
 

 

November 2017 
 
ZADEVA: IZPOSODITE SI POKAL ZMAGOVALCEV EUROBASKETA 2017 IN BODITE DEL NAJVEČJEGA 
USPEHA V ZGODOVINI SLOVENSKE KOŠARKE!  
 
Spoštovani SPONZOR:  
  
V imenu Košarkarske zveze Slovenije in v najinem osebnem imenu bi se vam ponovno radi zahvalila za 
vso podporo pri pohodu naše moške članske košarkarske reprezentance na evropsko zlato v Turčiji. 
 
Naši reprezentanti verjetno ne bi bili tako uspešni, če vi kot sponzor ne bi vložili svoje podpore v ta 
končni uspeh. Vsak sponzor je dodal svoj kamenček v mozaik skupnega uspeha slovenske košarke. 
Zato želimo pripeljati pokal za zmagovalca EuroBasketa 2017 tudi k vam, spoštovani sponzor!  
 
Košarkarska zveza Slovenije vam ponuja možnost, da znotraj svoje organizacije ovekovečite največji 
uspeh slovenske košarke. Naredite sliko ali sebek s pokalom. Uporabite pokal kot orodje za motivacijo 
svojih sodelavcev, udeležencev vašega dogodka, ali pa dogodku podajte dodatno težo ter privabite 
čim več obiskovalcev. 
 
Izposoja pokala za sponzorje KZS je prav tako enkratna priložnost za podporo slovenski košarki in 
klubom, ki so vzgojili naše zlate reprezentante, zato smo se na KZS odločili za projekt ustanovitve 
posebnega košarkarskega sklada, kjer bomo z vašo pomočjo prispevali k razvoju dela naših klubov.  
 
Cena izposoje pokala je 1.000 EUR + DDV + plačilo varovanja (12 EUR + DDV/uro) in prevoza (0,37 
EUR/km). 
 
NAROČILO IZPOSTAVITVE POKALA: 

- Pokal se naroči vsaj 10 dni pred dogodkom, na katerem naročnik želi izpostaviti pokal 
- Pisno naročilo po elektronski pošti na kzs@kzs.si je zavezujoče naročilo, na podlagi katerega 

KZS izstavi fakturo 
- Naročilo mora vsebovati: 
1. Ime dogodka 
2. Vsebina dogodka 
3. Kraj dogodka 
4. Ura začetka dogodka 
5. Točno trajanje izpostavitve pokala 
6. Lokacijo postavitve pokala na dogodku 
7. Podatke za izdajo fakture 
8. Kontaktna oseba sponzorja (telefon, elektronska pošta) 

mailto:kzs@kzs.si


 

 

 
NAVODILA ZA RAVNANJE S POKALOM: 

- Pokal mora biti ves čas predstavitve na stojalu pod steklom 
- S pokalom lahko ravna le varostnik  
- Pokala se ne prestavlja iz prostora, ki je za lokacijo pokala vnaprej določen 

 
Pri izposoji pokala bomo upoštevali vrstni red naročil, sama izposoja pa bo potekala po urniku, ki ga 
najdete na www.kzs.si pod zavihkom “Pokal EuroBasket 2017”.  
 
Z željo, da pokal prinese obilico dodatnega zagona in motivacije vaši organizaciji, vas lepo 
pozdravljamo. 
 
S spoštovanjem, 
 

                                                                                                                   
Matej Erjavec          Radoslav Nesterović 
Predsednik         Generalni sekretar 
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