
Devetka, mesečnik RK Gorenje Velenje, letnik 12, številka 3/09-12

25 hitrih
Kako dekleta gledajo rokomet?

Stefan Loevgren – EHF FINAL 4 ambasador 

Končuje se jesenski del, Ose 
»kotirajo« visoko!Zadnja domača tekma bo 19. decembra v športni dvorani 

Mozirje:RK  Gorenje Velenje –RK  KrškoBODI Z NAMI OB IGRIŠČU ŠE 
ZADNJIČ LETOS!



S I M P L I C I T Y  J E  T R E N D .
SIMPLICITY JE NAČIN ŽIVLJENJA. 
SIMPLICITY je odločitev za MANJ nepotrebnega odločanja in VEČ uživanja! Simplicity so aparati, ki s 
svojo popolnostjo delujejo enostavno. 
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DEcEMBER JE pONAVADI MESEc VESELJA, MESEc 
OBDAROVANJA IN RADOSTI. TODA LETOS JE SITUAcIJA 
TAKŠNA, DA BOMO MORALI TUDI DEcEMBRA MALcE 
TAKTIZIRATI. TAKTIZIRATI V TEM SMISLU, KJE BOMO ODpRLI 
SVOJE DENARNIcE, KJE pA BOMO RAJE pOGLEDALI STRAN, 
KO BOMO ŠLI MIMO MIKAVNE IZLOžBE, KJER SE VSE SVETI 
IN KAR VABI, DA TO KUpITE, ČEpRAV MORDA TEGA NITI NE 
RABITE. IN KAJ VSE LJUDJE DEcEMBRA KUpIMO, pA NITI 
NE RABIMO. TODA ZA SVOJE NAJBLIžJE BOMO VENDARLE 
pOSKRBELI S KAKŠNO pOZORNOSTJO, KAJNE? NO, MORDA 
JE pRAV TO pRAVI ČAS, DA ZAČNEMO O TEM RAZMIŠLJATI. 
VSAKA STVAR JE ZA NEKAJ DOBRA, SO pRAVILE žE NAŠE 
BABIcE. IN ČE JE TAKO, BO žE DRžALO. 

Seveda je tako tudi na športnem področju. Med in mleko se ne 
cedita več tako, kot sta se pred leti in to so spoznali povsod po 
svetu. Vsaj zaenkrat je tako. Mogoče se nam ti časi vrnejo. 
In kakorkoli že je, bomo rokometni zanesenjaki december 
preživeli v pričakovanju januarja. Zakaj? Odgovor poznate. V 
Avstriji se prične evropsko prvenstvo v rokometu. Tako blizu 
ga imamo, da boste zagotovo v živo obiskali kakšno tekmo 
slovenske reprezentance, v kateri so tudi številni igralci Gorenja. 
Naša skupina pa je tako močna, da si nihče ni upal na glas 
povedati, da bo z lahkoto prvi v skupini. Ste si vi naredili svojo 
lestvico? In kje so naši?
Bomo o tem po tem. Nas še čaka končnica jesenskega dela 
prvenstva, kjer našim fantom dobro kaže, čeprav se bodo 
- zaradi prej omenjenih zadev – tudi pri nas zgodile spremembe. 
Ne vzemimo jih preveč tragično. Klub pač mora preživeti in 
včasih so potrebni konkretni ukrepi. Takšni ukrepi ponavadi 
seveda ne naletijo na silna odobravanja, prej nasprotno, na 
velike kritike. Toda tako pač je v svetu športa. So vzponi in so 
padci. Lani smo bili na vrhuncu, dvignili smo »kanto« in se 
veselili naslova državnega prvaka. Zdaj smo na prelomnici. Poti 
nazaj več ni. Vztrajati moramo in se tudi iz te »godlje« rešiti z 
dvignjeno glavo. Kljub vsemu Ose niso rekle zadnje besede, to 
boste videli na parketu.    

Sicer pa, kar se mene tiče. Sem v fazi intenzivnih priprav. Priprav 
na konec leta. Samo še na pirotehniko čakam, pa sem zmagal. 
Moj ognjemet bo rumeno-črne barve…

Dejan Tamše

KOLOFON: 
Devetka, mesečni časopis RK Gorenje, izhaja od leta 1997
Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, 
tel: 03 898 64 40, http://www.rk-gorenje.com/

Urednik: Dejan Tamše
Odgovorni urednik: Franjo Bobinac
sodelavci: Andrej Petrov, Tanija Rednak
Fotografije: Zoran Flis
Oblika in tisk: Gorenje I.P.C., d.o.o.
Naklada: 7500 izvodov 
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Ni nam lahko!
UVODNIK

6-7 STANE OSTRELIČ- veliki intervju

8 MITJA NOSAN - velik up Gorenja

10 MIRO cERAR - prejel je dres Gorenja

12-13 STEFAN LOEVGREN - v vlogi ambasadorja

19 JURE NATEK - 25 hitrih

 

VSEBINA:



�

tekme odigrano zmaga remi poraz g-r. točke

1. MKB Veszprém KC 6 5 0 1 178:142 10

2. Rhein - Neckar Löwen 6 4 2 0 201:172 10

3. KS Vive Targi Kielce 6 4 1 1 174:159 9

4. Chambery Savoie HB 6 1 1 4 147:170 3

5. RK Gorenje Velenje 6 1 0 5 161:178 2

6. RK Bosna BH Gas 6 1 0 5 145:185 2

2009/10 EHF liga prvakov, skupina B

MKB Veszprém KC Madžarska

RK Gorenje Velenje Slovenija

Chambery Savoie HB Francija

Rhein - Neckar Löwen Nemčija

RK Bosna BH GAS Sarajevo BiH

KS Vive Targi Kielce Poljska

1. kolo 
R-N Löwen - Veszprém..........................................32:29
Vive Kielce - RK Gorenje ......................................23:21
Bosna BH Gas - Chambery ................................24:23

2. kolo (08. - 11. 10. 2009) 
R-N Löwen - Vive Kielce  ................................29:29
Chambery - Veszprém ...................................19:29
RK Gorenje - Bosna BH Gas  .........................30:29

3. kolo (17. - 18. 10. 2009) 
Veszprém - Vive Kielce  ..................................33:26
Chambery - RK Gorenje  ................................28:24
Bosna BH Gas - R-N Löwen ...........................24:39

4. kolo (05. - 07. 11. 2009) 
R-N Löwen - Chambery .................................31:31
Vive Kielce - Bosna BH Gas ...........................34:30

5. kolo (11. - 14. 11. 2009) 
R-N Löwen - RK Gorenje  ...............................33:30
Veszprém - Bosna BH Gas  ............................35:18
Vive Kielce - Chambery  .................................31:22

6. kolo (19. - 22. 11. 2009) 
Chambery - Vive KielceR ...............................24:31
Bosna BH Gas - Veszprém .............................20:24
K Gorenje - R-N Löwen  ..................................29:37

7. kolo (13. - 14. 02. 2010) 
Bosna BH Gas - RK Gorenje 
Veszprém - Chambery
Vive Kielce - R-N Löwen

8. kolo (20. - 21. 02. 2010) 
Veszprém - R-N Löwen
RK Gorenje - Vive Kielce 
Chambery - Bosna BH Gas 

9. kolo (27. - 28. 02. 2010) 
Bosna BH Gas - Vive Kielce 
Veszprém - RK Gorenje
Chambery - R-N Löwen

10. kolo (06. - 07. 03. 2010)) 
Vive Kielce - Veszprém
RK Gorenje - Chambery
R-N Löwen - Bosna BH Gas

Rezultati vseh tekem in lestvica
LIGA pRVAKOV
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BITI DIREKTOR V ŠpORTNEM 
KLUBU JE SEVEDA LEpO. 
pA NE ZMERAJ. TAKŠNA 
pOZIcIJA JE SEVEDA 
TUDI ZELO NA UDARU. IN 
DIREKTOR JE pRAVZApRAV 
TISTI, KI pRVI OBČUTI VSE, 
KAR SE DOGAJA V KLUBU. 
IN NAŠ KLUB JE V TEM 
TRENUTKU NA pRELOMNI 
SITUAcIJI. DOGAJAJO SE 
NEpRIJETNE A NUJNE STVARI 
ZA pRIHODNOST KLUBA. 

»V vsakem primeru je ta 
sezona neke vrste prelomna. 
Pomembna je tudi za 
prihodnost kluba. Mogoče je 
celo ta situacija v kateri smo, 
prišla nekoliko prepozno. Toda 
lani smo imeli drugačne cilje, 
zadnja leta si je namreč klub 
zelo želel naslova državnega 
prvaka ob svoji 50 letnici 
delovanja in tudi zato so bila 
pričakovanja, želje in cilji zelo 
visoki. Tudi okolice, ne samo 
kluba. Če bi naslov osvojili 
nekoliko prej, bi tudi prej 
prišlo do teh pomembnih 
odločitev, ki se dogajajo zdaj. 
Dolgovi, ki so nastali, so se 
nabirali zadnjih 4-5 let, prav 
pa je, da se stvari, ki klub 
dušijo, oz. onemogočajo 
normalno delo, rešijo. Tudi do 
ljudi, ki jih ni več v klubu, pa 
so nekoč bili. Nekateri dolgovi 
segajo tudi 6 let nazaj.«

Katere odločitve je moral 
klub sprejeti za boljšo 
prihodnost, za koliko se 
znižuje proračun kluba?
»Zakaj torej take odločitve? 
Saj nismo prvi ali edini. 
Že na nogometni zvezi 
so pred leti uvedli sistem 
licenciranja klubov. To je 
najpomembnejši pogoj za 
urejanje zadev v 1. ligi. Torej 
poravnavanje obveznosti do 
igralcev in ostalega kadra. 
Če klub dokazano nima 
poravnanih obveznosti, 
ne more nastopat v 1. ligi. 

To je tudi eden razlogov, 
da situacijo saniramo tudi 
mi in zagotovimo stabilno 
delovanje kluba v prihodnosti. 
Potrebno je vedeti nekaj. Klub 
ni le prva ekipa. Prva ekipa 
je seveda ogledalo kluba, 
vse to, kar se vidi navzven, 
toda svoja spričevala pa 
klubi pišejo skozi delovanja 
mlajših selekcijah, katerih 
obstoj ne sme biti ogrožen 
zaradi 1. moštva. Dejstvo 
je, da so ambicije kluba v 
prejšnjih sezonah za seboj 
potegnile neke poteze, ki so 
preveč obremenile  največje 
sponzorje kluba in ostale, ki 
so vsa leta v klubu. Klub je 
imel še leto dni pred recesijo 
in globalno krizo več kot 3 
milijone proračuna, kar je -po 
moji oceni- preveč za okolico 
v kateri deluje rokometni klub 
Gorenje Velenje. Naš klub je 
bil vselej znan po tem, da je 
imel proračun nekoliko nad 
povprečjem, nikdar pa ni 
izstopal. Vložek je bil vselej 
nekje primeren uspehom, ki 
ga je klub dosegal.« 

Spremembe so za 
marsikoga neprijetne, 
nerazumljive.
»Seveda se je zdaj zgodilo 
marsikaj neprijetnega za 
marsikoga, nekaterih se 
mogoče ni tako dotaknilo, 
nas pa vsekakor, saj ima 
težave zaradi recesije tudi 

naš glavni sponzor, ki je del 
tega globalnega trga. In 
kljub temu, da je Gorenje, kot 
naš največji sponzor, svoje 
sponzorske obveznosti vsako 
leto v celoti izpolnjeval, v 
skladu z sponzorsko pogodbo, 
je bilo in je to premalo za naš 
proračun, da bi lahko pokrivali 
vse obveznosti kluba. Ostali 
sponzorji, razen nekaj svetlih 
izjem ve se na katere mislim, 
pa niso izpolnjevali svojih 
pogodbenih obveznosti, iz 
tega razloga pa nismo uspeli 
pokrivati proračuna. 

Ob mojem prihodu v klub, je 
uprava kluba postavila pred 
mene kar nekaj zahtevnih 
nalog. In sicer, poskušati 
osvojiti naslov ob 50 letnici, 
zmanjšati proračun za 
30 odstotkov in odsloviti 
nekatere igralce. Vendar tudi 
30 odstotno zmanjšanje 
proračuna ni bilo dovolj. 
Očitno je, da smo letos kljub 
osvojitvi naslova in prihoda 
v Ligo prvakov ugotovili, 
da ne bomo sposobni 
zagotoviti sredstva za že tako 
zmanjšan proračun. Zdaj 
moramo proračun zmanjšati 
še za 30 odstotkov. Lani so 
sredstva za šport, še posebej 
pa za rokomet,  po mojem 
mnenju preveč skočila v 
višave. Mislim, da so te stvari 
bile predimenzionirane. To 
v prihodnosti pomeni, da 
bo proračun velenjskega 
kluba med 900 tisoč in 1,2 
milijoni evrov. To je naš cilj. 
Seveda pa imamo še druge 
cilje oz. naloge. Potrebno bo 
zagotoviti proračun in igralce, 
ki bodo še vedno konkurenčni 
za vrh. Osnovna usmeritev 
kluba je, da potegnemo 
maksimum iz mlajših 
generacij.« 

Kako je s podmladkom, 
Gorenje je vselej dobro 

delalo z mladimi, ki so se 
potem uveljavili na širšem 
področju. Kako kaže sedaj?
»Mi imamo zadaj dve 
strahoviti generaciji kadetov 
in mladincev, ki imata 
vrhunski potencial. Ne gre 
le za posameznike, gre za 
precej več igralcev, kot je 
sicer navada, da dobimo iz 
posamezne generacije. To 
pomeni, da bodo v bližnji 
prihodnosti ti igralci počasi 
dopolnili in zamenjali 
določene igralce, ki imajo 
nesporno kvaliteto in so zrasli 
v domačem klubu ali drugje v 
slovenskem prostoru. Seveda 
pa je vprašanje, če bo še kdaj 
tako, kot je bilo v preteklem 
letu. Rekel bi, da je ta proces 
nekaj normalnega, zdi pa se 
mi, da nekateri na to gledajo 
malce preveč emocionalno. 
Poglejte koliko igralcev je šlo 
skozi celjski klub, koliko čez 
Cimos, pa ne delajo takšne 
drame. Za ekipo, ki smo jo 
sestavili na začetku leta pa 
me nihče ne more prepričati, 
da je slabša od celjske ali 
koprske, sicer je pa večina 
naših letošnjih okrepitev bila 
tudi na seznamu obeh zgoraj 
navedenih ekip. 
Osip v danih razmerah je 
nekaj povsem normalnega. 
V klubu kot je naš, ki se bori 
za sam vrh slovenskega 
klubskega rokometa, igralce 
ne moreš ločiti na domače in 
tuje, na stare in mlade, ampak 
samo na tiste, ki profesionalno 
opravljajo svoje delo. To se pa 
vedno in izključno pokaže na 
igrišču. Seveda pa je dober 
občutek, če imaš v ekipi večje 
število igralcev, ki izvirajo iz 
domačega kraja ali okolice..« 

Prihodnost kluba torej 
ni ogrožena, čeprav se 
bodo nekateri verjetno po 
novem letu poslovili.
»Članska ekipa, ki predstavlja 

ženski pogled
INTERVJU: STANE OSTRELIČ- DIREKTOR RK GORENJE VELENJE
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INTERVJU: STANE OSTRELIČ- DIREKTOR RK GORENJE VELENJE

med 70 in 80 odstotkov 
proračuna enega kluba, v 
nobenem primeru ne sme iti 
preko tega, sicer ogrozi obstoj 
celotnega kluba. Jaz sem 
prepričan, da ima klub svetlo 
prihodnost. Najkasneje v dveh, 
treh letih bomo spet kandidati 
za naslov prvaka, vendar takrat 
s pretežno tukaj vzgojenimi 
igralci. Jaz verjamem v naše 
mlade igralce ki prihajajo in v 
trenerje, ki z njimi delajo. Sicer 
pa rezultati, ki jih dosegajo, 
marsikaj povejo. Vse ostalo je 
stvar kadrovanja. Normalno 
je, da se moraš na določenih 
mestih okrepiti. 

Vzdušje je pač situaciji 
primerno. Nekateri po tem 
letu ne bodo več igrali z nami. 
Zgodile so se spremembe 
katere nekateri igralci ali 
ne razumejo ali pa nočejo 
razumeti, pa ne samo igralci. 
Stvar je povsem enostavna. 
Klub tistega denarja, ki ga 
je imel, enostavno nima 
več. Zato smo se pogajali  in 
pogovarjali z vsemi. Z večino 
smo stvari sporazumno rešili, 
z nekaterimi pa še ne. Večina 
spodaj navedenih pa ne želi 
končati razgovorov brez 
prisotnosti svojega zastopnika, 
za katerega pa upamo, da 
se bo kmalu pojavil v klubu. 
To so v tem trenutku: Rnič, 
Gajič, Skok, Datukašvili in 
Obrvan. Jaz seveda razumem 
občutljivost igralcev na to, če 
ti nekdo želi znižati pogodbo 
za 20 ali 30 odstotkov ali več, 
tudi vsak od nas bi verjetno 
podobno reagiral na te 
spremembe, toda takrat, ko 
so podpisovali pogodbe, so 
bili drugačni časi. Glede na 
to, da smo z večjim delom 
ekipe stvari uredili, je to zame 
uspeh. Kavaš je denimo sam 
izrazil željo po odhodu in klub 
je njegovi želji ugodil, Mlakar 
je tudi izrazil željo po odhodu, 

zato ima status prostega 
igralca in bo igral dokler bo 
želel oz dokler ne najde kluba, 
ki bo zainteresiran zanj in 
njegove zahteve. Za Čupiča 
se ve že od takrat ko je bil 
izbran za najboljše desno 
krilo svetovnega prvenstva, 
da njegove kariere ne bomo 
sposobni spremljati in da so 
njegove ambicije bistveno 
višje kot pa jih ima klub. Je pa 
res, da karkoli rečeš v tej smeri 
lahko mediji prilagodijo, da 
se sliši bolj zanimivo. Seveda 
smo poslušali tudi očitke, zakaj 
smo letos spet sestavili takšno 
ekipo. Toda igralci, ki so prišli v 
klub letos, že imajo sklenjene 
pogodbe po novem. Pogodbe 
so realnejše, primernejše tem 
časom. Tako da smo tu naredili 
pravi korak in to pravočasno.«

Kako je v teh časih delovati 
v klubu, ki je nenehno 
pod pritiskom. Dogajajo 
se najrazličnejše stvari. 
Ste pod drobnogledom 
javnosti, stroke…
»Sam sem že celo življenje 
v rokometu, k sodelovanju 
in na mesto direktorja tega 
kluba pa sem bil povabljen s 
strani sedanjega predsednika 
kluba in v tem okolju imam 
že vrsto let cel kup prijateljev. 
Prej sem bil 15 let direktor 
Rokometnih reprezentanc 
Slovenije, sedaj pa sem drugo 
leto direktor Rk Gorenje 
Velenje in lahko rečem, da 
sem zelo ponosen, da sem 
direktor takega kluba kot je RK 
Gorenje Velenje. Tako kot do 
sedaj, bom tudi v prihodnje 
ščitil interese kluba in vložil v 
to vso svoje znanje, da bo klub 
funkcioniral nemoteno, da 
bodo delovale vse selekcije in 
da bo članska ekipa vedno v 
borbi za naslov. Ponosen sem 
na svoje sodelavce v klubu, 
na njihovo pripadnost, ki jo 
kažejo do kluba, na njihovo 

znanje, ki ga imajo in jim 
povsem zaupam. Ob tem 
moram poudariti, da malokdo 
ve, da imamo s trenerji mlajših 
selekcij redne sestanke, na 
katerih diskutiramo o delu 
z mlajšimi, analiziramo, 
preučujemo, načrtujemo in 
seveda spremljamo fante kako 
se razvijajo.«

So odnosi med vami v 
klubu zaradi tega kaj bolj 
napeti? Kaj pa relacije v 
slovenskem prostoru. Je RK 
Gorenje komu trn v peti?
»Odnosi v klubu so dobri. 
Nimamo nikakršnih težav. 
Seveda pa nikjer ni idealno. 
Dejal bi, da bi bil slab direktor, 
če ne bi imel sovražnikov oz. 
opozicije. To je povsod in je 
dobrodošlo. To mora biti. To 
pomeni, da klub funkcionira, 
da je zanj zanimanje.
Kar pa se tiče  odnosov v 
slovenskem prostoru je stvar 
takšna, da nimam najbolj 
prijetnih občutkov do ZROPS-
a. Dejstvo je, da nekaterim 
gre v nos to, da smo postali 
prvaki in to, da je najvišji 
organ Rokometne zveze 
Slovenije (skupščina RZS), 
našemu trenerju zmanjšal 
kazen. Trenutnemu vodstvu 
ZROPS-a zamerim to, da gojijo 
neenak odnos do klubov v 
1. ligi. To se najbolj kaže v za 
nas krivičnih disciplinskih 
postopkih in postopkih 
njihovega arbitražnega 
organa. Posamezniki oz. 
predsedstvo ščitijo samo svoje 
ozke interese, ne pa enakost 
in interese vseh klubov v 1. 
A ligi, kar je ena od njihovih 
temeljnih nalog. Sicer pa bo 
resničnost mojih navedb 
pokazala prihodnost.»

Počasi zaključujete 
pogovore z igralci. Bo 
potem situacija v klubu bolj 
mirna ali sledijo še kakšne 
»akcije«?

»Prvi del pogovorov z igralci 
počasi zaključujemo, na vrsti 
pa je drugi del, kjer bomo 
govorili tudi z ljudmi, ki niso 
več v klubu, pa jim klub še kaj 
dolguje. Ti pogovori se bodo 
začeli takoj, ko zaključimo 
dosedanje. Predvidoma do 
konca decembra, če ne pa 
takoj v začetku januarja. Teh 
obveznosti je kar nekaj, tudi 
moralnih če želite in prav 
je, da tudi z njimi poiščemo 
sporazumno rešitev.

Kaj pa menite na odziv 
navijačev na tekmi z Rhein 
Neckar Loewen?
Kar se tiče navijačev pa 
bi rekel, da ima naš klub 
zagotovo ene najzvestejših in 
najprepoznavnejših navijačev 
v Sloveniji. Njihova predanost 
klubu se kaže že vsa ta leta, 
seveda pa je način navijanja 
pogojen tudi od rezultatov 
ekipe. Navijač je človek, ki  
med tednom dela, v soboto 
pa pride navijat za svoj klub 
in išče sprostitev. To je njegov 
hobi, ko pa ta postane izvor 
problemov, se pa zadeve 
bistveno spremenijo, potem 
to ni več hobi. Tako kot npr. 
zadnjič na tekmi z Nemci. 
Navijači hitro spoznajo pravi 
odnos igralca do dresa  in 
pravi navijač seveda nikoli ne 
pljuva po svoji ekipi. Spoznajo 
resnično borbenost in tudi 
poraz. Tisto, kar se je zgodilo, 
je bil tako rekoč spontan odziv. 
Sicer pa je lepo videti tako 
številne navijače, ki vsepovsod 
spremljajo ekipo, tako po 
Sloveniji kot tudi po Evropi.« 
 
Na koncu bi izkoristil to 
priložnost in zaželel vsem 
navijačem, igralcem, 
sodelavcem in vodstvu, vesele 
Božične praznike in vse dobro 
v novem letu.
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Mitja Nosan

ŠE EN MLADI Up VELENJSKE 
EKIpE JE MITJA NOSAN. 
JE AKTUALNI MLADINSKI 
REpREZENTANT SLOVENIJE, 
Z EKIpO KADETOV JE LETOS 
pOSTAL EVROpSKI pRVAK 
NA ODpRTEM pRVENSTVU 
NA ŠVEDSKEM. NI KAJ, 
MITJA JE VELIK Up 
GORENJA, KAMOR JE 

pRIŠEL V LETOŠNJI SEZONI.

Kako se spominjaš 
dogodka, dneva, ko si 
prvič slišal za to, da bi 
te želeli v nadaljevanju 
kariere videti v rumeno-
črnem dresu Gorenja?
»K meni je pristopil Tomaž 
Juršič in mi ponudil prestop 
iz mojega matičnega kluba 
v Gorenje, zaradi mojega 
interesa po razvoju tako v 
življenju kot v rokometu sem 
brez obotavljanja sprejel 
ponudbo in kmalu sem se 
znašel v RK Gorenje Velenje.«

Preskok je bil verjetno kar 
velik. Kar naenkrat si se 
znašel v klubu z bogato 
tradicijo, v klubu, ki igra 
v največjih rokometnih 
tekmovanjih. Je bil prehod 
v Gorenje težaven?
»Kar se treningov tiče bi 
rekel, da večjih sprememb 
niti ni. Je pa res, da se v 
Velenju trdo dela na kar sem 

bil pripravljen, saj so me 
na to opozorili.  Ekipa me 
je zelo lepo sprejela, kar pa 
je posledica homogenosti 
in odprtosti same ekipe. 
Zaenkrat se počutim dobro.«

Krstna tekma v novem 
dresu je bila pred kratkim.
»Ja, res je. Za prvo ekipo sem 
prvič zaigral proti Preventu 
in upam, da bom še dobil 
priložnost. Posebne treme 
ni bilo, ker sem že lani z 
Ribnico igral v 1. ligi. Je pa bil 
poseben dogodek in seveda 
po tekmi tisto, kar sledi, kadar 
zaigraš prvič za prvo ekipo in 
dosežeš prvi gol. Potrebno se 
je oddolžiti ekipi oz. igralcem 
s »pijačko. To je del tradicije. « 

Kako si se navadil na 
mesto, na okolico, na novo 
sredino, navijače?
»Na Velenje sem se hitro 
privadil, pomagali so mi 

seveda soigralci in novi 
prijatelji, ki sem jih spoznal 
tukaj.«

Imaš kaj domotožja, ti je 
dolgčas?
»Kar se tiče dolgčasa, 
ga skoraj ni saj je precej 
treningov in tekmovanj, 
ko se pa le ta prikrade ga  
preganjam s televizijo in 
računalnikom.«

Ivan Čupić »To je pač stvar dogovora 
mojega menedžerja s 
klubi. Meni v tem trenutku 
to ni najpomembneje ali 
grem zdaj, med sezono ali 
po sezoni. Meni je v tem 
trenutku pomembno to, 
da sem zdrav in da lahko 
igram in da stoodstotno 
izkoriščam »minutažo«, da 
še dvigujem formo, saj me 
že 26. decembra čakajo 
reprezentančne obveznosti, 
potem pa evropsko 
prvenstvo. Vse ostalo puščam 
ob strani.«

Je bolje oditi sedaj ali po 
sezoni. Dejstvo je, da za 
novi klub ne bi smel igrati 
v ligi prvakov.
»Pa saj to ni nek poseben 
razlog, da nebi šel že takoj. 
To so veliki klubi, kjer se 
pogodba podpisuje za 3, 4 
leta in ne samo zaradi igranja 
v ligi prvakov, tu so tudi 
ostala tekmovanja. To ne igra 
poglavitne vloge pri tem, 
kdaj bom odšel.«

Kaj pa vsi ti pritiski, ves ta 
vrvež okrog tebe. Okoli 
kluba. Kako ga prenašaš? 
»Ah, ne obremenjujem se s 
tem. Škoda mi je le, da stvari 
v klubu niso prijetnejše. 
Škoda da se to dogaja, toda 
na žalost takšen je naš posel. 
Ni mi pa vseeno, tukaj se 
imam lepo. Upam, da se bo 
dobro izteklo za nas in za 
klub.»

NAJBOLJ OBLEGAN IGRALEc RK GORENJE VELENJE 
JE žE NEKAJ ČASA IVAN ČUpIć. SEDAJ JE žE JASNO, 
DA DOSEDANJI KLUB NE MORE VEČ »SLEDITI KARIERI 
ČAROVNIKA« NA DESNEM KRILU. V OZADJU SE BIJE pRAVA 
BITKA ZA TO, KJE BO IVAN NADALJEVAL SVOJO KARIERO. 
MOGOČE NA DOMAČIH TLEH, MOGOČE V NEMČIJI pRI 
RHEIN NEcKAR LOEwEN. ŠE SAM NE VE V TEM TRENUTKU.
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Generali d.d. je prva zavarovalnica, ki nagrajuje varne voznike in 
vrne 10% premije avtomobilskega kasko zavarovanja vsem, ki v 
zavarovalnem letu ne prijavijo nobene škode.

Obiščite spletno stran www.generali.si ali pokličite na brezplačno tel. številko 080 70 77 in preverite, 
koliko lahko prihranite pri obveznem in kasko zavarovanju svojega avtomobila. Zavarovanja lahko sklenete 
tudi v vseh poslovalnicah zavarovalnice Generali d.d., pooblaščenih agencijah in poslovalnicah SKB.

Od vsake sklenjene police avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica Generali d.d. podari 1 EUR
v dobrodelne namene. Zbrana sredstva bo namenila društvu Rdeči noski in zavodu Varna pot.

Generali d.d. vrne 10% plačane letne neto premije avtomobilskega kasko 
zavarovanja voznikom osebnih vozil - fizičnim osebam, ki v obdobju 
zavarovalnega leta ne prijavijo škode iz tega naslova. Več na www.generali.si.

Pokličite 080 70 77
in preverite, kako lahko 
prihranite do 150 €!

EKSTREMNO

DOBRA CENA

za varne
voznike!
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Miroslav »Miro« Cerar, 
slovenski telovadec in 
olimpionik se je rodil 28. 
oktobra 1939 v Ljubljani 
je daleč najuspešnejši 
športnik Slovenije vseh 
časov. Ob Leonu Štuklju, 
gimnastični legendi med 
obema svetovnima vojnama, 
je prav Cerar tisti, ki je po 
drugi svetovni vojni Sloveniji 

priboril največ kolajn na 
velikih tekmovanjih (od leta 
1958 do 1970). Kakšna je 
njegova neponovljiva bera 
medalj iz največjih tekmovanj 
si poglejte v spodnji 
razpredelnici. Nas pa veseli, 
da nas je v novembru obiskal 
na rokometni tekmi proti 
Rhein-Neckar Loewnu, kjer 
so mu igralci Gorenja izročili 

prav poseben dres z njegovim 
priimkom in številko 70, ki 
sovpada z njegovim okroglim 

jubilejem, ki ga je praznoval 
pred tedni.

 Obiskal nas je Miro cerar
INTERVJU

pregled medalj
medalje leto Olimpijske igre medalje leto Svetovna prvenstva medalje leto Evropska prvenstva
zlato 1964 konj z ročaji zlato 1962 konj z ročaji zlato 1961 mnogoboj

zlato 1968 konj z ročaji zlato 1962 drog zlato 1961 konj z ročaji

bron 1964 drog zlato 1966 konj z ročaji zlato 1961 krogi

bron 1958 konj z ročaji zlato 1961 bradlja

bron 1962 bradlja zlato 1963 mnogoboj

zlato 1963 konj z ročaji

zlato 1963 krogi

zlato 1963 bradlja

zlato 1965 bradlja

srebro 1963 preskok

srebro 1965 parter

srebro 1965 konj z ročaji

bron 1961 preskok

bron 1963 parter

bron 1965 krogi
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Športno novinarstvo je 
bilo v preteklosti tudi pri 
nas dolgo časa domena 
moških. A v zadnjih letih se 
je to popolnoma spremenilo, 
saj lahko praktično na 
vseh športnih prizoriščih 
srečujemo športne novinarke. 
Tudi rokomet, kot eden 
najtrofejnejših kolektivnih 
športov pri nas, ni izjema. 
Sama, kot Celjanka, spremljam 
rokomet že od otroških let, 
tedaj kot gledalka, sedaj 
že dobro desetletje kot 
novinarka. 

Spomnim se svoje prve 
rokometne tekme Gorenja v 
Velenju , ki sem jo spremljala 
v živo. Tekma sega v sezono 
2002/2003, ki so rokometaši 
Gorenja pod taktirko Ivana 
Vajdla v Rdeči dvorani marca 
2003 premagali  tedaj še 
aktualne prvake, ljubljanske 
Prule 67, nato pa isto leto v 
finalu pokala v Škofji Loki po 
zmagi nad istim moštvom 
postali tudi pokalni prvaki. 
Tedaj sem se skupaj z njimi 
veselila uspeha tudi sama.

Mnogi pravijo, da ženske 
novinarke drugače, morda 
bolj »čustveno« spremljamo 
šport. Da bolj navijamo za 
svoje ekipe, zato ker so iz 
tvojega rojstnega kraja ali pa 
iz kašnega drugega razloga. 
V državnem prvenstvu je 
za marsikaterega novinarja 

tudi sicer težko spremljati 
odločilne tekme »njihovih« 
ekip in o njih objektivno 
poročati. Ali pa poročati 
o neuspehih svoje ekipe. 
V evropskih pokalih je to 
lažje, kajti samoumevno 
je, da bo novinar navijal za 
ekipo iz tvoje države. Ob 
tem bi rada poudarila, da mi 
je včasih na kakšni domači 
tekmi pravzaprav v veselje, 
da s tekme poročajo moji 
nadrejeni, da se lahko potem 
sama postavim v vlogo 
gledalca oziroma navijača.

Iz lanske tekme se spomnim 
dveh srečanj Gorenja. 
Polfinala pokala v Kopru, ko 
so se pomerili s Celjani in pa 
odločilne tekme državnega 
prvenstva, ki je odločala 
o naslovu prvaka, ko so 
se Velenjčani pomerili z s 
Koprčani. Medtem, kot sem 
bila na prvi tekmi kar malce 
na strani Celjanov, pa sem si v 
drugi tekmi v dvorani Bonifika 
želela le, da zmaga boljša 
ekipa. 

Slovenski moški rokomet, tako 
klubski kot reprezentančni, je 
v naše športne dvorane vselej 
privabljal številne navijače. 
Le ti so se mnogokrat na 
odločilnih tekmah izkazali 
kot jeziček na tehtnici, ki 
je odločala o končnem 
zmagovalcu na posamezni 
tekmi. Tudi v letošnji 
sezoni, kjer kot favorite za 
naslov državnega prvaka 
vidim tri ekipe (Gorenje, 
Celje Pivovarno Laško in 
Cimos Koper), menim, da 
bodo ob koncu o novem 
prvaku odločale malenkosti. 
Izenačenost klubov in 
državnega prvenstva je dobra 
tudi za reprezentanco, ki 
jo v drugi polovici januarja 
čaka nastop na evropskem 
prvenstvu v sosednji Avstriji, 
kjer se bodo pod taktirko 
novega selektorja Zvonimirja 
»Noke« Serdarušića po dolgih 
letih z vsemi najboljšimi 
igralci, ki jih Slovenija 
trenutno premore skušali 
čim bolj približati  drugemu 
mestu, ki so ga osvojili leta 
2004 v Sloveniji.

Ne samo navijačem, tudi 
novinarjem ni prijetno pisati 
o težavah, ki se dogajajo v 
posameznih klubih. Tako je 
bilo lani v Celju, letos je to 
v Velenju, manjše težave so 
imeli ob slabših rezultatih tudi 
v Kopru. A vodstveni ljudje 
v vseh klubih bodo morali 
vedeti, da so kritike novinarjev 
večji del dobronamerne in da 
ne želijo škoditi klubu, čeprav 
to oni običajno mislijo. Kajti 
urejene razmere v klubih, 
njihovi dobri rezultati, bodo 
posledično vplivali tudi na 
boljše poročanje medijev in 
seveda večji obisk navijačev.

Gordana posnigg
žENSKI pOGLED
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Se že veseliš prvega 
finala najboljših 4. ekip v 
rokometni ligi prvakov?
Smo v najbolj zanimivem delu 
tekmovanja po skupinah, 
hkrati pa nas zanima, katera 
4 moštva se bodo prebila do 
finala.

Te nič ne mika, da bi zaigral 
na tem finalu?
Je že prepozno, na žalost. 
Zaključil sem aktivno kariero, 
vendar bom kot ambasador 
zelo blizu dogodkom na 
terenu. Seveda bi kot igralec 
zelo užival v takem ambientu. 
Toda, ko si v vlogi igralca, je 
vsa koncentracija usmerjena 

na igrišče, ne dojemaš, kaj 
se dogaja okoli. Zdaj si bom 
končno lahko ogledal in bil 
del ostalih dogodkov.

Dosegel si ogromno, pa 
vseeno osvojil le eno 
lovoriko Lige prvakov v 
letu 2007.
Če ne bi osvojil niti ene, bi bilo 
to bridko slovo od rokometa. 
Če vse življenje igraš na 
najvišjem nivoju, je osvojitev 
lige prvakov nekaj največjega, 
kar si lahko rokometaš zamisli, 
je kot olimpijska medalja.

Kaj je tako posebnega?
Najboljši klubi na svetu so 
v Evropi. V finalu se srečata 

moštvi, ki so najboljši na 
svetu na svojih pozicijah. In 
ne pozabite, da so fantje na 
klopi na istem nivoju. Tekme 

so vselej zelo izenačene, 
zmeraj moraš biti popolnoma 
skoncentriran in predan. 
Takšne tekme so velik preizkus 
za vse in iz tega se igralci 
največ naučijo. 

Razlika med tem 
tekmovanjem in tekmami 
reprezentanc je velika.
V finalu so občutki podobni. 
Toda, v Ligi prvakov si skupaj 
s fanti, s katerimi se vidiš vsak 
dan, z njimi se boriš za nove 
uspehe. So vzponi in padci, 
veliko treniraš, da gredo stvari 
še bolje. Seveda se igralci 
udeležujejo reprezentančnih 
aktivnosti, toda klub je vedno 
na prvem mestu. 

Kakšne so prednosti 
novega sistema Lige 
prvakov, s »Final 4« na 
koncu sezone
Igralci imajo vselej težave s 
pripravo na številne tekme, ki 
si vzporedno sledijo v sezoni. 
Pogosto se zgodi, da po 
sijajni predstavi v Ligi prvakov 
čez nekaj dni v domačem 
prvenstvo doživiš popoln 
polom. Veliko je tudi taktike 
glede tega ali igraš doma 
ali v gosteh, zdaj bo v finalu 
drugače, vsak moštvo bo 

STEFAN LöVGREN, KI JE SVOJO ROKOMETNO pOT 
ZAKLJUČIL V LETU 2009, BO URADNI AMBASADOR LIGE 
pRVAKOV NA ZAKLJUČNEM TURNIRJU »FINAL 4« V KOELNU. 
TO JE NJEGOVA pOVSEM NOVA VLOGA.

V vlogi ambasadorja 
INTERVJU: STEFAN LOEVGREN
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odigralo le 2 tekmi, ne štirih 
in takrat bo morali biti vse na 
svojem mestu.

Nekaj klubov izmed vseh 
je zmeraj v ožjem krogu 
favoritov. Le kdo bo 
zmagovalec?
Vsako moštvo, ki pride do 
polfinala spada v ta krog. 
Favoriti niso čisto izraziti. 
Četudi pride ekipa, kot nek 
»avtsajder« na ta turnir, je 
lahko to za njih enkratna, 
življenska priložnost, da 
čez noč postanejo heroji. 
Skušali bodo izpolniti svoje 
sanje in vedoč, da jih gleda 
ves rokometni svet lahko 
napravijo presenečenje. To 
je dobra popotnica novemu 
sistemu Lige prvakov. 

Švedski igralec je bil rojen 
leta 1970. Od leta 1999 do 
2009 je igral za THW Kiel, 
precej let tudi z našim Vidom 
Kavtičnikom, kot organizator 
igre in kapetan moštva. 
Seveda je bil tudi švedski 
reprezentant. Imel je karizmo, 
bil je pravi vodja ekipe in 
zagotovo spada med igralce, 
ki so pustili največji pečat v 
rokometu. Njegov soigralec, 
Nikola Karabatič – rokometaš 
leta 2007, ga je opisal kot:« 
Človek, ki iz rokometašev 
naredi ekipo«.
Pred Nemčijo je igral 
za švedski Redbergslid 

Göteborg s katerim je 5 krat 
osvojil švedsko prvenstvo, z 
reprezentanco je osvojil naslov 
svetovnega prvaka, ter štiri 
zlate medalje na evropskih 
prvenstvih. Trenutno deluje v 
športnem menedžmentu.

Dosežki
Klubski dosežki:
• 5-kratni švedski prvak z     
  Redbergslid Göteborgom
• 3-times švedski igralec leta    
  (1996, 2001 in 2003)
• 7-krat nemški prvak
• 4-krat nemški pokalni 
  zmagovalec
• zmagovalec EHF Lige 
  prvakov ( 2007)

Državna reprezentanca:
• Preko 1.100 golov za švedsko  
  reprezentanco v 230. tekmah
• MVP – najboljši igralec   
  svetovnih prvenstev (1999 in 
  2001)
• izbran v All-Star ekipo EP 
  (2002) 
• Izbran v All-Star ekipo na 
  Olimpijskih igrah (2000) 
• Evropski prvak  (1994, 
  1998,2000 in 2002)
• Svetovna prvenstva: 1995 
  (bron), 1997 (srebro), 1999 
  (zlato), 2001 (srebro) 
• Srebrna kolajna na 
  Olimpijskih igrah v Atlanti 
  (1996)  in Sydneyu (2000)

INTERVJU: STEFAN LOEVGREN
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Seznam tekmovanj v dosedanjem poteku sezone
VSI REZULTATI RK GORENJE VELENJE

MIK 1. liga
Krog Ekipe Rezultati
1. Rk Merkur Rk Gorenje Velenje 33:33

2. Rk Gorenje Velenje Rk Celje PL 27:28

3. prosto prosto

4. Rk Gorenje Velenje Rk Ormož 32:30

5. Rk Krško Rk Gorenje Velenje 22:36

6. Rk Gorenje Velenje Rk Trimo 27:26

7. Rd Slovan Rk Gorenje Velenje 25:31

8. Rk Gorenje Velenje Rk Ribnica 34:20

9. Rk Cimos Koper Rk Gorenje Velenje 34:26

10. Rk Gorenje Velenje Rk Klima Petek 36:28

11. Rk Prevent Rk Gorenje Velenje 26:38

12. Rk Gorenje Velenje Rk Merkur 32:31

13. Rk Celje PL Rk Gorenje Velenje

14. prosto prosto

15. Rk Jeruzalem Ormož Rk Gorenje Velenje

16. Rk Gorenje Velenje Rk Krško

17. Rk Trimo Rk Gorenje Velenje

18. Rk Gorenje Velenje Rd Sovan

19. Rk Ribnica Rk Gorenje Velenje 

20. Rk Gorenje Velenje Rk Cimos Koper

21. Rk Klima Petek Rk Gorenje Velenje

22. Rk Gorenje Velenje Rk Prevent

Liga prvakov
Krog Ekipe Rezultati
1. Rk Vive Targi Kielce Rk Gorenje Velenje 23:21

2. Rk Gorenje Velenje Rk Bosna RH Gas 30:29

3. Rk Chambery Savoie Rk Gorenje Velenje 28:24

4. Rk Gorenje Velenje Rk MKB Veszprem 27:28

5. Rk RN Loewen Rk Gorenje Velenje 33:30

6. Rk Gorenje Velenje Rk RN Loewen 29:37

7. Rk Bosna RH Gas Rk Gorenje Velenje

8. Rk Gorenje Velenje Rk Vive Targi Kielce

9. Rk MKB Veszprem Rk Gorenje Velenje

10. Rk Gorenje Velenje Rk Chambery Savoie

Slovenski pokal
Krog Ekipe Rezultati
1/16 Rk Škofljica Rk Gorenje Velenje 20:38

1/8 Rk Gorenje Velenje Rk Prevent 35:37
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GLAVNI cILJ JE, DA BI 
OTROcI NApREDOVALI 
V IGRI TAKO KOT 
pOSAMEZNIKI, KOT TUDI 
KOT EKIpA V cELOTI. RAD 
BI, DA SE UVRSTIJO V 
pOLFINALE DRžAVNEGA 
pRVENSTVA, KER BI IMELI 
V NADALJEVANJU TEžJE 
TEKME. VENDAR BO TO 
TEžKO, KER SE V SKUpINI 
VZHOD V pOLFINALE 
UVRSTIJO LE TRI EKIpE. 
JE pA TA SKUpINA ZELO 
ZAHTEVNA, KER SE 
BODO ZA TA TRI MESTA 
pOTEGOVALE,  pOLEG 
NAŠE EKIpE, ŠE EKIpA 
cELJA, MARIBORA, VELIKE 
NEDELJE IN pTUJA.

 Aleš Dolinšek- trener ekipe starejši dečki B

RASTIMO SKUPAJ!
Velika dejanja zahtevajo združene moči.

Projekti, ki nastajajo, so ustvarjeni v sodelovanju. 
Najuspešnejši med njimi so plod bogatih izkušenj.

 
Od prvega trenutka je potrebno imeti pravega 

partnerja. Za vas smo tukaj! 
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1  Kdaj si začel trenirati in 
zakaj?
Začel sem v 4. razredu 
osnovne šole. Na šoli smo 
imeli rokometni krožek in vsi 
prijatelji so se vpisali, nakar 
sem se tudi jaz.

2  Pri katerem trenerju si 
se največ naučil?
Pri vsakem trenerju sem se 
veliko naučil.

3  Za kateri klub bi najraje 
zaigral?
Nimam točno izbranega kluba 
za katerega bi zaigral, v igro 
pride vsak klub, ki se lahko 
bori za prvaka.

4  Najboljši igralec na 
svetu?
Momir Rnič ( starejši ).

5  Talent ali trdo delo?
Delo.

6  Najlepši in najbolj boleč 
rokometni spomin?
Najlepši, naslov evropskega 
prvaka s Celjem, vse slabe čim 
prej pozabim.

7  Naj tekma do sedaj?

Povratna tekma s Celjem 
(finale).

8  Si vraževeren, in kako?
Sem dokaj vraževeren. Kako 
pa naj ostane skrivnost.

9  Kdo skrbi za smeh v 
ekipi?
Šale padajo z vseh koncev.

10  Najboljša lastnost ki jo 
mora imeti ekipa’
Da je klapa in kvaliteta.

11  Za koga navijaš, tudi v 
drugih športih?
Za Olimpijo.

12   Idealne počitnice so?
Cel mesec poležavanja na 
morju.

13  Idealno jutro po tekmi?
Dolgo spanje po zmagi.

14  Najljubši predmet 
poleg žoge?
Ga ni.

15  Kdaj si doživel največje 
presenečenje in kdo te je 
presenetil?
Žena me vedno znova in 
znova preseneča.

16  Naj film, knjiga, pevec, 
skupina?
Boter, Butec in Butec, Bob 
Marley.

17  Kdaj si ogledal zadnjo 
predstavo, koncert?
Butelj za večerjo.

18  Kaj najraje oblečeš?
Kratke hlače, brez majce, 
natikači.

19  Brez česa ne greš 
nikamor?
Brez oblačil.

20   Tv ali računalnik?
Oboje.
21   Kako se » odklopiš«

Ne javljam se na telefon.

22  Naj jed in pijača?
Čufti.

23  Kaj misliš da ljudje 
cenijo pri tebi?
Na to vprašanje morajo 
odgovoriti drugi, sam sebe ne 
morem ocenit.

24  Na koga se lahko vedno 
zaneseš?
Na ženo.

25  Verjameš v ljubezen na 
prvi pogled?
Da.
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