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učinkovitost in izjemna preprostost uporabe.
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Derbi, vreden 
tega imena

UvODNik

Med ekipnimi športi je v Sloveniji le še pri rokometu 
moč trditi, da najboljši klubi tako v ženski kot v moški 
konkurenci še lahko tekmujejo v elitnih evropskih 
tekmovanjih. Pri nogometu se v izjemno ostri 
konkurenci med najboljše sem in tja prebijejo le 
Mariborčani, košarkarski klubi so stik z najboljšimi 
na stari celini skorajda popolnoma izgubili, slovenski 
klubski hokej je v zadnjih letih zdrsnil na amatersko 
raven, odbojkarji in odbojkarice so na robu najboljših, 
predstavniki klubov preostalih športov pa sodijo precej 
pod povprečje stare celine. 

Rokomet torej kot edini trenutno vzajemno še drži 
korak z najboljšimi tako z reprezentancama kot z 
najboljšimi domačimi klubu. In pri moških je derbi med 
Celjem PL in Gorenjem Velenjem vselej pravi derbi. 
Resda je v zadnjih letih primat popolnoma na strani 
naših kolegov iz Celja, a vseeno je moč trditi, da se pred, 
med in po vsaki tekmi »rokometnih sosedov« prelije 
veliko črnila, še več znoja, predvsem pa trde, moške, a 
poštene borbe, energije, pristnosti in želje, torej mnogih 
lastnosti, ki šport delajo pravljičen. 

Slovenski rokometni derbi ni iluzija. Je realnost. 
Realnost, na kater smo vsi, vpeti v rokomet na sončni 
strani Alp, lahko izjemno ponosni. To, da sta dva 
kluba tudi v času zaostrenih gospodarskih razmer, 
zmanjševanja vlaganja v šport, vse skromnejši podpori 
države in mnogih podjetij, delujočih v Sloveniji, še 
vedno zmožna sestaviti ekipi, ki vsako sezono zmoreta 
prenekateri skalp evropskih velikanov, še zdaleč ni kar 
tako. In le upamo lahko, da bo rivalstvo trajalo čim dlje. 
Še več, želeli bi si, da bi se dvoboj spremenil v troboj 
ali celo borbo četverice najboljših slovenskih klubov. 
A že trenutne razmere nikakor niso slabe. Najboljša 
slovenska kluba namreč poleg lastne šole računata 
na izjemne razvojne centre iz mnogih slovenskih 
rokometnih mest, krajev in vasi, brez katerih ne bi bilo 
ne Celja PL, ne Gorenja Velenja in ne slovenske moške 
članske reprezentance.

Slovenski rokometni derbi je slovenski rokomet prav 
tako, kot je slovenski rokomet naša članska izbrana 
vrsta ali pa ekipa mlajših dečkov C iz ene od slovenskih 
vasic. Rokomet in derbi nas združujeta, navdihujeta in 
potrjujeta, da je slovenska rokometna piramida trdna, 
široka in tudi visoka. Zatorej negujmo njene temelje s 
preudarnostjo, ponosom in zavestjo, da je slovenski 
klubski rokomet slej ko prej ena zadnjih še obstojnih in 
obstoječih trdnjav našega nereprezentančnega športa.
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Ponujamo računalnike vodilnih 
svetovnih znamk Fujitsu, HP, 

Lenovo, Asus, Apple ...

Velika izbira Philips in drugih  
televizij od 22’’ do 65’’.

Tiskalniki, večfunkcijske 
naprave, kartuše in tonerji.

Tablični računalniki in 
igralne konzole po 

ugodnih cenah!

Akcijske kamere SJCAM in 
digitalni fotoaparati Canon 

in Nikon.

Pametni telefoni Samsung, 
Huawei, Apple ...

Računalniška oprema, pametni telefoni in televizije po ugodnih cenah!

KJE NAS NAJDETE?

KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON

S tem kuponom
pridobite Philipsovo 
TV49PUH6101

                            499,00 €
                            
                             NAJCENEJE V SLOVENIJI!
                                                          Veljavnost akcije do odprodaje zalog.

Možnost plačila na obroke.
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RK Gorenje Velenje
št. dresa ime in priimek igralno mesto rojen višina teža državljanstvo

1 Jože Baznik vratar 24. 5. 1993 186 cm 100 kg SLO

3 Nejc Cehte desni zunanji 4. 9. 1992 196 cm 94 kg SLO

5 Niko Medved levo krilo 26. 3. 1990 184 cm 84 kg SLO

8 Ibrahim Haseljić desno krilo 14. 1. 1998 193 cm 90 kg BIH

10 Rok Ovniček srednji zunanji 29. 1. 1995 184 cm 78 kg SLO

11 Kenan Pajt desno krilo 30. 10. 1998 180 cm 73 kg SLO

13 Jan Tajnik levi zunanji 20. 1. 1997 189 cm 92 kg SLO

14 Vid Levc levi zunanji 23. 11. 1994 197 cm 93 kg SLO

15 Darko Stojnić krožni napadalec 3. 4. 1997 200 cm 108 kg SLO

19 Alem Toskić krožni napadalec 12. 2. 1982 190 cm 104 kg SRB

20 Luka Mitrović srednji zunanji 17. 5. 1987 192 cm 95 kg SRB

21 Gregor Potočnik levi zunanji 22. 8. 1992 196 cm 105 kg SLO

22 Klemen Ferlin vratar 26. 6. 1989 192 cm 104 kg SLO

23 Rok Golčar desno krilo 23. 12. 1985 189 cm 87 kg SLO

25 Tadej Mazej levi zunanji 31. 7. 1998 190 cm 83 kg SLO

27 Blaž Kleč krožni napadalec 26. 3. 1986 183 cm 95 kg SLO

31 Janez Gams levo krilo 8. 11. 1985 180 cm 83 kg SLO

32 Rok Zaponšek vratar 30. 10. 1992 192 cm 92 kg SLO

34 Anže Ratajec srednji zunanji 4. 3. 1991 188 cm 88 kg SLO

44 Mitja Nosan levi zunanji 9. 1. 1990 193 cm 102 kg SLO

77 Matjaž Brumen desno krilo 23. 12. 1982 190 cm 88 kg SLO

POVPREČJE: 25,8 let 189,7 cm 91,9 kg

STROKOVNI ŠTAB

Borut Plaskan trener 8. 8. 1966

Marko Oštir pomočnik trenerja 7. 6. 1977

Matej Kramer bio-vital operater 22. 7. 1974

Gorazd Hostnik vodja ekipe 16. 3. 1956

Morten Seier Larsen trener za telesno pripravo 29. 3. 1977
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www.milsped.com

Logistika spodbuja življenje, 
      mi spodbujamo logistiko



www.milsped.com

Logistika spodbuja življenje, 
      mi spodbujamo logistiko
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Celje Pivovarna Laško
št. dresa ime in priimek igralno mesto rojen višina teža državljanstvo

1 Urban Lesjak vratar 24.8.1990 188 cm 95 kg SLO

5 Jaka Malus srednji zunanji 16.6.1996 190 cm 90 kg SLO

7 Povilas Babarskas levi zunanji 13.12.1988 202 cm 103 kg LIT

8 Blaž Janc desno krilo 20.11.1996 184 cm 85 kg SLO

9 David Razgor srednji zunanji 13.7.1989 181 cm 82 kg SLO

10 Matic Suholežnik krožni napadalec 2.5.1995 202 cm 116 kg SLO

11 Gal Marguč desno krilo 16.11.1996 177 cm 72 kg SLO

14 Matic Grošelj desni zunanji 22.9.1997 193 cm 90 kg SLO

15 Vid Poteko krožni napadalec 5.4.1991 193 cm 105 kg SLO

16 Ivan Gajić vratar 17.5.1979 191 cm 105 kg SRB

23 Miha Zarabec srednji zunanji 12.10.1991 178 cm 78 kg SLO

25 Tilen Kodrin levo krilo 14.5.1994 190 cm 89 kg SLO

26 Lucijan Fižuleto srednji zunanji 23.2.1994 186 cm 84 kg SLO

29 Arthut Malburg Patrianova levi zunanji 22.4.1993 188 cm 97 kg BRA

51 Borut Mačkovšek levi zunanji 11.9.1992 204 cm 102 kg SLO

55 Žiga Mlakar desni zunanji 16.5.1990 191 cm 98 kg SLO

66 Gašper Dobaj vratar 13.11.1998 184 cm 84 kg SLO

77 Luka Žvižej levo krilo 9.12.1980 185 cm 86 kg SLO

80 Kristian Bećiri krožni napadalec 14.6.1994 202 cm 125 kg HRV

POVPREČJE: 25 let 190,0 cm 94 kg

STROKOVNI ŠTAB

Branko Tamše glavni trener

Stanko Anderluh pomočnik trenerja
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Veliki derbi državnega prvenstva

PrEDSTaViTEv GOSTOV 

Konec prve polovice Lige NLB za prvaka prinaša derbi velikih 
rivalov zadnjih sezon. Po začetku septembra v velenjsko 
Rdečo dvorano znova prihajajo 20-kratni državni prvaki, 
moštvo Celja Pivovarne Laško. 

Do prvega obračuna v tej sezoni državnega prvenstva sta 
se ekipi srečali trikrat, zlasti pa je bilo napeto v začetku 
septembra na tekmi Lige SEHA Gazprom. Sosedski moštvi je 
tedaj v Šaleški dolini ločil le gol razlike. Še štiri minute pred 
koncem obračuna je bil rezultat izenačen (26:26), na koncu pa 
so gosti slavili zmago s 27:26. Odločilen zadetek je dosegel 
izkušeni rokometni as, nekdanji član slovenske reprezentance 
Luka Žvižej.

Velenjčani na uspeh proti velikim rivalom v državnem 
prvenstvu čakajo že vse od 4. decembra 2013, ko so bili v 
dvorani Zlatorog boljši s 30:29. Gostujočo ekipo je tedaj vodil 
Ivan Vajdl. Ose so od tedaj proti tekmecem uspele iztržiti le 
dva remija.

Po premoru zaradi finalnega turnirja pokalnega tekmovanja 
se moštvi na medsebojni spopad podajata kot edini še 
neporaženi zasedbi v tej sezoni Lige NLB. Celjani, ki jih vodi 
nekdanji trener Gorenja Velenja Branko Tamše, so tekmece 
v povprečju premagovali s skorajda devetimi zadetki razlike. 
Še največ dela so imeli na gostovanju v Kopru, kjer so domačo 
zasedbo ugnali z 31:27.

Po štirih tekmah iz Celja prihaja tudi trenutno najboljši strelec 
Lige NLB za prvaka. S 27 goli je to že omenjeni Luka Žvižej. 
Izkušen 36-letni levokrilni igralec je ravno v zadnjem kolu na 
vrhu prehitel Matjaža Brumna, ki je dosegel dva zadetka manj. 
Med šesterico najučinkovitejših posameznikov najdemo tudi 
desnega zunanjega igralca Žigo Mlakarja, ki je do sedaj zbral 
20 zadetkov.

Rokometni klub iz Celja je bil ustanovljen leta 1946. Največji 
uspeh je dosegel leta 2004, ko se je zavihtel na vrh Lige 
prvakov, istega leta pa nato osvojil še evropski Superpokal. 
Na domačih tleh je naslov prvaka osvojil v zadnjih treh 
sezonah, skupno pa premore 20 naslovov. Še posebej napeto 
je bilo v zadnji sezoni, ko je odločitev o prvaku padla šele na 
zadnji tekmi. Velenjčanom je za prvi naslov po sezoni 2012/13 
zadostoval že remi, a so bili tekmeci boljši.

KLUBSKA   IZKAZNICA:

Uradno ime: Rokometni klub Celje Pivovarna Laško

Kraj: Celje

Leto ustanovitve: 1946

Državni prvak: 20x (1992-2001, 2003-2008, 2010, 2014-
2016)

Slovenski Superpokal: 5x (2007, 2010, 2014-2016)

Zmagovalec Lige prvakov: 1x (2004)

Polfinalist Lige prvakov: 6x (1997-2001, 2005)

Zmagovalec evropskega Superpokala: 1x (2004)

Finalist jugoslovanskega pokala: 3x (1976, 1978, 1980)
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MEGA INTERVJU: 
Sebastjan Sovič 

Kako ste prišli do ideje, da ustanovite lastno rokometno šolo?
Zadal sem si cilj, da ustanovim šolo, v kateri bodo imeli otroci iz 
Šoštanja in njegove okolice možnost spoznavati rokomet. Želel 
sem ga približati mlajšim, sploh glede na dejstvo, da je v Šaleški 
dolini rokomet izjemno popularen in uspešen šport. Iz naše šole 
prihaja Tadej Mazej, ki občasno tudi že nastopi za člansko ekipo 
Gorenja Velenja.

Kako je šola rasla od ustanovitve leta 2010?
Idejo smo začeli uresničevati na Osnovni šoli Šoštanj. Prvo 
sezono smo začeli z 18 rokometaši, z leti pa smo z delom v 
naše vrste pridobivali vse več otrok, razširili pa smo se tudi 
na podružnico, OŠ Topolščica, v Škale, kasneje pa še v šolo na 
Vinsko goro, OŠ Mislinja, OŠ Gorica in Gustava Šiliha. Lansko 
jesen smo šli še na Savinjsko, v Mislinjo in v Nazarje, pred leti pa 
smo poskušali tudi v Ljubnem. S šolo smo uspeli zajeti lep del 
našega konca države, a veselimo se tudi že novih izzivov.

Kako se soočate z rastjo vaše rokometne šole?
Z vsakim dodatnim učencem je tudi dela posledično več, vendar 
pa so to za zdaj sladke skrbi. Baza otrok je res velika. Pri nas 
trenira okoli 180 nadobudnežev in tudi organizacijsko postaja 
vse skupaj bolj in bolj zahtevno. Največje težave so, jasno, 
povezane s financami, a največ težav je dejansko s kadri. Sam 

sem si pred začetkom delovanja zadal eno samo pravilo, in sicer, 
da na svojo stran pridobim izjemno dobre ljudi, ki so zelo dobro 
strokovno usposobljeni ter si hkrati morajo želeti dela z otroki. 
To je namreč delo, ki je prav posebno. Ne gre za delo pravih 
trenerjev, saj morajo strokovnjaki z otroki vzpostaviti predvsem 
dober odnos in nato v takem duhu tudi delati z njimi. Zelo sem 
zadovoljen, da smo pred začetkom te sezone začeli še tesneje 
sodelovati z Rokometnim klubom Gorenje Velenje, saj nam ta 
pomoč ogromno pomeni. Naši otroci imajo še boljše pogoje za 
delo, pa tudi, ko odhajajo iz naše šole, lahko brez težav opravijo 
prehod v vrhunsko urejen klub.

Kje je največji poudarek v vaši rokometni šoli? 
Otrokom od šestega do 13. leta oziroma tudi tistim, ki z nami 
ostanejo vse do konca osnovne šole, omogočamo, da v okviru 
učenja rokometa prek raznih iger pridobivajo pomembne 
gibalne izkušnje, razvijajo koordinacijo in orientacijo v prostoru, 
natančnost, gibljivost ter pripravljajo svoje telo na kasnejši 
razvoj moči, hitrosti in vzdržljivosti. Seznanjamo jih tudi z 
igranjem rokometa, tako da se vedno prek igre učijo streljanja 
na gol, podajanja, lovljenja, vodenja žoge, preigravanja ter osnov 
igre v obrambi. Pripravljen imamo načrt, ki mu sledimo. Tako 
skušamo otroke pravilno razvijati, še posebej skozi prva obdobja 
mladostništva v osnovni šoli, kasneje pa jih napotimo v klub, v 
katerem delajo po programu, ki ga zastavijo tamkajšnji trenerji.

Glede na to, da ste bili tudi sam rokometaš, kako so se vaši 
začetki razlikovali od teh, ki jih danes nudite otrokom v 
rokometni šoli?
Sam sem se z rokometom prvič srečal kar precej pozno. Začel 
sem v četrtem razredu, torej današnjem petem razredu, imel pa 
sem veliko srečo. Tja, kamor sem odšel, je bil moj učitelj telesne 
vzgoje namreč gospod Miro Požun, ki me je tudi usmeril v RK 
Gorenje Velenje. Z nami na šoli je takrat delal tudi pokojni Ivo 
Gagulič, ki je bil pravi rokometni navdušenec. Tako sem imel 
odlično izhodišče za nadaljnjo športno pot. Ko sem prišel v 
Velenje, sem bil deležen velike podpore družine, ki mi je vselej 
stala ob strani. Tudi v Gorenju sem imel ob sebi izredno dobre 
trenerje, od katerih sem se ogromno naučil, kar je, vsaj po mojem 
mnenju, tudi najbolj bistvenega pomena pri razvoju otrok.

Sebastjan Sovič je nekdanji levokrilni rokometaš, 
ki je večino igralske poti preživel v RK Gorenje 
Velenje. Vztrajnost in trud sta ga pripeljala tudi do 
dresa z državnim grbom, ki ga je oblekel 25-krat in v 
reprezentanci zabil 28 golov. Leta 2010 je ustanovil 
lastno rokometno šolo, v kateri s svojimi pomočniki 
danes z rokometom spoznava najmlajše rodove.

V tej sezoni je je njegova rokometna šola začela še 
tesneje sodelovati z velenjskim klubom. O tem in 
še marsičem drugem je beseda stekla v posebnem 
pogovoru za magazin 9ka.
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Kaj se je v zadnjih letih spremenilo pri delu z mladimi?

Predvsem je povsem drugačen način življenja. Ko sem sam 
hodil v osnovno šolo in se po pouku vrnil domov, šolske torbe 
nisem odnesel v hišo. Pustil sem jo pred vhodnimi vrati in odšel 
na igrišče, kjer smo s prijatelji igrali nogomet ali pa katerega 
od preostalih športov. Bilo smo športno aktivni. Dandanes 
so računalniki, tablice, konzole, aplikacije in podobne stvari 
velika ovira pri gibanju otrok. Podatek, ki vam ga bom zaupal, je 
morda kar nekoliko skrb vzbujajoč. V vseh letih od ustanovitve 
rokometne šole opažamo, da v našo šolo v zadnjih letih prihajajo 
precej manj motorično sposobni otroci, kar sam absolutno 
pripisujem temu, da se premalo gibljejo. To je velika razlika v 
primerjavi z mojimi začetki. Motorično sposobni otroci lažje 
opravljajo vaje, ki jih počnemo in se jih hitreje tudi naučijo.

Kako bi opisali sodelovanje me RK Gorenje Velenje in vašo 
rokometno šolo?
Z Gorenjem smo sodelovali že prej. V velenjski klub je iz naše 
rokometne šole že odšlo kar nekaj igralcev, a pred začetkom te 
sezone nikoli ni bilo pravega sodelovanja. Lani nas je, po tem, ko 
se je pridružil RK Gorenje Velenje, k sodelovanju povabil Matej 
Avanzo in po temeljitih in dolgotrajnih pogovorih s predsednikom 
kluba Milanom Mežo in Matejem smo prišli do sklepa, da bi bilo 
za vse dobro, da ta bazen otrok v našem okolišu razširimo in 
da skušamo iz tega skupka pridobivati nove, zanimive igralce 
ter potencialne nove člane RK Gorenje Velenje. S klubom smo 
se dogovorili za triletno sodelovanje, dogovorjeni pa smo, da 
naša rokometna šola deluje povsem samostojno. RK Gorenje 
Velenje se tako v naše delo ne vtika, dobiva pa zanimive mlade 
rokometaše, ki kažejo potencial. Hkrati nam klub iz Velenja 
finančno pomaga, tako da veliko lažje izpolnjujemo svoj program 
dela. Sodelovanje je tako za zdaj zelo dobro.

Kako gledate na razvoj rokometa v naši regiji?
Menim, da bi se za razvoj dalo narediti več, kot se je doslej. 
Velenje z okolico premore veliko otrok, velik potencial, iz 
katerega bi moral klub pridbivati igralce. Če pogledamo rezultate 
mlajših selekcij in članov, vidimo, da smo pri tem nekoliko zaspali, 
a potrebno je poudariti, da so se v zadnjem letu stvari drastično 
izboljšale. Pot in usmeritev, ki si jo je zadalo novo vodstvo RK 
Gorenje Velenje, je zagotovo prava. Velenje, ki je vselej imelo zelo 
dobro rokometno šolo, potrebuje domače igralce. To je osnova 
za polno dvorano in pravo pripadnost klubu. Prva ekipa resda 
potrebuje kakovostne posameznike, a obenem tudi mlade upe. 
Vsi vemo, da je situacija v slovenskem športu trenutno takšna, da 
si vrhunskih igralcev klubi ne morejo privoščiti. Zato je potrebno 
delati z domačimi fanti.

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, 
INTELIGENTNA PONUDBA.

NISSAN

JUKE
NISSAN

QASHQAI
NISSAN

X-TRAIL

7 LET JAMSTVA* 5 LET VZDRŽEVANJA**

Kombinirana poraba goriva: 3,8–7,4 l/100 km. Emisije CO2: 95–169 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 
**5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Več na nissan.si. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Nissan 4 YOU = Nissan za vas.

www.malgaj.com

A , D.O.O., T . 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil:  01/20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/20 00 560,
servis: 01/20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 8:00 DO 18.00, SOB. OD 8.00 DO 12.00, NED. ZAPRTO 



*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

 www.telekom.si
Prihodnost nas navdušuje.

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. 
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15Gorenje Velenje : Meškov Brest  
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ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

NAVODILA ZA UPORABO:
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ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

NAVODILA ZA UPORABO:

Gorenje Velenje : Riko Ribnica 
29:25      (19. marec 2017)FoTOGALERiJA
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Si nova barvica v škatlici barvic. Katera barva si, in zakaj?
Modra, ker je to barva neba.

O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
Kako čim hitreje priti na cilj.

Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Ptica, da bi lahko letel in imel dober razgled.

Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Prison break.

Narava ali playstation?
Narava.

Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Dokazati dvomljivcem, da zmorem stvari, za katere so oni rekli, 
da jih ne.

Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
FC Barcelona.

Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga 
bi izbral in zakaj?
Johnny Depp, ker so mi všeč njegovi filmi.

Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Nogomet.

Sanjski avto:
Tesla.

Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
O tem še nisem razmišljal. 

Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina.

Česa se na smrt bojiš?
Igel.

Pesem tvoje mladosti:
Kekčeva pesem.

Katere tri stvari bi vzel na samotni otok? (ob Osi Piki, seveda)
Telefon, hrano in pijačo.

Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš življenja?
Telefona.

Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad katerim delom 
Zemlje bi letel z menoj?
Severna Amerika.

inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika

Rok Ovniček
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Zakaj je pomembno, kako se prehranjuje mlad 
rokometni igralec?

Kako se prehranjuje mladi športnik brez dvoma vpliva na njegovo 
počutje, zdravje in uspešnost pri športu. Zato je pomembno, da 
se izobražujemo s področja športne prehrane in poskušamo s 
primerno izbrano prehrano rokometašev prispevati k varovanju 
njihovega zdravja ter njihovem razvoju v odlične športnike. 

Dobre prehranjevalne navade, ki jih mladi rokometaši razvijete v 
zgodnjem življenjskem obdobju, so priprava za uspešno delovanje 
v izbranem športu, v katerem boste aktivni tudi kasneje. 
Najpomembnejšo vlogo pri tem imajo seveda starši, v zgodnjem 
otroštvu tudi vrtec, kasneje pa šola. Posebno in zelo pomembno 
vlogo pri spodbujanju ustreznih prehranjevalnih navad pri 
športnikih imajo tudi trenerji.

Prav je, da starši in trenerji spodbujajo mlade športnike, da jedo 
zdravo. Pri tem z zdravo seveda mislimo na prehrano, ki ustreza 
zahtevam rastočega organizma, tako količinsko, kot tudi po 
sestavi in razmerju hranil. Temelj zdravega prehranjevanja 
mladega športnika je pestra, kakovostna in polnovredna 
prehrana.

»Prehrana športnika, ne glede na njegovo starost, ima namreč 
velik vpliv na izvajanje treninga, uspešnost na tekmovanjih, 
zmožnost okrevanja po vadbi, tveganje za poškodbe in na 
splošno zdravstveno stanje.«

Potrebe športnika so popolnoma individualne in odvisne od 
mnogih dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši: spol, 
telesna teža, starost, trajanje, pogostost in intenzivnost treninga, 
število tekmovanj, letni čas (igranje na zunanjih igriščih na 
poletnih turnirjih!) in telesna dejavnost v času izven treningov 
(nekateri prosti čas preživijo na kavču, drugi pa po treningu še 
uro ali dve brcajo nogometno žogo). Zato se jedilnika za mlade 
rokometaše ne sme posploševati. Saj se strinjate, da mora 
obstajati razlika v prehrani osemletnika, ki vadi dve uri na teden 
ali pa šestnajstletnika, ki trenira osem ur in igra še vsaj eno tekmo 
tedensko?

Prehrana odraščajočih športnikov pogosto predstavlja velik izziv. 
Z vneseno hrano in pijačo mora mladi športnik poleg energije za 
delo mišic pri telesni dejavnosti zagotoviti še energijo in hranila 
za: 

•	 rast in razvoj, 
•	 regeneracijo po vadbi, 
•	 sposobnost razmišljanja in 
•	 delovanje imunskega sistema. 

Vse našteto sploh ni majhna reč.

Pomembno je, da je prehrana ustrezna vsak dan, 
ne samo na dan tekmovanja

Marsikdo zmotno misli, da je pomembno samo hranjenje in 
hrana na dan tekmovanja. Prehrana mladega športnika mora biti 
ustrezna prav vsak dan. Pogosto se zgodi, da mi starši športno 
aktivnih otrok postavijo vprašanje: »Kaj pa naj moj otrok je pred 
tekmo?« Precej redkeje pa jih zanima vsakodnevna prehrana, ki 
je morda še bolj pomembna. Lahko se zgodi, da mladi rokometaš 
sploh ne bo izbran v ekipo ali da se tekmovanja zaradi bolezni 
ali poškodbe morda ne bo mogel udeležiti, če njegova osnovna 
prehrana v času treningov ni bila ustrezna.

Športno aktivni otroci in mladostniki večinoma potrebujejo več 
hranil kot neaktivni. Zato mora biti njihova prehrana še toliko 
bolj skrbno izbrana in načrtovana. V nasprotnem primeru lahko 
pride do pomanjkanje energije ali določenih hranil, kar je vzrok 
mnogih težav. Naj omenim le nekaj primerov: nizka rast, zapozneli 
nastop pubertete, slabše zdravje kosti, povečano tveganje za 
poškodbe in razvoj motenj hranjenja. Igralci, ki ne posvečajo 
dovolj pozornosti svoji prehrani, lahko postanejo tudi prehitro 
utrujeni, razdražljivi, ali pa izgubijo zanimanje in veselje do 
športa. Da bi to preprečili je pomembno, da redno dovajmo tako 
primerno hrano, kot tudi pijačo. Za večino mladih športnikov je 
ustrezno, da pojedo pet obrokov dnevno (zajtrk, kosilo, večerjo 
ter 2 premostitveni malici). Pri tem se držimo osnovnih načel 
uravnoteženega jedilnika.

Kaj naj torej jé mladi rokometaš?

V vseh pet obrokov vključite polnovredne, nepredelane 
ogljikove hidrate, ki so odličen vir energije, prehranskih vlaknin 
in nekaterih vitaminov ter mineralov. V to skupino štejemo: 
krompir, polnozrnate testenine in kruh, riž, ajdovo kašo, proso, 

Prehrana za zdravje in zmogljivost je 
zmagovalna prehrana
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ovsene kosmiče, sadje, ... Hrana bogata z ogljikovimi hidrati 
pomaga vzdrževati nivo sladkorja v krvi in je pomembna tudi za 
koncentracijo ter pozornost v šoli, ne samo za telesno aktivnost. 
Ker naše telo lahko shrani le omejene zaloge ogljikovih hidratov, je 
pomembno, da jih mladi igralci uživajo v vsakem obroku. 

Zajtrk naj poleg ogljikovih hidratov vsebuje tudi kakovosten vir 
beljakovin. To je lahko denimo lonček grškega jogurta, mleka, 
skute ali zrnatega sira ali 2-3 jajca. Kos sadja ali zelenjave zraven 
pa bo zagotovil še nekaj dodatnih vitaminov, mineralov in vlaknin. 
Ravno pri zajtrku pogosto opazimo pomanjkljivosti, ko mnogi 
mladi športniki skoraj vsak dan zajtrkujejo le kos belega kruha s 
čokoladnim namazom ali kakšne čokoladne kroglice v mleku in 
tako že zjutraj presežejo priporočene dnevne vrednosti za vnos 
enostavnih sladkorjev. Veliko boljše bi bilo, če bi na običajen dan, 
ko ni tekme, pojedli jajca s kosom polnozrnatega kruha in pol 
surove paprike ali paradižnika. Ali pa morda jogurt z ovsenimi 
kosmiči in svežim sadjem.

Dopoldansko malico večinoma naši mladi športni upi pojedo v 
šoli. Kako ustrezna je ta, je odvisno predvsem od organizatorja 
šolske prehrane in kuharskega osebja. Vsekakor pa poskrbimo, 
da med malico zaužijejo kos svežega sadja ali zelenjave, sicer bo 
težko doseči priporočilo, da uživajmo sadje in zelenjavo 5-krat na 
dan, za mlade rokometaše to pomeni okoli pol kilograma dnevno. 
Za mlajše malo manj, za starejše pa lahko tudi nekaj več. 

Za kosilo naj dobi rokometaš poleg krompirja, polnozrnatega 
riža, testenin, ajdove ali prosene kaše s skledico zelenjave še 
kos lososa, skuše, kakšne druge ribe ali mesa. Tudi rastlinski viri 

beljakovin, kot so leča, fižol ali soja, so odlični. Tak obrok zagotovi 
našemu športniku poleg energije še potrebno količino beljakovin, 
ki so gradniki mnogih pomembnih tkiv in organov, vključno z 
mišicami. Bistveno boljše za športnika je, da beljakovine zaužije 
razporejene v več obrokih preko celega dneva, ne pa velike 
količine v enem ali dveh obrokih. Zaželeno je, da je tako kosilo na 
urniku 3 do 4 ure pred treningom. V primeru, da je trening planiran 
v zgodnjih popoldanskih urah, takoj po šoli, se morda splača 
razmisliti o kosilu, ki bi ga pojedel v šoli ob uri, ki bi bila ustrezna in 
ne tik pred odhodom na trening, saj s polnim želodcem zagotovo 
ni najudobneje tekati po igrišču.

Velja namreč pravilo, da bližje kot je trening, manjši naj bo obrok. 
Če je trening na sporedu kasneje in je od kosila minilo že več kot 3 
do 4 ure, je smiselno zaužiti malico 1 do 2 uri pred treningom (ali 
tekmo). Ta naj vsebuje pretežno ogljikohidratna živila. Ogljikovi 
hidrati so namreč ključni vir energije za uspešno izvedbo vadbe. 
Tak obrok je lahko na primer sveže sadje, kos kruha z medom 
ali marmelado, sadni sok z nemastnimi piškoti, žitna ploščica… 
Enak prigrizek priporočamo tudi pred tekmami. V športni torbi 
naj se torej pred odhodom na tekmo, še posebej, če je pred njimi 
daljša vožnja z avtobusom, vedno znajde energijski prigrizek, ki 
bo mlademu športniku dal energijo za boljšo igro. Trenerji lahko 
spomnijo igralce, kdaj je primeren čas, da ga pojedo.

Po treningu (ali tekmi) naj igralci čim prej zaužijejo obrok, 
sestavljen iz živil, ki vsebujejo tako ogljikove hidrate in 
beljakovine. Oboje skupaj, poleg nadomeščanja izgubljene 
tekočine, omogoča uspešno regeneracijo. Primerne jedi so npr. 
ovseni kosmiči s sadjem in mlekom ali jogurtom, sendvič s pusto 
šunko in sirom, losos in kuhan riž, špageti z bolonjsko omako, 
palačinke s skuto in sadjem. Če to ni mogoče, naj takoj po treningu 
spijejo čokoladno mleko, sadni jogurt ali pojedo vsaj kak prigrizek, 
ki vsebuje primerno količino ogljikovih hidratov in beljakovin ter 
ga lahko brez težav spravijo v športno torbo. 

Mnogi mladi (in starejši) radi in pogosto uživajo sladkarije. Težava 
nastopi, če le te nadomestijo ustreznejšo hrano z več hranilnimi 
snovmi, ki jih odraščajoči športnik nujno potrebuje. Ali pa, če jih 
je preveč, saj vodijo v debelost. Če že, potem je čas po napornem 
treningu najboljši za občasno uživanje v manjših, sladkih 
priboljških kot so na primer domači mafini ali kepica sladoleda.
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Kaj pa pitje?

Dragi rokometaši, poskrbite, da zaužijete dovolj tekočin preko 
celega dneva, saj so te vsaj tako pomembne kot hrana. 

Mladi športniki, ki imajo treninge po pouku, nemalokrat prihajajo 
na vadbo slabo hidrirani. Redno pitje preko celega dneva mora 
postati navada vsakega športnika. Mlajše je potrebno pogosto 
spodbujati k pitju, vloga staršev in trenerjev pa je tu ključna. 

Z uživanjem zadostnih količin tekočine preprečujemo (v našem 
okolju) predvsem blage izsušitve, ki pa lahko vplivajo na telesne 
in mentalne zmožnosti otrok. Voda, nesladkani čaj ali limonada so 
odlična izbira. Tako je priporočljiv vnos vode za zmerno aktivne 
otroke med 9 in 13 letom približno 1,5 litra dnevno, starejši od 14 
let pa imajo že enake potrebe kot odrasli. To je za dekleta okoli 1,6 
litra in fante 2 litra tekočine na dan. 

Potreba po tekočini narašča s povečano telesno dejavnostjo 
(zato morajo športniki piti več!), s povečanim potenjem in s 
povečano temperaturo v okolju. Od igralca do igralca, kot tudi 
od dneva do dneva, se ta lahko zelo razlikuje. Za hitro oceno 
primerne hidracije oziroma vnosa potrebne tekočine zadostuje že 
ocena barve urina. Ta naj bo svetel, odvajanje pa redno. Če je urin 
temnejši kot običajno, je potrebno piti več. 

Pomembno je, da športniki pridejo na trening ustrezno hidrirani. 
To dosežemo s spodbujanjem pitja preko celega dneva, že doma 
in v šoli. Spodbudimo jih, da pijejo ob obrokih, saj se na ta način 
zaradi elektrolitov v hrani zadrži več vode v telesu.

Med tekmo in treningom naj športniki pijejo v predvidenih 
odmorih. Redno pitje manjših količin tekočine med treningom 
je pomembno zato, da vam uživanje tekočin med tekmo ne bo 
povzročalo težav. Pijte vsak iz svojega bidona, pijača pa naj bo 
primerne temperature. Predvsem na poletnih turnirjih, kjer se 
igra zunaj, se voda v bidonih močno segreje, da skoraj ni primerna 
za uživanje. Hladilna torba je tukaj dragocen pripomoček. 

Voda naj bo pijača izbora med treningom in tekmovanji. Izjemoma, 
če so potrebe po ogljikovih hidratih velike ali, če niste jedli pred 
treningom, je smiselno, da popijte športno pijačo z ogljikovimi 
hidrati. Športne pijače z elektroliti priporočam pri dolgotrajnih 

aktivnostih na turnirjih (ko se igra več tekem zaporedoma), v 
vročih slabo klimatiziranih dvoranah ali zunaj, če so temperature 
zraka visoke. Športne pijače s kofeinom, kot tudi drugi dodatki 
za izboljšanje zmogljivosti se odsvetujejo, saj ni raziskav, ki bi 
potrdile varnost pri mlajših starostnih skupinah.

Pred koncem sezone je na sporedu še nekaj tekem, zato nikar ne 
pozabite na napotke o zmagovalni prehrani in hidraciji pred, 
med in po tekmi, ki smo jih obdelali na izjemno prijetnih srečanjih 
z vsemi selekcijami črno-rumenih. Osvojeno znanje vam prinaša 
prednost pred nasprotniki ;). Pa srečno, ose!

Vesna Simič,  
vodja Centra za športno in klinično dietetiko Nutrifit Lab

www.nutrifitlab.com

   Nutrifit Lab, Center za športno in klinično dietetiko
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PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,8 l/100 km in 112 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,00244x1011 g/km, trdi delci: 0,00021 g/km, število delcev: 9,51. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 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 ww.porscheleasing.si.

NOV AVTO ZA 1 % NA MESEC

1 % = 158 € / MESEC
= 15.800 €OCTAVIA 

COMBI FAMILY

FINANCIRANJE  
1% NA MESEC  
+ ŠKODA BON

1%+

Skoda1procentOctavia Praprotnik9ka210x297 V01.indd   1 9. 11. 2016   13:45
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Nekdanji vratar os prenaša znanje  
na mlade rodove
Na mladih svet stoji. Brez dobrega pogona mlajših starostnih 
kategorij ni uspešnega kluba. V RK Gorenje Velenje so v zadnjem 
obdobju veliko poudarka namenili ravno mlajšim selekcijam, v 
katere vložijo vsak evro, ki ostane. V tej sezoni imajo priložnost 
svoje veščine na posebnih treningih piliti tudi vratarji, s katerimi 
se ukvarja Morten Seier Larsen.

Nekdanji rokometni vratar, sicer doma na Danskem, je del svoje 
športne poti preživel tudi v dresu Gorenja Velenja (2006-2008), 
poleti 2013 pa se v člansko rokometno ekipo iz Šaleške doline 
vrnil v novi vlogi. Postal je trener za telesno pripravo, kasneje pa 
še trener vratarjev. »Rokomet mi je dal 20, 22 let resnično lepih 
izkušenj, prijetnih poznanstev in znanj. Temu lepemu športu 
želim nekaj vrniti, zato pri odgovoru, ko so me v klubu vprašali, 
ali bi treniral tudi mlade vratarje, nisem pretirano okleval,« 
pove Morten in v isti sapi doda: »Želim pomagati fantom. Upam, 
da kateri izmed njih nekoč okusi igranje še na višji ravni kot jaz. 
V delu z njimi resnično uživam.«

Vsi športniki so primorani za svoj uspeh nekaj žrtvovati ter 
v svoja življenja vpeljati odrekanja. Nič drugače ni z mladimi 
velenjskimi vratarji kadetske in mladinske selekcije, ki za razliko 
od soigralcev, ki se med tekmo podijo po igrišču, dvakrat na 
teden Rdečo dvorano obiščejo že zelo zgodaj. Njihov individualni 
trening se ob torkih in četrtkih začenja že četrt pred sedmo 
zjutraj. »Moram reči, da me fantje pozitivno presenečajo. Ni 
jim lahko, saj vstajajo ob šestih zjutraj. Na treninge prihajajo 
redno, občasno kakšnega izpustijo zgolj in le zaradi šolskih 
obveznosti. Čuti se, da se na treningih počutijo dobro in 
kar je najbolj pomembno – želijo si napredka!« nadobudnih 
naslednikov ne pozabi pohvaliti trener, ki je pred kratkim 
dopolnil 40 let.

Njegov tedenski delavnik se z mladimi nadobudneži sicer 
začenja že v ponedeljek, ko z njim v popoldanskem času na 
OŠ Šalek trenirajo še fantje selekcij, mlajših od kadetske. »Z 
mlajšimi fanti delamo nekoliko drugače, saj pilimo predvsem 
tehniko branjenja. Njih je potrebno večkrat opozarjati, da 
pravilno obrnejo nogo in podobno. Stvari je veliko lažje 
popravljati pri 10- ali 12-letniku kot pa v kasnejših letih. Zato 
tudi na te treninge gledam pozitivno,« še dodaja Seier Larsen. 

Slednji je tudi sam v mladosti imel podobno izkušnjo. Z 
rokometom se je začel ukvarjati pri 12 letih in istočasno treniral 
tudi nogomet. Za prvega se je naposled odločil tudi zavoljo 
staršev, ki sta bila prav tako rokometaša. Pri 15 letih je začel 
trenirati pod budnim očesom Kristiana Asmussna, tedanjega 
prvega vratarja članske ekipe v svojem matičnem klubu 
Helsingeu. »Delo s Kristianom mi je dalo veliko. Pomembno je, 
da s teboj trenira nekdo, ki ti detajle zna tudi pokazati, ne le 
povedati.«

V velenjski kadetski in mladinski selekciji je v tej sezoni veliko 
odvisno od Miljana Vujovića, ki bo poleti dopolnil 17 let. 

Reprezentant črnogorskih mlajših selekcij kaže velik potencial, 
kar potrdi tudi Seier Larsen. Bo fant, ki je poleti prispel v 
Velenje, nekoč krojil evropski rokomet? »Miljan premore 
velik potencial in je v razvoju pred svojimi vrstniki. Bo nekoč 
vrhunski? Ne morem napovedati. Pred njim so štiri peklenska 
leta, v katerih se bo videlo, do kolikšne mere mu bo uspelo 
razviti nesporen talent,« še pove trener velenjskih vratarjev in 
za konec doda: »Določen potencial prav tako kažejo nekateri 
drugi fantje, katere treniram. Tudi za njih v tem trenutku ne 
morem reči, da bodo nekoč prvi vratarji članske ekipe Gorenja 
Velenja. Čas bo pokazal svoje.«
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