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PONUDBA ZA SPONZORSTVO/DONATORSTVO  

 

Spoštovani! 

 

Kegljaški klub Lokomotiva je eden najstarejših kegljaških klubov v Sloveniji, 

ustanovljen je bil 24.9.1952. Na našem dvosteznem kegljišču v železničarskem 

naselju Kolonija na Taboru poleg treh tekmovalnih ekip deluje tudi 20 krožkov z več 

kot 200 člani in članicami. Prvo moštvo Lokomotive, ki je vrsto let tekmovalo v 

državni ligi, je leta 2005 osvojilo naslov državnega prvaka v borbenih igrah (leta 

2008 smo bili slovenski podprvaki). Poleg tega so člani našega kluba na državnih in 

območnih prvenstvih v različnih kategorijah osvojili še kopico medalj, redno 

organiziramo tudi ekipna in posamična tekmovanja. 

V tekmovalni sezoni 2015/16 smo osvojili naslov prvakov regijske lige OTS 

Maribor, za tem pa še prvo mesto v kvalifikacijah v Slovenski Bistrici in Slovenskih 

Konjicah ter si priigrali povratek v 3.državno ligo, v kateri smo do leta 2012 

nepretrgoma nastopali 16 let. V tekmovalni sezoni 2016/17 smo v 3.državni ligi 

osvojili drugo mesto, naše vizije oziroma tekmovalne ambicije v bližnji perspektivi 

pa segajo vse do napredovanja v 1.B državno ligo.  
 

Na vas se obračamo s prošnjo oziroma ponudbo za sponzorstvo oziroma donatorstvo, 

za kar se bomo, odvisno od dogovora oziroma višine prispevka, oddolžili z objavo 

vašega imena/logotipa na klubski športni opremi ali na našem kegljišču, ki 

predstavlja zelo frekventno in v reklamno-marketinškem smislu potencialno zelo 

zanimivo lokacijo (prvenstvene tekme sicer igramo v dvorani Tabor). Nudimo pa 

tudi možnost oglaševanja na vsebinsko izjemno pestri in zelo obiskani klubski ter 

domala dnevno ažurirani spletni strani  www.kklokomotiva-mb.si ter na klubskem 

Facebook profilu Kegljaški klub Lokomotiva Maribor - Home | Facebook (tedenski 

doseg ogledov gre v tisoče).  
 
 

Hvala za razumevanje. 
 

S spoštovanjem in športnimi pozdravi! 

 

V Mariboru, junija 2017 

       

      Predsednik kluba:  

                                                             Milan Mikl 
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