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RK Gorenje Velenje : RK Maribor Branik
Petek, 22.03.2019, ob 20.15, Rdeča dvorana, Velenje

NapoVEDNik domacih TEkEm
1. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RK GORENJE VELENJE : RK MARIBOR BRANIK
petek, 22. marca 2019, ob 20.15, Rdeča dvorana, Velenje
2. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RD URBANSCAPE LOKA : RK GORENJE VELENJE
sobota, 30. marca 2019, ob 19.00, Dvorana Poden, Škofja Loka
3. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RK GORENJE VELENJE : RD KOPER 2013
sobota, 7. aprila 2019, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje
4. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE
sobota, 20. aprila 2019, ob 18.15, dvorana ŠC Ribnica, Ribnica
5. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RK GORENJE VELENJE : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
sobota, 27. aprila 2019, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje
6. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RK MARIBOR BRANIK : RK GORENJE VELENJE
sobota, 4. maja 2019, ob 18.00, Dvorana Tabor, Maribor
7. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RK GORENJE VELENJE : RD URBANSCAPE LOKA
petek, 17. maja 2019, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje
8. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RD KOPER 2013 : RK GORENJE VELENJE
sreda, 22. maja 2019, ob 19.00, Dvorana Bonifika, Koper
9. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB):
RK GORENJE VELENJE : RD RIKO RIBNICA
sobota, 25. maja 2019, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje
10. KROG KONČNICE ZA PRVAKA (LIGA NLB)
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RK GORENJE VELENJE
petek, 31. maja 2019, ob 20.15, Dvorana Zlatorog, Celje
*TERMINI SE ZAVOLJO MOREBITNIH TV PRENOSOV ŠE LAHKO SPREMENIJO.

vsEbiNa
Uvodnik: Janez Gams ..................................................... 5

koLofON
Devetka, mesečni časopis RK Gorenje Velenje
Izhaja od leta 1997, številka 5/ 18-19

Predstavitev ekipe RK Gorenje Velenje................ 7

Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,

Intervju: David Miklavčič ............................................ 12

Odgovorni urednik: Tomaž Korošec

Izjave: Mlajše selekcije ................................................ 20
20 hitrih: .............................................................................23
Izjave: Članski igralci .....................................................29

Telefon: 03 898 61 40, www.rk-gorenje.si
Uredniki: Maja Bukovnik, 		
Tanija Rednak, Janez Gams
Fotografije: Rok Jošt
Oblikovanje, prelom strani in tisk:
Gorenje I.P.C., d.o.o.
Naklada: 500 izvodov

3

5

UvODNik
Pred nami je odločilen del rokometnega prvenstva. 12
izenačenih tekem, v katerih je mogoče vse. 2 pokalni
tekmi in 10 krogov domačega prvenstva nas loči do
zaključka sezone, pred katero je v našem klubu prišlo
do velikih sprememb. 720 minut znoja, osredotočenosti
in garanja do konca sezone, ki smo jo namenoma pričeli
brez napovedovanja rezultatih ciljev. A kljub temu…
sedaj ni čas za odštevaje in delanje analiz. Ostati
moramo osredotočeni in nadaljevati po začrtani poti.
Dobro izhodišče nas ne sme uspavati. Izhajamo iz dneva
v dan, iz tekme v tekmo. Potrudili se bomo, da si 31. maja
pogledamo v oči z zavedanjem, da smo za končni uspeh
naredili največ, kar je bilo v naši moči.

Groupage transport
for each taste
Spread your business with us
Groupage transport is one of the most attractive services in our business for
smaller consignments, which do not occupy the entire loading space.
Share the space at our vehicles, and use MILŠPED network to connect with
entire Europe.
Groupage transport service provides:
• “Door-to-door” service at special prices - import and export
• Service of import and export customs clearance
• Storage of the goods
• Guaranteed weekly departure
For all detail information, please call +386 155 55 441
or write us email: oﬃce.si@milsped.com

V klubu se veselimo vsake tekme posebej. Verjamemo,
da prihaja naš čas, ko bomo lahko pokazali, da se je
vso delo skozi sezono izplačalo. Upamo, da se tekem
veselite tudi vi. Kako se jih ne bi?! Fantje resnično igrajo
lep, atraktiven in dinamičen rokomet. Predvsem pa na
vsaki tekmi dajo od sebe svoj maksimum. Priznamo,
bilo je tudi nekaj slabih trenutkov, slabih iger in grenkih
porazov. Ob njih nikomur od nas ni bilo lahko. A iz njih
smo se nekaj naučili, naredili so nas močnejše in zaradi
njih smo še bolj stopili skupaj. Vi, dragi navijači ste nam
ves čas stali ob strani, se zavedali, da potrebujemo čas
in potrpežljivo čakali, da se pokažemo v pravi luči.
Vizija, ki smo jo postavili pred sezono, je očitno prava.
Skromnost, vztrajnost in delavnost so vrednote, ki
prinašajo uspeh in zadovoljstvo. To, da bomo pred
začetkom končnice še vedno v poziciji za obe domači
lovoriki, so pričakovali samo največji optimisti. A kar
je še bolj vzpodbudno je to, da so tribune naše Rdeče
dvorane vsako tekmo lepo zasedene. Da je Velenje
sprejelo našo novo zgodbo in da skupaj z nami raste.
To nam daje potrditev in zavedanje, da samo še bolj
odločno nadaljujemo po začrtani poti. Pred sezono smo
napovedovali spremembe. Rezultatov nismo obljubljali,
niti si znotraj kluba nismo postavljali rezultatskih ciljev.
Naša filozofija, da gremo iz dneva v dan, tedna v teden
in tekme v tekmo je tista, ki nas drži ves ta čas pokonci.
Navijači ste tisti, ki nas lahko ocenjujete. Vi boste konec
sezone podali sodbo, ali nam je uspelo.

A Rokometni klub Gorenje Velenje je veliko več kot 60
minut članskega rokometa na teden. Prihodnost kluba
se zdi še toliko bolj svetla, ko pogledamo na vse naše
mlade rokometaše. Preko 130 jih je samo v naših sedmih
tekmovalnih selekcijah. Njihov vsakodnevni trud in
veselje do športa nas navdajata z velikim optimizmom.
Osja trma, neizprosnost in požrtvovalnost so tudi
njihov zaščitni znak. V vseh selekcijah, proti vsem
nasprotnikom!
Popolna prenova članske ekipe, zamenjava njenega
trenerskega štaba in vse ostale organizacijske
spremembe znotraj kluba, so torej zaenkrat prinesle
pozitivne rezultate. A v športu šteje zgolj končni
rezultat, končno mesto na lestvici. Zato gremo naprej.
Skupaj z vami, nepopustljivo do konca!
Naj nam pomlad prinese lep zaključek zgodbe in nov
zagon za uspešno nadaljevanje v sezoni 2019/2020.
Janez Gams, direktor
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PrEDSTaViTEv EkiP
www.volkswagen.si

VAŠA POT, VAŠ SUV!

Ekskluzivna zimska ponudba!
Ne oklevajte in se na popolnoma svojo pot zapeljite z vozilom iz
družine Volkswagen SUV. Izberite T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ali
Touareg, s prihrankom do 5.000 EUR*, vzdrževanjem za samo 1 EUR
na mesec** in smučmi Elan Amphibio 12.
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen
in na www.volkswagen.si.

Gorenje Velenje

Emisije CO2: 175−111 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,7−4,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. Ponudba
velja za vozila na zalogi in za vsa nova naročila do 31.3.2019. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede
na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec
vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje
tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs
AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod
pogoji akcije ALLINBON19 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po
prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od
prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec (DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

ELTRAS d.o.o., Robanov kot 12, 3335 Solčava - SI
tel.: +386 3 837 02 80, e-mail: info@eltras.si

VW_Dilerski_SUVkampanja_137x198_.indd 1
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Št.

Igralec

5

Tilen Grobelnik

6

Tadej Mazej

8

Ibrahim Haseljić

9

Domen Tajnik

Igralno mesto

Višina

Teža

Letnica
rojstva

Državljanstvo

levo krilo

188 cm

84 kg

2000

SLO
SLO

levo krilo

190 cm

87 kg

1998

desno krilo

192 cm

90 kg

1998

BIH

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

14

Vid Levc

15

vratar

187 cm

81 kg

2000

SLO

levi zunanji

198 cm

94 kg

1994

SLO

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

POVPREČJE:

21,6 let

STROKOVNI ŠTAB
Zoran Jovičić
Vanja Kralj
Grega Čudič
Matej Kramer

glavni trener
pomočnik glavnega trenerja in trener za telesno pripravo
pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev
maser

Natalija Mrevlje

fizioterapevtka

Gorazd Hostnik

vodja ekipe

FoTOGALERiJA

Gorenje Velenje : Urbanscape Loka
(23.02..2019)
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ZM GO ALCI
z AV na pravi poziciji.

Agencija, ki požene kri po žilah.
www.av-studio.si
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inTErvju

Torej si mnenja, da je to obdobje velikokrat prelomno za
mlade igralce?

MEGA INTERVJU:

Že od prej poznam primere, ko so posamezniki izstopali v
mlajših selekcijah, potem pa pridejo v člansko ekipo in jih
določeni posamezniki prehitijo. Tukaj veliko vlogo odigra
psihološka pripravljenost. Pomembno je, da ti to predstavlja
izziv, da se odločiš in še naprej trdo treniraš in tudi v članski
konkurenci dosežeš to, kar si kazal v mlajših kategorijah.
Možno je tudi, da se igralcu do prihoda v člansko ekipo ni bilo
potrebno boriti za mesto, zgodba pa je potem seveda drugačna.
Vsak posameznik je odgovoren za svojo prihodnost in jo lahko
aktivno sooblikuje. Marsikateremu igralcu v večjih klubih kot so
Gorenje Velenje, Celje Pivovarna Laško, pa tudi drugi večji klubi
po Evropi, se zgodi, da ne dobi priložnosti. Potem se jih nekam
posodi oziroma gredo srečo iskat v nek drug klub. Fantje se
predajo že na tej točki, v tem ne vidijo pozitivne stvari. To je velik
problem, velikokrat to uniči mladega igralca. A dejstvo je, da mu
je bilo to očitno namenjeno in to potrebuje, da iz sebe izvleče
tisto nekaj več in se kasneje vrne nazaj ali pa kariero nadaljuje v
nekem drugem boljšem klubu. Če ti to ne uspe v neki sredini, bo
druga ekipa tista, kjer boš dobil priložnost za še boljši razvoj in
boš dokazal, da si vreden mesta v najboljših ekipah.

David Miklavčič

David Miklavčič. Izkušeni desni zunanji, ki se je z letošnjo
sezono vrnil v Slovenijo. Zaupana mu je bila naloga
kapetana prenovljene in pomlajene ekipe Gorenja
Velenje. Ta naloga pa je zanj predstavljala velik izziv.
David, v svoji igralski karieri si igral za kar nekaj različnih
klubov. Kako bi ti sam opisal svojo rokometno pot?
Z rokometom sem začel kar pozno, če tako pogledam. Za
igranje rokometa sem se odločil šele v 6. razredu osnovne šole.
Je pa res, da sem pred tem treniral vse, od atletike, košarke,
odbojke pa do nogometa. Veliko prijateljev je treniralo rokomet
in zato sem se odločil preizkusiti tudi v rokometu, kjer sem
naposled tudi ostal. Kar hitro so v meni prepoznali prednosti
levičarjev v rokometnem svetu in začel sem svojo rokometno
pot. Vse skupaj se je dogajalo v obdobju, ko je moj matični
klub Grosuplje izpadel iz 1.B lige v 2. ligo in so se v klubu začele
dogajati spremembe. Priložnost za igro smo takrat dobili mladi
domači igralci in jo tudi dobro izkoristili. Iz Grosupljega me je
pot vodila v Trebnje, po šestih letih igranja rokometa v Trebnjem
pa je prišel čas za nadaljevanje kariere v velenjskem Gorenju.
Prepričala me je ambicioznost velenjske ekipe in dejstvo, da je
veljalo, da so v članski zasedbi iz Šaleške doline vezi med igralci
zares dobre in da v ekipi vlada dobro vzdušje. Po 3 sezonah
igranja za Gorenje Velenje je sledilo kar nekaj selitev. Najprej
beloruski Minsk, potem sem se vrnil v Slovenijo in zaigral za
Celje. Naslednja postaja je bil Tremblay v Franciji od tam pa
me je pot vodila v hrvaško prestolnico. Po dveh letih igranja za
hrvaški Zagreb pa sem se vrnil v Slovenijo.

Za uspešno zgodbo je torej pomembno, da ne obupaš ter se
trudiš po najboljših močeh. Zakaj po tvojem mnenju igralci
obupajo, kje ti sam vidiš razlog za to?

kakšni od reprezentančnih akcij, poznal pa sem tudi Nikolo
Špelića, kolikor smo se na rokometnih igriščih srečevali, ko je
ta igral za Maribor. Vsekakor so mi predstavljali neznanko, ne
veš kakšni igralci so, kako razmišljajo. Ko takole, kot je to storilo
Gorenje Velenje letos, zgradiš praktično na novo celotno ekipo,
vse skupaj s seboj nosi ogromen riziko. Velikokrat na igrišču
odločajo malenkosti, nekaj, kar imajo igralci v sebi. Ko ne poznaš
posameznika, seveda tudi ne veš, kako reagira v določenih
trenutkih in kaj se mu roji po glavi. Igralce je potrebno prepričati,
da zaupanje in priložnost izkoristijo, kolikor se le da. Nenazadnje
sem tudi sam dobil priložnost za razvoj v obdobju, ko je klub
uvajal spremembe in gradil z domačimi mladimi igralci. Če bi moj
klub, Grosuplje, takrat še vedno preveč vlagal v preveliko število
zunanjih igralcev, bi sam do priložnosti najverjetneje prišel
veliko kasneje. Mislim, da fantje opravičujejo zaupanje, ki jim je
bilo pred začetkom sezone izkazano s strani kluba.
Zdaj že kot izredno izkušen igralec, kako ti vidiš oziroma kako
se spominjaš tistih začetkov igranja za člansko ekipo? Česa se
ti zdi, da bi se morali zavedati mladi igralci?

S prihodom v Velenje pa ti je bila zaupana tudi vloga
kapetana članskega moštva. Kako si se lotil tega izziva in
kako svojo ekipo vidiš danes?
Ko sem prišel v Velenje ekipe in večine fantov praktično skoraj
nisem poznal. Z Emirjem Taletovićem sva bila nekaj časa
soigralca, Matica Verdnika sem imel priložnost spoznati na
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Premalo pozornosti se posveča preskoku iz mladinske v člansko
kategorijo. Ta preskok je namreč zelo velik. Od igralcev se na tej
stopnji zahteva fizično in tudi psihično izredno veliko, več kot so
bili mogoče vajeni. V mlajših kategorijah si igral s sovrstniki, kar
naenkrat pa se na igrišču znajdeš z izkušenimi igralci tudi deset,
petnajst let starejšimi od sebe. Ko sem bil mlajši sem velikokrat
preslišal komentarje starejših, da je potrebno pridno trenirati,
nikakor izpuščati treningov, vedno dajati svoj maksimum.
Mladi igralci velikokrat zamahnejo z roko, ko jim to razlagaš.
Zdaj, ko sem starejši, vidim, da mi je žal vsakega treninga, ki
sem ga izpustil. Spoznaš, koliko lahko prenese telo mladega
rokometaša, ki se lahko nenehno razvija in izboljšuje. Jaz sedaj
v svojih letih nekako samo vzdržujem, kar sem »pridelal« v
preteklih letih. Mladi pa so tisti, ki morajo napredovati in lahko
izredno hitro napredujejo, če so le v glavi na to pripravljeni in si
tega želijo. bilo pred začetkom sezone izkazano s strani kluba.

V tem športu je ogromno ponavljanj. Včasih se posamezniku zdi,
da ves čas dela iste stvari in ne napreduje. A temu ni tako. Ko
pogledaš nazaj lahko, če si le vztrajno treniral, vidiš napredek.
Pomembno se je zavedati, da nobena stvar ni bila narejena
zaman. Vsak trening prinese nekaj s seboj, pa čeprav se nekomu
ne zdi tako. Napredek ni viden iz danes na jutri, pokaže se čez
čas. Zavedanje, da vse stvari potrebujejo nek čas, je izredno
pomembno. Velikokrat moraš storiti nekaj, česar ne želiš, zato
da boš lahko v prihodnosti delal tisto, kar želiš.
Kaj je po tvojem mnenju tisto glavno vodilo, ki je skupno vsem
uspešnim športnikom?
Izhajam iz sebe in pa iz dobrih igralcev, ki jih poznam. Skoraj
vsem je vodilo to, da ne glede na to kaj igraš, vedno želiš
zmagati. Tukaj ne govorim o tem, da igraš na vse ali nič in bi
želel s tem nekomu škodovati, pač pa o tem, da vedno na igrišču
pustimo zadnje atome moči. Ni važno ali se igra rokomet ali pa
nogomet, košarka, namizni tenis oziroma karkoli drugega. Želja
po zmagi, zdrava tekmovalnost, je pomemben del dobrega in
uspešnega igralca. Ta je tista, ki te pripelje do tega, da vedno
daš svoj maksimum. Če ne druga, te že samo dejstvo, da lahko
izgubiš, tako dvigne, da iz sebe izvlečeš še zadnje atome moči.

Če bi moral orisati karakter igralca, za katerega se
predvideva uspešna kariera, kakšen bi bil? Se ti zdi to sploh
mogoče definirati?
Težko je določiti »zmagovalne« karakterne lastnosti, tiste, ki
so del vrhunskega igralca. Konec koncev gre za nek skupek, ki
se razlikuje od posameznika do posameznika. Kot psihološko
vodilo ali lastnost najboljših bi lahko nekako izpostavil že tisto,
o čemer sva govorila prej – želijo si zmagovati. Ta notranja
iskrica, želja po zmagi in napredovanju, je tista malenkost, ki
velikokrat »zgradi« uspešnega posameznika. Videl sem že
ogromno primerov, ko fantje dva mesca še zdržijo, dajejo vse
od sebe, nato pa padejo. Nihče ni skozi celotno sezono 100%,
vsi doživljamo padce in vzpone. A pomembno je, da ostaneš
prisoten skozi celo leto, da tudi v težkih trenutkih ostaneš zvest
sebi in se pobereš ter greš dalje. Tukaj bi omenil trmo, tisto
pozitivno trmo. Ta je tista, ki ti po mojem mnenju pokaže, ali
boš uspel ali ne. Psihološka pripravljenost igra ogromno vlogo.
Sam sem dal skozi že toliko kondicijskih priprav in lahko rečem,
da me pri teh letih čez njih velikokrat spravi sama psiha. Kljub
letom lahko priprave oddelam lažje kot mlajši igralci, pa čeprav
so telesno boljši.
Za konec pa se dotakniva še kluba in same članske ekipe.
Kako si želiš, da bi lokalno okolje dojemalo in videlo velenjsko
ekipo letošnje sezone?
Naš cilj je, da bi se trenutno ekipo Gorenja Velenja poznalo kot
neko mlado, delovno ekipo, ki išče svoj prostor pod soncem.
V preteklosti so bile sestavljene ekipe, ki so napovedovale
vrhunske rezultate, naslove prvaka in podobne reči. Mi tega
nismo napovedovali, plujemo v skromnejših vodah. Če je včasih
veljalo, da v Velenju priložnosti niso dobivali mladi igralci,
temu letos ni tako. V letošnji sezoni se mladim fantom ponuja
priložnost, da se izkažejo in izborijo svoj prostor v tej ekipi. In
če bo temu tako se čez nekaj let mogoče uresniči tudi eden on
dolgoročnih ciljev – priti na vrh Slovenije z velikim številom
domačih igralcev. Radi bi, da ljudje v Velenju prepoznajo novo
filozofijo kluba in se predvsem zavedajo, da je potrebna
potrpežljivost. Takšnih stvari se ne da dosegati iz danes na jutri
in je potrebnega kar nekaj časa. Ta ekipa in klub si zaslužita
zaupanje in podporo. Želim si, da bi ljudje spoznali, da se klub
trudi, da z danimi sredstvi naredi največ. Igralci pa vedno dajemo
svoj maksimum in se trudimo, da bi upravičili zaupanje kluba in
nenazadnje lokalne skupnosti.
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Gorenje Velenje : Riko Ribnica (17.02.2019)
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www.codex.si
NOVA
POMLADNA
PONUDBA

LEŽAJI EXTREME

LEŽAJI

LEŽAJI INOX

KMETIJSKE VERIGE

OLJNA TESNILA

VSKOČNIKI

JERMENI

LEPILA IN SPREJI

Za vaš lep vsakdanji trenutek dneva,
ko si zaželite pojesti okusno jed v
prijetnem in umirjenem ambientu.
UŽIVAJTE DAN
V VILI HERBERSTEIN

E-pošta: info@codex.si

VILA HERBERSTEIN
Kopališka cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija T +386 (0)3 896 14 00 E vilaherberstein@gorenje.com W www.vilaherberstein.si

Telefon: 02 534 14 60
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Projekt MOV - Razvajaj se v mestu
(09.03.2019)
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Energetska
učinkovitost za
vsak dan.
Spremembe za
prihodnost.

resalta.com

TRGOVINA Z GRADBENIM MATERIALOM
SUHOMONTAŽNA DELA
GRADBENA DELA

Kontakt

Frajni oglas 9-ka_A6.indd 1

tel: 03 425 70 10
e-mail:seba@seba.si
www.seba.si
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Povprašali smo mlajše selekcije:

Kaj ti je na treningu najbolj všeč?

Zakaj treniraš rokomet?
»Rokomet treniram ker mi je šport pri srcu in ker si zelo
želim uspeti v njem.«
Žan Luka Hojnik, kadeti

»Rokomet treniram, ker hočem postati dober
rokometaš in se trudim biti boljši.«
Tim Prapotnik, mlajši dečki A
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»Želel bi si ustvariti uspešno kariero in se z
rokometom tudi preživljati.«

»Rad imam prav vse glede treninga.«
Žan Luka Hojnik, kadeti

Anže Muhič, starejši dečki B

»Ker me osrečuje.«
Antonio Grbić, mlajši dečki C

»Fajn je, ko igramo rokomet, se družimo in se
zabavamo.«
Jernej Dvorjak, mlajši dečki C

»Na treningih rokometa mi je najbolj všeč, da imam
dobrega trenerja, ki me vedno spodbuja k boljšemu
branjenju. In kot sem že prej napisal, rad imam druženje
s soigralci.«

»Na treningih sta mi najbolj všeč družba in
naše ‘zafrkancije’.«
Andraž Glinšek, mlajši dečki B

Luka Podvratnik, mlajši dečki A

»Rokomet treniram, ker obožujem ta šport in v tem
uživam. Uživam v tem, da se učim nekaj novega, da
dobivam nove izkušnje, da ustvarim nova spoznanstva,
da napredujem.«

»Rokomet treniram zato, ker si želim postati
profesionalni rokometaš.«
Gašper Koren, kadeti

»Na treningu rokometa mi je všeč trenerka, igre in igranje
rokometa.«
Aleksandar Jolić, mlajši dečki C

Matic Ravnikar, mladinci

»Ker je agresiven šport. Všeč mi je, ker pride do
borbe.«
Tim Prapotnik, mlajši dečki A

»Ker je več golov kot pri nogometu, treniral ga je tudi
moj ati.«
Anis Zukić, mlajši dečki C

»Rokomet treniram, ker me osrečuje, sprošča, za
rekreacijo in da mogoče postanem uspešen rokometaš.«
Nik Šeliga, mlajši dečki A

»Rokomet treniram, ker so mi všeč ekipni športi, sploh ti
z žogo. Želim pa si tudi, da bi mi mogoče uspelo in bi si
lahko ustvaril kariero.«
Aljaž Supovec, starejši dečki A

»Rokomet treniram, ker sem se v tem najbolj našel in
ker mi ta šport veliko pomeni saj lahko odmislim na vse
težave in probleme.«
Nino Komar, mladinci

»Rokomet treniram, ker me veseli, sprošča
in zaradi tega, ker se lahko družim s svojimi
soigralci.«
Luka Podvratnik, mlajši dečki A

»Treniram zato, ker so mi všeč kontaktni športi
in ker sem levičar.«
Anže Muhič, starejši dečki B

»Rokomet treniram ker mi je to zabavno in
pozabim na vse ostalo.«
Žan Pajk, mlajši dečki B

»Rokomet treniram zato, ker bi si želel ustvariti
kariero v rokometu, saj mi je ta šport zelo
všeč.«
Malik Mlivić, starejši dečki B

»Ker me rokomet veseli in ker bi rad postal
profesionalni rokometaš.«
Franci Toš Antlej, starejši dečki A

»Na treningih mi je najbolj všeč igra 6 na 6.«
Gašper Koren, kadeti

»Na treningih mi je najbolj všeč, da se družim s prijatelji,
ko igramo in zabavamo.«
Anže Kalan, mlajši dečki A

»Da igramo rokomet, spoznavamo različne igre, imamo
poligone …«
Tjaš Ribič, mlajši dečki C

»Na treningih mi je najbolj všeč trenerka, ker so vsi
prijazni do mene, igre z žogo …«
Antonio Grbić, mlajši dečki C

»Najljubša pri treningih mi je taktična priprava. V dani
situaciji na igrišču sam najti rešitev, in jo nato uspešno
izvesti - to mi je najljubše.«
Matic Ravnikar, mladinci

»Na treningih mi je najbolj všeč, ko imamo ‘šuterski’
trening in ko se igramo razne igrice (ciljanje vratnic, 10
podaj, lovljenje, …)«
Anže Krobot, starejši dečki B

»Da igramo rokomet.«
Gašper Hočevar, mlajši dečki C
»Vaje za moč in kondicija. Všeč mi je tudi, da se
vsak dan naučim kaj novega, ko sestavljamo
nove akcije in obrambne postavitve.«
Franci Toš Antlej, starejši dečki A
»Na treningih mi je najbolj všeč, ko se družimo
s prijatelji, se skupaj smejimo in smo prava
ekipa.«
Jan Guček, mlajši dečki B
»Najbolj všeč na treningu mi je ‘šutiranje’.«
Jernej Drobež, mladinci
»Na treningih mi je najbolj všeč, ko imamo
trening za kondicijo.«
Karlo Gril, starejši dečki B
»Najbolj všeč na treningih mi je, ko igramo na
dva gola, ker s tem dobim največ občutka za
tekme.«
Rok Hudovernik, mladinci
»Na treningih sta mi najbolj všeč fizična
priprava in razvijanje novih tehnik ter
pridobivanje izkušenj.«
Aljaž Supovec, starejši dečki A
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ZA VSAKO PRILOŽNOST SE PRAVA LUČ NAJDE

Andraž Kete
1. Kdaj si začel trenirati rokomet in zakaj?
Trenirati sem začel v drugem razredu osnovne šole, za rokomet
pa sta me navdušila starša, saj prihajam iz rokometne družine.

Vodilno podjetje na področju oblikovanja,
razvoja in izdelave LED svetilk za ulično,
industrijsko in notranjo razsvetljavo.

www.lumenia.si

8. 03. 2019 08:07:44
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Se vam kopičijo

stari aparati, odpadne baterije in sijalke?
Oddajte jih v enega izmed uličnih
zbiralnikov ali zelenih kotov.

www.stariaparati.si
Bodi zvezda, E-cikliraj!

1

3. Kaj je tvoja prednost na parketu?
To bi bilo potrebno vprašati trenerje oziroma soigralce.
4. Za kateri klub bi najraje zaigral?
Nimam kakšne posebne želje, gotovo pa je najlepše igrati v
klubu kjer se dobro počutiš in lahko pokažeš največ ter s tem
napreduješ na višji nivo.
5. Talent ali trdo delo?
Trdo delo.
6. Najlepši in najbolj boleč rokometni spomin?
Najlepši gotovo osvojitev 2. mesta v pokalu Slovenije v sezoni
2016/2017, najbolj boleč pa je bakterijska okužba na začetku
letošnje sezone.

Vse lokacije na:

Oglas Stari aparati 148x105 MAR 2019.indd

2. Pri katerem trenerju si se največ naučil?
Izpostavljal ne bi nobenega trenerja, da kateremu ne bi naredil
krivice, vendar sem se pri vsakem nekaj naučil kar lahko sedaj v
svoji karieri uporabim.

05/03/2019

09:54

7. Najboljši rokometaš na svetu?
/
8. Katere so po tvojem mnenju dobre in katere slabe strani
življenja profesionalnega športnika?
Zagotovo je dobra stran to, da lahko delam nekaj kar me veseli
in v tem uživam. Slaba stran tega pa je pomankanje časa za
hobije in družino.
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14. Kaj pa šola, izobrazba. Se še šolaš oziroma si že zaključil
študij ali se posvečaš samo rokometu?
Dosegel sem naziv diplomiran inženir gradbeništva, sedaj pa
končujem magisterij gradbeništva v Ljubljani.

9. Kako skrbiš za svojo regeneracijo? (spanje, savna, masaža,
…)
S prehrano, dovolj spanca in masažami v primeru bolečin.

15. Na koga se lahko vedno zaneseš?
Na družino in punco Teo.

10. Kuhaš? Če, kaj najraje? Če ne, kdo skrbi za tvojo prehrano
oziroma kje najraje ješ?
Kuham zase in za svojo punco. Najraje jem doma narejeno pico.

16. Če ne bi bil rokometaš, kaj bi postal?
Glede na to da sem precej vpet v gradbeništvo bi se verjetno
ukvarjal s tem.

11. Kako se »odklopiš«?
S sprehodom v naravi, mogoče pogledam kak film/serijo, ali
grem na obisk k družini v Ajdovščino.

17. Česa se najbolj bojiš?
Kot športnik poškodb in bolezni.

12. Idealne počitnice so?
Počitnice nekje v bližini morja.
13. Idealno jutro po tekmi je?
Malo daljše spanje kot ponavadi in dober zajtrk

18. Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Filip Banfro.
19. Kdo največkrat zamuja?
Domen Tajnik.
20. Kdo ima najlepše pospravljen »kotiček« v slačilnici?
Vlado Matanović.

Začni
svojo kariero
na vrhu!
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Domen Tajnik
1. Kdaj si začel trenirati rokomet in zakaj?
Trenirati sem začel v 3. razredu osnovne šole, ker so mi bili všeč
ekipni športi.
2. Pri katerem trenerju si se največ naučil?
Izpostaviti ne bi samo enega, saj se od vsakega trenerja naučiš
nekaj novega.
3. Kaj je tvoja prednost na parketu?
Hitrost in iznajdljivost.
4. Za kateri klub bi najraje zaigral?
Za Barcelono.
5. Talent ali trdo delo?
Vsakega malo.
6. Najlepši in najbolj boleč rokometni spomin?
Najlepši spomin je Olimpijski festival evropske mladine v Gyoru
2017, to pa je hkrati tudi najbolj boleč spomin, saj smo izgubili v
finalu proti Nemčiji.
7. Najboljši rokometaš na svetu?
Aron Palmarsson.
8. Katere so po tvojem mnenju dobre in katere slabe strani
življenja profesionalnega športnika?
/

Postani CEO za en mesec in spoznaj,
kako deluje vodenje uspešnega podjetja.

9. Kako skrbiš za svojo regeneracijo? (spanje, savna, masaža,
…)
Veliko spanja.

Prijavi se na

10. Kuhaš? Če, kaj najraje? Če ne, kdo skrbi za tvojo prehrano
oziroma kje najraje ješ?
Ne kuham, za mojo prehrano skrbi družina.

www.ceofor1month.com

11. Kako se »odklopiš«?
S poslušanjem glasbe.
12. Idealne počitnice so?
Morje s punco.
13. Idealno jutro po tekmi je?
Dolg spanec in sprehod v naravi.
14. Kaj pa šola, izobrazba. Se še šolaš oziroma si že zaključil
študij ali se posvečaš samo rokometu?
Obiskujem srednjo Elektro in računalniško šolo v Velenju.
15. Na koga se lahko vedno zaneseš?
Na brata in punco.

Rok Štemberger,
CEO za en mesec leta 2018

16. Če ne bi bil rokometaš, kaj bi postal?
Nogometaš.
17. Česa se najbolj bojiš?
Kač.
18. Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Filip Banfro in Emir Taletović.
19. Kdo največkrat zamuja?
Vid Levc in Filip Banfro.
20. Kdo ima najlepše pospravljen »kotiček« v slačilnici?
Vlado Matanović.
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Tadej Mazej

Filip Banfro

1. Kdaj si začel trenirati rokomet in zakaj?
Trenirati sem začel v 4. razredu osnovne šole, zanj so me
navdušili sošolci in bratranec.

1. Kdaj si začel trenirati rokomet in zakaj?
Trenirati sem začel v 2. razredu osnovne šole. Trenirati sem
začel, ker smo z vsemi prijatelji na treningu uživali.

2. Pri katerem trenerju si se največ naučil?
Ne bi izpostavljal nikogar, ker mi je vsak trener dal in me naučil
nekaj, za kar sem jim zelo hvaležen.

2. Pri katerem trenerju si se največ naučil?
Pri vsakemu trenerju, ki me je treniral, sem se naučil kaj novega.
3. Kaj je tvoja prednost na parketu?
Višina.

3. Kaj je tvoja prednost na parketu?
Fizična priprava.

4. Za kateri klub bi najraje zaigral?
Za Veszprém.

4. Za kateri klub bi najraje zaigral?
Najraje bi igral v Nemčiji ali Franciji.

5. Talent ali trdo delo?
Trdo delo.

5. Talent ali trdo delo?
Trdo delo.
6. Najlepši in najbolj boleč rokometni spomin?
Lepih trenutkov je bilo veliko, nekega bolečega spomina pa
nimam, razen mogoče manjših poškodb, ki sem jih imel do sedaj.

6. Najlepši in najbolj boleč rokometni spomin?
V rokometu sem doživel kar nekaj lepih in tudi težkih trenutkov.
Ne bi pa nobenega prav posebno izpostavljal, saj so oboji del
življenja in del športa, v katerem uživam.

7. Najboljši rokometaš na svetu?
Nikola Karabatić.

7. Najboljši rokometaš na svetu?
Mikkel Hansen.

8. Katere so po tvojem mnenju dobre in katere slabe strani
življenja profesionalnega športnika?
Mislim da je vsekakor več dobrih kot slabih. Ena izmed dobrih
je ta, da profesionalni športnik dela to kar ga veseli, ob tem pa
tudi živi zdravo. Medtem ko so slaba stran poškodbe, saj to ni
ravno najboljše za človeško telo ter dejstvo, da imamo treninge
in tekme tudi ob praznikih.

8. Katere so po tvojem mnenju dobre in katere slabe strani
življenja profesionalnega športnika?
Dobra stran je, da nimaš standardnega delovnika in uživaš v tem
kar počneš. Po drugi strani pa je potrebnega veliko odrekanja.

9. Kako skrbiš za svojo regeneracijo? (spanje, savna, masaža,
…)
Popoldne med dopoldanskim in popoldanskim treningom spim
(1-2 uri), ob koncu tedna pa grem kdaj tudi v savno.
10. Kuhaš? Če, kaj najraje? Če ne, kdo skrbi za tvojo prehrano
oziroma kje najraje ješ?
Kuham občasno, ko imam čas, za mojo prehrano pa skrbi moja
mama.
11. Kako se »odklopiš«?
Grem v naravo.
12. Idealne počitnice so?
Poležavanje na plaži s prijatelji ob hladnem pivu.
13. Idealno jutro po tekmi je?
Spanje do 10h in dober zajtrk.
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14. Kaj pa šola, izobrazba. Se še šolaš oziroma si že zaključil
študij ali se posvečaš samo rokometu?
Obiskujem VSŠ v Velenju. Vsekakor pa je rokomet na prvem
mestu.

9. Kako skrbiš za svojo regeneracijo? (spanje, savna, masaža,
…)
Dovolj spanca, ob prostih dnevih pa se rad sprehajam s psom.

15. Na koga se lahko vedno zaneseš?
Družino, prijatelje.

10. Kuhaš? Če, kaj najraje? Če ne, kdo skrbi za tvojo prehrano
oziroma kje najraje ješ?
Ko imam čas si najraje si pripravim hamburgerje, drugače kuha
mama.

16. Če ne bi bil rokometaš, kaj bi postal?
Nisem kaj preveč razmišljal o tem, a verjetno bi postal odbojkaš.

11. Kako se »odklopiš«?
Z glasbo.

17. Česa se najbolj bojiš?
Bolezni, smrti.

12. Idealne počitnice so?
Dovolj dolge.

18. Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Matic Verdinek.

13. Idealno jutro po tekmi je?
Namenjeno regeneraciji in počitku.

19. Kdo največkrat zamuja?
Domen Tajnik.
20. Kdo ima najlepše pospravljen »kotiček« v slačilnici?
Vlado Matanović.

14. Kaj pa šola, izobrazba. Se še šolaš oziroma si že zaključil
študij ali se posvečaš samo rokometu?
Študiram Pravo na Univerzi v Mariboru.
15. Na koga se lahko vedno zaneseš?
Družino.
16. Če ne bi bil rokometaš, kaj bi postal?
Nevem.
17. Česa se najbolj bojiš?
Pajkov.
18. Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Matic Verdinek.
19. Kdo največkrat zamuja?
DOMEN TAJNIK!
20. Kdo ima najlepše pospravljen »kotiček« v slačilnici?
Aleks Kavčič.

izjave
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Člani o rednem delu sezone:e:

ŠKODA
4x4

»Začeli smo počasi, nadaljevali smo vedno
boljše, finiširamo odlično in gremo v končnico s
polno paro.«
Aleks Kavčič

»Sezono smo začeli nekoliko slabše, predvsem
zaradi neuigranosti. A s časom smo postajali
vse boljši in boljši in upam, da bomo tako tudi
nadaljevali.«
Vlado Matanović

»Prvi del sezone je bil dober, lahko bi bil še boljši. A glede
na to, da smo pomlajena ekipa, smo lahko s prikazanim zelo
zadovoljni. V začetku rednega dela smo si privoščili nekaj
spodrsljajev, ki pa verjamem, da se ne bi ponovili, če bi takrat
igrali tako, kot igramo danes. Iz dneva v dan rastemo kot
ekipa.«
Luka Logar

»Začeli smo nekoliko slabše oziroma rekel
bom, nesigurno. Potem smo počasi našo
uigranost ter formo stopnjevali ter prišli do
nekega nivoja, ki smo ga želeli doseči.«
David Miklavčič

»Mislim, da smo redni del odigrali korektno. Bilo je tudi nekaj
spodrsljajev, recimo prva tekma v Ormožu, pa potem poraz v
Kopru. Izgubili smo nekaj točk, ki so nas stale še višje uvrstitve
ob koncu rednega dela prvenstva. Ker pa so si tudi nekaj
slabših predstav privoščili najbližji konkurenti se na koncu
niti nismo toliko oddaljili od 1. in 2. mesta ter imamo še vedno
možnost doseči dobro končno uvrstitev.«
Andraž Kete

PSC PRAPROTNIK

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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 − 7,1 l/100 km in 124 − 162 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.

»Sam sem mnenja, da smo lahko zadovoljni s tem, kar smo
prikazali do sedaj. Ekipa je mlada, z velikim številom novih
igralcev. Dosegli smo nekaj manjših, v začetku zastavljenih
ciljev. Kljub tekmam, kjer nismo pokazali prave igre in smo
izgubili nekaj točk, smo še vedno v igri za najvišja mesta
državnega prvenstva in za naslov pokalnega prvaka Slovenije.
Če bomo nadaljevali z dobro igro mislim, da lahko pričakujemo
izredno pozitiven zaključek te sezone.«
Nikola Špelić

»Mislim, da smo lahko vi skupaj zadovoljni s končnim
izkupičkom vseh dosedanjih tekem. Bilo je kar nekaj vzponov
in padcev a gledano v celoti smo kazali boljše predstave iz
tekme v tekmo. Menim, da smo lahko vsi skupaj zadovoljni in
da moramo le tako nadaljevati naprej.«
Emir Taletović
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