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TERMINI TEKEM SE ZAVOLJO MOREBITNIH TV-PRENOSOV ŠE LAHKO SPREMENIJO.

6. KROG LIGE NLB
RK GORENJE VELENJE : RK MARIBOR BRANIK

četrtek, 11. oktobra 2018, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje

POVRATNA KVALIFIKACIJSKA TEKMA 2. KROGA POKALA EHF
GWARDIA OPOLE : RK GORENJE VELENJE

nedelja, 14. oktobra 2018, ob 19.00, Opole, Poljska

7. KROG LIGE NLB
RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE 
sobota, 20. oktobra 2018, ob 19.00, Ribnica

8. KROG LIGE NLB
RD URBANSCAPE LOKA : RK GORENJE VELENJE

sobota, 3. novembra 2018, ob 19.00, Škofja Loka

9. KROG LIGE NLB
RK GORENJE VELENJE : RK TRIMO TREBNJE

sobota, 10. novembra 2018, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje

10. KROG LIGE NLB
RK DOL TKI HRASTNIK : RK GORENJE VELENJE 

sobota, 17. novembra 2018, ob 19.00, Dol pri Hrastniku

11. KROG LIGE NLB
RK GORENJE VELENJE : RK SVIŠ IVANČNA GORICA

sobota, 24. novembra 2018, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje
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Pred nami je pestra jesen …

UvODNik

Veliki zmagi v tekmovanju EHF je brez časa za premor 
sledila tekma domačega prvenstva, kjer so naši fantje 
kljub veliki borbi izgubili proti vedno neugodnim 
tekmecem iz Ormoža. Za mnoge presenečenje. Za vse 
poznavalce rokometnega dogajanja pa potrditev, da je 
slovensko prvenstvo izjemno izenačeno in kvalitetno. 
Absolutnih favoritov ni. Vsaka tekma je nepredvidljiva. A 
ne glede na to, naša ekipa iz dneva v dan kaže napredek, 
dokazuje, da ima velik potencial in da je v njej ogromno 
talenta. Tekmovati z ekipami, ki že nekaj let, bolj ali manj 
nespremenjene, igrajo skupaj, predstavlja za nas velik 
izziv. 

A Rokometni klub Gorenje Velenje ni le članska ekipa. V 
mlajših tekmovalnih selekcijah kluba trenira okoli 140 
otrok. Za njihovo rokometni napredek skrbi 7 trenerjev. 
V mini-rokometu, skupaj s partnersko šolo Sebastjana 
Soviča, deluje več kot 300 otrok. Poleg številk in 
rezultatov naših mladih  nadobudnih rokometašev, 
so pomembne predvsem vrednote, ki jih bodo otroci 
prenesli v življenje -  delavnost, trdoživost in vztrajnost! 
In če je naša članska ekipa obraz našega kluba, so bile 
in bodo prav te vrednote, poleg igralskega potenciala, 
glavno vodilo pri njenem oblikovanju. 

Pomemben in nepogrešljiv del našega kluba ste tudi 
vi - navijači, starši mladih rokometašev, naši sponzorji 
in podporniki kluba. V življenju in športu je za zmage 
nemogoče jamčiti. Jamčimo pa lahko, da bomo vedno 
dali najboljše in največ, kar imamo,  ter se z vašo 
podporo vztrajno dvigovali proti vrhu, kamor Rokometni 
klub Gorenje Velenje tudi spada!

Janez Gams, športni direktor

Preboj v 2. krog EHF pokala bi se za klub, kot je RK 
Gorenje Velenje, zdel marsikomu samoumeven. A z 
desetimi novimi igralci, popolnoma novim strokovnim 
štabom in po samo dobrem mesecu skupnega dela 
premagati večkratnega švedskega prvaka, ni mala 
stvar. Delavci v klubu, igralci in trenerji vemo, koliko 
truda je bilo vloženega, koliko znoja prelitega in koliko 
majic na treningu v žaru borbe strganih. Naša mlada in 
nepopustljiva ekipa si zato zasluži velik poklon. 
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PHILIPS  
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24x

 1873€*
ali 44952 €

VEČJI  
TELEVIZOR
ZA MANJŠO  
CENO

40%
CENEJE

Želimo vam ponuditi le največ, zato smo za vas pripravili številne ugodnosti, ki jih lahko 
koristite skupaj s paketom Modri Svet. Združite mobilno in fiksno telefonijo, vrhunsko 
televizijo ter hiter internet po ugodni ceni.

S PAKETOM MODRI SVET

*Popust 40 % na izbran izdelek, ki se obračunava od redne cene izdelka objavljene v veljavnem ceniku na dan sklenitve naročniškega razmerja in cena 18,73 EUR na mesec v 24 zaporednih mesečnih 
obrokih veljata za nove in obstoječe nevezane naročnike paketov Modri Svet, Modri, Modri Net in Modri Plus ob sklenitvi naročniškega razmerja z vezavo za 24 mesecev. Akcijska ponudba velja od 
3. 2. 2018 do 31. 5. 2018. Cene vsebujejo DDV. Slike so simbolične. Količine izdelkov so omejene. Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, 
Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si
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Gorenje Velenje

Št. Igralec Igralno mesto Višina Teža Letnica 
rojstva Državljanstvo

5 Tilen Grobelnik levo krilo 188 cm 84 kg 2000 SLO

6 Tadej Mazej levo krilo 190 cm 87 kg 1998 SLO

8 Ibrahim Haseljić desno krilo 192 cm 90 kg 1998 BIH

9 Domen Tajnik srednji zunanji 182 cm 80 kg 2000 SLO

10 Nikola Špelić levi zunanji 198 cm 106 kg 1991 HRV

11 Vlado Matanović desno krilo 182 cm 85 kg 1995 HRV

12 Luka Logar vratar 187 cm 81 kg 2000 SLO

14 Vid Levc levi zunanji 198 cm 94 kg 1994 SLO

15 Darko Stojnić krožni napadalec 200 cm 113 kg 1997 SLO

16 Miljan Vujović vratar 197 cm 101 kg 2000 ČGO

18 David Miklavčič desni zunanji 195 cm 101kg 1983 SLO

19 Filip Banfro desni zunanji 193 cm 94 kg 1998 SLO

20 Jernej Drobež levi zunanji 195 cm 98 kg 2000 SLO

25 Matic Verdinek levo krilo 190 cm 88 kg 1994 SLO

28 Timotej Grmšek desni zunanji 193 cm 80 kg 2000 SLO

32 Emir Taletović vratar 189 cm 91 kg 1990 SLO

34 Peter Šiško srednji/levi zunanji 191 cm 87 kg 2001 SLO

45 Miha Kavčič krožni napadalec 193 cm 93 kg 1998 SLO

47 Aleks Kavčič srednji/levi zunanji 187 cm 90 kg 1996 SLO

77 Andraž Kete srednji zunanji 188 cm 92 kg 1992 SLO

STROKOVNI ŠTAB
Zoran Jovičić glavni trener

Vanja Kralj pomočnik glavnega trenerja in trener za telesno

Grega Čudič pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev

Matej Kramer maser

Natalija Mrevlje fizioterapevtka

Gorazd Hostnik vodja ekipe

Tadej Jug zdravnik

PrEDSTaViTEv EkiP
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KPR Gwardia Opole

Št. Igralec Višina Teža Letnica rojstva Državljanstvo

1 Mateusz Zembrzycki 196 cm 105 kg 1997 POL

2 Michał Lemaniak 178 cm 86 kg 1997 POL

5 Karol Siwak 185 cm 71 kg 1997 POL

7 Maciej Zarzycki 186 cm 82 kg 2000 POL

8 Antoni Łangowski 194 cm 100 kg 1990 POL

10 Jan Klimków 203 cm 130 kg 1998 POL

12 Dawid Skrzypczyk 196 cm 103 kg 1999 POL

13 Mindaugas Tarcijonas 195 cm 101 kg 1984 LT

14 Kamil Mokrzki 185 cm 94 kg 1991 POL

16 Adam Malcher 198 cm 115 kg 1986 POL

17 Jędrzej Zieniewicz 187 cm 93 kg 1997 POL

18 Mateusz Jankowski 190 cm 105 kg 1988 POL

19 Przemysław Zadura 198 cm 102 kg 1988 POL

20 Wiktor Kawka 195 cm 102 kg 1996 POL

21 Patryk Mauer 180 cm 75 kg 1998 POL

22 Michał Milewski 192 cm 95 kg 1998 POL

23 Mateusz Morawski 182 cm 77 kg 1997 POL

27 Dariusz Skraburski 202 cm 102 kg 2000 POL

STROKOVNI ŠTAB
Rafał Kuptel glavni trener

Michał Skórski pomočnik glavnega trenerja

Bartosz Smarzych fizioterapevt

Tomasz Wróbel športni direktor



10 Gorenje Velenje : Alingsås HK
   (2.9.2018)

FoTOGALERiJA



11

info@sixt.si

sixt.si in +386 1 56 00 373

www.esotech.si
PGD julij 2018 var2.indd   1 28. 08. 2018   08:04:38
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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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C H E F  D O B R E  V I L E  K U L I N A R I K E  V A M  P R I P O R O Č A :

Herbersteinov meni, pripravljen po izvirnih receptih
- 18 € -

odlično dnevno kosilo
- 15 € -

 
ali

kulinarično razvajanje z izvrstnimi hišnimi specialitetami.

V I L A  H E R B E R S T E I N
Kopališka cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija  T +386 (0)3 896 14 00  E  vilaherberstein@gorenje.com  W www.vilaherberstein.si

P O VA B I T E  O S E B N E  I N  P O S LO V N E  P R I J AT E L J E
V V I LO  H E R B E R S T E I N

na kulinarično doživetje
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MEGA INTERVJU: 
Borut Plaskan

Kateri dogodek bi lahko označili za naj dogodek svoje igralske 
in potem kasneje tudi trenerske kariere? Verjamem, da je 
težko izbrati le enega, a zagotovo obstajata takšna dva, ki 
zares izstopata.

Kot naj dogodek igralske kariere bi vsekakor prvo izpostavil 
bronasto medaljo s Sredozemskih iger leta 1993. Ta medalja je 
bila prva medalja v ekipnih športih v samostojni Sloveniji. Imel 
sem srečo, da sem dosegel tudi odločilen zadetek v tekmi za 
tretje mesto, česar se še dandanes rad spominjam. Na klubskem 
nivoju bi kot igralec za naj dogodek vsekakor označil uvrstitev 
kluba v polfinale pokala EHF v sezoni 1994/1995. Kar pa se tiče 

Borut Plaskan. Bivši igralec Gorenja Velenja, ki je 
dres članske ekipe velenjskega kluba nosil kar 19 
let. Človek, ki je klubu najprej kot igralec in nato kot 
pomočnik trenerja ter glavni trener dal veliko in še 
več. Legendarna sedmica, ki jo je nosil v času svoje 
kariere, je dandanes izobešena pod stropom velenjske 
Rdeče dvorane. 

C H E F  D O B R E  V I L E  K U L I N A R I K E  V A M  P R I P O R O Č A :

Herbersteinov meni, pripravljen po izvirnih receptih
- 18 € -

odlično dnevno kosilo
- 15 € -

 
ali

kulinarično razvajanje z izvrstnimi hišnimi specialitetami.

V I L A  H E R B E R S T E I N
Kopališka cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija  T +386 (0)3 896 14 00  E  vilaherberstein@gorenje.com  W www.vilaherberstein.si

P O VA B I T E  O S E B N E  I N  P O S LO V N E  P R I J AT E L J E
V V I LO  H E R B E R S T E I N

na kulinarično doživetje

Zlati pečat
Predanost, požrtvovalnost in delavnost so vrednote na katerih RK Gorenje Velenje temelji že ves čas svojega 
obstoja. To so tudi vrednote, ki kažejo pot v prihodnost. Zato smo se ob bližajoči se 60-letnici kluba odločili, da 
se poklonimo bivšim igralcem in delavcem kluba, ki so v naši zgodovini pustili največji, ZLATI pečat!

Vsaka zgodba se nekje začne. Leta 1958 se je z ustanovitvijo RK Šoštanj začela pisati zgodba velenjskega 
kluba. V vseh letih delovanja kluba so se s svojo predanostjo, požrtvovalnostjo, in delavnostjo izkazali 
marsikateri posamezniki. Tako igralci, ki so s srcem igrali za črno-rumene, kot drugi sodelavci kluba. In ker v 
RK Gorenje Velenje cenimo njihov doprinos k uspehom kluba v preteklosti in se zavedamo, da klub brez njih ne 
bi bil to kar je, smo se letos odločili, da se jim poklonimo na poseben način. Ob začetku sezone smo izbranim 
nekdanjim igralcem oziroma ostalim sodelavcem kluba podelili posebne sezonske vstopnice. Zlate kartice, ki 
so jih dobili, so zgolj majhna zahvala za vse, kar so za klub naredili v preteklosti.

Dediščino teh posameznikov, med katerimi je tudi Borut Plaskan, želimo ponosno nadaljevati. Verjamemo, da 
bo njihova podpora s tribun našim mladim igralcem dodaten zagon za nadaljevanje poti, ki so si jo začrtali.

Velika večina pozna vas in vašo rokometno pot. Pa vseeno, 
za tiste malo mlajše, na kratko opišite svojo rokometno pot, 
prvo kot igralec in nato tudi kot trener.

Trenirati sem začel v 4. razredu osnovne šole v RK Šoštanj, 
ki se je leta 1992 preimenoval v RK Gorenje Velenje. V vseh 
mlajših selekcijah smo pod vodstvom trenerja Mira Požuna 
posegali po prvih mestih v državi. Tista generacija je bila 
zares izjemna generacija, z Iztokom Pucem na čelu. S 17 leti 
sem prvič zaigral za člansko ekipo in za njo igral kar polnih 19 
let. Vsekakor mi je v ponos, da sem bil tudi član izbrane vrste 
Slovenije, ki je začela orati ledino v samostojni Sloveniji. V 
petih letih igranja za reprezentanco Slovenije sem zbral 57 
reprezentančnih nastopov. Pri 36. letih sem zaključil z igralsko 
kariero in potem vrsto let deloval v klubu kot pomočnik 
trenerja članske ekipe.
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moje trenerske kariere bi pa izpostavil sezono 2008/2009, ko 
sem v klubu deloval kot pomočnik trenerja. V tej sezoni se nam 
je uspelo uvrstiti v finale pokala EHF, osvojili pa smo tudi prvi 
naslov slovenskih državnih prvakov.

 

Kaj pa kakšne zabavne anekdote iz časa igranja v RK Gorenje 
Velenje?

Bilo jih je kar nekaj. Od potovanj v Rusijo, kjer smo doživeli 
marsikaj, seveda v negativnem smislu, pa do tega, da smo 
pozabili igralca na Islandiji. Ko smo se vračali na letališče je 
zaspal v kombiju, šofer in tudi mi pa tega nismo opazili.

Za klub iz Velenja ste nastopali vso svojo kariero. Kako bi 
danes, ko pogledate nazaj, opisali Gorenje Velenje tistega 
časa?

Vsekakor je bila največja razlika v finančnem vložku. Klub je 
takrat pač deloval v finančnih okvirjih, ki jih je bil sposoben 
zagotoviti. A vseeno smo v 90. letih dosegali zelo lepe rezultate. 
Poznani smo bili predvsem po izjemni borbenosti, ki nas je 
krasila in popeljala do marsikatere odmevne zmage. 

Vemo, da je vsaka ekipa sestavljena iz posameznikov in 
individuov, ki morajo za uspeh celotne ekipe dobro sodelovati. 
In toliko kot je igralcev, toliko je tudi različnih karakterjev. 
Katero lastnost, tako na igrišču kot izven njega, ste kot igralec 
najbolj cenili pri svojih soigralcih? 

Pri svojih soigralcih sem na igrišču vsekakor najbolj cenil 
požrtvovalnost in spoštovanje ter srčnost. Predvsem slednje 
opažam, da je na rokometnih igriščih vedno manj in jo včasih kar 
pogrešamo.

Ste s katerim od njih še vedno v stiku?

Seveda sem z nekaterimi še vedno v stiku, predvsem se vidimo 
na tekmah v Velenju.

Po zaključeni igralski karieri ste se sami znašli tudi na drugi 
strani, prvo kot pomočnik trenerja in kasneje tudi kot trener. 
Kako velik izziv je bil za vas prevzeti vlogo glavnega trenerja in 
kaj je bilo vaše glavno vodilo?

Kot sem že omenil sem po končani igralski karieri dolgo časa 
deloval kot pomočnik trenerja, pred dvema letoma pa sem 

vskočil tudi v vlogo glavnega trenerja. To je bila zame res velika 
izkušnja in resen izziv. Glavno vodilo je zagotovo to, da se igralci 
med sabo spoštujejo in dobro razumejo. Prijateljski odnosi s 
pravo mero spoštovanja ustvarijo v ekipi kemijo, ki je potrebna 
za doseganje dobrih rezultatov. 

Če ste kot igralec cenili določene lastnosti pri soigralcih pa so 
zagotovo obstajale tudi tiste, ki ste jih kot trener najraje videli 
pri svojih varovancih. Katere so to? Je po vašem mnenju talent 
zelo pomemben faktor pri oblikovanju vrhunskega športnika 
ali so v ospredju druge vrline in lastnosti?

Talent je pomemben, prav gotovo pa ga je potrebno podpreti in 
negovati s trdim delom. Vsak igralec ima svoj značaj in karakter, 
ki ga trener mora prepoznati. Ni rečeno, da bo igralec vrhunskih 
individualnih kvalitet tudi na igrišču najboljši. Kot trener imam 
rajši igralce, ki imajo tako imenovano rokometno inteligenco 
na visokem nivoju, ker samo takšni se v nepredvidljivih situacij 
najbolje znajdejo.

V Rokometnem klubu Gorenje Velenje svoje rokometno 
znanje nabira ter izpopolnjuje ogromno število mladih 
nadobudnih športnikov. Kaj bi priporočili in svetovali vsem 
mladim rokometašem, da bi nekoč razvili uspešno kariero 
profesionalnega rokometaša?

Vsekakor sta trdo delo in vztrajnost na treningih tisto, kar na 
koncu pripelje do rezultatov in uspeha. Tudi če včasih ne gre 
vse po načrtih je potrebno vedeti, da je slabe trenutke najbolje 
čimprej pozabiti in ohranjati pozitivno miselnost. Sem pa 
mnenja, da mora biti za vse mlade rokometaše šola še vedno na 
prvem mestu. Le tako bodo lahko uspešni v življenju, nekateri pa 
zagotovo tudi kot vrhunski rokometaši.

Kaj menite o gesti deljenja zlatih kartic vsem zaslužnim bivšim 
igralcem in sodelavcem RK GV?

Za to idejo in gesto bi res rad pohvalil klub. Tudi odziv bivših 
rokometašev in sodelavcev je izjemno pozitiven.
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OCTAVIA
COMBI 
FAMILY
že za 199 � / mesec *

TUDI BREZ POLOGA

s financiranjem 1 %

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,1−6,54 l/100 km in 109−151 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0275−0,0681 g/km, trdi delci: 0,00011−0,00047 g/km, število delcev: 0,02−0,17 x 1011. 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.

* Izračun mesečnega obroka velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO firma za leasing Ljubljana. 

Več na www.porscheleasing.si in hudobro.si. Akcija velja do preklica. Uvoznik si pridržuje pravico do sprememb cen, opreme in ostalih podatkov 

brez predhodnega obvestila. Slika je simbolična.

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20



 

ČASTNA GORENJEVA
IGRALSKA

Rokomet je lepa igra. V njej sodelujemo številni udeleženci in nanj     
gledamo z različnih zornih kotov. Vsi radi zmagujemo oziroma si želimo     
biti uspešni, a tudi porazi in napake so za vse nas sestavni del rokometnega življenja. 
Vsi sodelujoči na rokometnih dogodkih se moramo truditi biti spoštljivi in kljub   
tekmovalnosti pokazati ter dokazati, da smo del strpne športne skupnosti. 

❶    Za treniranje rokometa sem se odločil sam. Postal je del mene, moj način   
 življenja.

❷   Rokomet imam rad, a se ob tem zavedam, da je izobrazba na prvem mestu.

❸    Zavedam se, da sta dobra igra in napredek vredna ravno toliko kot    
 zmaga na tekmi. 

❹    Rokomet igram v skladu s pravili in v duhu poštene igre.

❺    Telesno ali verbalno nasilje ter poniževanje tekmeca ne sodijo v šport.

❻    Svoje napake priznam, obenem pa v obzir vzamem tudi napake, ki se pripetijo  
 ostalim udeležencem rokometne igre.

❼    Člane svojega in nasprotnega moštva vedno spoštujem.

❽   Rokometne igre ni brez sodnikov. Te spoštujem, prav tako njihove odločitve.

❾    Ne glede na to, ali smo zmagovalci ali poraženci, mi ni težko podati roke   
 tekmecem in sodnikom.

❿   Zavedam se, da skupaj s trenerji, sodniki in drugimi vpletenimi v tekme   
 ustvarjamo podobo rokometa kot športa.

⓫   Dobre poteze soigralcev ali tekmecev brez težav pohvalim. 

⓬  Fair Play je temelj športa. Vselej ga zagovarjam, k takemu     
 načinu razmišljanja pa vzpodbujam tudi ostale udeležence     
 rokometne igre.

ČRNO   RUMENO KOT ENO!_



ČASTNA GORENJEVA
STARŠEVSKA

Rokomet je lepa igra. V njej sodelujemo številni udeleženci in nanj     
gledamo z različnih zornih kotov. Vsi radi zmagujemo oziroma si želimo     
biti uspešni, a tudi porazi in napake so za vse nas sestavni del rokometnega življenja. 
Vsi sodelujoči na rokometnih dogodkih se moramo truditi biti spoštljivi in kljub   
tekmovalnosti pokazati ter dokazati, da smo del strpne športne skupnosti. 

❶    Svojega otroka v igranje rokometa ne silim. Z njim se ukvarja zaradi lastne volje in  
 veselja.

❷   Z obnašanjem na in izven rokometnih igrišč otroku dajem vzor športnega vedenja.

❸    Svojega otroka učim, da je šport sestavljen iz vzponov in padcev, iz zmag in porazov.  
 Prav tako kot življenje. Ni pomembno, kolikokrat padeš, čeprav si tega vsi želimo čim  
 manjkrat, važno je, da se znaš pobrati in vztrajati pri začrtanemu cilju. 

❹    Otroka usmerjam tako, da pokaže kar največ prizadevnosti, ki jo je sposoben, da bi  
 njegova ekipa dosegla zastavljeni cilj.

❺    Na svojega ali kateregakoli drugega v rokometno tekmo udeleženega otroka nikoli  
 ne kričim, ga ne ponižujem, žalim ali celo kaznujem zaradi neuspeha. Moje   
 poslanstvo je, da ga vzpodbujam in pohvalim ter ga usmerjam na pravo pot.

❻    Svojemu otroku ne zastavljam previsokih in nedosegljivih ciljev. Ne primerjam ga z  
 izkušenejšimi in močnejšimi igralci. O njegovih igrah in tekmah se pogovarjam, ga  
 poslušam in pohvalim, ko doseže svoje in ekipne cilje.

❼    Spoštujem trenerja kot strokovno usposobljenega delavca in osebo, ki usmerja  
  mojega otroka pri igranju rokometa. Otroku med igro ne dajem napotkov, saj ga to  
 lahko le po nepotrebnem zmede, usmerja ga trener.

❽   Igre ni brez sodnikov. Spoštujem jih in njihovim odločitvam ne oporekam. Tudi oni   
 lahko  naredijo napako, a mnogokrat se morajo odločati hipno, v trenutku. Energijo  
 raje usmerim v vzpodbujanje svojega otroka in njegove ekipe. S tem ga učim, da mora  
 povsod izpopolnjevati sebe, ne pa se naslajati nad napakami drugih.

❾    Vsaki vrsti nasilja na ali izven igrišča izrekam glasen NE. To ni v skladu s športnim  
 duhom in ne sodi v šport. NIKOLI!

❿   Med tekmo vzpodbujam svojega otroka in njegovo ekipo. Ne glede na dogodke sem  
 vedno spoštljiv tudi do vseh članov nasprotnega moštva.

⓫   Šport je lahko lep le, če tako želimo vsi udeleženci, tudi navijači na     
 tribunah. Glasno podpiram Fair Play! Zmoremo ga vsi, zato glasno     
 pohvalim vsako športno  potezo svojega otroka ali ostalih      
 udeležencev tekem. Poštenost in  spoštovanje sta izjemno      
 pomembni vrednoti tudi v vsakdanjem življenju. 

ČRNO   RUMENO KOT ENO!_



ČASTNA GORENJEVA
STARŠEVSKA

Rokomet je lepa igra. V njej sodelujemo številni udeleženci in nanj     
gledamo z različnih zornih kotov. Vsi radi zmagujemo oziroma si želimo     
biti uspešni, a tudi porazi in napake so za vse nas sestavni del rokometnega življenja. 
Vsi sodelujoči na rokometnih dogodkih se moramo truditi biti spoštljivi in kljub   
tekmovalnosti pokazati ter dokazati, da smo del strpne športne skupnosti. 

❶    Svojega otroka v igranje rokometa ne silim. Z njim se ukvarja zaradi lastne volje in  
 veselja.

❷   Z obnašanjem na in izven rokometnih igrišč otroku dajem vzor športnega vedenja.

❸    Svojega otroka učim, da je šport sestavljen iz vzponov in padcev, iz zmag in porazov.  
 Prav tako kot življenje. Ni pomembno, kolikokrat padeš, čeprav si tega vsi želimo čim  
 manjkrat, važno je, da se znaš pobrati in vztrajati pri začrtanemu cilju. 

❹    Otroka usmerjam tako, da pokaže kar največ prizadevnosti, ki jo je sposoben, da bi  
 njegova ekipa dosegla zastavljeni cilj.

❺    Na svojega ali kateregakoli drugega v rokometno tekmo udeleženega otroka nikoli  
 ne kričim, ga ne ponižujem, žalim ali celo kaznujem zaradi neuspeha. Moje   
 poslanstvo je, da ga vzpodbujam in pohvalim ter ga usmerjam na pravo pot.

❻    Svojemu otroku ne zastavljam previsokih in nedosegljivih ciljev. Ne primerjam ga z  
 izkušenejšimi in močnejšimi igralci. O njegovih igrah in tekmah se pogovarjam, ga  
 poslušam in pohvalim, ko doseže svoje in ekipne cilje.

❼    Spoštujem trenerja kot strokovno usposobljenega delavca in osebo, ki usmerja  
  mojega otroka pri igranju rokometa. Otroku med igro ne dajem napotkov, saj ga to  
 lahko le po nepotrebnem zmede, usmerja ga trener.

❽   Igre ni brez sodnikov. Spoštujem jih in njihovim odločitvam ne oporekam. Tudi oni   
 lahko  naredijo napako, a mnogokrat se morajo odločati hipno, v trenutku. Energijo  
 raje usmerim v vzpodbujanje svojega otroka in njegove ekipe. S tem ga učim, da mora  
 povsod izpopolnjevati sebe, ne pa se naslajati nad napakami drugih.

❾    Vsaki vrsti nasilja na ali izven igrišča izrekam glasen NE. To ni v skladu s športnim  
 duhom in ne sodi v šport. NIKOLI!

❿   Med tekmo vzpodbujam svojega otroka in njegovo ekipo. Ne glede na dogodke sem  
 vedno spoštljiv tudi do vseh članov nasprotnega moštva.

⓫   Šport je lahko lep le, če tako želimo vsi udeleženci, tudi navijači na     
 tribunah. Glasno podpiram Fair Play! Zmoremo ga vsi, zato glasno     
 pohvalim vsako športno  potezo svojega otroka ali ostalih      
 udeležencev tekem. Poštenost in  spoštovanje sta izjemno      
 pomembni vrednoti tudi v vsakdanjem življenju. 

ČRNO   RUMENO KOT ENO!_

ČASTNA GORENJEVA
TRENERSKA

Rokomet je lepa igra. V njej sodelujemo številni udeleženci in nanj     
gledamo z različnih zornih kotov. Vsi radi zmagujemo oziroma si želimo     
biti uspešni, a tudi porazi in napake so za vse nas sestavni del rokometnega življenja. 
Vsi sodelujoči na rokometnih dogodkih se moramo truditi biti spoštljivi in kljub   
tekmovalnosti pokazati ter dokazati, da smo del strpne športne skupnosti. 

❶    Do vseh otrok sem spoštljiv in imam do njih nepristranski odnos.

❷   Skupaj s starši in učitelji spremljam šolski uspeh otrok in jih spodbujam k   
 učenju.

❸    Z obnašanjem na treningih, tekmah in izven igrišča sem otrokom vzor.

❹    Otrokom postavim jasna pravila obnašanja in določim ukrepe v primeru ne 
 spoštovanja dogovorov. 

❺    Za napredek, vložen trud in borbenost v igri pohvalim vsakega igralca in tudi  
 ekipo.

❻    Otrokom želim dati občutek, da so sprejeti predvsem kot osebe in ne zato,  
 ker so dobri športniki. Tudi otroku, ki mu v rokometnem smislu ne gre   
 najbolje, se posvečam enakovredno in spoštljivo.

❼    Ne želim, da otrok po storjeni napaki na treningu ali tekmi domov odide z   
 občutkom, da ni cenjen.

❽   Na tekmah kažem pozitiven odnos in spoštujem tekmece.

❾    Spoštujem strokovno in človeško integriteto trenerja nasprotne ekipe in   
 drugih delavcev, ki sodelujejo na rokometnih dogodkih.

❿   Igre ni brez sodnikov, zato spoštujem njihovo strokovno in človeško   
 integriteto.

⓫   Na treningih in tekmah vselej skušam ohraniti nadzor nad seboj in svojimi  
 ravnanji.

⓬ Otrokom poskušam razložiti, da se je iz vsakega poraza potrebno učiti in na  
 prihodnjih tekmah napake skušati popraviti. Ob tem jim skušam razložiti, da  
 vrednost posameznika in ekipe ni odvisna od porazov in zmag.

⓭ Poudarjam, da so poštenost, spoštovanje vseh vpletenih in disciplina   
 pomemben del rokometne igre.

⓮ Za Fair Play ni potrebno posebej veliko truda, zmore ga  vsak,    
 zato izpostavim in pohvalim športno potezo svojih igralcev     
 ali tekmecev.

ČRNO   RUMENO KOT ENO!_
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