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Spoštovani, 

 

Zavod ŠKL je neprofitna organizacija, ki z mladimi vseh starosti dela že 19. Let. Skozi naše projekte je 

tekom let zakorakalo preko 130.000 mladih, ravnateljev, učiteljev in mentorjev. 

Z leti smo projekte iz Šolske košarkarske lige razširili, na nogomet, odbojko, med dvema ognjema, 

ples, ŠKL Fireball Eu, Televizijo, radio, časopis in še in še. In vse to izključno s pomočjo naših 

pokroviteljev in njihovih donacij. In ŠKL košarkarska liga je postala ŠKL. 

Tudi nas je ujela finančna kriza in kar nekaj let se že trudimo, da bi tako kot vsa ostala podjetja lahko 

»držali glavo nad vodo«. Ampak mi se ne damo, zmanjšali smo obsege projektov, in preoblikovali 

tekmovalne sisteme. Še vedno pa se bomo trudili, da bodo projekti ŠKL obstali in ostali enako ali še 

celo bolj kvalitetni  kot prej. 

Dodano vrednost našim projektom- predvsem projektoma ŠKL med dvema ognjema in ŠKL Fireball 

Europe, ter turnirjem v vseh športih (ki so letos uvedeni kot novost) pa dajejo prav nagrade, ki jih vsi 

tekmovalci prejmejo na koncu prireditve. 

Ker je v takih časih potrebno razmišljati »out of the box« in ker se zavedamo, da ne moremo vsem 

otrokom ponuditi enakih daril, smo se domislili popolne rešitve. In to je srečelov. Vsi otroci prejmejo 

srečko, ki je dobitna in samo od sreče je odvisno kakšna bo njihova nagrada. Seveda se trudimo, da bi 

bile nagrade enakovredne, pa čeprav so različne. 

Naj vam še na kratko opišemo nakaj statističnih podatkov o tekmovanjih, ki se bodo predvidoma 

pričela novembra: 

 6 tekmovanj med dvema ognjema (razporejena po celi Sloveniji) 

 10 mednarodnih tekmovanj ŠKL Fireball Eu (Italija, Nemčija, Madžarska,Avstrija) 

 Finale ŠKL med dvema ognjema 

 Finale ŠKL Fireball Eu 

 Na vsakem tekmovanju predvidenih cca 14 ekip (vsake ekipa šteje 20 otrok in dva mentorja)  

 Skupaj predvidoma na vseh tekmovanjih ŠKL med dvema in Fireball od 5400 do 6500 otrok 

(vključeni tudi finalni prireditvi) 

 Predvidenih 19 turnirjev v ŠKL Športih (košarka, nogomet,odbojka, ples) za osnovne in 

srednje šole.  

 Skupaj naj bi skozi ta tekmovalni sistem v tem šolskem letu šlo približno 5000 tekmovalcev. 

In na tej točki se obračamo na vas, draga podjetja. 

Zelo prav bi nam prišla kakoršna koli darila, promocijska darila, igrače ipd, ki jih imate morebiti 

pospravljene nekje na dnu skladišča in ne veste kaj bi z njimi.  

Z veseljem jih pridemo iskat in jih odpeljemo, ter sestavimo darilne pakete iz večih majhnih darilc. 

Veseli bomo prav vsega, od barvic, zvezkov, nahrbtnikov, dežnikov,kap, sestavljank, škatlic ... 

Z veseljem pa bomo poskrbeli tudi za vašo promocijo na naših prireditvah. 

Ponudimo vam lahko promocijo na transparentu, kjer bo pisalo »Darila za prireditev so zagotovili« 

(logo na transparentu v velikosti  40x40 cm) 



Vaš logo in povezavo do podjetja bomo objavili: 

Na glavni spletni strani www.skl.si  

Na spletni strani www.skl.si/mdo 

In na spletni strani www.skl-fireball.eu  

Dve objavi podjetij (logoti in povezava do spletne strani) (donatorjev nagrad) v e-novičniku, ki bo 

poslan na našo bazo 6000+ e-naslovov . 

Če želite neposredno promocijo, lahko na vseh prireditvah delite letake ali promocijski material 

 

V primeru, da bi želeli z našim podjetjem bolj aktivno sodelovati pa imamo pripravljene ponudbe od 

Zlatega sponzorstva vse tja do co-brandinga. Pripravimo pa vam lahko tudi posebno ponudbo, ki bo 

pisana na vašo kožo. Možnosti sodelovanja so neomejene. 

 

V primeru, da bi se odločili za donacijo nam lahko pišete na skl@skl.si ali nas pokličete na 01 54 83 

750.  

Veselimo se sodelovanja z vami. 

 

Ekipa ŠKL 
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