
Kontaktni podatki: GSM: 040/298-168 (Nejc), e-mail: nejc_kuhar@yahoo.com 
Društvo za razvoj turnega smučanja 

Kokra 9e, 4205 Preddvor 
TRR: 03126-1000755392 (SKB) 

Nejc Kuhar  

Kokra 9e 

4205 Preddvor 

 

 

ZADEVA: Prošnja za sponzorstvo / donatorstvo 

Spoštovani, 

Moje ime je Nejc Kuhar, star sem 28 let in vam želim predstaviti mojo ponudbo za 

sponzorstvo oz. donatorstvo.  

V zadnjem času sem se v medijih pojavljal predvsem kot rekorder Triglava – najhitrejšega 

vzpona in spusta. Vendar pa je to le kamenček v mozaiku moje športne poti. Sicer sem 

vrhunski turni smučar in gorski tekač s številnimi mednarodnimi uspehi. Naj naštejem le 

nekaj uspehov: zmagovalec tekem svetovnega pokala v gorskem teku (disciplina Vertikal 

Km), uvrstitve med top5 na tekmah svetovnega pokala v turnem smučanju in med top10 na 

svetovnem prvenstvu v turnem smučanju, številni naslovi državnega prvaka. To je le delček, 

sicer pa sem po izobrazbi univ. dipl. geograf, aktiven gorski reševalec, predsednik Društva za 

razvoj turnega smučanja, organizator dveh športnih tekmovanj, poročen, itd. 

Pred mano je zimska tekmovalna sezona v turnem smučanju, ki mi vsako leto predstavlja 

ogromen finančni zalogaj. Vsako leto je le od finančnega stanja odvisno, koliko tekem 

svetovnega pokala se bom udeležil. Želel bi si sezone, ko bi se lahko povsem posvetil le 

treningu in tekmam, brez pomislekov, kje bom dobil denar za pot na tekmo.  

Zelo bom vesel vsakršne vaše pomoči. V kolikor se odločite za sponzorstvo, lahko ponudim 

oglaševanje na moji zelo dobro obiskani in ažurirani spletni strani (www.nejc-kuhar.si), 

oglaševalski prostor na kosih opreme oz. oblačilih med in po tekmi. V prilogi si lahko 

ogledate mojo marketinško ponudbo. 

V kolikor se odločite za podporo, me prosim o tem obvestite, da se bomo lahko dogovorili o 

podrobnostih.  

Hvala za vaš čas in pozornost! 

S spoštovanjem, 

Nejc Kuhar 

 

Priloga:  

- Marketinška ponudba 

- Dosežki preteklih sezon 

- Plan za sezono 2014 

 

http://www.nejc-kuhar.si/
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Marketinška ponudba 

Generalni sponzor (5.000 EUR) 

- Čelada se oblikuje v logotip vašega podjetja, oz. velika nalepka na čeladi 

- Na tekmah gorskega teka našitek na traku na glavi 

- Čepica z vašim logotipom za razglasitve rezultatov 

- Objava logotipa na spletni strani www.nejc-kuhar.si pod rubriko generalni sponzor 

- Izdelava promocijskih plakatov z vašim logotipom v prvem planu 

Zlati sponzor (2.000 EUR) 

- Našitek oz. tisk na prsnem delu tekmovalnih oblačil 

- Našitek oz. tisk na prsnem delu oblačil za razglasitev rezultatov 

- Objava logotipa na spletni strani www.nejc-kuhar.si pod rubriko zlati sponzor 

- Izdelava promocijskih plakatov z vašim logotipom 

Srebrni sponzor (1.000 EUR) 

- Našitek oz. tisk na prsnem delu oblačil za razglasitev rezultatov 

- Objava logotipa na spletni strani www.nejc-kuhar.si pod rubriko srebrni sponzor 

Bronasti sponzor (500 EUR) 

- Objava logotipa na spletni strani www.nejc-kuhar.si pod rubriko bronasti sponzor 

Donatorji 

- Lahko me podprete tudi z donacijo 
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Dosežki preteklih sezon 

Turno smučanje 

 8.mesto na svetovnem prvenstvu 2011 

 9.mesto na svetovnem prvenstvu 2013 

 5.mesto svetovni pokal Etna 2011 

 5.mesto skupni seštevek Grande Course 2011/12 (velike klasike v turnem smučanju) 

 Večkratni državni prvak in zmagovalec slovenskega pokala 

SkyRunning 

 1.mesto Vertical KM Svetovne serije Canazei (ITA) 2012  

 2.mesto skupni seštevek Vertical KM svetovne serije 2012 – svetovni pokal 

 1.mesto Vertical KM Svetovne serije Loutraki (GRE) 2013 

 4.mesto Evropsko prvenstvo Vertical KM 2013 

 Najboljši čas Vertical KM: 31min 00 sec – Fully (SUI) 2012 (5. najhitrejši zemljan) 

Gorski tek 

 2.mesto WMRA Grand Prix Grintovec (SLO) 2013 

 3.mesto WMRA Grand Prix Grintovec (SLO) 2012 

 7.mesto skupni seštevek WMRA Grand Prix 2013 – svetovni pokal v gorskem teku 

 7.mesto Red Bull Dolomiten mann 2012 (gorski tek) 

Ostalo 

 Najhitrejši vzpon in spust na Triglavu – 2h25'24'' 
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Plani za sezono 2014 

Turno smučanje 

 Tekme za svetovni pokal 

 Mountain Attack, Saalbach (AUT) 

 Sella Ronda (ITA) 

 Evropsko prvenstvo Andorra  

SkyRunning 

 Svetovno prvenstvo Vertical KM Chamonix (FRA) 

 Svetovna serija Vertical KM 

 Dolomites SkyRace 

Gorski tek 

 WMRA Grand Prix v gorskem teku 

 Red Bull Dolomiten mann 

Ostalo 

 Najhitrejši vzpon na Triglav 

 Najhitrejši vzponi in spusti na 10 naj slovenskih 2000-akov 

 Najhitrejši zimski vzpon in spust na Triglavu 

 

 


