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BE A LEGEND
GET FREE
HANDBALLS
Know a local youth handball team from 8-14 years old that
could use some high-quality handballs? Apply for a whole
bag of them from the official VELUX EHF Champions League
supplier SELECT. Anyone can apply, whether a player on a
youth team or a parent, friend or local supporter.
Apply at veluxhandball.com
surprise your team and be a legend among them.
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veluxhandball.com

Dear handball friends,
Welcome to the VELUX EHF Champions League Group Phase and to a very special season in the
history of Europe’s premier club handball competition. The Men’s and Women’s EHF Champions
League competitions were first played back in 1993/94 and now, as we enter the 25th season, we are
once again looking forward to a new year of top-class handball as Europe’s best battle for the
prestigious trophies.
Last season finished on a real high, with a new champion crowned, HC Vardar taking the title in the
last seconds of the final in their very first appearance at the VELUX EHF FINAL4. 150,000 people took
to the streets of Skopje to celebrate that win and the defending champions will be eager to retain the
title.
Standing in their way in Group A are seven teams including the eight-time champions from FC
Barcelona Lassa, the German league winners, Rhein-Neckar Löwen, and one of the surprise packages
of last season, HBC Nantes. In Group B, the challenge is no less daunting with four previous winners
of the EHF Champions League competing alongside last season’s semi-finalists, Telekom Veszprém
HC, and finalists, Paris Saint-Germain Handball.
In Groups C/D, Montpellier HB will be looking for a repeat of last season’s successful campaign when
they progressed to the quarter-finals. We also see the welcome return of four clubs to the
competition including Abanca Ademar Leon, Skjern Handbold, Rk Gorenje Velenje and Sporting
Lisbon. The Portuguese champions reached the top flight for the first time in 16 years, sneaking
through a difficult qualification tournament with an extra-time win against Alpla HC Hard.
The start of the season brings a new development with a fresh look and feel for the competition’s
official website, ehfCL.com. Now mobile responsive, the new website offers all the latest news and
results from both the men’s and women’s competitions as well as features including comprehensive
live statistics thanks to a new agreement with Sportradar.
Handball and the VELUX EHF Champions League have come a long way in the past 25 years and
although our product has reached tremendous heights there are always new challenges lying ahead
of us as we strive to push the boundaries in our sport even further.
There is much to look forward to over the coming months as we start on the road to Cologne and the
VELUX EHF FINAL4 on 26/27 May 2018. On behalf of the EHF and EHF Marketing GmbH, I wish all
teams the very best of luck on their VELUX EHF Champions League journey and wish you, the fans, an
unforgettable anniversary season!
Sporting wishes,
Michael Wiederer
EHF President
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Liga prvakov
vnovič v Velenju
Četudi se v RK Gorenje Velenje zares na vse pretege trudimo, da bi steklo tudi članski ekipi, se
zdi, da bomo morali počakati še na kar nekaj pretečenih potnih srag, da se bo vsa vložena energija vendarle izplačala tudi na igrišču. Nova priložnost za to, da črno-rumeni rokometni voz potegnemo navzgor, je zagotovo začetek nove sezone elitne Lige prvakov, najbolj kakovostnega
rokometnega klubskega tekmovanja na zemeljski obli. Ta se v velenjsko Rdečo dvorano vrača
po dobrih treh letih premora. In to z izjemnim tekmecem, španskim rokometnih velikanom,
ekipo Ademarja Leona.
Izziv je izjemen. A ne glede na to, kako bomo to sezono Lige prvakov, v kateri bomo poleg španskih podprvakov gostili še norveški Eleverum, romunski Dinamo Bukarešto, danski Skjern in
švicarski Kadetten Schaffhausen, odprli, smo prepričani, da smo naš klub vnovič postavili na
trdne temelje. Na take, po katerih bo v Velenju vse bolj veljalo, da na mladih svet stoji. Da bo
zares tako, bo ob razvojno usmerjenemu trenerju članskega moštva Željku Babiću še naprej
skrbel eden najbolj nadarjenih rokometnih trenerjev v Sloveniji Klemen Luzar, ki skupaj z vodjo
pogona mlajših starostnih kategorij Tomažem Juršičem marljivo, analitično in kakovostno bdi
nad izjemno nadarjenim rodom fantov, rojenih leta 2000. Sčasoma bomo te nadarjene posameznike vse bolj vključevali v članski rokomet, po prehodnem obdobju pa v nekaj letih zgradili
novo člansko ekipo, ki bo temeljila na domačih igralcih.
V vmesnem času pa nam ciljev ne manjka. Izjemno naporen ritem Lige SEHA Gazprom in Lige
prvakov je že v uvodu nove sezono pokazal, da nas s članskim moštvom čaka še precej dela.
Kaj precej, ogromno. A tega se vsi zavedamo. In ne obupujemo. Verjemite, ob vsakem porazu,
slabi igri, bledi predstavi je najtežje igralcem, trenerjem, vsem, ki delamo v RK Gorenje Velenje.
Znova in znova ponavljamo, kaj vse smo postorili, da bi nam le uspelo, ne tarnamo za večjimi finančnimi sredstvi, ne jamramo ob poškodbah, ampak zares želimo ob trudu celotnega ustroja
našega kluba tudi podporo lokalnega okolja, navijačev. Povsem razumemo, da še vedno obstaja dvom, a prepričani smo, da nam mora s člansko ekipo na eni težki tekmi uspeti. Uspeti zaigrati, kakor znamo. Sproščeno, z zanosom. Voljo, motivacijo, energijo, željo imamo in ni vrag, da s
kančkom sreče morda ne bi preboja zmogli prav na uvodu nove sezone Lige prvakov. Naj se na
tretjo septembrsko nedeljo zgodi nekaj čudovitega. Skupaj z vami. Skupaj z nami.
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Official Partner of the EHF and
the EHF Champions League

KOBRA MID
Black / Safety Yellow

salminghandball.com

ULTIMATE
Completely controlled bounce. Extreme durability.
Optimal roundness. Perfect grip and soft feel.
Official match ball of the VELUX EHF Champions League.

select-sport.com

www.cologne-tourism.com

Cologne Highlights 2018

Save the d
ate
for 2019!

Cologne Tourist Board - Services:
• Guided city tours
• KölnCard
• Cologne hotels
• KölnTicket
Last update: 9/2017. Subjects to change.

• KölnShop souvenirs
• Meetings & locations

• Street Carnival
8 - 14 February
• lit.COLOGNE
in March
• ART COLOGNE
19 - 22 April
• EIGHT BRIDGES | Music for
Cologne
28 April - 11 May
• Woman’s DFB Trophy
19 May
• VELUX EHF FINAL4 2018
26 - 27 May
• Around Cologne
10 June
• le bloc
in June
• ColognePride (CSD)
6 - 8 July
• Cologne Lights
21 July
• gamescom
21 - 25 August
• c/o pop Festival
29 August - 2 September
• photokina
26 - 29 September
• Cologne Marathon
7 October
• Cologne Christmas Markets
26 Nov. - 23 December
• Handball World Championship
10 - 27 January 2019

© Dieter Jacobi

Save the d
Your Cologates!
Events 201 ne
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WE
BELIEVE LIFE
SHOULD BE
SIMPLER.
LESS THINGS
TO CONSIDER.
MORE TIME TO ENJOY.
gorenje.com

We pay attention to every meaningful detail, to manage
chores and daily life a bit simpler, so that you can have
more time to do the things you love. To worry less and
enjoy more. Our mission is to simplify your everyday life.

OFFICIAL REGIONAL PREMIUM SPONSOR
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RK Gorenje Velenje
Velenje, Slovenija

ŠT. /
JERSEY NUM.

IGRALEC /
PLAYER

ROJEN /
BIRTH DATE

IGRALNO MESTO /
FUNCTION

VIŠINA /
HEIGHT

TEŽA /
WEIGHT

3

Nejc Cehte

4.09.1992

desni zunanji

196 cm

97 kg

5

Niko Medved

26.03.1990

levo krilo

184 cm

83 kg

6

Tadej Mazej

31.07.1998

levo krilo

190 cm

85 kg

8

Ibrahim Haseljić

14.01.1998

desno krilo

193 cm

87 kg

10

Rok Ovniček

29.01.1995

srednji zunanji

184 cm

83 kg

12

Klemen Ferlin

26.06.1989

vratar

192 cm

103 kg

13

Jan Grebenc

18.08.1992

levi zunanji

194 cm

93 kg

14

Vid Levc

23.11.1994

levi zunanji

197 cm

93 kg

15

Darko Stojnić

3.04.1997

krožni napadalec

200 cm

104 cm

16

Miljan Vujović

27.08.2000

vratar

198 cm

90 kg

17

Tilen Grobelnik

17.04.2000

levi zunanji

187 cm

82 kg

19

Alem Toskić

12.02.1982

krožni napadalec

190 cm

107 kg

20

Jernej Drobež

6.01.2000

levi zunanji

194 cm

98 kg

21

Gregor Potočnik

22.08.1992

levi zunanji

196 cm

106 kg

23

Rok Golčar

23.12.1985

desno krilo

189 cm

84 kg

24

Robert Markotić

7.03.1990

desni zunanji

193 cm

104 kg

25

Matic Verdinek

13.04.1994

levo krilo

189 cm

85 kg

27

Blaž Kleč

26.03.1986

krožni napadalec

183 cm

93 kg

32

Rok Zaponšek

30.10.1992

vratar

192 cm

92 kg

33

Jan Tajnik

20.01.1997

krožni napadalec

191 cm

98 kg

77

Matjaž Brumen

23.12.1982

desno krilo

190 cm

88 kg

99

Žarko Pejović

25.01.1986

srednji zunanji

191 cm

93 kg

Željko Babić

19.05.1972

glavni trener

Marko Oštir

7.06.1977

pomočnik glavnega trenerja

Aleš Anžič

10.09.1968

pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev

Morten Seier Larsen

29.03.1977

trener za telesno pripravo

Matej Kramer

22.07.1974

maser

Natalija Mrevlje

4.07.1974

fizioterapevtka

Gorazd Hostnik

16.03.1956

vodja ekipe

Sašo Djurić

19.01.1980

zdravnik

11

CB Abanca Ademar Leon
Leon, Španija

ŠT. /
JERSEY NUM.

IGRALEC /
PLAYER

ROJEN /
BIRTH DATE

IGRALNO MESTO /
FUNCTION

VIŠINA /
HEIGHT

TEŽA /
WEIGHT

1

Ignacio Biosca Garcia

17.7.1995

vratar

195 cm

95 kg

3

Mario Lopez Alvarez

19.9.1994

desno krilo

180 cm

72 kg

4

Sebastian Alejandro Simonet Moldes

12.5.1986

srednji zunanji

190 cm

90 kg

5

Predrag Vejin

17.12.1992

desni zunanji

190 cm

90 kg

6

Juan Antonio Garcia Lorenzana

28.8.1977

levo krilo

177 cm

76 kg

7

Gonzalo Matias Carou Marcel

15.8.1979

krožni napadalec

198 cm

98 kg

8

Rodrigo Perez Arce

4.10.1995

srednji zunanji

178 cm

80 kg

10

Diego Pineiro Martin

12.9.1994

krožni napadalec

192 cm

91 kg

11

Federico Matias Vieyra

21.7.1988

desni zunanji

193 cm

90 kg

12

Javier Gonzalez Teijon

7.1.1996

vratar

196 cm

80 kg

14

David Fernandez Alonso

14.4.1996

levi zunanji

196 cm

80 kg

15

Juan Jose Fernandez Sanchez

18.2.1993

levi zunanji

193 cm

103 kg

16

Vladimir Čupara

19.2.1994

vratar

197 cm

110 kg

17

Jaime Fernandez Fernandez

27.1.1997

levo krilo

176 cm

72 kg

18

Acacio Marques Moreira Filho

26.1.1994

srednji zunanji

189 cm

82 kg

19

Gonzalo Perez Arce

20.7.1998

desno krilo

175 cm

70 kg

25

Živan Pešić

7.7.1993

krožni napadalec

196 cm

112 kg

32

Sergio Alvarez Dominguez

6.1.1997

vratar

195 cm

85 kg

37

Alejandro Costoya Rodriguez

6.5.1993

levi zunanji

192 cm

95 kg

85

Adrian Casqueiro Lopez

18.5.2000

levo krilo

190 cm

79 kg

Rafael Guijosa Castillo

31.01.1969

glavni trener

Diego Dorado González

pomočnik trenerja
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V Velenju gostuje
nekdanji španski šampion
Po skorajda treh letih in pol bo Rdeča dvorana znova priča tekmi VELUX EHF Lige prvakov. Nazadnje
so se rokometaši Gorenja Velenja tam 22. marca
2014 v osmini finala borili s francoskim PSG-jem,
tokrat pa v Velenje prihaja prav tako dobro znan
tekmec. To je nekdanji španski šampion Abanca
Ademar Leon.
Klub iz severozahoda Španije je bil ustanovljen leta
1956. Vse do poletja 1993 je bil razpet med tretje- in drugoligaško konkurenco, nato pa mu je uspel
preboj v elitno druščino, med katero moči meri še
danes. Po šestem mestu v sezoni 1995/96 si je
prvič v zgodovini zagotovil nastop v mednarodnih
tekmovanjih in nastopil v nekdanjem pokalu mest
(ang. City Cup).
Največji uspeh na domačih tleh je Abanca Ademar
Leon zabeležil leta 2001, ko se je prebil do naslova
španskega prvaka. Minulo sezono je sklenil tik pod
vrhom ter si prvič po letu 2013 zagotovil mesto v
najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.
Klub iz Leona v svojih vitrinah premore še španski pokalni naslov (2001/02), dvakrat pa je osvojil tudi Pokal pokalnih zmagovalcev (1998/99,
2004/05).
Ekipo od leta 2015 vodi 48-letni Rafael Guijosa
Castillo, nekdanjega španskega reprezentanta, ki
je za izbrano vrsto nastopil na 119 tekmah in zabil 538 golov. Z izbrano vrsto je osvojil dve zaporedni bronasti medalji na olimpijskih igrah (1996,
2000), z evropskih prvenstev se je vrnil s srebrnim
(1998) in bronastim (2000) odličjem, leta 1999
pa ga je svetovna rokometna zveza (IHF) razglasila
za najboljšega rokometaša na svetu.
Najizkušenejši rokometaš Abance Ademar Leona
je 40-letni Juan Antonio Garcia Lorenzana. Levokrilni Španec bo že 14. nastopal v VELUX EHF ligi
prvakov, v kateri je do tekme z Gorenjem Velenjem
dosegel 530 golov. Zlasti uspešen je bil v sezoni
2009/10, ko se je z Barcelono prebil vse do finala,
ki je nato morala priznati premoč nemškemu Kielu. V tisti sezoni je rokometaš, ki v višino meri 177
centimetrov, zabil 97 golov. Bil je tudi ključen mož
svoje ekipe, pri osvojitvi drugega mesta v minuli se-
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zoni španskega prvenstva, saj je na 30 tekmah ob
77-odstotni učinkovitosti zadel 159-krat.
V ekipi, ki sicer v povprečju šteje nekaj manj kot
25 let, Garcii Lorenzanu sledi 38-letni Argentinec
s španskim potnim listom Gonzalo Matias Carou
Marcel. Visokorasli krožni napadalec na Iberskem
polotoku igra že svojo 16. sezono, od tega deveto
v trenutnem klubu. V skupinskem delu med evropsko elito se bo meril petič.
Abanca Ademar Leon v svojih vrstah sicer premore še šest tujcev. V Argentini sta bila rojena tudi
Sebastian Alejandro Simonet Moldes (SZ, 190
cm, 1986) in Federico Matias Vieyra (SZ, 193 cm,
1988), ki premoreta špansko oziroma italijansko
državljanstvo. Tu je še Brazilec Acacio Marques
Moreira Filho (SZ, 189 cm, 1994) ter trije Srbi Predrag Vejin (DZ, 190 cm, 1992), Vladimir Čupara (V, 197 cm, 1994) in Živan Pešić (KN, 196
cm, 1993), ki je nekdaj igral tudi v Celju.

ABANCA ADEMAR LEON
Kraj: Leon, Španija
Ustranovljen: 1956
Španski prvak: 1x (2001)
Španski pokalni prvak: 1 (2002)
Španski superpokalni podprvak: 2x (2001,
2002)
Zmagovalec Pokala pokalnih zmagovalcev: 2x
(1999, 2005)
Podprvak Pokala pokalnih zmagovalcev: 2x
(2001, 2007)
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MEGA INTERVJU:
Jan Grebenc

Med poletjem je ekipa RK Gorenje Velenje
doživela nekaj sprememb. Okrepili so jo
štirje rokometaši, med katerimi je bil tudi
slovenski reprezentant Jan Grebenc, ki se je
v Šaleško dolino preselil iz Ribnice, kjer si je
do nedavnega tlakoval svojo športno pot.
Levi zunanji igralec se je v mladih letih pred
rokometno kariero preizkusil v kar nekaj
športih. Med drugim so ga vabili tudi v
ekipo strelcev z zračno puško in na treninge
skoka v višino. Rokometno pot je za nekaj
časa prekinila huda poškodba rame, zaradi
katere je moral pod nož. Ker ničesar ni želel
prepuščati naključju, je tedaj sedel za knjige
in se resno posvetil študiju. Do zaključka
prve stopnje na Ekonomski fakulteti ga
tako loči le še diploma.

Je v tvoji družini še kakšen športnik?
Želja mojega očeta je vselej bila, da bi igral
rokomet. A ker je bil doma iz kmečke družine,
so mu dejali, da mu žoga ne bo prinesla denarja,
temveč naj poprime za delo, ki ga prinaša.
Rokometa zato nikoli ni treniral, je pa mene v
mladih letih, ko sem bil bolj nore glave, podpiral
in vodil k temu, da sem vzljubil rokomet, tudi
v trenutkih, ko sem bil v precepu ali bi odšel
na trening ali ne. Sestra Maja je bila medtem
bolj umetniške narave. Dedek Ivan je bil bolj
naklonjen nogometu, a je imel prav tako rad
rokomet in odbojko. Ker je bil ravno tako doma
na podeželju, se z nogometom resneje od vaških
lig nikoli ni ukvarjal. Rad pa se spomni časov,
ki jih je preživel pri stricu v Nemčiji. Ta je imel
restavracijo, v kateri mu je pomagal, tja pa so
zahajali tudi nogometaši Bayerna iz Münchna.
Rokoval se je s številnimi legendami, na primer
s Franzem Beckenbauerjem. Z njimi je celo
treniral.
Kako se spominjaš mladih let?
Ko sem bil star dve, tri leta, smo se iz vasi preselili
v blok v Ribnico. Veliko časa sem preživel zunaj
na igralih. Z drugimi otroki iz soseske smo
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velikokrat igrali rokomet in nogomet, za igro pa
smo lesene gole pripravili kar sami. Po osnovni
šoli sem odšel na šolanje v Ljubljano. Tam sem
naposled tudi ostal, saj sva se z mojim dekletom
ob vpisu na fakulteto odločila, da zaživiva na
svojem, s soigralci pa smo se vsakodnevno vozili
na treninge v Ribnico.
V mladih letih si bil precej vsestranski športnik.
V prvem razredu osnovne šole sem se v Ribnici
preizkusil v plavanju, a se tam nekako nisem
našel. V mladih letih smo s prijatelji hodili na
strelske vaje z zračno puško. Zadeva mi je šla
kar dobro od rok, a ko so me želeli prijaviti
na tekmovanja, sem se odločil, da to ni zame.
Kasneje sem Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije zastopal na šolskem
tekmovanju v skoku v višino in na presenečenje
vseh osvojil naslov podprvaka. Iz atletske
reprezentance so me kmalu za tem poklicali
in vabili, da bi začel to disciplino trenirati, a
individualni športi me enostavno niso zanimali.
Od nekdaj so me privlačili moštveni športi, v
katerih je več izzivov in se mora poklopiti več
stvari, da prideš do dobrega rezultata. Zmage se
je lepše veseliti z ekipo, kot pa, da si ob njej sam.
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Kdo te je sploh navdušil za rokomet?
Še danes se spomnim, kako nas je drugem
razredu osnovne šole obiskala legenda
ribniškega rokometa Janko Ilc. Njega tedaj nisem
poznal, saj niti nisem spremljal rokometa, a
očitno me je s predstavitvijo igre tako navdušil,
da sem se takoj prijavil na treninge. Tedaj je
rokometna žoga postala moja droga. Danes je
rokomet moja velika ljubezen. Ni lepšega kot za
denar početi nekaj, v čemer zelo uživaš!
Kaj je tisto, kar rokomet dela bolj privlačen od
drugih športov?
Rad igram tudi košarko, a rokomet mi je vseeno
bolj zlezel pod kožo. Verjetno zato, ker je v
rokometni obrambi nekoliko več borbenosti in
kontakta, pa tudi v napadu je potrebno prikazati
več kreativnosti. Kakšno košarkarsko tekmo
si sicer rad ogledam preko malih zaslonov,
medtem ko mi je na primer nogomet resnično
dolgočasen.
Kakšni so tvoji spomini na rokometno
odraščanje v Ribnici?
Skozi igro in animacijo sem v rokometu začel
uživati. Že kot 14-letnik sem si v glavi ponavljal,
da lahko v športu uspe vsakdo, seveda tudi jaz.
Nekoliko smešen primer, pa vendarle … Če
je lahko Usain Bolt na 100 metrov tako hiter,
potem lahko to s trdim delom uspe tudi meni ali
komu drugemu. Morda ta primerjava ni povsem
realna, a želim povedati, da smo vsi le ljudje. S
trdim delom in vztrajnostjo lahko vsak doseže
vse!
Si imel kakšnega idola?
Leta 2004, ko je v Sloveniji potekalo evropsko
rokometno prvenstvo, se mi je zelo dopadel
Nikola Karabatić. Pa verjetno nisem bil edini.
Skozi leta idolov nisem imel več. Verjel sem le
vase, obenem pa delal in še delam na tem, da bi
jaz bil v zgled ostalim.
Na dosedanji športni poti te je zaustavila huda
poškodba.
Še danes se spomnim dogodka z enega od
kadetskih obračunov, ko me je tekmec potegnil
za roko. Tedaj so se začele pojavljati bolečine
v roki, a ker sem bil mlad, v klubu pa nismo
imeli možnosti, da bi me kdo od osebja kam
usmeril, tedaj nismo opravili nobene preiskave
z magnetno resonanco ali čem podobnim.
Danes predvidevam, da se je vse začelo z manjšo
natrganino. Dve, tri leta smo težave reševali s
počitkom in terapijami, a po določenem času

tudi to ni več pomagalo. Dvoglava nadlahtna
mišica je bila tako poškodovana, da se je
komajda še držala narastišča. Potrebna je bila
operacija. Ves čas okrevanja sem verjel vase.
Vrnil sem se na raven, na kateri igram danes.
Kaj si počel v času okrevanja?
Po hudi poškodbi desne rame sem resno
zagrabil študij na ljubljanski Ekonomski fakulteti.
Tedaj nisem videl druge poti, kot da nadaljujem
šolanje in si poiščem službo. Dokončal sem tri
letnike študija, medtem pa se vrnil v rokomet. Po
opravljenih letnikih je do mene prispelo vabilo v
reprezentanco, z ekipo pa smo zaigrali v Pokalu
EHF … Sedaj že leto in pol odlašam z diplomo,
a v tej sezoni bom moral najti čas tudi zanjo, saj
nikoli ne veš, kam te bo odpeljala pot.
Po poškodbi si se vrnil še v večjem slogu.
Bil sem vpoklican v kadetsko reprezentanco, ki
je kasneje s tem rodom na velikem tekmovanju
segla po medalji. Žal tedaj nisem mogel biti
poleg, saj me je pestila že omenjena poškodba
rame. Po opravljeni rehabilitaciji je v moj matični
klub prišel trener Robert Beguš, ki mi je v prvi
sezoni zelo pomagal. Četudi nisem bil najbolj
uspešen, je bil napredek na koncu očiten. Nato
je šlo vse le še navzgor. Majhen ribniški rokometi
klub je v državnem prvenstvu osvojil tretje
mesto, za tem pa je prišel tudi vpoklic v člansko
reprezentanco, ki je moje želje in pričakovanja
dvignil še na višjo raven.
Trdo delo se je obrestovalo, leta 2016 je na
tvoj naslov prispelo vabilo selektorja Veselina
Vujovića.
Na začetku sem se nekoliko lovil. Reprezentanca
je povsem drug svet od klubskih aktivnosti. Ko
dobiš takšno priložnost, jo moraš zagrabiti z
obema rokama, a moj debi se ni izšel najbolje,
videlo se je, da sem še zelenec. Kljub temu sem
trdo delal naprej in vseskozi upal, da bom dobil
drugo priložnost. Naposled sem bil povabljen
na priprave izbrane vrste za svetovno prvenstvo.
Trdno sem bil odločen, da nove priložnosti ne
smem zapraviti. Na koncu se je vse skupaj izteklo
zelo uspešno.
Za reprezentančne soigralce si pesti najprej
stiskal od doma, nato pa …
Skupinski del svetovnega prvenstva v Franciji
sem spremljal prek malih zaslonov, nato pa
je prišla tista, lahko ji rečemo kar »nora« noč.
Dobil sem vpoklic v reprezentanco, se zjutraj
usedel na letalo, poletel v Francijo in se fantom

17

VELUX EHF Champions League 2017/2018
OFFICIAL PROGRAMME

takoj pridružil na treningu. Noč med klicem in
odhodom je minila precej burno. Po žilah mi
je stekel adrenalin. Nisem mogel spati, komaj
sem čakal, da Sloveniji priskočim na pomoč.
Nisem pa želel imeti prevelikih pričakovanj, saj
je po neuspelem debiju v moji glavi mrgolelo
nerešenih vprašanj. A ko sem pristal v Franciji,
sem vse postavil na stran in bil osredotočen na
izzive, ki so nas čakali.
Priložnost si dobil na zadnjih štirih tekmah in
najboljše prihranil za konec.
Moja pripravljenost na prvenstvu se je
stopnjevala. Verjetno je k temu pomagalo tudi
dejstvo, da smo bili z ekipo osredotočeni le
na vsako naslednjo tekmo ter da nismo imeli
previsokih ciljev, četudi smo se zavedali, da
lahko sežemo daleč. Dodatna motivacija je bila
zagotovo tudi določena slovenska javnost, ki
nam ni napovedovala nič dobrega. A tako pač je
pri nas – ko ti gre dobro, te vsi nosijo po rokah,
ko pa ti spodleti, slišiš marsikaj grdega. S fanti
smo dvomljivcem želeli dokazati nasprotno. Že
tedaj je v reprezentanci vladal izjemen kolektivni
duh, kateremu smo priča še danes. Ta nas je
vodil do bronaste kolajne.
Si epsko tekmo s Hrvaško v glavi še kdaj zavrtiš?
Ne le v glavi, temveč tudi na televiziji ali
računalniku. Še danes, ko si s punco ogledava
posnetke s prvenstva, bodisi komentarje Iva
Milovanovića ali naših iger, sprva kar ne morem
verjeti, da sem bil tudi sam del te pravljice. A ko
dojamem, da se je takšna lepa stvar v življenju
zgodila tudi meni, tedaj mi gredo pokonci vse
kocine. Biti del te ekipe je bila prelepa izkušnja.
Sta se s klubskim trenerjem Željkom Babićem, ki
je bil tedaj selektor Hrvaške, kdaj pogovarjala o
tem famozni tekmi?
Ko smo med ogrevanjem na pripravah v Kranjski
Gori s soigralci poslušali eno izmed pesmi, me
je Željko v šali vprašal, če se spomnim, kje se je
ta pesem vrtela. Seveda je bilo to na naši tekmi
na svetovnem prvenstvu. Na treningu se večkrat
pošali, da še danes ne dojame, kako smo lahko
s soigralci tedaj v tako kratkem času preobrnili
izgubljeno tekmo. A če tega ne bi bilo, verjetno
danes v Gorenju Velenju ne bi sodelovala.
Moram poudariti, da mi je Željkov način dela
izredno všeč, kot ekipa dobro delujemo in
verjamem, da bomo tudi tu napravili velike
uspehe.
Od medalje je minilo že nekaj časa. Kaj ti
pomeni ta izjemen dosežek?
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Doma imam kotiček, v katerem se nahajajo
stvari iz moje dosedanje športne poti. Vsakič,
ko zagledam medaljo, se spomnim vseh
lepih trenutkov, a kot sem že dejal, so s tem
bronom moji cilji le še narasli. Nekako se vidim
v zgodbi, ki nam jo je povedal kapetan Vid
Kavtičnik. Podobno kot jaz je čez noč oblekel
reprezentančni dres in v njem osvojil srebrno
medaljo na evropskem prvenstvu, nato pa upal,
da se bo ta trend nadaljeval leto za letom. A
naslednji tak dosežek je ponovil šele ob koncu
kariere. Povedal nam je tudi, koliko truda je vložil
v to, in da bomo medaljo začeli ceniti šele čez
10, 20 let, sploh po takšnem zasuku, ki se zgodi
enkrat v desetletju.
Meniš, da se je zaradi te medalje v slovenskem
rokometu kaj spremenilo?
V navalu evforije so ljudje bolj pogosto začeli
spremljati rokometne tekme – od tistih v
VELUX EHF Ligi prvakov pa do tistih v državnem
prvenstvu. S povišanim vpisom v rokometne
šole bo prišlo tudi več fantov, ki bodo nekoč
lahko nadaljevali naše uspehe. Seveda
navdušenje hitro mine, v kolikor ni novega
uspeha. Jaz upam, da temu ne bo tako ter da bo
reprezentanca vse nadgradila z novim sijajnim
dosežkom.
Pred novo sezono je prišlo do prelomnice na
tvoji športni poti, prestopil si v velenjski klub.
Kaj te je prepričalo?
Direktor Gorenja Velenja Matej Avanzo me je
prvič poklical že pred svetovnim prvenstvom.
Ponudba se mi je zdela zanimiva, a tedaj sem
želel z glavo ostati pri reprezentanci in pogovore
preložil na obdobje po zaključku tekmovanja. Po
vrnitvi s Francije so se začeli resnejši pogovori,
na moj naslov so prišle še druge ponudbe, a
moja želja je bila, da sezono ali dve še ostanem
v domovini. Bolj me je vleklo v Velenje kot v
Celje in mislim, da sem se odločil prav. Dodatno
je tehtnico prevesil nov zagon v velenjskem
klubu, z novim trenerjem in dejstvo, da bo klub
nastopal v Ligi prvakov. Slednja je bila sicer bolj
želja za v prihodnje, saj ob prestopu iz evropsko
majhne Ribnice nisem želel delati prevelikega
preskoka, pač pa sem iskal vmesno stopničko, ki
mi jo je Gorenje Velenje ponudilo. Verjamem, da
bo naš klub naredil preskok in pečat pustil tudi v
mednarodnih tekmovanjih.
Katere so bile tvoje prve misli, ko si kot član
Gorenja Velenja prestopil prag Rdeče dvorane?
S prvim treningom sem začutil, da je to znova
popolnoma drug svet od tistega v Ribnici. Takoj
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sem videl, da tu vse deluje bolj profesionalno.
V Gorenju Velenju si pokrit na vseh področjih –
od kakovostnih treningov, zdravstvene oskrbe,
pa vse do službe za marketing in odnose z
javnostmi. Tega si manjši klubi, žal, ne morejo
privoščiti. V tistem trenutku mi je v glavo šinilo,
da je bila moja odločitev pravilna in takšnega
mnenja sem tudi po slabih dveh mesecih. Sedaj
je na meni, da še naprej trdo delam za uresničitev
svojih ciljev.
S čim si krajšaš čas, ko ni treningov?
Navadno spim (smeh)! Do naslednjega treninga
se je potrebno dobro odpočiti. Sicer večino
prostega časa najraje preživim s punco Marjo,
s katero se navadno odločiva za kakšen izlet
ali obisk družin v domači Ribnici. Bolj pestro je
poleti, izven klubske sezone, ko pohajkujem
in raziskujem svet. Letos sem premor sicer
namenil rehabilitaciji po poškodbi hrbta in
pripravi na novo sezono, medtem ko sva lani z
avtodomom prečesala vso Dalmacijo, od Splita
do Dubrovnika, vmes obiskala kar nekaj otokov,
pa tudi skočila v sosedno Bosno in Hercegovino
do Mostarja. To je bil moj najljubši izlet do sedaj,
saj sva lahko raziskala vsak kotiček narave, ki
je res neverjetna in vsemogočna. Na takšnih
potovanjih vidiš, kako je svet lep.

Z ekipo te v tej sezoni čakajo številne
mednarodne izkušnje.
Vsako novo, meni še neodkrito tekmovanje mi
predstavlja velik izziv. Že Liga SEHA Gazprom je
velik preskok. Če nisi povsem pri stvari, jo takoj
dobiš po buči. V VELUX EHF Ligi prvakov bo
tega zagotovo še več. Komaj že čakam trenutek,
ko nam bo zaigrala himna tekmovanja. Vsak
rokometaš si nekoč želi to slišati, kaj šele, da
dvigne trofejo velikega zmagovalca.
Do sedaj te trenerji niso ravno postavljali v
obrambo, Željko Babić pač …
V kadetskim in mladinskih letih, tudi v mlajših
reprezentancah, sem že igral tudi v obrambi. V
Ribnici smo nato po moji poškodbi rame imeli
sistem igre, v katerem sem igral le v napadu.
Tega sem se navadil, a želim si zaigrati tudi na
drugi strani, saj ti to v igri prinaša več pozitivnih
lastnosti. Hitrejši si denimo v tranzicijski igri, z
dobro obrambo si gradiš samozavest, pa tudi
višjo ceno lahko dosežeš na trgu, ko se pogajaš
za svoj kruh. Z Željkom sva si zadala cilj, da sem
na koncu te sezone v obrambi boljši med 30
in 50 odstotki, v naslednji sezoni pa sledi nova
nadgradnja. Verjamem, da bom s trdim delom in
željo pričakovanja tudi dosegel, je pa potrebno
času dati čas.

Kateri je tvoj najljubši kotiček v Velenju?
Sprehajal sem se po centru mesta, zelo
simpatičen pa mi je novi del pri reki Paki. Všeč mi
je tudi Velenjsko jezero s plažo in ambientom,
ki ga ponuja. Morda je to trenutno celo moj
najljubši kotiček, saj se počutiš kot na morju.
Kako se delo v Gorenju Velenju razlikuje od
tistega v Ribnici?
Prva razlika je zagotovo ta, da se v Velenju
trenira dvakrat na dan. Sam sem bil do določene
mere tega že navajen že od prej, saj sem si sam
dopoldne organiziral treninge z mojim osebnim
trenerjem Gregorjem Sobočanom. Kot sem
že dejal, smo tu bolje preskrbljeni z zdravniško
in fizioterapevtsko službo, pa tudi analiza igre
je precej drugačna. V Ribnici smo imeli več
svobode, tu pa smo pozorni na vsak najmanjši
detajl. Že če je noga obrnjena za 45 stopinj stran
od gola, je to narobe in te trener popravlja. Zato
morda včasih nekoliko bolj trpi glava namesto
telesa, a vse je za nekaj dobro.

OSEBNA IZKAZNICA:
Jan Grebenc
Igralno mesto: levi zunanji
Višina: 194 cm
Rojen: 18.8.1992 (Ljubljana)
Dosedanji klubi:
- 2017: Riko Ribnica
2017 -: Gorenje Velenje
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Zabaven intervju by Osa Pika

Rok Golčar

Si nova barvica v škatlici barv. Katera barva si in
zakaj?
Modra, ker je to moja najljubša barva.
O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v
avtu?
Kako varno priti na cilj.
Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi
bil in zakaj?
Gazela, ker je hitra kot jaz! 
Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Tekmo slovenske košarkarske reprezentance.
Narava ali playstation?
Narava.
Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Novi izzivi, stvari.
Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje
Velenje):
Barcelona.
Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo
nasvetu, koga bi izbral in zakaj?
Steven Seagal, ker obožujem njegove filme. 
Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
igranje harmonike če je čas. 
Sanjski avto:
Audi rs8.
Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil
naslov?
Ne vem, o tem nisem razmišljal.
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Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina.
Česa se na smrt bojiš?
Nepredvidljive bolezni.
Pesem tvoje mladosti:
Ti si moj sonček skupine Agropop. 
Katere tri stvari bi vzel na samotni otok (ob osi
Piki, seveda)?
Hrano, pijačo, družino.
Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš
življenja?
Elektrike.
Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad
katerim delom Zemlje bi letel z menoj?
Nad Ameriko.

DO

-6¤
MESEČNO

DO 2 LETI*

ČAS JE ZA
POPUST

S PAKETI MODRI
ELEKTRIKA

Zagotovite si vse storitve za dom in preverite celovito ponudbo paketov Modri za nove in obstoječe naročnike.
Povežite brezskrbno mobilno telefonijo, vrhunsko televizijo, zelo hiter internet in zanesljivo fiksno telefonijo.
Za dodaten prihranek pa paketu dodajte tudi elektriko in si do 2 leti znižajte mesečno naročnino do 6 EUR*.
Za več informacij obiščite najbližji Telekomov center.

Prihodnost nas navdušuje.
www.telekom.si

*Akcijska ponudba 6 EUR popusta na mesečno naročnino velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe naročnike pa 12 mesecev v primeru sočasne sklenitve pogodbe za dobavo
elektrike in povezave paketa s skupnim računom ter vezave za 24 mesecev. Akcija velja do 31. 5. 2017 in se izključuje z akcijsko ponudbo izdelkov ter akcijsko ponudbo 3 EUR popusta
na mesečno naročnino 12 oz. 24 mesecev. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi in možnostih naročila, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev,
obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

NOVI RAPID SPACEBACK

z vključenim ŠKODA BONom od

10.499 �

PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
100
95
75

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,6−4,9 l/100 km in 94−115 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0212-0,0469 g/km, trdi delci: 0−0,00086 g/km, število delcev: 0,02−6,97 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti

25 zunanjega
5
0

zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za financiranje v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za
leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.

SKODA.SI

NAVODILA ZA UPORABO:
1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.
PONOSNI PARTNER
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

Gorenje Velenje : Celje PL
22:25 (30.8.2017)
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RADIOCENTER.SI
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO
HITRADIA CENTER!

VARNOST

ZAGNANOST

RAST
PREDANOST

DEDIŠČINA

www.generali.si

PARKIRAJTE
GA V SVOJI
KUHINJI
Gorenje prinaša navdušujočo novico za vse ljubitelje
retro dizajna in legendarnega Volkswagnovega
kombija oldtimerja. Skupaj z nemškim avtomobilskim
proizvajalcem Volkswagnom so po podobi znamenitega
kombija zasnovali posebno serijo hladilnikov Gorenje
Retro, ki bodo privlačili poglede in zbujali nostalgijo,
opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo IonGeneration
pa ohranjali živila sveža in zdrava dlje časa. Brezčasnost
in svežina v vsakem pogledu, tako od zunaj, kot od
znotraj. Nepozabno vintage legendo lahko zdaj parkirate
kar v svoji kuhinji.

HLADILNIK
GORENJE RETRO
SPECIAL EDITION

gorenje.si

Official
Licensed Product

BE A LEGEND
GET FREE HANDBALLS
Know a local youth handball team from 8-14 years old that could use some
high-quality handballs? Apply for a whole bag of them from the official
VELUX EHF Champions League supplier SELECT. Anyone can apply, whether
a player on a youth team or a parent, friend or local supporter.
Apply at veluxhandball.com, surprise your team and be a legend among them.

veluxhandball.com

More white.
More light.
More life.

NEW VELUX
white-painted roof windows.

