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Društvo Marathon Novo mesto 
 

Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2001, vodi številne projekte, udeležuje pa se tudi množičnih tekaških 
prireditev po vsej Evropi. V letu 2017 smo imeli vpisanih 83 članov in smo največje tekaško rekreativno 
društvo na Dolenjskem. Dejavnosti, ki jih društvo opravlja: 
 

- Teki Dolenjske: tekaški pokal na področju Dolenjske, katerega vodimo že 18 let, aktivno se vanj 
vključuje do 5000 udeležencev letno, združuje veliko večino tekaških prireditev v tej regiji  
(19 prireditev v letu 2017); 

- Tek ob kulturnem prazniku 8. februarja: v počastitev kulturnega praznika in memorial Vojka 
Mrharja se od leta 2005 organizira tek in pohod na Trdinov vrh;  

- Organizacija obiskov tekaških prireditev: društvo organizira avtobusne odhode na tekaške 
prireditve po Sloveniji in v tujino. Prepoznavnost gradimo na enotnih društvenih barvah dresov in 
oblačil za prosti čas.  Za vse večje prireditve v Sloveniji zbiramo tudi skupne prijave članov in jim 
omogočamo cenejše sodelovanje;  

- Tekaška vadba: organizirana strokovna vadba poteka na lokacijah v Novem mestu in Šmarjeških 
Toplicah preko celega leta (tudi pozimi, v dvorani). 

- Spletna stran, instagram in facebook profil Teki Dolenjske: Ažurno predstavljanje dejavnosti, 
obveščanje in slikovno gradivo iz skupnih akcij. 

 
 

Možnosti sodelovanja: 
 
1. sponzorski znesek ali sofinanciranje športne opreme: 50,00 – 100,00 eur 

- namestitev logotipa na spletni strani www.drustvo-marathon.si 
- objava logotipa na koledarju društva, za leto 2019 

 
2. sponzorski znesek ali sofinanciranje športne opreme: 150,00 – 400,00 eur 

- zgoraj našteto in dodatno: 
- tisk logotipa (manjši) na bombažne majice za člane društva 

 
3. sponzorski znesek (> 500 eur) ali sofinanciranje polovice zneska športne opreme 

- vse zgoraj našteto in dodatno: 
- možen direktni račun na podjetje (za oprostitev DDV-ja pri plačilu), pri plačilu vsaj polovice 

zneska športne opreme 
- napis podjetja na prsih tekaških dresov ali logotip na ostali športni opremi (vidni na vsaki tekaški 

prireditvi doma in v tujini, kjer se naši člani predstavljajo) 
 
Možen je tudi drug individualni dogovor.        

 

Kontaktna oseba:  

predsednik društva Marathon: Aleš Lindič 

 Tel. 031 740 829,  

E-pošta: lindic.ales@gmail.com 

http://www.drustvo-marathon.si/

