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V RK Gorenje je bilo letos izjemno veliko število sprememb. Tako v
igralskem kadru, kot tudi v vodstvu kluba. In spremembe venomer
prinašajo nov val, nov sistem, nov način razmišljanja. Ali pa je vse
nekoliko drugačno, različno od tistega, kar je bilo prej. Toda da bi neka
institucija, pa naj gre za podjetje, družino, šolo ali klub, funkcionirala,
je potrebna prava kemije med vsemi, ki kreirajo delovanje te ustanove.
V športu in seveda tudi drugje, denimo v poslu, denar nikoli ni igral
ključne in glavne vloge, kajti če bi bilo tako, bi bili na vrhu venomer
samo najbogatejši. A niso. Primerov, ki potrjujejo to dejstvo je seveda
nešteto. Nikoli ni zadosti, da pripelješ trenerja, igralce, ali pa super
izkušene operativce, ki skrbijo za nemotene procese delovanja. Lahko
so najboljši na svojem področju, a še vedno to ne bo dovolj. Med vsemi
akterji je treba najti pravo sozvočje. Ali kemijo, če hočete. Tako kot v
ljubezni.
Postavljeni so veliki cilji, najvišji. Kar je tudi prav. Kajti športnik ali ekipa,
sploh v svetu profesionalnega športa ne more nikoli uspeti, če nima pred
sabo enega samega, a najbolj pomembnega cilja. Zmagati. Premagati
nasprotnika. Tudi ko veš, da je boljši, enostavno moraš stopiti na teren
in kreniti v obračun z zmagovalnim pristopom. Saj le ta prinaša uspeh.
Naj gre bodisi za eno samo tekmo, bodisi za turnir ali ligo. Menim,
da je pri nas še vedno premalo pozitivne samozavesti, prepričanja v
lastne sposobnosti in športne predrznosti. Praktično nihče, ki je morda
blizu samemu vrhu, pred sezono ne napove najvišjega možnega cilja.
Prvega mesta. Je v nas prisoten strah pred neuspehom, ki bo posledično
vrgel slabo luč na akterja, javnost pa ga bo celo označila za prepotentnega in arogantnega, brez zavedanja o svoji realni vrednosti ter
mu za nameček obrnila hrbet. Namesto, da bi spoštovali in negovali
takšen pristop, ne samo v športu, temveč tudi na drugih področjih, raje
čakamo na spodrsljaj. Veliko je takih, ki ga celo privoščijo. Zato se pri
nas največkrat vlogi favorita raje na daleč ognemo, kot da bi jo sprejeli
kot del dodatne motivacije, kot pozitivni pritisk. Ne, mi smo raje tiho,
napadli bi iz ozadja, nočemo, da se o nas in naši vrednosti preveč govori, saj nas pritisk lahko hitro zaduši in izpadli bomo navadni slabiči.
A kaj se zgodi potem, če vseeno dosežemo rezultat. Potem se vlogi
glavnega ne moremo več ogniti. Potem je treba braniti osvojeno. In spet
pridemo do istega skupnega imenovalca. Ali ni zato bolje, da rečemo:
»Tu smo zato, da bomo zmagali. Dali bomo vse od sebe, če bo nekdo
boljši, mu bomo športno stisnili roko in mu čestitali.« Ko si dal svoj
maksimum, a nisi povsem uspel, si tudi očitati ne moreš.
Toda če želimo zdržati vse pritiske zaradi ciljev, ki smo jih javno in glasno napovedali, potem potrebujemo usklajeno igranje vseh posameznih
členov, na vseh ravneh delovanja kluba. Relacije med akterji morajo biti
jasne in odnosi korektni. To je ključni predpogoj, če želiš najti pravo
formulo uspeha. V športu na žalost ni enačbe, kajti vsak primer, vsak
posameznik in vsaka ekipa deluje drugače. Zamenjaš en majhen delček
in vse se ti lahko podre. Sprememb v najuspešnejšem športnem kolektivu v Šaleški dolini pa je bilo ogromno. Da bi stvar funkcionirala je
treba najti pravo formulo. Včasih veš kako do nje, včasih pride sama. A
vedno je zato potreben čas. Nad igro Gorenja je bilo v začetku sezone
veliko negodovanja. Ekipa se je mučila z nasprotniki, katerih vrednost
na papirju je bistveno nižja. A pomembno je, da so bile vknjižene točke
in zmage. Poraz na začetku sezone s Koprom ni spodrsljaj, kajti v nadaljevanju ga lahko vedno nadoknadiš. Če pa izgubiš, denimo z Rudarjem, z vsem spoštovanjem do Trboveljčanov, bo tvoje delo veliko,
veliko težje.
Del kemije, del zmagovalne formule je tudi potrpljenje. Igralcev, trenerja, ekipe, pisarne, vodstva, uprave, sponzorjev in seveda tudi navijačev,
podpornikov in ljubiteljev rokometa. Tole pišem pred odhodom na
tekmo med Preventom in Gorenjem. Slovenjgradčani so očitno našli
svojo formulo. Vem, da je mi še nismo, a verjamem in upam, da smo že
dosegli dovolj visoko raven psihološke stabilnosti, forme in navdiha, ki
bodo dovolj za uspeh.
Mitja Gavriloski

Tisk: IPC Gorenje, d.o.o.
Naklada: 7.500 izvodov
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STATISTIKE IN REZULTATI

LESTVICA PO 6. KROGIH
M EKIPA
1. RK CIMOS KOPER
2. RK GORENJE
RK CELJE PIVOVARNA
3.
LAŠKO
4. RK PREVENT
5. RD RIBNICA RIKO HIŠE
6. RK JERUZALEM ORMOŽ
7. RD SLOVAN
8. RK TRIMO TREBNJE
9. RD MERKUR
10. RK RUDAR EVJ TRBOVLJE
11. MRK KRKA
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136 : 129
127 : 135
158 : 158
125 : 129
138 : 136
163 : 176
152 : 174
118 : 149

6
6
5
5
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3
2
2

REZULTATI RK GORENJE IN RK CELJE PL
KROG
DOMAČI
01. KROG RK RUDAR EVJ TRBOVLJE
01. KROG RK GORENJE
02. KROG RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
03. KROG RK JERUZALEM ORMOŽ
03. KROG RK GORENJE
04. KROG RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
04. KROG RK RUDAR EVJ TRBOVLJE
05. KROG RK PREVENT
05. KROG RK GORENJE
06. KROG RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
06. KROG RK PREVENT

GOSTI
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
RK CIMOS KOPER
RK TRIMO TREBNJE
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
RD MERKUR
RD SLOVAN
RK GORENJE
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
RK JERUZALEM ORMOŽ
RK CIMOS KOPER
RK GORENJE

STATISTIKA IGRALCEV RK GORENJE
M
IGRALEC
N G
7m
1. ČUPIĆ IVAN
4 29 11
2. KAVAŠ BOŠTJAN
5 22
0
3. HARMANDIĆ ADNAN
4 17
8
4. MLAKAR MATJAŽ
5 14
0
5. GOLČAR ROK
4 12
0
6. DOBELŠEK JURE
3 11
0
7. SOVIČ SEBASTJAN
5
9
0
8. RNIĆ MOMIR
5
9
0
9. ŠTEFANIČ ALJOŠA
4
7
0
10. BEZJAK MARKO
5
5
0
11. GROMYKO YURY
4
4
0
12. OŠTIR MARKO
5
2
0
13. SIRK ALEŠ
4
2
0
14. MEDVED NIKO
4
2
1
15. DATUKASHVILI SERGIO 2
2
0
16. VREČAR MATIC
1
2
0
17. GAJIĆ IVAN
4
1
0
18. SKOK MATEVŽ
4
0
0
19. STOJANOVIK RADO3
0
0
SLAV
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STATISTIKA IGRALCEV RK CELJE PL
M
IGRALEC
N G 7m
KOKSHAROV EDU1.
4 24 12
ARD
2. ŠPILER DAVID
4 15
0

7m+
9
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7m+
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9

1

0
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REZULTAT
23 : 33
27 : 31
30 : 26
20 : 25
29 : 27
30 : 22
29 : 30
29 : 20
34 : 24
3. 12. 2008
19:30

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SIRK ALEŠ
MEDVED NIKO
DATUKASHVILI SERGIO
VREČAR MATIC
GAJIĆ IVAN
SKOK MATEVŽ
STOJANOVIK RADOSLAV
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STATISTIKA IGRALCEV RK CELJE PL
IGRALEC
7m 7m+
7m+
M M IGRALEC
N N G G 7m
KOKSHAROV EDU1. 1.KOKSHAROV
4 424 24 1212
99
ARD
EDUARD
ŠPILER
DAVID
4 15
0
0
2. 2.ŠPILER
DAVID
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SULIČ RENATO

PESKOV ALEXEY
GAJIČ DRAGAN

GORENŠEK MIHA

KOZLINA MILADIN
KOJIČ NIKOLA

FURLAN VASJA
TOSKIĆ ALEM

11.

ŠČUREK LUKA

12.

VODIŠEK BORIS

13.

REZNIČEK TOMAŠ

15.

REZAR ALJOŠA

16.

GREGORC JAN

17.

BEDEKOVIČ
BRANKO

14.

ČUDIČ ALJOŠA

0
1
1
0
0
0
1
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Gorenje:
Ivan Čupič
Takšne tekme sam igram najraje. Verjamem, da bo dvorana
polna, da nas bo publika ponesla do zmage. Celje je velik klub z
odličnimi posamezniki. Gre za ekipo, ki razmeroma hitro prebrodi
krize, tako je očitno tudi tokrat, kajti po porazu s Preventom, so v
ligi prvakov dvakrat visoko zmagali. Vsekakor nas čaka izjemno,
izjemno težko delo, toda mi bomo igrali na zmago. Če se bomo
»fajtali« tako kot v soboto s Preventom, potem bomo blizu.
Boštjan Kavaš
Pričakujem zmago. Igramo doma in če hočemo konkurirati za
naslov državnega prvaka moramo zmagovati tudi na tekmah
z neposrednimi konkurenti, to pa še posebno velja za tekme v
Rdeči dvorani. Celje se je po slabem tednu v dveh tekmah lige
prvakov z visokimi zmagami dvignilo in mislim, da je njihova
kriza končana. Verjamem, da imajo ista pričakovanja kot mi,
tako da bo to prava, trda, agresivna tekma, v kateri bodo gledalci
prva gotovo prišli na svoj račun. Do sedaj so igrali zelo dobro,
čvrsto obrambo in to je hkrati njihovo najmočnejše orožje, vendar
vsaka tekma je zgodba zase. Čeprav do sedaj niso igrali v napadu
najboljše, se lahko zgodi, da se jim bo ravno proti nam odprlo, a
mi bomo prav gotovo pripravljeni na vse njihove ukane.
Celje PL
Tomas Rezniček
Mi smo odigrali dve dobri tekmi v ligi prvakov, obramba je na
visokem nivoju in upam, da je kriza za nami. Med tednom imamo
mi lažjo tekmo v pokalu, Gorenje se bo trošilo proti Preventu,
tako da jim bo težje. Mi seveda gremo na zmago in razmišljamo
samo o pomembnih točkah za nadaljevanje prvenstva. Od sebe
pričakujem dobro igro, v Velenje pa se vračam z velikim veseljem,
saj sem tam preživel nekaj lepih let. Seveda upam, da me navijači
ne bodo izžvižgali, aplavz bo zagotovo majhna vzpodbuda.
Prevent
Janez Gams
Če bi gledali matematični izračun naše tekme proti Celju in
tekme Gorenja proti nam, potem bi moralo Gorenje visoko
zmagati. Toda v športu ni matematike. Pričakujem trdo tekmo, v
kateri mora Gorenje ustaviti njihov napad, tako kot je to uspelo
nam. Glede na to, kako so odigrali danes z nami, potem dajem
Velenjčanom rahlo prednost.
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POGOVOR – Ivan Cupicv

P

ripravljaš se na olimpijske igre, kjer je tvoj edini cilj ubranitev naslova olimpijskih prvakov.

Lahko se ti zgodi, da ostaneš pred vrati reprezentance, lahko se poškoduješ in se vrneš na
priprave kluba, lahko te naženejo zaradi nediscipline, a ko ostaneš brez uda, se ti sesuje svet.
Praktično postaneš invalid. Toda desno krilo Ivan Čupič, igralec brez prstanca na levi roki, se je
samo po dveh mesecih vrnil na igrišče.

V mesecu juliju si nenadoma ostal brez prsta, za nameček
sredi priprav na olimpijske igre v Pekingu. Kako si ti vse to
doživljal?

B

ilo mi je izjemno težko, v tistih trenutkih se ti po glavi plete
marsikaj. Številna vprašanja, ki so imela vedno skupni imenovalec: »Bom sploh še lahko igral? Če bom lahko igral, kakšno
raven kakovosti bom dosegel? Bom isti kot sem bil, ali ne?« Ta dva
meseca rehabilitacije sta bila resnično dolga, meni sta se zdela
kot leto dni. Na vso srečo sem začel normalno trenirati, odigral
prve tekme, tako da je zaenkrat vse v redu. Sreča v nesreči je, da
gre za prstanec, ki ima pri rokometu resnično najmanj pomembno vlogo.
Koliko časa po poškodbi je bilo potrebno, da zbereš misli,
najdeš upanje in optimizem za povratek na igrišča in ali te bo
kot tako poškodovanega igralca Gorenje sploh hotelo?

K

ot sem že rekel, v glavi se mi je dogajalo marsikaj. Nekaj dni
sem razmišljal kaj bom sploh počel v življenju. Najbolje, kar
znam delati je igranje rokometa, v tem sem dober, samo to znam.
Gorenje me je kupilo in pripeljalo kot zdravega igralca, sedaj jim
bom moral razložiti, da naj mi dajo nekaj časa na voljo, da se bo
vse uredilo. Hitro me je prevzel optimizem in želja po okrevanju.
Naj začnem trenirati, da vidim ali sem, ali nisem več pravi. Če
nisem, bi se zahvalil klubu in šel dalje, na srečo se je vse obrnilo
vsem nam v prid.

Po letu dni v Španiji si prišel v Slovenijo. Kako si vklopil v
novo okolje in kako so te soigralci sprejeli?

K

ar se fantov in ekipe kot celote tiče je zaenkrat vse super.
Funkcioniramo dobro tako v garderobi, kot na terenu in izven
njega. Mislim, da smo dobra klapa. Do sedaj sem bil v štirih klubih
in nikjer nisem doživel takšne homogenosti v moštvu. Med sabo
se družimo, vzdušje je odlično, hkrati pa se zavedamo, da družba
je družba, služba je služba. Klub je ambiciozen, ima visoke cilje in
več kot bo zmag, bolje se bomo vsi skupaj počutili.
Nova ekipa, osem novih igralcev, javnost je nekako pričakovala,
da boste takoj funkcionirali, se med seboj ujeli hitro, pa vendar to ne gre tako hitro. Kako ti gledaš na te stvari?

D

ejstvo je, da je klub ambiciozen, zaradi česar je pripeljal nove
igralce. Navzven seveda potem zgleda v smislu: »Pripeljali
smo igralce, sedaj bom prvaki,« Vendar bo potrebno veliko dela,
truda in potrpežljivosti, da se vsi ti igralci poenotijo, povsem osvojijo sistem dela, treniranja, drugačen način igre. Vsak od nas je
prišel iz drugačnega okolja, kar pomeni, da se je treba navaditi na
klub kot institucijo. Za vse to pa je potreben čas.
Kaj lahko doprineseš ekipi Gorenja?

V

edno sem bil borec, vedno sem igral s srcem. Ponese me
publika, ljudje. Igraš zaradi navijačev in ljudi, ki prihajajo na
tekme. Jaz sem se vedno metal na glavo. Ekipi lahko ponudim
borbenost, ostrino in polet. Kar se tiče golov, ni pomembno kdo
zabija, samo da zmagujemo, ob tem pa umiramo na terenu za
klub, za navijače, nenazadnje za sebe.
Cilji kluba so visoki. Katere so ključne prednosti te ekipe?

K

o so vložki visoki, je normalno, da so tudi cilji najvišji. Toda
jaz bi predal štafetno palico Celju in Kopru, mi pa bomo raje
v tišini trdo trenirali, se pripravljali, igrali iz tekme v tekmo bolje
in napadli iz ozadja. Vemo, da smo dobri, toda nima smisla, da si
ustvarjamo še večji pritisk. Verjamem, da lahko dosežemo cilje.

Kako funkcioniraš kot profesionalni rokometaš brez prsta?

V

zasebnem življenju se mi zgodi, da želim nekaj narediti in
reagiram kot bi imel vse prste ter šele potem ugotovim, da
prsta ni. Pri treningih in tekmah me ne moti, nič me ne boli. Najpomembneje je, da sem se vrnil, odigral solidno nekaj tekem. Iz
treninga v trening gre na boljše, izgubil nisem niti enega strela,
tako da sem spet stari Ivan Čupič. Koliko bom potreboval, da se
vrnem v pravo formo po dveh mesecih premora, pa bomo še videli. Ali lahko igram kot prej? Lahko! In to je najbolj pomembno.
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Ivico Obrvana poznaš že vrsto let. Pod njegovim vodstvom si

se razvil v vrhunskega igralca. Se je v teh letih, ko nista bila
skupaj, kaj spremenil?

K

ar se tiče treningov je ostal isti. Pri njem se veliko trenira, kajti
vedno je bil privrženec trdega dela, reda in discipline. Treningi
so zanimivi. Kar se tiče tekem in pristopa se je spremenil. Sedaj
deluje precej bolj mirno. V preteklosti je hitro reagiral, včasih celo
izgubil živce. V teh letih je očitno dozorel, zaradi česar je boljši
trener.
So se ti oglasili iz vodstva hrvaške reprezentance?

B

ili smo v kontaktu. Soigralci so me večkrat poklicali in spraševali
kako sem, v kakšnem stanju sem in podobno. V tem trenutku
se z reprezentanco ne obremenjujem. Želim biti dober kot prej,
želim igrati. Meni je čast igrati za reprezentanco, če me bodo
potrebovali in ocenili, da sem dovolj dober, sem vedno na voljo.

Še kakšno sporočilo navijačem, razen tega, da se strup skriva
v malih flaškah?

H

a, ha. Nič, samo naj bodo z nami, tako kot so bili, kot sem
slišal, vedno do sedaj. Obljubljam, da se jim bom oddolžil z
dobrimi igrami.
								
Mitja Gavriloski
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DVOJNI INTERVJU: Franjo Bobinac In Jani Zivko

V

mesecu septembru je prišlo do velikih kadrovskih zamenjav v vodstvu kluba. Zadnjih pet
let je bil na čelu Rokometnega kluba Gorenje Jani Živko, ki se seli na mesto podpredsednika
kluba, medtem ko je bil na mesto novega predsednika izvoljen Franjo Bobinac, prvi mož družbe
Gorenje. Takoj je povlekel prvo kadrovsko potezo in na mesto direktorja kluba pripeljal prekaljeno
rokometno ime, direktorja slovenskih reprezentanc Staneta Ostreliča. Zaradi vseh naštetih razlogov, smo z velikim zanimanjem k pogovoru povabili bivšega in novega predsednika.

Kako bi ocenili svoje delo od nastopa mandata do danes, ko se
poslavljate s funkcije predsednika?

Kako to da ste se odločili za mesto predsednika kluba, nenazadnje ste kot prvi mož družbe Gorenje zelo zaposleni?

Jani Živko:

Franjo Bobinac: Preprosto zato, ker vlagamo relativno veliko
denarja. Predsednik Jani Živko je sprejel osebni in profesionalni izziv v nizozemski družbi Atag, zato zame praktično ni bilo
dileme. Kot generalni pokrovitelj želimo bdeti nad klubom in sami
kreirati njegovo usodo z vidika organizacije, finančne perspektive
kot tudi športnih dosežkov.

Moje delo bi lahko ocenjeval nekdo drug. Jaz sem
se v tem obdobju maksimalno trudil, da bi klub nadaljeval bogato
tradicijo, z vrhunskimi uspehi in korektnimi odnosi, da bi ponosno nosil ime generalnega sponzorja. Rezultati so bili vidni, žal
pa nismo posegli po nobeni državni lovoriki, kajti pokal Slovenije
smo osvojili tik preden sem prevzel vodenje kluba. Želeli smo si,
a žal smo bili trikrat drugi. Izpostaviti je treba polfinale Pokala
pokalnih zmagovalcev in dve uvrstitvi med 16 najboljših evropskih ekip v ligi prvakov. Lahko bi bilo seveda tudi boljše. V mlajših
selekcijah smo nanizali vrsto odličnih rezultatov. Število mlajših
igralcev se veča. Športno torej ne moremo biti nezadovoljni, vedno pa je ali bi lahko bilo boljše.
Kaj je razlog za slovo?

Jani Živko: Moje primarno profesionalno delovanje znotraj skupine Gorenje je v finančno-ekonomskem sektorju. V letošnjem
poletju mi je bila dodeljena vloga, oziroma odgovornost, da se v
skupini Gorenje preselim v našo novo prevzeto družbo Atag. To je
edini in glavni razlog za slovo, saj se za nekaj časa z družino
selimo na Nizozemsko.

V kakšni meri ste spremljali dogajanje v in okoli kluba v preteklosti, ko je bil predsednik Jani Živko?

Franjo Bobinac: V največji meri, predvsem v športnem smislu,

kot navijač, kot podpornik sem moralno podpiral ekipo. Predsednik Jani Živko me je tekoče obveščal o določenih izzivih ali
težavah kluba, tudi v organizacijskem in kadrovskem smislu. Kot
navijač sem bil lani kar malo razočaran, kajti v končnici smo bili
zelo blizu prvemu mestu. Vprašanje časa je bilo kdaj bomo postali
prvaki, potem pa je sledila osebna tragedija ob smrti očeta, takrat
našega najboljšega igralca Draga Vukoviča na dan tekme s Celjem
in takrat se je pač tehtnica prevesila v korist Kopra in Celja.
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Kaj sponzoriranje Rokometnega kluba, ki hkrati nosi ime
družbe pomeni Gorenju in zakaj družba vlaga v ta šport?

Franjo Bobinac:

marketing.

Pri sponzoriranju je podobno kot velja za

Polovica denarja, ki ga vložiš je vrženega stran, a glavni problem
je v tem, da ne veš katera polovica. Jaz verjamem, da rokomet
prispeva svoj delež znotraj ugleda blagovne znamke Gorenje in
znotraj našega podjetja. Res pa je, da je vse skupaj težko merljivo. Imamo meritve pojavnosti v medijih in te so dobre. Po drugi
strani se mi zdi, da gre za kompleksen splet razlogov. K komercialnemu aspektu, ko skozi rokometni klub dobivamo marsikaj,
bi dodal tradicijo, ker se mi zdi nekorektno, da bi se iz kluba,
v katerega dolgoročno vlagaš, generalni sponzor izrazito hitro
umaknil. V tistem trenutku je klub z vsemi selekcijami na samem
začetku, oziroma na dnu. Tretji vidik je socialna odgovornost. Če
je podjetje relativno uspešno, kot je to družba Gorenje, potem je
prav, da del tega uspeha deli z okoljem, v katerem živi in dela.
Vesel sem, da RK Gorenje ni samo članska ekipa, ki jo večina
pozna, ampak so tu še selekcije mladih rokometašev, ki jih je več
kot 150. Ukvarjajo se s športom in prepričan sem, da so tudi v
šoli relativno uspešni, tako da jim druge neumnosti ne gredo po
glavi.
Kaj klub pomeni Gorenju in zaposlenim v družbi sedaj in prihodnosti?

Franjo Bobinac: Skozi leta je klub v tržnem smislu postal rela-

tivno ugledna blagovna znamka, zato bomo v bodoče, ko bomo
nagovarjali nove pokrovitelje, to skušali še bolje predstaviti. Klub
je ugleden v športnem, organizacijskem smislu. V njem igra
mnogo reprezentantov v vseh selekcijah. Zdi se mi pa, da je klub
še bistveno premalo povezan z življenjem in delom zaposlenih v
Gorenju. V skupini nas je 12.000, od tega 8.000 v Sloveniji in ti so
še premalo povezani s klubom. Tribune niso vedno dovolj polne,
hkrati pa poistovetenje zaposlenih s klubom še ni na dovolj visoki
ravni. To je pomembna naloga za prihodnje.
Z vidika uspešnosti v gospodarstvu in podjetništvu so novi
člani v upravi RK Gorenje sama zveneča imena? Kakšni bodo
prvi koraki v smislu izboljšave delovanja in poslovanja kluba?

Franjo Bobinac:

To je tako kot v športu. Zveneča imena sama
po sebi ne prinašajo rezultata in ne pomenijo veliko. Pomembno
je, da kolektiv športni ali menedžerski diha v smeri istega cilja.
Ker tako v športu, kot v poslu za zmago ali poraz odločajo malenkosti ali vrhunskost, ki se pokaže v kritičnih trenutkih. Zato ni
naključje, da želim videti klub v prihodnosti še boljši, v smislu organizacijske odličnosti, in da v tekmovalnem delu že v letošnjem
letu skočimo na vrh. Prepričan sem, da imamo fantastične igralce,
sicer so nas malo pestile poškodbe, ampak ne glede na to prvenstvo bo še dolgo, marsikaj se bo še zgodilo, verjamem, da lahko
letos postanemo prvaki. Ostajamo klub, ki dela ogromno z mladimi. Mlajše selekcije delajo naprej, naloga trenerjev je, da mlade
igralce postopno vključujejo v delo v absolutni kategoriji. Želim si,
da v naslednjem obdobju zgradimo še bolj trdne finančne temelje.
Pokrovitelje moramo nagovarjati v bolj dolgoročne pogodbe. Enoletne pogodbe so enostavno premalo, kajti tako je težko postavljati cilje. Zato si želimo vsaj tri do štiriletne pogodbe, podobno
kot mi delamo z igralci, ali kot se to dogaja v poslu. Partnerja ne
menjaš iz leta v leto, ampak poskušaš delovati na dolgi rok.

Spremljaš razvoj mladih, ki dozorevajo in se tudi učijo v klubu.
Tudi to mi je veliko pomenilo. Z odnosi smo vedno skušali biti
korektni, v največji meri smo se vedno razšli s stiskom roke in še
danes se velikokrat slišimo. Igralci, trenerji pridejo in grejo, a to je
profesionalni šport in tudi mi smo skušali biti takšni. Gre za nabor
lepih trenutkov, a včasih, še posebno ob porazih je bilo težko.
Kako bi ocenili stanje v slovenskem športu v kontekstu zagotavljanja sredstev in posledično doseganja vrhunskih rezultatov?

Jani Živko:

Iz leta v leto težje, kar mi potrjujejo tudi kolegi iz
drugih klubov. Predvsem pa je veliko vezano tudi na trenutno
dogajanje v globalnem smislu. Podjetja, ki vlagajo v šport, delujejo v vedno težjih pogojih. Dejstvo je, da slovenski klubi delujemo v sistemu, ki je davčno neprijazen, mogoče v primerjavi z
nekaterimi drugimi evropskimi državami, kajti razlika med tem
kaj ostane igralcu in kaj gre državi, je zelo velika. Ne vidim, da bi
bilo v naslednjih letih bistveno lažje.
Imenovanje Staneta Ostreliča na mesto direktorja kluba je bilo
za marsikoga veliko presenečenje. Kako ste se odločili ravno
zanj?

Franjo Bobinac: Gre za dolgoletnega rokometnega delavca.
Pred leti sem ga kot član predsedstva Rokometne zveze Slovenije
spoznal na mestu direktorja reprezentanc. Zdel se mi je človek
z veliko ljubezni in srcem ter fantastično energijo in ljubeznijo
do tega športa. Mislim, da je to čudovita osnova, ob tem da ima
izkušnje v povezovanju in organiziranju, tako da bomo lahko še
bolje vzpostavili organizacijo dela v klubu in povezali organizacijski in športni del kluba. V preteklosti je bilo nekaj težav in verjamem, da lahko te stvari Stane Ostrelič s celotno ekipo, ki ostaja,
bistveno izboljša. Vsaka sprememba je lahko presenečenje, lahko
pa je priložnost in verjamem, da bomo skupaj naredili še boljše
rezultate, tako v športnem kot organizacijskem smislu.
Kje vidite RK Gorenje v prihodnosti?

Franjo Bobinac:

Kot vrhunsko organiziran evropski klub, ki
bo stalno napadal prvo mesto v državi in bo stalni udeleženec v
ligi prvakov. Vidim ga kot klub, ki ogromno dela z mladimi, ki bo
znan po vrhunski šoli v mlajših selekcijah. Da bodo to igralci, ki
bodo z veseljem nadaljevali v našem klubu. Kakšen biser bo prav
gotovo šel v tujino, ampak skozi to omogočil klubu, da nadaljuje
s svojo šolo in rezultati.
								
								

Na kaj, oziroma katere stvari ste v tem obdobju najbolj ponosni? Kateri so najlepši trenutki tega obdobja?

Jani Živko: Večina jih je povezanih z športnimi uspehi. Denimo
ena taka, skoraj “infarktna” zgodba je bila v Franciji, ko je Vedran Zrnič v osmini finala povratne tekme z Ivryjem zabil sedemmetrovko v zadnji sekundi in nas popeljal dalje. Potem smo prišli
do polfinala Pokala pokalnih zmagovalcev. Pa prva uvrstitev v
finale končnice državnega prvenstva, potem ko smo se rešili iz
izgubljenega položaja na povratni tekmi v Slovenj Gradcu in prva
uvrstitev v ligo prvakov. Vedno sem rad gledal mlade igralce, ki
igrajo s srcem in mladostno zagnanostjo. Profesionalci so le malo
drugačni. Vsak mlad igralec, ki je prišel k članom me je razveselil.
To je bil Matevž Skok, pred njim Vid, Luka in Jure, sedaj je to Niko
Medved, ki je bil pred petimi leti, ko sem začel s predsedovanjem,
mali fant z dolgimi lasmi.

Mitja Gavriloski
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Cinkarna je podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred
135 leti. Do leta 1968 pretežno metalurško podjetje
je z razvojem postopno prešlo v prevladujočo kemijsko-predelovalno dejavnost. Danes sodi med
največja slovenska kemično-predelovalna podjetja,
kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1100
ljudi in ustvarja preko 150 milijonov evrov skupne
letne prodaje. Več kot 80% svoje celotne prodaje
realizira na zahtevnih globalnih trgih.

www.cinkarna.si

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
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25 HITRIH: Marko Bezjak
1. Kdaj si začel trenirati in zakaj ravno rokomet?

9. Si vraževeren in ali imaš posebne priprave pred tekmo?

V Ormožu je bil rokomet vedno na prvem mestu. Že v prvem razredu smo se spoznali s to panogo, mene je takoj potegnilo, poleg
tega pa je moj oče igral za Ptuj in Veliko Nedeljo, tako da odločitev
za rokomet ni bila težka.

Ne, nisem vraževeren in tudi nimam posebnih priprav.

2. Pri katerem trenerju si se naučil največ?
Največ, oziroma skoraj vse sem se naučil od Saše Praprotnika, ki
me je treniral že od 4. in 5. razreda osnovne šole, tako da je bil
praktično do prestopa v Gorenje ves čas moj trener.
3. Za kateri klub bi v idealni situaciji najraje zaigral?
Če bi lahko izbiral, bi najraje zaigral v Kielu. Všeč mi je njihov
način igre in razmišljanja v igri.

10. Največji komedijant v ekipi Gorenja je in zakaj?
Jure Dobelšek, ker ima v rokavu vedno pripravljen smešen odgovor ali pripombo.
11. Vzdušje v ekipi in njena najboljša lastnost?
Zelo dobro, najboljša lastnost ekipe je, da igramo in dihamo kot
pravi kolektiv.
12. Za koga navijaš v rokometu in ostalih športih?
Sicer navijam za Ormož, ko ne igra z Gorenjem. Za vse slovenske
športnike. Najljubši nogometni klub mi je Manchester United.
13. Idealen konec tedna je…preživet doma v Prlekiji.
14. Idealno jutro je… Sonce, “fajn” zajtrk in kavica.
15. Sanjske počitnice… so v Avstraliji!
16. Najljubši predmet? Žoga.
17. Najljubše dejanje? Trening.
18. Najljubši film, glasba, nanizanka, oddaja, knjiga?
Vojaški film od Mel Gibsona, pozabil sem naslov. Najraje poslušam
hrvaško muziko. Nanizanka: Princ z Bel Aira, oddaja: ”A s ti tut not
padu”, knjige berem le občasno in nimam najljubše.
19. Stil oblačenja? Športno.
20. Obvezna dnevna oprema brez katere ne greš nikamor?
Torbica z denarnico, ključi od avta in telefon.
21. TV ali računalnik?
Računalnik, ker je bistveno bolj večstranska naprava.
22. Kaj storiš, ko želiš, da bi te svet pustil pri miru?

4. Najboljši igralec na svetu?
Najboljši zame je Nikola Karabatič. Zato ker je odličen v obrambi
in vsestranski v napadu. Sila, moč in hitrost, s katero igra je
neverjetna.
5. Kaj je bolj pomembno, talent ali trdo delo?
Oboje, najprej je talent, ki ga je nato treba nadgraditi s trdim delom.
6. Najlepši rokometni spomin in najbolj boleč?
Najlepši spomin je prav gotovo 3. mesto z Ormožem v državnem
prvenstvu leta 2006. Najbolj boleč je poraz za en gol v polfinalu kadetskega EP leta 2004 proti domačinom Srbom po dveh
podaljških.

Ugasnem telefon in se doma v Prlekiji, v naravi nabijem z novo
energijo.
23. Najljubša jed in pijača? Dunajski, pomfrit in zelena solata.
24. Na katero svojo lastnost se lahko vedno najbolj zaneseš?
Iskrenost.
25. Ljubezen je… lepa stvar, a samo če imaš na drugi stran nekoga, ki ti jo vrača.
Mitja Gavriloski

7. Najboljša tekma v dresu Gorenja?
Včeraj proti Preventu.
8. Navijači Gorenja… so ena velika spodbuda, da se na tekmah
še bolj borimo. Tudi v težkih trenutkih so z nami, najbolj pa nam
njihova podpora pride prav, ko zaostajamo in nam dajo moč, da
ulovimo in prehitimo nasprotnika. Na tem mestu bi se jim zahvalil
za pomoč.
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Živi svoje sanje.
www.optimo-si.com

DOMA-KO d.o.o. MIRNA, 8233 Mirna, Glavna cesta 14, tel.: +386 (0)7 30 47 748
e-pošta: info@smerko.com, www.optimo-si.com
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RK-GORENJE.COM DRUGA NAJBOLJŠA STRAN

MOMIR ILIČ IN VID KAVTIČNIK POVSEM PRI VRHU

Na spletnem portalu www.balkan-handball.com so objavili rezultate regionalnega tekmovanja za najboljšo rokometno spletno
stran. Glasovala je posebna regionalna žirija, s področja bivše Jugoslavije. V konkurenci 48 rokometnih spletnih strani je zmagala
stran RK Celje PL s poprečno oceno 8,97, medtem ko se je rkgorenje.com uvrstila na 2. mesto z 8,83. Sledijo Koper, Olimpija,
Bosna Sarajevo, Zagreb CO, Vardar, Krim…

Dva bivša igralca Gorenja sta povsem pri vrhu lestvice najboljših
strelcev Toyota Bundeslige. Po osmih, oziroma devetih odigranih
krogih prve nemške lige ima Momir Ilič ubijalski učinek, saj je v
devetih tekmah zabil kar 71 golov in ima povprečje 7.9 na tekmo.
Trenutno je na drugem mestu z enim golom zaostanka za Grkom
Karipidisom. Njegov Gummersbach za katerega igrata tudi Vedran
Zrnič in Drago Vukovič je na 5. mestu. Med najboljšo deseterico
strelcev je tudi naš Velenjčan Vid Kavtičnik na 8. mestu s 53 goli
in povprečjem 5.9 na tekmo. Kiel po nepričakovani izgubi točke
v prvem krogu proti Dormagenu še ni izgubil tekme in je tako
vodeča ekipa lige.

IVICA OBRVAN BO OSTAL BREZ POLOVICE IGRALCEV
Iz RK Gorenje bo v reprezentančnem kvalifikacijskem ciklusu med
26. oktobrom in 2. novembrom poklicanih na priprave nacionalnih ekip, kar devet igralcev. V slovensko izbrano vrsto so poklicani Boštjan Kavaš, Jure Dobelšek in Matjaž Mlakar, Momir Rnič
odhaja v srbsko reprezentanco, Adnan Harmandič bo branil barve
BiH, Ivan Čupič je na spisku hrvaškega selektorja Line Čevrarja,
Radoslav Stojanovik odhaja v Makedonijo, Jurij Gromiko pa v
Belorusijo. Ivica Obrvan bo na treninge članske ekipe poklical
najbolj perspektivne mlade velenjske igralce.

BAŠKIN IN GAUTSCHI DO TOČKE PROTI PORTLANDU
Pavel Baškin in Thomas Gautschi sta v enem od preteklih krogov
španske prve lige s svojim novim klubom osvojila točko v Pamploni proti slovitem Portland San Antoniu. Renato Vugrinec in
druščina imajo v moštvu veliko težav s poškodbami in sezone
niso začeli po pričakovanjih, s točko proti Longronesu pa so
lahko zadovoljni, saj je Baškinovo moštvo malo pred koncem
vodilo s tremi goli razlike. Medtem, ko je bil Pavel s 5 goli med
najboljšimi strelci, Thomas Gaustchi tudi v novem klubu igra bolj
malo. Longrones je trenutno na 8. mestu lige Asobal.

RK GORENJE SI ŽELI TEKMO Z BELORUSIJO
Konec oktobra se bodo začele kvalifikacije za EP 2010 v Avstriji. Sistem kvalifikacij je prenovljen. Od sedaj dalje se bo igralo
podobno kot v nogometnem sistemu kvalifikacij. Ekipe se bodo
pomerile po skupinah, vsaka z vsako doma in v gosteh. Slovenija igra v skupini z Nemčijo, Izraelom, Bolgarijo in Belorusijo. V
Velenju si ob 50. obletnici kluba želijo tekmo z Belorusijo, ki bo
na sporedu junija naslednje leto.
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MLAJŠE SELEKCIJE

Kadeti bodo samozavestno
napadli vrh
Ekipo kadetov sestavljajo igralci rojeni leta 1992 in kasneje.
Njihov trener je Iztok Rozman povratnik v klub, nekoč odlični
igralec, sedaj pa, z izjemo lanske avanture v ekipi Dola iz Hrastnika, že vrsto let trener mlajših selekcij v velenjskem klubu.
V brušenje je dobil nadarjeno generacijo, ki je v preteklosti
že dosegla nekaj lepih uspehov. Moštvo, ki je sestavljeno iz
različnih tipov igralcev, tudi potencialnih kadetskih reprezentantov, in je na vseh igralnih mestih enakomerno izpolnjeno,
trenira trdo in veliko. Kar nekaj fantov meri v višino celo prek
195 centimetrov. Tudi zato jim samozavesti ne manjka in prav
gotovo bodo naredili vse za uspeh. Cilj je napasti sam vrh. Če
je trener nekoliko zadržan pri napovedih, to igralcev niti ne
zanima. Očitno se zavedajo svojih sposobnosti. Obiskali smo
jih na treningu in jim zastavili nekaj vprašanj.

Usmeritev uprave kluba na čelu z novim predsednikom, da moramo narediti absolutno vse, da izbrusimo igralce, ki bodo sposobni
igrati na najvišji ravni, podpiramo vsi trenerji mlajših selekcij.
Upam, da bodo ob vstopu v absolutno kategorijo dobili dovolj
priložnosti za dokazovanje. S tem bodo tudi tribune bržkone
bolj polne. V naši ekipi imamo po fizičnih sposobnostih nekaj
prednosti pred konkurenti, kajti imamo nekaj višjih igralcev, kot
v preteklih sezonah. Kar se tiče tehnike in taktike pa po mojih
izkušnjah in mišljenju v slovenskem prostoru zaostajamo, denimo
za Skandinavci.
Urh Meža, kapetan kadetske ekipe
Kaj lahko dosežete letos in kakšni so vaši cilji?
Zdi se mi, da imamo perspektivno, dobro ekipo, ki lahko veliko
doseže, še posebno če bomo dobro trenirali in tudi na treningih
dali vse od sebe. Upam, da letos ne bo toliko poškodb kot lani,
kajti z malo športne sreče in veliko motivacije ter seveda dnevnega
navdiha, ki je na teh finalnih turnirjih absolutno potreben, lahko
posežemo po najvišjem mestu. V Sloveniji je kar nekaj enakovrednih ekip, denimo Dol pri Hrastniku, Celje, Koper, Škofja Loka in
mislim, da se bo med temi odločalo o prvaku.

Iztok Rozman, trener kadetov
Kako ste krenili v prvenstvo?
Po petih odigranih krogih smo na prvem mestu, zaenkrat brez
poraza, toda treba se je zavedati, da je naša četrtfinalna skupina
za malenkost slabša kot ostale. Prava kakovost ekipe so bo videla v spomladanskem delu, v polfinalnih dvobojih. Seveda verjamemo, da se lahko uvrstimo tudi na finalni turnir četverice, kjer
se bo odločalo o naslovu državnih prvakov. Bi pa pri tem poudaril,
takšno je vsaj moje mnenje, da bi bilo morda smiselno prevzeti
model mladinske lige, kajti dejstvo je, da v nekaterih manjših klubih nimajo dovolj igralcev v vseh selekcijah in tako se zgodi, da
že 10, 11 ali 12 let stari otroci igrajo kadetsko ligo, kar pa nima
pravega smisla. Poleg tega se denimo s Koprom, Škofja Loko ali
Ribnico, kjer prav tako delajo zelo dobro, lahko pomerimo največ
enkrat v sezoni, kar je za dobro in pravo primerjavo ter nabiranje
izkušenj na težkih tekmah občutno premalo. S tem je tudi napredek igralcev počasnejši kot bi lahko bil.
Prevzeli ste nadarjeno generacijo letnika 1992 in mlajših?
Ta selekcija se je res že večkrat izkazala in mi slabših rezultatov
ne smemo dosegati, temveč moramo stremeti k temu, da bomo
kvečjemu še boljši. V prvi vrsti pa se moramo vsi skupaj zavedati,
tako mi trenerji, kot tudi igralci, da moramo še veliko trenirati in
delati v smeri izboljšanja tehnično-taktičnega znanja. Verjamem,
da se igralci zavedajo, da brez osredotočenosti na šport, ki so si
ga izbrali in odrekanja, ki je sestavni del na poti do vrhunskosti,
ne bo uspeha. Čas dela za fante in v klubu bomo naredili vse, da
bodo čim bolj in čim hitreje napredovali.
Je v ekipi potencial za člansko ekipo in kje ste v primerjavi s
konkurenco?
Kar se tiče priključevanja k članski ekipi, je to seveda odvisno tudi
od klubske politike.
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Kaj so vaše poglavitne prednosti in slabosti?
Imamo veliko visokih igralcev, tako da lahko kakovostno odigramo 6-0 obrambo. Če jo bomo dobro natrenirali, bo naša velika
prednost. Moštvo ima dovolj širok igralski kader tako, da lahko
držimo visok ritem. Znotraj ekipe se dobro razumemo, kar je ena
od prednosti, saj smo med seboj precej povezani. Svojih slabosti
se zavedamo, a jih ne bi želel razkrivati. Verjamem pa, da bomo
naredili vse, da jih čim več odpravimo skozi dober trening.
Mario Šoštarič, desno krilo
Kaj pričakuješ od vaše ekipe v letošnji sezoni?
Letos igramo v kadetski konkurenci zadnje leto, zato so naši cilji
še višji. Samo še letos bo zmagovalec znan po sistemu finalnega
turnirja, potem pa nas že čaka mladinska liga, kar bo zelo drugače.
Vsi imamo samo en cilj, želimo postati državni prvak, seveda pa
nas čaka do tja še naporna in težka pot, toda mi na treningih dajemo vse od sebe.
Kdo so tvoji vzorniki, od koga se učiš?
Spremljam veliko igralcev, predvsem na poziciji desnega krila.
Trenutno mi je najboljši Ivan Čupič, pred tem sem se vedno učil in
gledal Vedrana Zrniča.
Vsekakor se fantje zavedajo, da imajo enkratno priložnost poseči
po zvezdah, toda pot do njih je še dolga. A najbolj pomembno je
to, da igralci verjamejo vase. Pri njihovem napredku jim bo prav
gotovo pomagalo tudi individualno delo, ki so ga v RK Gorenje
letos še nadgradili, tako da imajo vsi fantje možnost dodatnega
treninga, ki je primarno namenjen odpravljanju napak in piljenju
ter brušenju dobrih igralskih karakteristik.
Mitja Gavriloski
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etek ob enajstih zvečer. Prepisujem pogovore, ki jih lahko
berete na prejšnjih straneh in ravno se hočem spraviti k obdelavi statistik, ko mali Lukas Kosta še vedno noče spat. Ni druge
kot da vskočim, odpeljem v spalnico in ga uspavam. Vrnem se k
računalniku in ugotovim, da mi je padel internet. Ne morem vzpostaviti povezave, torej s statistikami danes ne bo nič, prestavim
jih na jutri. Ne najdem napajalnika za zunanji disk, torej tudi z
izbiro fotografij za Devetko ne bo nič. Izgubim voljo za pisanje
uvodnika.
Ob dveh grem spat. Jutri bo očitno še naporen dan, v nedeljo pa
je na sporedu še fotografiranje za koledar. Če nam vse uspe, smo
pa res heroji, si mislim. Sobota je sončna in škoda bi jo bilo povsem zapraviti z delom, zato dopoldan preživim z družino. Vmes
zvem, da ne bo Šaše, ki pokriva tekme v živo na rk-gorenje.com.
Ena težava več. Bomo že. Vsaj Andrej mi potrdi snemanje za RKG
pressing. Ob dveh se lotim Devetke. Delo napreduje počasi, saj
moram vmes po napravo za izdelavo megle, ki jo bomo potrebovali
v nedeljo. V enega od nakupovalnih centrov se odpravim še po
trampolin, ki bi ga bomo morda rabili za fotografiranje materiala
za koledar. Odpeljem se še po kamero. Ob predaji Boruta preverim, če mi pripravil vse potrebno. »Jasno,« mi zatrdi.
Časa je vse manj. Dobre pol ure pred tekmo sem še vedno v Velenju,
z Devetko za danes zaključujem, pred odhodom v Slovenj Gradec
pa si moram sposoditi še fotoaparat, kajti ta, ki je na voljo, je za
svetlobo v dvorani na Koroškem enostavno preslab. Pet minut čez
pol sedem krenem iz bencinske postaje v Velenju.
Kličem Andreja naj me počaka nekje pri vhodu. Pred dvorano pridem pet čez sedem, avto »stišim« na prvi možen plac. A naloga je
vse prej kot lahka, saj je vse nabito. Iz dvorane odmevajo sirene
in navijanje Šaleških Graščakov in slovenjgraških Orlov. Priletim v
dvorano. 5:2 za Gorenje. Super.
Najdem Andreja, tečeva ob igrišče. Vklopim računalnik, tekmo v
živo bom na spletu prenašal kar sam. Andrej odpre torbo, v kateri je kamera in ugotovi, da baterije ni. Šit. Kličem Boruta, od
razbijanja ga itak nič ne slišim, a vse kar me zanima je, da se
usede v avto in ekspresno pripelje baterijo. Andrej se medtem loti
slikanja. Jaz sedim na tleh ob kot liniji, meter od levega krila, kjer
igra Sovič. Povežem se z internetom in vstopim v administratorja.
Kar se hitrosti pisanja tiče, sem očitno iz forme, saj»livetickerja«
nisem pisal že več kot leto dni. Kot jaz sam, so bili tudi naši v
manjši krizi.
Deset minut brez gola, toda polčas dobimo s +3. Ne zgleda slabo.
Borut je pripeljal baterijo, poiščem Andreja, da narediva še kakšen
pogovor za RKG pressing, kar med polčasom. Ulovim Skoka. Dve
vprašanji in tekma se že nadaljuje. Andrej je na kameri, potrebujem
fotke za galerijo na spletu in še kakšno za Devetko. Naši napadajo
proti semaforju, jaz sem na drugi strani. Pograbim računalnik in
fotoaparat ter stečem na drugo stran. Načrt je fotografiranje, ko so
naši v napadu, pisanje, ko bodo v obrambi. Skačem levo in desno,
pa še naprej in nazaj, ker ne vidim semaforja.
Glavno, da se tekma odvija v našo korist. Nekaj vidim, začnem
pisati, a ko tiščim glavo v računalnik itak zamudim pol tekme.
Osveževanje rezultata mi uspeva na dve minuti. Ni slabo.
Slovenjgradčani padajo, mi smo iz minute v minuto bolj superiorni. Graščaki že dolgo niso bili tako razigrani na tribunah. Vse
gre kot po maslu. Za piko na i mali Medo zabije kontro za 30:19,
vzamem mikrofon in fotoaparat in grem proti navijačem po fotke. Vidim pristno in iskreno veselje na obrazih, kar me dejansko našopa z energijo. Poberem izjave, grem do garderobe, da se
dogovorimo z igralci za natančen urnik fotografiranja in odpeljem
nazaj v Velenje.
Z Majo greva še na obisk Rozmanu, namesto domov spat. Vrneva
se pozno, ob osmih zjutraj pa začenjamo s koledarjem. Toda fotkanje gre nepričakovano dobro. Fantje so se vživeli v vloge superjunakov in uživajo v delu. Nikomur ni težko petdesetkrat ponavljati poze. Aljoši uspevajo odlične fotke. Ob dveh premor, naredili
smo šest igralcev, od petih dalje so na vrsti še štirje.
Prvi je Čupič. Dečko je odigral tekmo s polnim izkupičkom 11/11.
Brez prsta. Noro. Ko se obleče v kostum in čaka na ličenje -medtem
jaz delam Devetko - vzame kamero in se začne igrati novinarja:
»Kako si pa ti videl tekmo?« »Super atmosfera, ostre obrambe,
angažirane navijače in končni rezultat, vse drugo bi težko komentiral, ker je šlo mimo mene. V bistvu je nisem videl,« mu odgovorim. Zamenjava vlogi. Sedaj sprašujem jaz.
19

NE ZAMUDITE
NOVE KOLEKCIJE
JESEN -ZIMA !

