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Rugby atletski klub Olimpija

PREDSTAVITEV KLUBA
Rugby atletski klub Olimpija
Rugby atletski klub Olimpija je bil ustanovljen leta 2005 in sicer kot združitev 
dveh klubov RFC Bežigrad in RFC Emoona.

Tekmovanja
Ves čas svojega delovanja klub tekmuje v državnem prvenstvu Slovenije in sko-
zi leta v različnih mednarodnih prvenstvih npr.: Inter liga, Regionalna liga ter 
razširjena avstrijska liga. Leta 2006 smo prvič v zgodovini kluba postali prvak 
Slovenije.

Z izjemo naslova prvaka Slovenije, še nismo dosegli vidnejših rezultatov. To se spreminja! V zadnjih letih smo 
uspeli v naše vrste pripeljati nekaj izkušenejših igralcev in mlado, svežo silo, ki je takoj začela dosegati rezultate. 
V sezoni 2013/2014 so igralci Olimpije osvojili II. avstrijsko ligo brez poražene tekme in pristali na drugem mestu 
v državnem prvenstvu. V letošnji sezoni uspešno dosegamo dobre rezultate v I. avstrijski ligi (ALPINE ELITE 
LIGA) ter se ponovno potegujemo za naslov prvaka Slovenije. Obrnili smo nov list v našem poglavju in zato vas 
vabimo, da se z nami zapišete v zgodovino in ste del te zgodbe.

Sekcije
Poleg moške ekipe v klubu delujeta tudi ženska in mladinska sekcija. Ženski rugby se 
je v Sloveniji začel razvijati po letu 2000, ko so rugby navdušenke osnovale prvo ekipo. 
V letu 2008 se je ženska ekipa uvrstila na evropsko prvenstvo v BiH, od takrat pa so 
sodelovale tudi na evropskem prvenstvu na Danskem (2010), na Madžarskem (2011) in 
v Litvi (2014). V lanski sezoni se je ekipa pomladila in številčno okrepila, kar je pripeljalo 
do sprejetja v madžarsko ligo, kjer dekleta letos uspešno sodelujejo in nabirajo potrebne 
izkušnje za uspešen nastop na evropskem prvenstvu.
 
V klubu se zavedamo, da je poleg članskih ekip potrebno kaliti tudi mlade igralce, zato 
je bila leta 2011 stanovljena mladinska sekcija, kjer trenirajo igralci in igralke od osmega 
leta dalje. Mladinci tekmujejo v različnih starostnih skupinah na tekmah v sosednjih 
državah.

Po zmagi finala 2. avstrijske lige.
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Rugby atletski klub Olimpija
ZAKAJ DEL ZGODBE?

KJE VSE SMO PRISOTNI?

Rugby se je v Sloveniji začel močno raz-
vijati, vedno več je zanimanja za ta šport 
med mladimi in starejšimi. Sigurno je 
k temu pripomogla zgodba o Guinnes-
ovem rekordu in 5 bratih Skofič iz Angli-
je, ki so lani prvič nastopili za Slovensko 
reprezentanco v čast pokojnemu očetu. 

Zaradi večje prepoznavnosti beležimo 
tudi večji obisk na naših tekmah in ker 
je ta šport zaenkrat še sponzorsko sla-
bo pokrit, je to odlična priložnost za vsa 
podjetja, da se uveljavijo v tem športu kot 
generalni sponzorji in tako še povečajo k 
prepoznavnosti njihovega imena oziroma 
produkta.

Naša tekmovanja se odvijajo v različnih 
evropskih državah. Igramo v vseh sosed-
njih državah, kot tudi v Angliji in Franciji, 
ki sta svetovni rugby velesili ter skandi-
navskih državah. Udeležujemo se turnir-
jev v Rugby 7 po vsej Evropi. 

Poleg tega smo prisotni na najrazličnejših 
športnih prireditvah, sejmih in se redno 
pojavljamo tudi v medijih bodisi zaradi 
rezultatov, bodisi zaradi dobrodelnih 
akcij, ki smo jih izvedli. 

V zadnjih dveh letih rugby predstav-
ljamo na osnovnih šolah v okviru ur 
športne vzgoje in športnih dni ter s tem 
povečujemo tako bazo igralcev kot bazo 
navijačev.

Člani vseh naših selekcije so tudi del slov-
enske državne reprezentance. 
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Rugby atletski klub Olimpija

SEKCIJE V SLIKAH
ČLANI

ČLANICE

MLADINCI
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Rugby atletski klub Olimpija
PROŠNJA

Na vas se obračamo s prošnjo za sponzorstvo ekipe RAK Olimpija v sezoni 2014/2015.  

Svoje nastope bomo namreč izkoristili za obširno promocijo države, kluba, športne 
panoge in predvsem sponzorjev. Tako se bodo prispevki pojavili na naši spletni strani 
(www.rugby-olimpija.si) ter v slovenskih medijih. Sponzorje bomo predstavili tudi na 
tekmovanjih samih preko ozvočenja ter reklamnih panojev, igralci pa bodo na različnih 
mestih, tekmovalnih dresov nosili nalepke oziroma našitke sponzorjev. Izbor fotografij 
in posnetkov za objavo v medijih bomo seveda opravili tako, da bo na njih v pretežni 
meri viden tudi znak sponzorja. Upamo, da bodo objave  dosegle zelo široko občinstvo, 
kar je zagotovo v interesu vašega cenjenega podjetja.

Na naših igriščih bomo postavili reklamne panoje z logotipi sponzorjev in objavili spon-
zorske logotipe tudi na naši spletni strani. 

Vsak, tudi najmanjši finančni prispevek nam je zelo dobrodošel in ga bomo sprejeli z 
veliko hvaležnostjo, prav tako pa bi nam koristil tudi prispevek v materialu ali kompen-
zaciji.

Na naslednji strani je predstavljenih nekaj tipov naše ponudbe. 
Seveda smo pripravljeni našo ponudbo prilagoditi tudi vašim željam in zahtevam, kot 
zanimivost bi vam kot našemu sponzorju npr. lahko v prihodnosti ponudili tudi možnost 
brezplačnega ekshibicijskega nastopa naše ekipe ali statiranje v opremi ob najrazličnejših 
prireditvah, veseli pa bomo vsakega vašega predloga.

Hvaležni vam bomo, če nam boste omogočili pogovor z vami, za vse informacije v zvezi 
z  nastopi v okviru Alpine lige (1. avstrijska razširjena liga), našo ekipo in rugby-jem pa 
smo dosegljivi tudi na 041/412-289 (Luka Potnik) oz. info@rugby-olimpija.si, vabimo 
pa vas tudi k ogledu naše spletne strani (http://www.rugby-olimpija.si). 
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Rugby atletski klub Olimpija
PONUDBA

Tip 1
• Logotip podjetja objavljen na uradni spletni strani Rugby kluba Olimpija.

Tip 2
• Logotip podjetja objavljen na uradni internetni strani Rugby kluba Olimpija.
• Izdelava kompleta reklamnih majic rugby kluba Olimpija z logotipom podjetja na rokavu (5 

majic za sponzorja in 35 majic za igralce).

Tip 3
• Logotip podjetja objavljen na uradni internetni strani Rugby kluba Olimpija.
• Reklamni napis na ograji rugby igrišča v Štepanjskem naselju (stroške izdelave reklamnega 

napisa krije sponzor in se ne šteje v znesek sponzorstva).
• Logotip podjetja na vseh tekmovalnih dresih tekmovalcev (levi ali desni rokav).
• Izdelava kompleta reklamnih majic rugby kluba Olimpija z logotipom podjetja na rokavu 

majic za sponzorja in 35 majic za igralce).
Tip 4

• Logotip podjetja objavljen na uradni internetni strani Rugby kluba Olimpija.
• Reklamni napis na ograji rugby igrišča v Štepanjskem naselju (stroške izdelave reklamnega 

napisa krije sponzor in se ne šteje v znesek sponzorstva).
• Logotip podjetja na vseh tekmovalnih dresih tekmovalcev (hrbtna stran).
• Izdelava kompleta reklamnih majic rugby kluba Olimpija z logotipom podjetja na rokavu (5 

majic za sponzorja in 35 majic za igralce).
• Rugby žoga s podpisi igralcev.



Rugby Atletski klub OLIMPIJA | Herbesteinova 31 | 1000 Ljubljana
W: http://www.rugby-olimpija.si | F: www.facebook.com/rugbyolimpija | E: info@rugby-olimpija.si | IBAN SI56 3300 0000 6799 982 pri HYPO d.d.

Rugby atletski klub Olimpija
PROŠNJA

Priloge:
• fotografija članske ekipe v tekmovalnih dresih
• fotografija rugby igrišča v Štepanjskem naselju
• fotografija potiska majice
• fotografija klubske majice


