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PROŠNJA ZA SPONZORSTVO/DONATORSTVO
Spoštovani,
kot ŽENSKI ROKOMETNI KLUB BRANIK (v nadaljevanju ŽRK BRANIK), z bogato več kot
50-letno tradicijo in veliko željo, da bi omogočili aktivno igranje rokometa med dekleti v širši
mariborski občini, se obračamo na Vas s prošnjo za dodelitev sponzorskih ali donatorskih
sredstev.
Osnovni namen kluba je graditev sistema z igralkami iz Maribora in okolice s široko bazo v
osnovnošolski in srednješolski kategoriji, predvsem pa pridobiti in navdušiti še več mladih
deklet za rokomet, saj bomo s tem precej pripomogli k njihovemu pravilnemu usmerjanju in
odraščanju.
ŽRK BRANIK deluje pod okriljem ZMŠD BRANIK. Klub je vključen v vsa ligaška tekmovanja pri
Rokometni zvezi Slovenije. Vsakodnevno v ŽRK BRANIK trenira okoli 80 deklet. Pod okriljem
Rokometne zveze Slovenije tekmuje šest ekip, in sicer: najmlajše deklice - mini rokomet
(letnik 2003), mlajše deklice A (letnik 2001), starejše deklice A (letnik 1999), kadetinje (letnik
1997), mladinke (letnik 1995) in članska ekipa v 1. A ligi.
Rokometašice Branika so v bivši državi Jugoslaviji igrale v II. zvezni rokometni ligi vidno vlogo.
V samostojni Sloveniji so v svoji prvi sezoni 1991/1992 osvojile šesto mesto, v sezonah
1992/1993 in 1993/94 pa osvojile do sedaj najboljši uvrstitvi v državnem prvenstvu, to je
odlično 5. mesto. Bolje so se odrezale rokometašice
Branika v slovenskem pokalnem tekmovanju, saj so v sezonah 1992/1993, 1994/1995 in
1995/1996 trikrat igrale v velikem finalu POKALA SLOVENIJE in osvojile 2. mesta. V vseh treh
finalih so bile boljše igralke KRIMA iz Ljubljane. Zaradi uspeha v pokalnem tekmovanju, je v

sezoni 1996/97 ekipa članic prvič sodelovala v evropskem pokalu in se pomerila z norveško
ekipo Byasen Trondheim. Norvežanke so bile v obeh tekmah boljše in tako se je evropska
rokometna sezona za Branik končala.
Sezona 1999/2000 je bila velika prelomnica in hkrati konec prvoligaškega ženskega rokometa,
saj je ekipa z zadnjim mestom izpadla v 1. B ligo. Šele bo 15-tih letih so si igralke ŽRK BRANIK
v sezoni 2013/2014 z 2. mestom ponovno priborile nastop v 1. A rokometni ligi.
Delo z mlajšimi selekcijami se je pričelo obrestovati, saj so se v sezoni 2012/2013 uvrstile
mlajše selekcije v zgornji del lestvice - na zelo dobro 5. mesto. Vidnejše rezultate so nekaj
sezon ustvarjale starejše deklice. V sezoni 2004/05 so si priigrale 3. mesto, v sezoni 2009/10 4.
mesto, v sezoni 2011/12 smo ponovno 3. mesto in s tem bronasto medaljo. V sezoni 2012/13
smo z selekcijo kadetinj osvojili 3. mesto v Sloveniji in dosegli enega večjih uspehov v klubski
zgodovini. Mlajše deklice so prav tako uspešno igrale v ligi na vzhodu. Z veseljem moramo
povedati, da imamo tudi igralke mini rokometa. To so deklice, ki se učijo osnov in so stare 7 in
8 let. Vsako leto se udeležimo kakšnega močnega turnirja, leta 2011 smo bili v Pragi, leta
2012

v Veszpremu na Madžarskem, kjer smo osvojili 3. mesto. V letih 2013 in 2014 smo

ponovno udeležili turnirja v češki Pragi. V letu 2013 smo sodelovali v kategoriji mladink in se
uvrstili med 8 najboljših ekip turnirja. V letu 2014 pa bila Praga pravo doživetje saj smo
sodelovali kar s tremi ekipami med katerimi je bila tudi ekipa najmlajših deklic. Vse ekipe so se
uvrstile v izločilne boje.
V sezoni 2012/2013 smo si zastavili triletni načrt, katerega končni cilj je bila uvrstitev članske
ekipe v 1. A žensko rokometno ligo. Dekleta so nas prijetno presenetila in zastavljeni cilj
uresničila v drugi sezoni. Skozi celotno sezono smo prikazovali dobre igre in premagovali
nasprotnice, kar nam je na koncu prineslo zasluženo drugo mesto v 1. B ligi in posledično
napredovanje v prvo ligo. Uvrstitev je zgodovinska lahko rečemo, saj se po petnajstih letih
Branik Maribor vrnil med najboljše ženske klube v Sloveniji.
Da pa se je sezona 2013/2014 končala sanjsko, so poskrbele naše nadobudne kadetinje in
prvič v zgodovini kluba postale državne prvakinje v kadetski kategoriji. To se je zgodilo 11.
maja 2014 v domači dvorani »Lukna« v Ljudskem vrtu, kjer je potekal finalni turnir. Premagali
smo ekipi Krim Mercator iz Ljubljane in Krka Novo mesto ter zasluženo prejeli pokal za
najboljše v državi.

Kadetske državne prvakinje 2013/2014 – ŽRK BRANIK MARIBOR
V prvoligaški sezoni 2014/2015 so članice za las obstale v ligi in tako si zagotovile tudi v
prihodnje igranje v 1. A ŽENSKI ROKOMETNI LIGI. Praznujemo 55 let kluba in veseli smo, da
smo cilj - obstanek v 1. ligi tudi dosegli. Še eno presenečenje so pripravile mladinke ŽRK
Branik, saj so v sezoni 2014/2015 postale mladinske državne prvakinje. V Ljubljani so bile
boljše od Krima Mercatorja, Mlinotesta Ajdovščina in Celja Celjskih mesnin.

Mladinske državne prvakinje 2014/2015 – ŽRK BRANIK MARIBOR
ŽRK BRANIK je že od leta 1978 organizator tradicionalnega memoriala HILDE ŠVAJGER, v
spomin na eno od pionirk rokometnega športa na Štajerskem. Tradicijo turnirja želimo
nadaljevati in privabiti v bodoče na turnir ugledne prvoligaške ekipe iz Slovenije in tujine.
Posebej je treba poudariti, da so v klubu igralke, ki so svojo rokometno znanje začele in ga še
pridobivajo v domačem klubu. Veliko pozornosti namenjamo prav najmlajšim selekcijam. Naša
prvenstvena naloga je, da zadržimo v športu čim dalj časa kar največ deklet.
Vse navedeno kaže, da smo na dobri poti, predvsem pri delu z mlajšimi. Edina težava je
financiranje panoge in pogoji dela v katerih treniramo. Do sedaj so glavno breme nosili
predvsem starši in manjši donatorji. Ker pa imamo sedaj članice v 1. ligi, prav tako vedno več
mlajših selekcij, so tudi stroški tekmovanj, prevozov in priprav vedno višji. Da bi lahko tudi v
prihodnje zagotavljali nemoteno delo, kvalitetne treninge in nadaljnje uspehe naših deklet,
iščemo dodatne vire financiranja. Podporo iščemo predvsem v lokalnem mariborskem okolju,
kjer bi želeli več naklonjenosti domačih podjetij.

Naša vizija je postati eden od vodilnih slovenskih ženskih rokometnih klubov, ki bo uvrščen na
višja mesta v 1. A rokometni ligi in pokalnem tekmovanju, v mlajših kategorijah pa nadaljevati
z dobrimi uvrstitvami iz preteklosti, da bo ŽRK BRANIK deležen visoke pripadnosti mariborske
javnosti, ki bo gojil vrhunske generacije rokometašic, kot trajnostno osnovo kakovostnega
mariborskega in slovenskega ženskega rokometa, kar bo vir zadovoljstva in zaupanja naših
partnerjev in vseh, ki verjamejo v mariborski ženski rokomet.

V času recesije in gospodarske krize je pridobivanje sponzorskih sredstev zelo težka naloga.
Sponzorje in donatorje lahko tako pridobimo le še iz vrst tistih, ki razumejo športno življenje in
pomembnost kvalitetne vzgoje otrok. Za pomoč pri realizaciji naših športnih ciljev prosimo tudi
Vas, saj se zavedamo, da lahko v partnerstvu z gospodarstvom sponzorjem omogočimo, da
v potencialu pozornosti, skupnosti, javnosti in medijev tudi sami izkoristijo svoje priložnosti. Pri tem želimo v ŽRK BRANIK posebej opozoriti na to, da naša komunikacijska strategija v sezoni 20105/2016 temelji na povečanju pripadnosti mariborske in širše regionalne javnosti klubu in mariborskem ženskem rokometu. To priložnost ocenjujemo kot izjemen
potencial, v katerem lahko svojo prepoznavnost in komunikacijska sporočila učinkovito usmerjajo tudi sponzorji.
Vaše sodelovanje bo pomagalo tako našemu klubu pri izpolnjevanju naših ciljev kakor
tudi razvoju ženskega rokometa v Mariboru, ki ima eno izmed najbogatejših rokometnih
dediščin v Sloveniji. Za naš klub so v preteklosti igrale odlične rokometašice in reprezentantke
Slovenije; Anja Frešer, Tanja Dajčman, Barbara Gorski, Ines Černe in Tanja Oder.
Prosimo vas, da nam pomagate na poti navzgor in postanete del naše rokometne
družine.
O obliki medsebojnega sodelovanja in obveznosti bi se skupaj dogovorili in določili v pogodbi.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na št. 040 516 108, Matjaž Kramberger.
V pričakovanju vaše pozitivne odločitve vas prav lepo pozdravljamo!
Maribor, september 2015
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