NOVICE OBČINE RAČE-FRAM

Srečanje s Slovenci v cerkvi v švicarskem Hünenbergu

Po našem nastopu nas je duhovnik odpeljal še v kulturni
dom Slovencev, kjer so nas lepo sprejeli in pogostili, mi
pa smo se jim za gostoljubnost zahvalili s koncertom.
Deležni smo bili številnih pohval, gromek in dolg aplavz
pa je izničil ves napor dolgega potovanja, s katerega smo
se naslednji dan vrnili v našo domovino.
Zahvaljujemo se Občini Rače-Fram in županu Branku
Ledineku, saj brez njihove pomoči koncerta v mesecu
marcu in nastopov v Avstriji in Švici ne bi mogli izvesti.
V imenu ljudskih pevcev »Taščica«:
Majda VAKE, vodja skupine

KUD Sp. in Zg. GORICA
Tudi poleti nismo stali križem rok
Spoštovane bralke in bralci Novic Občine Rače – Fram!
Na kratko vas želimo seznaniti z dogajanjem na
kulturnem področju na Gorici. Kultrno umetniško društvo
Sp. in Zg. Gorica je sodelovalo pri aktivnostih, izvedenih
ob prazniku KS Rače. 15.5.2011 je bila na našem odru
odigrana veseloigra »Neskončno ljubljen moški«, v
izvedbi dramske skupine iz Cirkovc. Obisk in navdušenje
gledalcev sta bila velika, tako da so bili zadovoljni tudi
nastopajoči.
V mesecu juniju, v času občinskega praznika, so člani
naše sekcije ročnih del »Deteljica« pripravili dvodnevno
razstavo ročnih del; ta je potekala 11. in 12. junija v
prostorih dvorane našega gasilskega doma.
Poleg domačih so na naši razstavi sodelovali še
razstavljavci iz sosednjih občin in drugod. Posebej želim
omeniti razstavljavko iz kraja Žiri, od koder prihajajo tudi
korenine klekljanja. Za udeležbo na razstavi se ji iskreno
zahvaljujemo, kakor tudi vsem domačim razstavljavcem
in razstavljavcem iz bližnjih lokalnih okolij.
Želimo vam prijetno branje!

Veseli nas spoznanje, da je obisk tovrstnih razstav iz leta
v leto večji in da zanimanje za tako rekoč že pozabljene
ročne spretnosti znova narašča. Nad obiskom razstave smo
več kot zadovoljni in želimo si, da bi bil naš trud nagrajen
z množičnimi obiski tudi na naslednjih razstavah.
V sklepnem delu občinskega praznika, natančneje
19.6.2011, smo zjutraj sprejeli, pogostili in odpravili na
tradicionalni pohod od Gorice do Planice pohodnike, ki
vsako leto dobrovoljno vzamejo pot pod noge in pohoda,
ki ga organizira naše prijateljsko Planinsko društvo Fram,
ne želijo »prešpricati«. Kljub deževnemu vremenu se je
tako tudi letos zbralo kar lepo število udeležencev, ki so
po pogostitvi in prijetnem klepetu z našimi člani pogumno
krenili na pot do Planice.
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Na koncu se želimo zahvaliti za sodelovanje in pomoč
pri organizaciji prireditev domačemu PGD Sp. in Zg.
Gorica, KS Rače in Občini Rače – Fram, naši članici
Martini Lobnik, ki je smiselno uredila našo razstavo, pa
seveda tudi vsem darovalcem dobitkov za srečelov na
omenjeni razstavi.
Jasmina KLINE

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
RA^E-FRAM
Desetletnica na{ega dru{tva
Društvo vinogradnikov Rače-Fram (v nadaljevanju:
DV) praznuje letos 10 let uspešnega delovanja. Ta
dogodek smo obeležili na jubilejnem občnem zboru, z
izdajo zbornika in še na drugih prireditvah.

predstavnikom se je zahvalil za sodelovanje pri promociji
občine ob raznih prireditvah (martinovanje, posaditev
in nega potomke najstarejše trte ipd.). Vinogradnikom
in vinogradnicam je zaželel uspešno nadaljnje delo na
področju vinogradništva na območju matične občine.
Uradnemu delu 10. občnega zbora sta sledila še krajši
kulturni program ter podelitev priznanj vinogradnikomcam za dosežene ocene vin letnika 2010. Občni zbor se je
nadaljeval ob zabavi z živo glasbo in veselem druženju.
• Ob 10. obletnici smo izdali zbornik
Jubilejno leto delovanja DV smo obeležili tudi z izdajo
posebne brošurice – zbornika. Pri tem smo upoštevali
načelo: »Kar bo napisano o delovanju društva, ne bo ušlo
pozabi.«
Zbornik ima priročno obliko, natisnjen je v barvni
tehniki, odlikujeta ga jedrnata in zanimiva vsebina.
Področja delovanja DV so prikazana po kronologiji
prehojene poti v letih 2001 do aprila 2011 in fotografsko
dokumentirana.

• Jubilejni občni zbor društva
Jubilejni, deseti občni zbor našega društva, smo izvedli
6. maja 2011. Slavnostni govornik je bil »gonilna sila«
društva, Stanko Štern. V nagovoru je podal pregled
delovanja društva v letih 2001 do 2011, s poudarkom na
uresničevanju nalog v zadnjem obdobju, to je od 2010
do aprila 2011. Posebej je omenil izdajo zbornika ob 10.
obletnici delovanja DV, ki so ga prejeli vsi člani.

Predsednik Stanko Štern poroča na jubilejni seji občnega zbora DV

Zahvalil se je članom društva za dosedanje delo, z željo,
da se tudi v prihodnje aktivno vključujejo v aktivnosti, ki
pomenijo udejanjanje napredka v pridelavi kakovostnega
grozdja in vina, pa tudi za ugled naših vin. Zahvalil se je
županu Občine Rače-Fram Branku Ledineku za posluh in
tvorno sodelovanje, zahvalo je namenil tudi sodelavcem
KGZ Maribor in vsem drugim sozaslužnim za naše
uspehe.
Navzoče na občnem zboru je pozdravil tudi župan naše
občine, ki je članom društva uvodoma čestital za uspešno
desetletno delo. V nadaljevanju je pozdravil vlogo in
pomen društva, pohvalno pa se je izrazil tudi o našem
napredku pri pridelavi kakovostnih vin. Društevnim
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Predstavitev zbornika na jubilejnem občnem zboru

V uvodnem delu smo predstavili namen zbornika, sledi
županov uvodnik, prispevek mag. Antona Vodovnika
s primerjalnim pregledom ocen vin našega društva z
drugimi podobnimi društvi na območju Podravja v letih
1999 – 2010, predstavitev DV od ustanovitve do današnjih
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dni, seznanitev s pregledom organov društva in gibanjem
njegovega članstva. Največ prostora smo v zborniku
namenili pregledu osnovnih področij dela društva, ki se
izvajajo letno, s poudarkom na:
- stalnem dodatnem usposabljanju članov, zlasti o rezi
vinske trte, pridelavi kakovostnega grozdja in vina
na naravi prijazen način, o varstvu trte, zelenih delih
v vinogradu, o pripravah na trgatev, pridelavi grozdja,
negi mošta in vina ipd. Med predavatelji prevladujejo
strokovnjaki iz KGZ Maribor;
- letnem društvenem ocenjevanju vin, s spremljanjem
napredka v kakovosti naših vin. Ta se je v 10 letih občutno
izboljšala. Od leta 2007 dalje smo v skupini podravskih
vinogradniških društev z najvišjimi povprečnimi
ocenami, torej smo z njimi povsem primerljivi. S
tem prispeva društvo k ugledu in promociji naših vin
(območje Frama, Morja, Kopivnika);
- vsakoletnem organiziranju strokovnih ekskurzij, na
katerih spoznavamo najboljše prakse vinogradniških
kolegov – vinarjev po vsej Sloveniji in tudi tujini.
Oglede spremljajo degustacije vin, koristni pogovori,
zanimiva druženja;
- posebnih dogodkih; eden takih je bil nedvomno v maju
2009, ko smo pred Domom krajanov Morje slovesno
posadili potomko najstarejše trte – žametovke – iz
mariborskega Lenta. Gospodar potomke je župan
Branko Ledinek, skrbništvo pa je v domeni našega
društva. Srečanja in druženja ob potomki so oz. bodo
ob rezi in, upamo, že prvi veseli trgatvi v oktobru 2012;
- postavljanju klopotcev, ki predstavljajo del tradicije in
ohranjanja starih običajev. DV postavlja klopotec na
lepi lokaciji med vinogradi nad Framom, blizu kapele
sv. Neže, praviloma tretjo nedeljo v avgustu. Ob priliki
postavljanja klopotca pripravi DV zanimiv kulturni
program, ki se nadaljuje s prijetnim druženjem;

in so prav tako predstavljena v zborniku, naj omenim
še izdajanje letnega biltena o delu društva z objavo
rezultatov ocenjevanja vin, sodelovanje pri odprtju
framskega dela podpohorske vinsko turistične ceste itd.
V zadnjem delu zbornika je mogoče najti še prispevek v
zvezi z nekaterimi usmeritvami glede dela vinogradnikov
v prihodnje, pregovore o vinu, aktualne pesmi in še
kakšno drugo zanimivost.
• Društveno ocenjevanje vin v letu 2011
Društveno ocenjevanje vin je ena od pomembnejših
nalog društva. Letošnje ocenjevanje je bilo enajsto po
vrsti. Predstavlja dodatna pričakovanja vinogradnikov,
ker je bilo opravljeno v jubilejnem letu. Vinogradnice
in vinogradniki so prinesli 58 vzorcev, od tega je bilo 52
vzorcev normalne trgatve in 6 vzorcev posebne trgatve.
Ocenjevanje vin je potekalo, kot je postal že običaj, v
prostorih Doma krajanov Morje in sicer 13. aprila letos.
Vzorce vin je ocenjevala 7-članska strokovna komisija.
Ocenjevanje je opravila po 20 točkovni Buxbaumovi
metodi, pri kateri 20 točk pomeni najvišjo mogočo
oceno.

Predsednik strokovne komisije mag. Anton Vodovnik
razlaga ocene vin; v Morju, aprila 2011

Del udeležencev pred društvenim klopotcem; avgust 2010

- tradicionalnem martinovanju na grajskem dvorišču v
Račah, ki ga DV organizira skupaj z Občino Rače-Fram.
Čar prireditvi daje ritual simboličnega krsta mošta,
bogat kulturni program ter pestra ponudba vin in drugih
dobrot pa izza zapečkov pritegneta veliko množico ljudi
od blizu in daleč.
Od drugih aktivnosti, ki jih izvaja DV letno ali občasno
Želimo vam prijetno branje!

Priprava in izvedba ocenjevanja vin je bila organizacijsko
in tehnično na primerni strokovni ravni. Ocenjevanje
je bilo javno. Udeleženci so nestrpno pričakovali prve
ocene - predvsem zato, ker je bil vinski letnik 2010 med
bolj problematičnimi, muhastimi, saj pogoji pridelave
grozdja niso bili ugodni. Posledično so bila nekatera
vina prav dobra, kakšna druga pa, kot rečemo v žargonu,
bolj »tanka«. Zato smo pričakovali nekaj nižje ocene v
primerjavi z ocenami letnika 2009. To se je tudi dejansko
zgodilo. Povprečna ocena naših ocenjenih vzorcev vin
je znašala 18,13 točk, kar je za 0,14 točke manj kot leta
2009, a kljub temu v mejah povprečnih društvenih ocen,
kjer so ocene vin letnika 2010 za 0,10 do 0,30 točke nižje
od letnika 2009.
• Našo potomko smo obrezali in jo zavarovali
V odmoru ocenjevanja vzorcev vin smo opravili drugo
strokovno rez potomke, žametovke iz mariborskega
Lenta. Rez je opravila Simona Hauptman, uni. dipl. inž.
agr., strokovno razlago je podal mag. Boris Beloglavec.
Rezi je prisostvovalo več vinogradnikov.
55

NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
ni ravno pogost hobi, že močno pošle moči. Zadnji del
poti, ki je vodila ob progi in po gozdu nazaj po krajinskem
parku do prvega ribnika (Špic tajht), kjer je zopet čakal
mobilni šank, je bilo tako lažje nadaljevati. Ko smo se vsi
skupaj znašli na koncu poti in postali zmagovalci, smo za
spomin na ta dogodek pri zadnjem ribniku (Turn tajht)
naredili še skupinski posnetek.

Druga rez potomke v Morju, aprila 2011
Vse foto: Slavko Osebik

Trte so se v drugem letu lepo razvile, prav tako je
dozorel les. Zato smo rozge, tj. bodoča debla trte, odrezali
na višini 85 – 90 cm od tal, torej v višini brajd.
Nato je Zavarovalnica Maribor d. d., ki je sponzor
potomke, zavarovala pridelek grozdja. Zavarovalno polico
sta podpisala predsednik uprave navedene zavarovalnice
Drago Cotar, uni. dipl. ekon., ter gospodar naše potomke in
župan Občine Rače-Fram Branko Ledinek kot sklenitelj.
Polica je v varnih rokah predsednika DV Stanka Šterna.
• Sklepna misel
Kot je razvidno iz predhodno navedenega, je bilo
dosedanje delo DV po zaslugi njegovih članov uspešno,
zanimivo in koristno. Želimo, da bi tako ostalo tudi
v prihodnje. Zato vabimo še ostale vinogradnike in
vinogradnice, da se nam pridružite – vključite se v naše
društvo. Prepričani smo, da vam ne bo žal!
Tone KOLAR

REKREACIJSKO DRUŠTVO
BREZULA
Na{a druženja
Junija, v okviru občinskega praznika, smo v našem
društvu tudi letos pripravili pohod po krajinskem
parku. Pohod se je pričel v Brezuli, nadaljeval pa po t.
i. Ponirkovi poti do ribnikov in razglednega stolpa, s
katerega je prečudovit razgled na bližnjo okolico. Pot
je nato vodila skozi gozd, vse do lovskega doma, kjer
je že prijal postanek. Pohodniki so tam lahko pogasili
žejo in si »privezali dušo« z borovničevcem. Skratka,
mobilni šank, ki ga že tradicionalno upravlja Lešnikov
Tone s pomočniki, je bil zelo oblegan. Po okrepčilu so
udeleženci pohoda znova vzeli pot pod noge in jo mahnili
preko Gmajne in Brezja do železniške proge, kjer jih je
pričakal Vojko Kmetec, seveda z novo »rundo« okrepčila;
slednje je zelo prijalo, saj so nekaterim, ki jim rekreacija
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Veseli pohodniki

Organizatorji pohoda; manjka Tone Lešnik, ki je fotografiral

Pohod se je zaključil v Brezuli z veselim druženjem in
pošteno malico, ki smo je bili vsi že zelo potrebni. Pa še
nekaj: v veliko veselje nam je bilo dejstvo, da se je pohoda
udeležilo veliko število mladih družin. Le tako naprej!
V popoldanskem času smo izvedli še tradicionalni
kmečki derbi v nogometu, ki je potekal med večnima
tekmecema - Podovo in Brezulo. Na veselje slabše ekipe
je konec tekme zmotilo slabo vreme, saj se je ulilo kot iz
škafa in zalilo igralno površino, zato zmagovalca nismo
dočakali. Kljub temu pa smo bili deležni obilice zabave
in dobre volje pod streho, na suhem. Naši želodci pa, kot
najbrž po doslej napisanem že sklepate, niso pogrešali
hrane in pijače.

Dan smo preživeli družabno in lepo.

Marija LEŠNIK
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ROKOMETNI KLUB RA^E
^lanska ekipa RK Ra~e - Star{e
Topel poletno - jesenski pozdrav od rokometašic!
Naš rokometni klub deluje od leta 2003, torej teče
deveto leto našega sistematičnega dela. Jeseni 2003 smo
začeli z rokometom z otroki, starimi 6 do 9 let. Tedaj so
bili naše najstarejše deklice (rojene leta 1994) tiste, ki so
zdaj že srednješolke in so po 8 letih treninga pripravljene
na člansko ligo. Tako smo se letos spomladi odločili,
da bomo formirali člansko ekipo kot nadgradnjo dela z
mladimi. Za naš klub pomeni to velik organizacijski in
finančni preskok; upamo, da ga bomo zmogli, seveda
s podporo lokalnih skupnosti in gospodarstva. V 1. B
članski ligi bomo tekmovali večinoma z igralkami,
vzgojenimi doma, to so Marina Gril, Doroteja Muhič,
Teja Kac, Nežka Pušnik, Barbara in Mateja Selinšek,
Andreja Divjak, Asja Frangež, Nika Kelc, Žana Rodošek,
Laura Ekart in Špela Pignar. Pridružile so se jim še Maja
Žnuderl in Ana Kirbiš (ŽRK Branik), Tea Gregorec
(ŽRK Millennium) in Nastja Praprotnik (ŽRK Ptuj).
Tako smo oblikovali ekipo, ki bo najprej tekmovala
v skupini vzhod, z naslednjimi klubi: ŽRK Branik,
ŽRK Millennium, ŽRK Brežice, ŠD Polje (Ljubljana),
RK Nazarje in RK Žalec. Potem se bodo, odvisno od
razvrstitve, potegovale za 1. do 8. mesto ali za 9. do 14.
mesto z ekipami iz skupine zahod.

Turnir je bil tekmovalen in sicer za pokal občine Rače
- Fram. Tekmovanja so potekala v dveh kategorijah
(mlajše deklice letnik 98 in starejše deklice letnik 97).
V kategoriji mlajših deklic letnik 98 so zmagale naše
mlade rokometašice.
Končni vrstni red je bil: 1. RK Rače, 2. ŽRD Litija in
3. ŽRK Ptuj.
V kategoriji starejših deklic letnik 97 je bil vrstni red
ravno obraten, torej: 1. ŽRK Ptuj, 2. ŽRD Litija in 3. RK
Rače.

Naši ekipi - letnika 97 in 98 skupaj

Vse sodelujoče ekipe so bile zelo zadovoljne in se že
veselijo, da se naslednje leto spet vidimo. Zahvaljujemo se
Občini Rače – Fram za prispevek za organizacijo turnirja,
pokale in uporabo športne dvorane, prav tako gre zahvala
Miklavškim pekarnam za dobrote, ki so nam jih podarili.
• Turnir v mini rokometu za dečke in deklice
V soboto, 4.6.2011, je bil v Račah turnir v mini rokometu
za dečke in deklice. Šlo je za nekakšen tekmovalni
zaključek za naše mini rokometaše.
Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah.
V kategoriji letnik 2000 je bil vrstni red naslednji: 1.
Rokometna šola Maribor – dečki, 2. RK Rače – deklice in
3. RK Rače – dečki.
V kategoriji letnik 2002 je bil vrstni red naslednji: 1.
RK Rače – dečki, 2. RK Rače 2 – deklice, 3. Rokometna
šola Maribor – dečki in 4. RK Rače 1 – deklice.

Članice RK Rače - Starše na prvem treningu, avgusta letos

Tekmovalna sezona se bo pričela prvi teden v letošnjem
oktobru in končala konec aprila prihodnje leto. Dekleta od
1. avgusta že pridno trenirajo. Prvi teden so se pripravljala
na igrišču FC Prepolje, od 8. 8. do 12. 8. 2011 so bila
tudi na 5-dnevnih kondicijskih pripravah na Pokljuki.
Verjamemo, da bodo dekleta v prvi sezoni dobro zastopala
naš klub, saj njihov trener Vojko Prislan skrbi, da dobro
in veliko vadijo. Pri delu mu pomagata trener vratark
Ivo Čeleš in tehnični vodja ekipe Drago Selinšek. Veseli
bomo, če boste prišli v športno dvorano Rače pogledati
naše članice, saj je že minilo veliko let, odkar so Rače
imele člansko rokometno ekipo.
• Turnir v okviru občinskega praznika
V okviru občinskega praznika smo že četrto leto
organizirali turnir. Letos je potekal v nedeljo, 5. junija.
Želimo vam prijetno branje!

Deklice od letnika 1999 do 2004

Na koncu so med seboj odigrale tekmo še deklice
1. in 2. razreda. Na žalost jih je prišlo samo 5, zato so
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jim pomagale še deklice 3. razreda. Na koncu je sledila
podelitev medalj in majic.
Hvala vsem za pomoč, staršem pa za sodelovanje in
spodbudo. Andreju Kuharju gre zahvala za organizacijo,
Danijelu Vogrinu za nagrade za vse ekipe. Lepo je bilo
videti toliko mladih rokometašev in rokometašic v Račah.
Za naslednjo sezono računamo, da bomo imeli pri
deklicah tri tekmovalne skupine: članice, starejše deklice
ter mlajše deklice B. Ob njih bomo oblikovali še nekaj
vadbenih skupin mini rokometa. V drugi polovici
septembra začenjamo s tekmami in vse podatke o našem
klubu in naših tekmah najdete na naši spletni strani: www.
rokometniklub-race.si.
Pridite nas kaj pogledat in spodbujat – mi bomo veseli,
vam pa gotovo ne bo žal.
Alenka RIŽNER – ŠIBILA,
sekretar RK Rače

Mini rokomet de~ki
Rokometna sezona v mini rokometu za dečke je za
nami in prav je, da vas obvestimo tudi o našem delu. V
letošnjem letu smo tekmovali z dvema ekipama dečkov
in sicer s starejšo skupino, kjer igrajo dečki letnik 2000
in mlajši, ter z mlajšo skupino letnik 2002 in mlajši. Naši
ekipi sta tekmovali v skupini mariborskih osnovnih šol;
v starejši skupini je bilo 8 ekip, v mlajši skupini pa 7
ekip. Po koncu tekmovalne sezone lahko rečemo, da smo
v starejši skupini dosegli dober rezultat, posebej še, če
upoštevamo, da je bila naša ekipa najmlajša v skupini in da
smo imeli veliko težav z izostanki igralcev zaradi bolezni.
Tako je starejša ekipa dosegla tri zmage, dva remija in dva
poraza in na koncu zasedla 4. mesto. Še mnogo bolj je bila
uspešna mlajša ekipa, ki je v svoji konkurenci zmagala
vse dvoboje in tako postala tudi končni zmagovalec v tej
konkurenci.

za vnaprej na njihovi rokometni poti. Blaž in Mitja pa sta
v polčasu, skupaj z ostalimi izbranimi mladimi igralci,
predstavila gledalcem mini rokomet. Vsi ostali člani naše
mini rokometne druščine pa smo, skupaj s starši, pridno
navijali in uživali ob lepi rokometni predstavi.
Tudi v mesecu marcu 2011 smo sodelovali kot
spremljevalci igralcev RK Branik pri četrtfinalni tekmi
EHF Pokala pokalnih zmagovalcev. Nedvomno se bodo
Blaž, Filip, Miha, Mitja, Nino, Staš in Tin tega še dolgo
spominjali, saj so spremljali domače vzornike in so bili
del velikega spektakla, ki so ga pripravili v Mariboru.
Januarja 2011 smo skupaj z igralci RK Branik Maribor
sodelovali na velikem turnirju v mini rokometu, ki je bil v
Celju. Ker imamo v naši ekipi samo dva člana letnik 2000
in tri člane letnik 2001, smo se z RK Branik dogovorili
za skupno sodelovanje na turnirju in sicer tako, da so
naši člani igrali vsak v svoji starostni ekipi. Za kategorijo
letnik 2002 pa smo sestavili lastno ekipo, ki je tekmovala
v kategoriji cici mini rokomet. Na tem turnirju smo
dosegli odlične rezultate, saj je ekipa 2000 zmagala v
svoji skupini, ekipa 2001 je zasedla 5., najmlajša skupina
letnik 2002 (v celoti ekipa iz Rač) pa 2. mesto. Naša
najmlajša ekipa je na turnirju požela mnogo simpatij, saj
je prikazala veliko tehničnega znanja in tudi hitro in lepo
rokometno igro.

Ekipa cici mini rokometa na turnirju v Celju,
na tekmi proti Ribnici

Ekipa mini rokometa (letnik 2000 do 2003)

S strani RK Branik smo bili v mesecu novembru 2010
povabljeni tudi na tekmo 3. kroga EHF Pokala pokalnih
zmagovalcev. Blaža, Filipa, Miho, Mitjo in Nina je
doletela čast, da so lahko pred začetkom tekme spremljali
igralce ekipe Karvine iz Češke na igrišče. Mislim, da jim
bo ta dogodek ostal v lepem spominu in da bo spodbuda
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V letošnjem letu smo pripravili turnirja v domači
telovadnici v Račah. Na prvem turnirju smo gostili
mlade rokometaše RK Pomurje, kjer smo v prijateljskem
srečanju zbrali veliko izkušenj, saj smo igrali proti fizično
precej močnejšim in tudi starejšim igralcem. Naši igralci
so pokazali veliko želje in borbenosti ter dosegli tudi en
neodločen izid.
Za konec sezone smo še pripravili turnir za obe generaciji
igralcev in sicer smo imeli turnir za igralce letnik 2000 in
mlajši ter za 2002 in mlajši. Na turnirju so, poleg naših
ekip, sodelovale še ekipe iz Rokometne šole Maribor ter
ekipe ženskega rokometnega kluba Rače. Turnir je uspel
in na koncu smo se veselili zmage v kategoriji cici mini
rokometa in 3. mesta v kategoriji mini rokomet.
Ob začetku šolskih počitnic sta se naša člana udeležila
Poletnega rokometnega tabora Akademije Uroša
Zormana v Savudriji. Na taboru sta spoznala lepo število
novih rokometnih prijateljev in še posebej veliko naših
rokometnih reprezentantov, seveda pa sta tudi trenirala
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