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ZADEVA: Prošnja za donacijo

Spoštovani,
ROKOMET na Ravnah ima bogato zgodovino. V več kot 60. letnem obdobju je igranje rokometa na
Ravnah potekalo v vseh starostnih skupinah in selekcijah - od mlajših, preko kadetskih do članskih,
v moški in kasneje tudi v ženski konkurenci.
Po krajšem zatišju smo, junija 2012, rokometni navdušenci začeli obujati rokomet na Ravnah.
Ustanovili smo Društvo rokometna šola Ravne, ki deluje v javnem interesu na področju športa. V
letu 2015 smo se preimenovali v ROKOMETNO DRUŠTVO FUŽINAR.
S predstavitvami rokometne igre v osnovnih šolah želimo v naše društvo pritegniti čim več mladih
igralcev, jih naučiti kolektivnosti, vztrajnosti
in športnega načina življenja.
Da bi bili treningi še bolj kvalitetni in bi
potekali v številčnejših in različnih starostnih
skupinah, smo se odločili za sodelovanje z RK
Slovenj Gradec 2011. Domači trenerski tim –
trije trenerji z licenco rokometni trener II.
stopnje – bo s sodelovanjem trenerjev iz
Slovenj Gradca, pripravljalo igralce vseh ekip
za uspešno nastopanje v državnem
prvenstvu.
V sezoni 2017/18, ki se je že začela, bo Rokometno društvo Fužinar sodelovalo v državnem
prvenstvu, ki ga organizira Rokometna zveza Slovenije, s tremi ekipami: kadeti, mlajšimi dečki B in
mlajšimi dečki C.
Društvo želimo še bolj povezati s starši igralcev, lokalno skupnostjo in gospodarstvom cele Mežiške
doline, da bi ustvarili možnosti za dolgoročno in sistematično delovanje društva tako na
organizacijski, kot na strokovni ravni.
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Vse aktivnosti društva so povezane s precejšnjimi stroški:
- za igranje tekem v gosteh – od Celja in Maribora, pa do Ptuja in Ormoža moramo najemati
kombije, za mlajše dečke pa avtobus s šoferjem,
- nabava pripomočkov za treninge – žoge, dresi, rekviziti za kondicijske treninge,
- izobraževanje trenerjev,
- ravenska športna dvorana ne ustreza zahtevam za tekme kadetov, zato bomo morali domače
tekme igrati v Slovenj Gradcu,…
Kot mlajše društvo na Ravnah smo zelo omejeni s finančnimi sredstvi, zato se obračamo na vas v
upanju, da nam po svojih močeh pomagate pri razvoju športa in športne vzgoje najmlajših na
Ravnah in širše. Dobrodošla je vsaka pomoč, v finančni ali materialni obliki.
Zelo bomo veseli, če se boste vključili v akcijo za POVEČANJE športne dvorane na Ravnah, da bo
ustrezala zahtevam pravilnikov za igranje tekem rokometa in ostalih dvoranskih športov, ki jih
gojimo na Ravnah.
V želji, da boste našo prošnjo ugodno rešili, se vam najlepše zahvaljujemo, vam želimo veliko
poslovnih uspehov, ter vas vabimo na ogled zanimivih rokometnih tekem.
S prijaznimi pozdravi.

Rokometno društvo Fužinar
Jan MAGDIČ, predsednik

Za dodatne informacije smo vam na voljo:
Jan MAGDIČ, predsednik društva,
Tomaž SKLEDAR, vodja ekipe, trener
David SATLER, trener
Jure FINK, trener
e-pošta: info@rokomet-ravne.si,

070-810-977
041-340-885
031-853-888
041-752-546
splet: www.rokomet-ravne.si
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