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Predstavitev ekipe Gorenja
Pogovor Tomaž Juršič,
s koordinatorjem mlajših selekcij
Razpored tekem
Sezonske vstopnice
Pogovor z Brankom Tamšetom,
novim pomočnikom trenerja
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P

rav neverjetno koliko sprememb je v začetku letošnje sezone.
Čeprav pravijo, da preveč ni dobro, da jih je bolje uvajati postopoma, je po drugi
strani res, da so se ali pa se bodo vse zgodile na različnih področjih delovanja kluba.
V povprečju ljudje ne marajo prevelikih sprememb, kajti slednje pomenijo dodatne
napore, več in drug sistem dela, nove kompromise in odnose, za prave rezultate pa je
potreben čas, ki ga je vedno premalo. Tako je tudi v ekipnih športih. Tu mislim predvsem na velike menjave v moštvu, ki je povsem prenovljeno. Poslovilo se je kar devet
igralcev. Nekateri si niso zaslužili dresa Gorenja, eni so odšli svojo pot, drugih se ni
dalo zadržati.
O Thomas Gautschiju ni treba izgubljati besed. Tudi Danec Morten Seier v dveh letih
ni pustil pečata in dodane vrednosti v dresu Gorenja. Tomas Rezniček in Alen Blaževič
sta bila pripeljana kot dva od najbolj perspektivnih igralcev na svetu. Se v našem
okolju nista znašla, ali pa je bil njun talent previsoko cenjen? Bomo videli. Ne glede
na to, da sta odšla v vrste neposrednih konkurentov, jima želimo vse najboljše. Primož
Prošt je bil v Velenju tri leta. Nihal je od povsem povprečnih do odličnih predstav, manjkala mu je konstantnost in morda malo več zaupanja s strani vseh trenerjev. Povsem
logično je, da se je odločil za menjavo okolja. Pavel Baškin je imel težko nalogo, saj
je prišel namesto učinkovitega Vedrana Zrniča, ki je bil ljubljenec občinstva. Ko se je
ravno ustalil in začel igrati tako kot zna, ga je »presekala« težka poškodba kolena.
Zadnjo sezono je do trenutka, ko se je začelo iskanje novega kluba, odigral odlično.
Njegova kakovost nikdar ni bila sporna. Luka Dobelšek je otrok Gorenja. Po osmih
letih igranja v članskem moštvu se je pri 25 letih odločil, da želi pokazati svoje znanje
še kje drugje in pri tem bi ga težko kdo ustavil. Saj se je odpravil “le” v drugo nemško
ligo. Prepričan pa sem, da lahko igra na bistveno višji ravni. Vsekakor je bila njegova
poteza za marsikoga nerazumljiva, a zelo pogumna in pred njim je leto dokazovanja
njegove prave vrednosti. Tam bo na očeh vseh klubov najbogatejše lige na svetu in
želimo mu, da odigra po najboljših močeh. Drago Vukovič je v dveh letih v Gorenju
postal vodja ekipe in njen najboljši igralec. Vrednost mu je zrasla. Čeprav je bila želja
po podaljšanju sodelovanja obojestranska, čas tokrat ni bil na strani kluba. Škoda, za
zamujeno priložnost. Upam samo, da se bomo vsi skupaj iz tega nekaj naučili in ob
naslednji podobni situaciji ne bomo ponovili napake. Zadnji, Branko Tamše v zadnjih
letih, ob res vrhunskih desnih krilih ni dobil prave priložnosti. Čeprav bi lahko igral še
nekaj let, ali v Gorenju, ali pa kje drugje, se je odločil kreniti novim ciljem naproti. Po
12 letih igranja za člane Gorenja se seli v ekipo strokovnega vodstva, v kateri sta nova
člana trener vratarjev Ante Bojič in maser Dejan Kumar. Poslovila sta se Aleš Anžič in
legendarni maser Mile Maksimovič. Ob tej priložnosti se jim seveda želimo zahvaliti za
velik prispevek, predano in kakovostno opravljeno delo, ki ga izjemno cenimo. Posledica je največja kadrovska menjava po letu 2000 in cela kopica novih obrazov. Ali
kot je pel Džorđe Balaševič: »Neki novi klinci!«. Ali je med njimi kakšen »Gautschi« ali
kakšen »Vukovič« je v tem trenutku težko reči. Vsekakor bo potreben čas, da bo osem
novih igralcev, med katerimi sta tudi dva domača upa Niko Medved in Emir Taletovič,
s preostalim delom ekipe zadihalo kot celota in ustvarilo homogenost ter vzdušje, ki
smo ga bili v taboru os vedno vajeni. Iz tega vidika je celo bolje ne igrati lige prvakov,
saj bi bil tempo ubijalski, časa za uigravanje pa skoraj nič, kajti ko krene ritem sredasobota je na sporedu le še priprava na nasprotnika, tekma in regeneracija. A po drugi
strani, že v 1. krogu v Velenje prihaja neposredni konkurent Koper. Srečno.
O vseh drugih spremembah se ne bom toliko razpisal. Osa sicer ostaja zaščitni znak
kluba, toda v povsem prenovljeni, bolj sodobni podobi. Celostna grafična podoba kluba je bila med počitnicami prenovljena, v logotipu pa se bo v letošnji sezoni pojavljalo
tudi število 50, ki ponazarja visok jubilej kluba. Obetajo se tudi spremembe v vodstvu,
a o imenih nekoliko več v prihodnji številki. In nenazadnje, kot vidite je prenovljena tudi
podoba Devetke, klubskega časopisa z najdaljšim, 11-letnim stažem v Sloveniji.
Mitja Gavriloski
Osebna stališča avtorja, ne izražajo stališč RK Gorenje.

Urednik: Mitja Gavriloski
ki
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Odgovorni urednik: Janez
Fotografija na naslovnici:
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Zoran Flis
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1. vrsta (sedijo): Stane Škoberne - trener za telesno pripravo, Ivan Čupič, Sebastjan Sovič - kapetan, Emir Taletovič, Aleš Sirk, Marko Bezjak,
Dejan Kumar - maser
2. vrsta (stojijo): Gorazd Hostnik - tehnični vodja, Borut Plaskan - vodja moštva, Andan Harmandič, Matjaž Mlakar, Matevž Skok, Rok Golčar,
Jure Dobelšek, Yuri Gromyko, Ante Bojič - trener vratarjev
3. vrsta (stojijo): Ivica Obrvan - trener, Boštjan Kavaš, Momir Rnič, Ivan Gajič, Marko Oštir, Aljoša Štefanič, Sergo Datukašvili, Branko Tamše pomočnik trenerja; manjka: Niko Medved
Odšli: Thomas Gautschi, Tomas Rezniček, Morten Seier, Alen Blaževič, Pavel Baškin, Primož Prošt, Drago Vukovič, Luka Dobelšek, Branko Tamše
Prišli: Momir Rnič, Sergo Datukašvili, Aljoša Štefanič, Marko Bezjak, Yuri Gromyko, Ivan Gajič, Ivan Čupič, Niko Medved, Emir Taletovič

Razpored tekem
DATUM

DAN

KRAJ

TEKMA

FAZA TEKMOVANJA DOMAČI

GOSTI

29.8.
30.8.
6.9.
7.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
8.11.
*12.11.
15./16.11.
*19.11.
22./23.11.
6.12.
10.12.
13.12.
20.12.
7.2.
14.2.
21.2.
28.2.
7.3.
11.3.
14.3.
28.3.

PETEK
SOBOTA
SOBOTA
NEDELJA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SREDA
SOB./NED.
SREDA
SOB./NED.
SOBOTA
SREDA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

VELENJE
VELENJE
KOPER
KOPER
VELENJE
HRPELJE
VELENJE
TRBOVLJE
VELENJE
SLOVENJ GRADEC
VELENJE
VELENJE
RIBNICA

JARNOVIČEV MEMORIAL
JARNOVIČEV MEMORIAL
SUPERPOKAL
SUPERPOKAL
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
POKAL EHF
1.LIGA
POKAL EHF
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA
1.LIGA

POLFINALE
FINALE
POLFINALE
FINALE
1.KROG
2.KROG
3.KROG
4.KROG
5.KROG
6.KROG
7.KROG
8.KROG
9.KROG
3.KROG
10.KROG
3.KROG
11.KROG
12.KROG
13.KROG
14.KROG
15.KROG
16.KROG
17.KROG
18.KROG
19.KROG
20.KROG
21.KROG
22.KROG

GORENJE
1. MESTO
CIMOS KOPER
1. MESTO
GORENJE
GOLDCLUB
GORENJE
RUDAR
GORENJE
PREVENT
GORENJE
GORENJE
RIBNICA RIKO

SILKEBORG
3. MESTO
GORENJE
3. MESTO
CIMOS KOPER
GORENJE
MERKUR LOKA
GORENJE
ORMOŽ
GORENJE
CELJE PL
MRK KRKA
GORENJE

GORENJE

TRIMO TREBNJE

SLOVAN
CIMOS KOPER
GORENJE
MERKUR LOKA
GORENJE
ORMOŽ
GORENJE
CELJE PL
MRK KRKA
GORENJE
TRIMO TREBNJE
GORENJE

GORENJE
GORENJE
GOLDCLUB
GORENJE
RUDAR
GORENJE
PREVENT
GORENJE
GORENJE
RIBNICA RIKO
GORENJE
SLOVAN

VELENJE
LJUBLJANA
KOPER
VELENJE
ŠKOFJA LOKA
VELENJE
ORMOŽ
VELENJE
CELJE
NOVO MESTO
VELENJE
TREBNJE
VELENJE
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Predstavitev igralcev

1. Ivan Gajić
Rojen: 17. maj 1979, Niš, Srbija,
Poklic / Izobrazba: gradbeni tehnik
Višina / Teža: 191 cm / 104 kg
Igralno mesto: vratar
Dosedanji klubi: Železničar Niš (SRB), Nemčija: Hannover (05/06),
Göppingen (06/07), Danska: Silkebrog (97/98)
Začetek igranja: 1989
Reprezentanca: kadetska, mladinska in članska reprezentanca
Srbije in Črne Gore, Srbije, 4. mesto MI 2005
Uspehi: Železničar Niš – 1. mesto Pokal SiČG 97/98 in 99/00, 2.
mesto DP SiČG 99/00, Silkebrog: 3. mesto DP 07/08, četrtfinale
Pokala EHF 1998/99, četrtfinale PPZ 1999/00
Hobiji: lovljenje rib, igranje in gledanje košarke, gledanje nogometa
in ameriškega nogometa, računalniške igre
Navijač: Crvena Zvezda
Naj dogodek v karieri: Druga zmaga v Pokalu SiCČ
Življenjski moto: Zadovoljstvo nima cene.

3. Jure Dobelšek
Rojen: 1. april, Celje, Slovenija
Poklic / Izobrazba: študent prava
Višina / Teža: 192 cm / 86 kg
Igralno mesto: levo krilo
Dosedanji klubi: Gorenje Velenje
Začetek igranja: 1994
Reprezentanca: 2. mesto EYOG Španija 2001, 5. mesto na kadetskem EP na Slovaškem 2003, 3. mesto na mladinskem EP v
Latviji 2004, 6. mesto MI 2005, 8. mesto na mladinskem SP 2005, 10.
mesto EP 2008 na Norveškem
Uspehi: 1. mesto Pokal Slovenije 2003, 2. mesto DP 2003/04,
04/05, 06/07 3. mesto DP 2001/02, 02/03, 05/06, 07/08, 1. mesto DP
mladinci 2003, 1/8 finala lige prvakov 2005/06, 07/08, polfinale PPZ
2003/04, četrtfinale PPZ 2004/05
Hobiji: fotografija, računalništvo
Navijač: slovenskih športnikov
Naj dogodek v karieri: 1. mesto Pokal Slovenije 2003
Življenjski moto: Smeh je polovica zdravja.

4. Boštjan Kavaš
Rojen: 13. september 1978, Murska Sobota, Slovenija
Poklic / Izobrazba: gimnazijski maturant
Višina / Teža: 191 cm / 94 kg
Igralno mesto: desni zunanji
Dosedanji klubi: Bakovci (1992-1996), Gorenje Velenje (1996-2000),
Prevent (2000-03), Trimo Trebnje (2003-05), Gorenje Velenje (2005-)
Začetek igranja: 1992
Reprezentanca: 12. mesto EP 2002, 10. mesto EP 2008, 10. mesto
SP 2007, 6. mesto MI 2001, 2005, 5 mesto na kadetskem EP v
Estoniji 1997
Uspehi: 2. mesto DP 2006/07, 3. mesto DP 2000/01, 03/04, 07/08 2.
mesto pokal Slovenije 2000/01, 03/04, 06/07, 2. mesto Superpokal
Slovenije 2007/08, 1/8 finala lige prvakov 2005/06, 07/08
Hobiji: brskanje po internetu, počitek v Prekmurju, »kofetkanje«
Navijač: Bayern Munchen
Naj dogodek v karieri: prva zmaga nad CPL v sezoni 2005/06
Življenjski moto: Nikoli ni dovolj dobro, da ne bi bilo lahko še
boljše.
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5. Niko Medved
Rojen: 26. marec 1990, Slovenj Gradec, Slovenija
Poklic/Izobrazba: Gimnazijec
Višina / Teža: 183 cm / 81 kg
Igralno mesto: levo krilo
Dosedanji klubi: Gorenje Velenje
Začetek igranja: 2001
Reprezentanca: 9. mesto kadetsko EP 2008
Uspehi: 2. mesto kadetsko DP 2006/07, 2. mesto DP mladincev
2007/08
Hobiji: fitnes, druženje s prijatelji, gledanje filmov
Navijač: Nimam izrazitih klubov, ki so mi pri srcu. Navijam za
Slovenijo.
Naj dogodek v karieri: Ko sem prvič zaigral za člansko moštvo
Gorenja in nastop na kadetskem EP na Češkem.
Življenjski moto: Nikoli ne obupaj.

6. Marko Bezjak
Rojen: 26. junij 1986, Ptuj, Slovenija
Poklic / Izobrazba: gimnazijski maturant
Višina / Teža: 184 cm / 79 kg
Igralno mesto: organizator igre
Dosedanji klubi: Ormož
Začetek igranja: 1996
Reprezentanca: 4. mesto kadetsko EP 2004, 8. mesto mladinsko EP
2006, 1. mesto MI mladih 2004, 8. mesto mladinsko SP 2007, 2 nastopa za A reprezentanco Slovenije
Uspehi: 3. mesto DP 2005/06
Hobiji: igranje tenisa in nogometa, gledanje športa po televiziji,
računalniške igre
Navijač: Manchester United
Naj dogodek v karieri: 3. mesto z Ormožem v sezoni 2005/06
Življenjski moto: Na svet glej z vedrim obrazom.

8. Marko Oštir
Rojen: 7. junij 1977, Slovenj Gradec, Slovenija
Poklic / Izobrzba: gimnazijski maturant
Višina / Teža: 194 cm / 100 kg
Igralno mesto: krožni napadalec
Dosedanji klubi: Gorenje, CPL
Začetek igranja: 1987
Reprezentanca: 6. mesto MI 2001, 2005, 8. mesto OI 2004
Uspehi: evropski prvak 2004, 2. mesto DP 2004/05, 06/07, 1.
mesto DP 2002/03, 03/04, 1. mesto pokal Slovenije 2004, 2. mesto
Pokal Slovenije 06/07, 2. mesto Superpokal Slovenije 2007/08,
četrtfinale PPZ 2004/05, 1/8 finala lige prvakov 2005/06, 07/08
Hobiji: igra z sinom Mark Lukom, kolesarstvo
Navijač: KK Olimpija
Naj dogodek v karieri: evropski prvaki s CPL 2004 in
OI v Atenah 2004
Življenjski moto: Z delom se vse doseže.
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9. Yuri Gromyko
Rojen: 7. januar 1984, Minsk, Belorusija
Poklic / Izobrzaba: diplomirani ekonomist
Višina / Teža: 189 cm / 111 kg
Igralno mesto: krožni napadalec
Dosedanji klubi: Arkatron Minsk, Brest Meškov
Začetek igranja: 1993
Reprezentanca: 15. mesto EP 2008
Uspehi: 1. mesto DP 2002/03, 05/06, 06/07, 4. mesto v skupini lige
prvakov 2005/06, 06/07, 07/08
Hobiji: preživljanje časa z ženo, brskanje po internetu, gledanje
športa na TV, nogomet, računalniške igre
Navijač: Barcelona
Naj dogodek v karieri: uvrstitev na EP na Norveškem 2008
Življenjski moto: Razmisli, preden skočiš.

10. Sebastjan Sovič
Rojen: 26. februar 1976, Slovenj Gradec, Slovenija
Poklic / Izobrazba: študent informatike v organizaciji in menedžmentu
Višina / Teža: 181cm / 85 kg
Igralno mesto: levo krilo
Dosedanji klubi: Gorenje
Začetek igranja: 1985
Reprezentanca: članska reprezentanca (25/28), mladinska reprezentanca (8/24), 12. mesto EP 2002, 20. mesto mladinsko SP Turčija 1997
Uspehi: 2. mesto DP 2003/04, 04/05, 06/07, 1. mesto Pokal Slovenije
2003, 2. mesto Pokal Slovenije 1996/97, 97/98, 00/01, 06/07, 3. mesto
DP 2000/01, 01/02, 02/03, 05/06, 07/08, 2. mesto Superpokal Slovenije
2007/08, polfinale EHF 1994/95, polfinale PPZ 2003/04, četrtfinale PPZ
1997/98, 04/05, 1/8 finala lige prvakov 2005/06, 07/08
Hobiji: smučanje, tenis, sprehodi v naravi, kolearjenje, družina
Navijač: slovenskih športnikov
Naj dogodek v karieri: 1. mesto Pokal Slovenije 2003
Življenjski moto: Vedno je vredno zdržati in vztrajati do konca. Samo
to prinese zadovoljstvo.

11. Aleš Sirk
Rojen: 17. junij 1978, Trbovlje, Slovenija
Poklic / Izobrazba: študent ekonomije
Višina / Teža: 186 cm / 89 kg
Igralno mesto: levi zunanji, organizator igre
Dosedanji klubi: Sevnica, Gorenje
Začetek igranja: 1988
Reprezentanca: 6. mesto MI 2005
Uspehi: 2. mesto DP 2003/04, 04/05, 06/07, 1. mesto Pokal
Slovenije 2003, 2. mesto Pokal 2006/07, 2. mesto Superpokal
Slovenije 2007/08, 3. mesto DP 2001/02, 02/03, 05/06, 07/08, polfinale PPZ 2003/04, četrtfinale PPZ 2004/05, 1/8 finala lige prvakov
2005/06, 07/08
Hobiji: tenis, igranje kitare
Navijač: FC Barcelona
Naj dogodek v karieri: udeležba na sredozemskih igrah 2005 in
uvrstitev v osmino finala lige prvakov 2006
Življenjski moto: Izkoristi vsak dan.
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12. Matevž Skok
Rojen: 2. september 1986, Celje, Slovenija
Poklic / Izobrazba: rudarski tehnik
Višina / Teža: 188 cm / 84 kg
Igralno mesto: vratar
Dosedanji klubi: Gorenje Velenje
Začetek igranja: 1996
Reprezentanca: 5. mesto na kadetskem EP na Slovaškem 2003, 4.
mesto na kadetskem EP v SiČG 2004, 8. mesto na mladinskem SP
na Madžarskem 2005, 4. mesto na odprtem EP na Švedskem 2005
Uspehi: 2. mesto DP 2003/04, 04/05, 06/07, 1. mesto Pokal Slovenije
2002/03, 2. mesto Pokal 2006/07, 2. mesto Superpokal Slovenije
2007/08, 3. mesto DP 2005/06, 07/08, četrtfinale PPZ 2004/05, 1/8
finala lige prvakov 2005/06, 07/08
Hobiji: ribarjenje, kuhanje
Naj dogodek v karieri: uvrstitev v 1/8 finale lige prvakov 2006
Navijač: slovenskih športnikov
Življenjski moto: Rokomet ali ne rokomet, tu sploh ni vprašanja!

14. Sergo Datukašvili
Rojen: 28. april 1978, Tbilisi, Gruzija
Poklic / Izobrazba: gimnazijski maturant, falirani študent geologije
Višina / Teža: 194 cm / 106 kg
Igralno mesto: levi zunanji
Dosedanji klubi: Gruzija: Schewardeni, Nemčija Erlangen 1998/99,
TUS Lübbecke 2007/08, Srbija: Metaloplastika Šabac 2000/02,
Cetinje 2001/02, Italija: Rubiera 2002/03, Grčija: Gas Kilkis 2003/04,
Švedska, Viking 2003/04, IFK Ystad 2004/07
Začetek igranja: 1993
Reprezentanca: 2. mesto na študentskem SP prvenstvu na Poljskem
Uspehi: 1. mesto DP 2001/02, 3. mesto DP 2004/05, 4. mesto DP
2005/06
Hobiji: druženje s prijatelji
Navijač: Nimam posebnih favoritov med klubi.
Naj dogodek v karieri: Edini uspeh z reprezentanco, igranje v ekipi
Lovčen-Cetinje, ob proglasitvi za naj levega zunanjega na Švedskem.
Življenjski moto: Ko daš vse od sebe, si ne moreš ničesar očitati.

16. Emir Taletovič
Rojen: 9. januar 1990, Slovenj Gradec, Slovenija
Poklic / Izobrazba: turistični tehnik
Višina / Teža: 185 cm / 85 kg
Igralno mesto: vratar
Dosedanji klubi: Gorenje
Začetek igranja: 1999
Reprezentanca: Uspehi: 1. mesto kadetsko DP, 2. mesto kadetsko DP, 2. mesto mladinsko DP 2007/08, 5. mesto neuradno klubsko EP 2005/06
Hobiji: druženje s prijatelji, gledanje filmov
Navijač: nogometna reprezentanca Argentine
Naj dogodek v karieri: Priključitev članski ekipi.
Življenjski moto: Smeh je polovica življenja.
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17. Matjaž Mlakar
Rojen: 13. april 1981 Sevnica, Slovenija
Poklic / Izobrazba: gimnazijski maturant
Višina / Teža: 189 cm / 103 kg
Igralno mesto: krožni napadalec
Dosedanji klubi: Sevnica, Gorenje, CPL
Začetek igranja: 1990
Reprezentanca: 6. mesto MI 2001, 2005, 8. mesto OI v Atenah
2004, EP 2006, 10. mesto EP 2008, 11.mesto SP 2005, 10. mesto
SP 2007,
Uspehi: 1. mesto DP 2004/05, 05/06 v CPL, ½ finale lige prvakov
2004/05, ¼ finale lige prvakov 2005/06, 2. mesto DP 2003/04,
04/05, 06/07, 1. mesto Pokal Slovenije 2003, 2. mesto Pokal
2006/07, 2. mesto Superpokal Slovenije 2007/08, 3. mesto DP
2001/02, 02/03, 05/06, 07/08, polfinale PPZ 2003/04, četrtfinale
PPZ 2004/05, 1/8 finala lige prvakov 2005/06, 07/08
Hobiji: kuža Beli, »kofetkanje«, računalniške igre
Naj dogodek v karieri: Še pride.
Življenjski moto: Vsak je nepozaben in nihče nima prazne glave.

20. Momir Rnič
Rojen: 1. november 1987, Zrenjanin, Srbija
Poklic / Izobrazba: gimnazijski maturant
Višina / Teža: 196 cm / 97 kg
Igralno mesto: levi zunanji
Dosedanji klubi: Proleter Zrenjanin
Začetek igranja: 1996
Reprezentaca: 1. mesto kadetsko EP 2004, 1. mesto kadetsko SP
2005, 4. mesto mladinsko EP 2006, 10 nastopov za A reprezentanco Srbije
Uspehi: 3. mesto DP 06/07, 3. krog EHF 2007/08
Hobiji: igranje in gledaje nogometa, poslušanje glasbe, prebiranje
športnih časopisov, računalniške igre
Navijač: Partizan Beograd
Naj dogodek v karieri: Osvajanje zlate medalje na kadetskem EP
in SP. Prvi nastop za člansko reprezentanco.
Življenjski moto: Če česa ne veš, vprašaj.

22. Aljoša Štefanič
Rojen: 2. februar 1982, Slovenj Gradec, Slovenija
Poklic / Izobrazba: elektrotehnik
Višina / Teža: 197 cm / 102 kg
Igralno mesto: desni zunanji
Dosedanji klubi: Gorenje, Gorišnica, Ormož, Goldclub
Začetek igranja: 1992
Reprezentaca: 2. mesto na mladinskem EP Poljska 2002, 3. mesto
na mladinskem SP Brazilija 2003, 7. mesto na kadetskem EP Luxemburg 2001, 1 nastop za A reprezentanco Slovenije
Uspehi: 1. mesto Pokal 2002/03, 3. mesto DP 05/06, 1/8 finala lige
prvakov 2006/07,
Hobiji: igranje košarke in tenisa, račualniške igre, gledaje nogometa,
Navijač: Chelsea
Naj dogodek v karieri: 3. mesto na mladinskem SP v Braziliji.
Življenjski moto: Kljub težavam, nikoli ne obupaj.
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23. Rok Golčar
Rojen: 23. december 1985, Slovenj Gradec, Slovenija
Poklic / Izobrazba: inženir elektronike
Višina / Teža: 188 cm / 84 kg
Igralno mesto: desno krilo
Dosedanji klubi: Gorenje, Ormož
Začetek igranja: 1996
Reprezentaca: Uspehi: 2-krat 1. mesto mladinsko DP, 1/8 finala lige prvakov 2007/08
Hobiji: igranje tenisa, kolesarjenje, račualniške igre
Navijač: Nimam posebnih favoritov.
Naj dogodek v karieri: Prvi nastop v ligi prvakov,
čeprav ni bil preveč bleščeč.
Življenjski moto: Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri

25. Adnan Harmandič
Rojen: 28. junij 1983, Zenica, Bosna in Hercegovina
Poklic / Izobrazba: gimnazijski maturant
Višina / Teža: 190 cm / 90 kg
Igralno mesto: organizator igre
Dosedanji klubi: Čelik Zenica 1996/02, Izviđač Ljubuški 2002/06,
Bosna 2006/07 in pol 07/08
Začetek igranja: 1992
Reprezentaca: 30 nastopov za A reprezentanco Bosne
Uspehi: 1. mesto DP BIH 2003/04, 04/05, 05/06, 06/07, pofinale
PPZ 2005/06, 06/07
Hobiji: gledanje televizije, računalniške igre, branje knjig
Navijač: LA Lakers
Naj dogodek v karieri: Tekme polfinala PPZ proti Hamburgu in
odhod iz RK Bosna.
Življenjski moto: Sproščeno in ležerno skozi življenje.

27. Ivan Čupič
Rojen: 27. marec 1986, Hrvaška
Poklic / Izobrazba: elektrotehnik
Višina / Teža: 178 cm / 75 kg
Igralno mesto: desno krilo
Dosedanji klubi: Hrvaška: Metkovič 2001-2005, 2006/07,
Medveščak 2005-07, Španija: Pilotes Octavio 2007/08.
Začetek igranja: 1996
Reprezentaca: 2. mesto na EP 2008, 4. mesto na EP 2006, 2.
mesto kadetsko EP 2004, 3. mesto kadetsko SP 2005, 4. mesto
mladinsko SP 2007, 7. mesto mladinsko EP 2006,
Uspehi: 1/2 finale Challenge Cup 2005/06, skupina lige prvakov
2003/04, 04/05, 3-krat 2. mesto DP Hrvaške
Hobiji: prosti čas preživljam z družino
Navijač: hrvaških športnikov
Naj dogodek v karieri: 2. mesto na EP na Norveškem
Življenjski moto: Strup je v malih flaškah.
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Predstavitev strokovnega vodstva

Ivica Obrvan - trener
Rojen: 2. junij 1966, Hrvaška
Dosedanji klubi (kot trener): Metkovič 1999-2005, Medveščak
2005-07
Uspehi kot igralec: 75 nastopov za reprezentaco Hrvaške,
15 nastopov za reprezentaco Jugoslavije, 3. mesto na EP na
Portugalskem 1994, 1. mesto MSP 1987, Evropski klubski prvak
z Zagrebom 1992 in 1993, 1. mesto DP Jugoslavije 1988/89 in
1989/90, 5x 1. mesto DP in Pokal Hrvaške
Uspehi kot trener: zmagovalec pokala EHF 1999/00, 2. mesto
pokal EHF 2000/01, četrtfinale lige prvakov 2001/02, 1. mesto
Pokal Hrvaške 2000/01, 01/02, Polfinale Pokala Challenge
2005/06, 2. mesto DP Hrvaške 2000/01, 01/02, 02/03, 05/06, 1/8
finala lige prvakov 2007/08, 3. mesto DP 2007/08

Branko Tamše - pomočnik trenerja
Rojen: 11. april 1978, Slovenj Gradec, Slovenija
Dosedanji klubi (kot trener): Gorenje (2000 -)
Uspehi kot igralec: 2. mesto DP 2003/04, 04/05, 06/07, 1.
mesto Pokal Slovenije 2003, 2. mesto Pokal Slovenije 1996/97,
97/98, 00/01, 06/07, 3. mesto DP 2000/01, 01/02, 02/03, 05/06,
07/08, 2. mesto Superpokal Slovenije 2007/08, polfinale PPZ
2003/04, četrtfinale PPZ 1997/98, 04/05, 1/8 finala lige prvakov
2005/06, 07/08, mladinska reprezentanca (5/9), kadetska reprezentanca (18/33), 5. mesto kadetsko EP Estonija 1997
Uspehi kot trener: 1. mesto DP starejši dečki B 2006/07, 1.
mesto DP starejši dečki A 2005/06, 2. mesto DP mlajši dečki A
2004/05

Borut Plaskan - vodja moštva
Rojen: 8. avgust 1966, Slovenj Gradec, Slovenija
Dosedanji klubi (kot trener): Gorenje
Uspehi kot igralec: 2. mesto Pokal Slovenije 1993/94, 94/95,
96/97, 97/98, 01/02, 2. mesto DP 1993/94, 95/96, 3. mesto
DP 2000/01, 01/02, polfinale EHF 1994/95, četrtfinale PPZ
1997/98, 3. mesto MI 1994, 49 nastopov za slovensko reprezentanco
Uspehi kot pomočnik trenerja: 2. mesto DP 2003/04, 04/05,
06/07, 1. mesto Pokal Slovenije 2003, 2. mesto Pokal Slovenije 2006/07, 3. mesto DP 02/03, 05/06, 07/08, 2. mesto Superpokal Slovenije 2007/08, polfinale PPZ 2003/04, četrtfinale
PPZ 2004/05, 1/8 finala lige prvakov 2005/06, 07/08,
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Stanko Škoberne
trener za telesno pripravo

Rojen: 26. februar 1952, Celje, Slovenija
Poklic: predmetni učitelj športne vzgoje
Dosedanji klubi: AK Velenje

Ante Bojič
trener vratarjev

Rojen: 5. julij 1981, Dubrovnik, Hrvaška
Poklic: profesor športne vzgoje
Dosedanji klubi: Lokomotiva, Zagreb, Agram
Medveščak, Schaffhausen, ženka kadetska in mladinska reprezentanca Hrvaške

Gorazd Hostnik

tehnični vodja

Rojen: 16. marec 1956, Slovenj Gradec, Slovenija
Poklic: rudar

Dejan Kumar
maser

Rojen: 7. 4. 1972, Celje, Slovenija
Poklic: maser
Dosedanji klubi: Goldclub, reprezentanca Slovenije
letnik 1986
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Pogovor Branko Tamše, novi pomočnik trenerja

Branko Tamše se je po 11 letih igranja za prvo moštvo

Gorenja pri 30 letih poslovil od aktivne tekmovalne kariere. Potem ko se je že pred leti pridružil ekipi trenerjev
mlajših selekcij, v katerih je dosegel nekaj odmevnih
rezultatov, med drugim je bil dvakrat tudi državni prvak,
so mu v klubu ponudili mesto pomočnika trenerja prve
ekipe.

Kako težka je bila odločitev o prekinitvi igralske
kariere?
Okoli novega leta sem dobil namig, da bi lahko postal
pomočnik trenerja članskega moštva. Časa za razmislek
sem imel dovolj, toda odločitev kljub temu ni bila lahka. Po
tehtnem razmisleku so trenerske ambicije, glede na to, da
sem že nekaj časa tudi trener ekip mlajših selekcij, prevladale nad igralskimi. Zato sem tudi sprejel ponudbo kluba,
v katerem sem preživel vso svojo kariero in praktično tudi
življenje. Hkrati mi je tudi zadovoljstvo, da bom lahko delal z
izkušenim trenerjem kot je Ivica Obrvan, za katerim je bogata
igralska in trenerska pot, v kateri je dvakrat postal evropski
prvak kot igralec in osvojil evropski pokal ter igral v finalu kot
trener. Treniral je nekatere vrhunske igralce, od katerih sta
najbolj znana Pero Metličič in Ivano Balič. Vsekakor gre za
dobrega strokovnjaka od katerega se lahko veliko naučim.

Kaj pa med samimi tekmami, te Ivica Obrvan kaj
posluša?
V mlajših selekcijah sem bil v obeh vlogah, tako glavnega
trenerja kot tudi pomočnika. Kot tak si na klopi manj obremenjen in tako morda prej opaziš kakšne malenkosti in
podrobnosti,ki pa so lahko zelo pomembne. Izrazim svoje
mnenje in svetujem, glavni trener pa se potem odloči kako
bo reagiral. Sam sem aktivno udeležen v spodbujanju
obrambe, opozarjanju na napake.
Čeprav je v ekipi veliko novih igralcev, pa je še vedno dovolj
starih borcev, s katerimi ste marsikaj preživeli. Kako sedaj
poteka komunikacija, ko je relacija druga?
Res je, z nekaterimi sem preživel celo kariero, z drugimi
nekoliko manj. Mislim, da so igralci povsem sprejeli mojo
novo vlogo. Sicer pa so profesionalci, tako da je naš odnos
med treningi in tekmami povsem v kontekstu relacije igralec
– trener, medtem ko smo izven terena še vedno prijatelji.
Najbolj pomembno je, da v delovnem času obstaja prava
distanca.

Kako si se znašel v novi vlogi?
Delo je zelo zanimivo in pestro. Vsak dan je nekaj novega,
čeprav smo še vedno v fazi, ko je pridobivanje telesne
kondicije primarnega pomena. Trenersko delo bo do izraza
prišlo v naslednjem delu priprav in seveda skozi celotno
sezono. Vse skupaj je zame nov velik izziv in zaenkrat mi je
zelo všeč. Igralci so tako kot v preteklosti pravi profesionalci,
vzdušje je dobro, tako da delamo z užitkom.

Kakšne so konkretno tvoje naloge?
Že po nazivu sem desna roka Ivice Obrvana. To vključuje
sestanke in posvete pred in po treningih ter tekmah, analize
nasprotnikov, oglede tekem. Na treningih med drugim vodim
ogrevanje in izvajam posebne naloge.
14
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Kako ti vidiš prenovljeno ekipo Gorenja?
Težko in prehitro je karkoli napovedovati. Imamo različne
tipe igralcev: od dokazanih in izkušenih, do mladih in
perspektivnih. Čaka nas še veliko dela, da bomo dosegli
raven, ki jo želimo. Že na začetku sezone smo imeli veliko
smole z bizarno nezgodo Ivana Čupiča, ki je nekako prišel
kot najbolj zveneča okrepitev in vprašanje je kdaj bo
nared. Tu so še manjše poškodbe, pa vendar ne nedolžne,
saj je vsak izpad treninga v tem obdobju kasneje težko
nadomestljiv. Tu mislim predvsem na Aleša Sirka, Serga
Datukašvilija, Boštjana Kavaša in še koga. A verjamemo,
da če bo šlo vse po načrtih, ki smo si jih zastavili, če se
nas bodo poškodbe ognile v loku, potem bomo znova
konkurirali za visoka mesta tako v državnem prvenstvu, kot
tudi v pokalu EHF.

Mitja Gavriloski

POM L A D N A P R H A !
Polna užitkov. V tuš kabini LUX.
Spoznajte novost v naši ponudbi. Elegantno stekleno tuš
kabino LUX, ki vam po napornem dnevu z odlično prho vselej
zagotovi prijetne trenutke sprostitve. Predajte se tisočim
kapljicam, ki vas obdajajo in razvajajo.
Iz pestrega nabora barv in vzorcev stekla izberite svojo
najljubšo kombinacijo, ki vam bo zagotavljala leta in leta
tuširanja in uživanja.

www.reﬂex.si

15

devetka0809_1_ok.indd 15

25.8.2008 12:37:21

Pogovor Tomaž Juršič, koordinatorjem mlajših selekcij
Tomaž Juršič ima za sabo že kar spoštljiv trenerski staž in
številne uspehe, kljub temu, da je star šele 33 let. Duša in
srce dela v mlajših selekcijah je bil pred časom deležen velike časti in tudi odgovornosti, saj je bil izbran za selektorja
kadetske reprezentance, ki je na pred kratkim končanem
Evropskem prvenstvu na Češkem zasedla 9. mesto. Po
koncu lanske sezone pa je prevzel še mesto koordinatorja
dela v mlajših selekcijah.
Kako vidiš svoje novo delovno mesto?
Kot dodatno odgovornost, da ob treniranju dveh ekip, povežem
delo trenerjev med seboj. Že do sedaj je to delovalo dobro,
vendar so rezerve prisotne in tu moramo narediti korak naprej.
Tu mislim predvsem na individualno delo z najperspektivnejšimi
igralci. Pri vseh igralcih moramo stremeti k odpravljanju napak
in splošnemu napredku v kakovosti. Rezultat ne bo primarnega
pomena, kot že rečeno stremimo k dvigu kakovosti igralcev, s
čimer tudi rezultat na dolgi rok ne more izostati.
Kakšni so konkretni cilji?
Poiskati luknje v sistemu treninga in jih odpraviti, s čimer bomo
lažje napredovali tako v tehničnem kot tudi v taktičnem smislu.
Vzgajati moramo igralce, da gredo v življenje kot celovite in
zrele osebnosti, pa naj bo to povezano z rokometom ali kako
drugače. Prepričan sem, da nam ob usklajenem delu vseh
struktur v klubu, to tudi uspelo. Mogoče včasih malo slabši
rezultat lahko prinese veliko dobrega. Toda to ne pomeni, da
nimamo tekmovalnih ambicij. Ravno nasprotno, še naprej bomo
težili k uvrščanju na najvišja mesta v državi.
Kakšna je komunikacija in koordinacija s članskim
moštvom?

Pred kratkim ste končali z nastopom na Evropskem
prvenstvu. Kakšni so bili cilji in kaj pomeni 9. mesto?

Naša naloga je, da poskušamo čim več igralcev izoblikovati
do ravni, da bodo lahko konkurirali za mesto v članski ekipi.
Zelo smo veseli, da sta se letos priključila Niko Medved in Emir
Taletovič. Verjamemo, da jima bo v kratkem sledil še kdo, morda
Matic Vrečar, Sanel Merdanovič ali Anže Kljajič, ki so karakterno
vredni zaupanja in priložnosti, tudi kakovostno so na relativno
visoki ravni, toda hkrati se zavedamo preskoka med mladinci in
ligo prvakov, tako da to vse skupaj ni tako enostavno.

Že ko sem videl žreb skupin sem vedel, da bo težko, kajti
le v naši ni bilo izrazitega »avtsajderja«. V izjemno izenačeni
skupini s Francijo, Norveško in Srbijo smo imeli kar nekaj
smole in morda premalo predrznosti. Toda po začetnih
porazih smo se pobrali, dvignili načeto samozavest in do
konca zmagali petkrat zapored.

Lani ste pričeli z individualnim delom s posameznimi igralci.
Kako ga mislite nadgraditi?

Mislim, da bi ob idealnem razpletu lahko konkurirali okoli
petega ali šestega mesta. V bodoče bomo morali ceniti in
spoštovati vsako uvrstitev na veliko tekmovanje. Ponosni
moramo biti na to kar imamo. Boljše uvrstitve so vedno
plod dolgoletnega dela na vseh področjih. Ta generacija
ima dobre »preddispozicije«, fantje so ponosno nosili dres
Slovenije in pokazali kako se bori za barve svoje države,
tudi potem ko so izpadli iz boja za medalje, so z dvignjeno
glavo odigrali uspešno do konca.

Tako je, potekalo je že lani, pa tudi letos bomo v okviru ur
športne gimnazije, ki jo obiskuje kar nekaj naših rokometašev
dvakrat tedensko trenirali tudi dopoldan. Delo pa želimo v
prihodnosti še nadgraditi.

V kateri razred realno sodi Slovenija?

Kaj nam manjka?
Vsaka reprezentanca ima vodjo na igrišču, ki potegne voz,
ko se ustavi. Nekateri, predvsem skandinavski igralci so
delovali zelo zrelo in odgovorno, zato ne čudi, da imajo v
žepih profesionalne pogodbe z velikimi klubi. Nam manjka
še nekaj več samozavesti, športne »nesramnosti« in tudi
dober skupen trening. Pozna pa se tudi, da ta generacija
praktično ne igra članskih lig, kar je vedno velika prednost.
Mitja Gavriloski
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Kratke novice

H

rvaška rokometna reprezentanca je sporočila vodstvu zveze, da želi, da nesrečni Ivan Čupič, ki si je na
pripravah na olimpijske igre v Pekingu, v bizarni nezgodi
poškodoval prstanec leve roke, ki so mu ga kasneje
amputirali, udeleži polfinala olimpijskega turnirja. Trener
Ivica Obrvan mu je odobril izredni dopust, tako da je tudi
novi igralec Gorenja doživel vzdušje olimpijskih iger, a
njegova prisotnost očitno ni prinesla sreče. Ob povratku
mu želimo čim hitrejše okrevanje.

L

evi zunanji Ciudad Reala in bivši igralec Gorenja
Sergej Rutenka je moral zapustiti priprave evropskih prvakov. Dva dni pred povratkom iz pripravljalnega kampa
v Sierra Nevadi, ga je trener Talant Dujšebajev poslal
domov zaradi nediscipline. Eden najboljših levih zunanjih
igralcev na svetu se je soigralcem na treningih znova
pridružil v ponedeljek.

D

anski Silkebrog, ki bo sodeloval na Jarnovičevem
memorialu se je v pripravljalnem obdobju pomeril tudi z
evropskim podprvakom Kielom in izgubil 39:35, potem
ko so Danci v 1. polčasu vodili že s petimi goli razlike,
11:16. Nemci, ki so bili brez Karabatiča in Omeyerja so v
nadaljevanju spreobrnili potek tekme. Medtem ko se Vid
Kavtičnik ni vpisal med strelce, se je novi vratar Silkeborga in bivši Gorenja Primož Prošt izkazal s 14 obrambami.

Č

eprav se je med gostovanjem Gorenja v Gummersbachu Vedran Zrnič pritoževal nad bolečinami v mečni kosti,
pa očitno le ne gre za obnovitev težke poškodbe, zaradi
katere je odlični Zrnič izpustil skoraj celotno preteklo
sezono, saj je rehabilitacija trajala kar 8 mesecev. Na
zadnji tekmi pred zaključkom redakcije je Gummersbach
premagal Grosswallstadt s 30:29. Zrna je zabil 5 golov,
Momir Ilič je dodal 4. Zaradi nastopa na olimpijskih igrah
manjkata Drago Vukovič in Islandec Robert Gunnarsson.

L

uka Dobelšek se je zaenkrat dobro znašel v svojem
novem klubu TUS Lubbecke, s katerim se bo poskušal
vrniti nazaj v 1. nemško ligo. Pred začetkom pa se v
klubu otepajo številnih težav, saj je skoraj polovica ekipe
poškodovana. Luka, ki je v finalni tekmi Merkur-Spielothek
turnirja proti Mindnu prispeval 3 gole za zmago 27:26,
igra skoraj vse tekme s polno minutažo. V klubu so z njim
zadovoljni, tudi zato, ker mu nemščina ne dela večjih
težav. Rokometne izraze je že osvojil, razume že precej,
govori pa bolj slabo, tako da bo moral še kakšen mesec
ali dva malo vaditi.

V naslednji številki ne spreglejte:
Pogovora z Ivico Obrvanom, trenerjem Gorenja
Statistik, med drugim najboljših strelcev Gorenja od leta 1972 dalje
Načrtovanih aktivnosti ob 50. obletnici kluba
Pogovora z Janijem Živkom, predsednikom RK Gorenje
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