našega člana in zavarovalniško agentko, ki nam je pripravila posebno
judoistično ponudbo. Za mlajše otroke priporoča D paket, kjer je najvišja vsota za zlome,
izpahe... nekaterim pa več pomeni izplačilo invalidnosti in se odločijo drugače. Za vse člane
velja cena z - 20% popusta. Kritje začne veljati takoj naslednji dan po plačilu položnice.
Podrobnosti najdete v prilogi.
11. SPONZORJI, DONATORJI: V sezoni 2017-18 se bomo bolj potrudili za pridobivanje
sponzorskih in donatorskih sredstev. Že nekaj let zapored imamo na seznamu želja
pridobitev klubskega kombija. Če nam kdo lahko pomaga, se toplo priporočamo!
Hvala Vsem, ki ste se sestanka udeležili!
Judo klub Sokol:
Viktorija Pečnikar Oblak
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