
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Javni zavod Ratitovec vam nudi poslovno sodelovanje v obliki reklamiranja 
vašega podjetja ali društva oz. organizacije v Športni dvorani Železniki, 

Plavalnem bazenu Železniki, Športnem parku Dašnica, Tenis igrišču ter v 
publikacijah in na spletnih straneh Javnega zavoda Ratitovec, katere 

vsakodnevno obišče čez 100 obiskovalcev. 
 
* SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA: 

 
- Pogodbeni  partner  sklene  pogodbo  z JZR, kjer  je  točno določeno 

medsebojno sodelovanje, materialne in druge obveznosti 
- Transparente v dogovorjenih merah in ves potrebni material za reklamiranje 
dostavi pogodbeni partner na svoje stroške oziroma plača stroške izdelave v 

kolikor je takšen dogovor (tisk vam lahko uredimo tudi preko nas) 
- Javni zavod Ratitovec je zavezanec za DDV 

- Za podporo vsem področjem oziroma našim dejavnostim s katerimi se 
ukvarjamo na področju športa, mladine, kulture in turizma se vam že vnaprej 
zahvaljujemo 

 
 

 
I.  Biti SPONZOR v ŠPORTNI DVORANI ŽELEZNIKI  
 
Stabilna namestitev vašega panoja na reklamnih panojih v športni dvorani Železniki v 
poljubni dolžini  in obvezne višine 0,7m.  Cena m2 najema je 300,00 € in DDV v višini 
22% letno. ( cena izdelave takšnega panoja je nekje okrog 110€, ki jo prav tako prevzame 
pogodbeni partner) 
 

- Objava logotipa na spletni strani JZR 
- Omogočene marketinške možnosti po vaših idejah s predhodnim dogovorom 
 

Cena za zgoraj omenjeno je odvisna od dolžine panoja in se pogodbeno veže za 
dobo enega leta. Pogodbo vsako leto podaljšamo pod istimi pogoji.  

 
II.  Biti SPONZOR v PLAVALNEM BAZENU ŽELEZNIKI  
 
Stabilna namestitev vaše nalepke na reklamnih panojih v Plavalnem bazenu Železniki v 
obvezni dolžini 2m in obvezne višine 0,5 m ali v obvezni dolžini 4m in obvezne višine 1m. 
Cena m2 najema je 250,00 € in DDV v višini 22% letno. (cena izdelave takšne nalepke je 
nekje okrog 80€, ki jo prav tako prevzame pogodbeni partner) 
 

- Objava logotipa na spletni strani JZR 
- Omogočene marketinške možnosti po Vaših idejah s predhodnim dogovorom 
Cena za zgoraj omenjeno je odvisna od dolžine nalepke in se pogodbeno veže za 

dobo enega leta. Pogodbo vsako leto podaljšamo pod istimi pogoji.  



 

 
 

 
III.  Biti SPONZOR na ŠPORTNEM PARKU DAŠNICA  
 
Stabilna namestitev vašega transparenta ali blende na mreži odbojke na mivki na 
športnem parku Dašnica v neobvezni dolžini in obvezni višini 1m. Cena m2 najema je 
100,00 € in DDV v višini 22% letno. ( cena izdelave takšnega transparenta ali blende je nekje 
okrog 120€, ki jo prav tako prevzame pogodbeni partner) 
 

- Objava logotipa na spletni strani JZR 
- Omogočene marketinške možnosti po Vaših idejah s predhodnim dogovorom 
Cena za zgoraj omenjeno je odvisna od dolžine transparenta in se pogodbeno 

veže za dobo enega leta. Pogodbo vsako leto podaljšamo pod istimi pogoji.  
 

IIII.  Biti SPONZOR na TENIS IGRIŠČU  
 
Stabilna namestitev blende standardnih mer (6m x 1,5m) na mreži tenis igrišča. Cena 

blende najema je 200,00 € in DDV v višini 22% letno.  ( cena izdelave takšne blende je nekje 
okrog 140€, ki jo prav tako prevzame pogodbeni partner) 

- Objava logotipa na spletni strani JZR 
- Omogočene marketinške možnosti po Vaših idejah s predhodnim dogovorom 

Cena za zgoraj omenjeno je odvisna od dolžine transparenta in se pogodbeno 
veže za dobo enega leta. Pogodbo vsako leto podaljšamo pod istimi pogoji.  

 
primer športne dvorane        primer bazen                

     
primer tenis      primer športni park 

     
 

*DRUGE UGODNOSTI 
 

- Če se oglašujete v Športni dvorani in Plavalnem bazenu vam prostor za 
oglaševanje na športnem parku in tenis igrišču omogočimo brezplačno. (izdelava 

in dostava transparentov je v dogovorjenih merah s strani pogodbenega partnerja)  
- Če se oglašujete na dveh lokacijah in niste izbrali zgornje ugodnosti, vam 
omogočimo 30% popust pri omenjenih oglaševanjih.   


