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SIMPLICITY JE TREND.
SIMPLICITY JE NAČIN ŽIVLJENJA.

SIMPLICITY je odločitev za MANJ nepotrebnega odločanja in VEČ uživanja! Simplicity so aparati, ki s
svojo popolnostjo delujejo enostavno.

www.gorenje.si

2009/10 EHF Men’s Champions League

Dear Handball Friends,
Welcome to the Group Phase of the 2009/2010 EHF Men’s EHF Champions
League. The new season brings with it fresh and exciting challenges for
Europe’s top clubs as the Champions League enters a new era.
24 teams will fight it out for the Men’s Champions League title, fewer than
in previous years, and a development that will guarantee handball fans at
venues across the continent even more excitement and top quality action
from the world’s leading handball stars.
Europe’s best teams will play ten rounds of matches through to March
2010 in their quest to reach the next round and the last 16 knock-out phase. And we should not
forget the glittering prize awaiting this year’s semi-finalists, a place in the first ever FINAL4.
20,000 handball fans will pack the Lanxess arena in Cologne, Germany on Saturday 29 and Sunday 30 May as Europe’s best four teams compete in the EHF Champions League FINAL4 for the
right to lift the Champions League trophy. The FINAL4 will be the handball event of the year and
is one not to be missed!
I can promise you that the 2009/10 EHF Men’s Champions League season will be truly special for
all players, clubs, handball fans and also for the EHF.
On behalf of the European Handball Federation I wish all teams and players the very best of luck,
we are looking forward to some great games and – as always – may the best team win.
Sporting wishes,
Tor Lian,
EHF President



PREDSTAVITEV EKIPE

RK GORENJE VELENJE
VELENJE
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Aljoša Štefanič
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Dino Bajram

1983 - SLO - 194 - 110

Nosan Mitja

1990 - SLO - 198 - 98

Mario Šoštarič

srednji
Adnan Harmandić
1983 - BIH - 190 - 90

levo krilo

1992 - SLO - 191 - 85

Rok Šimič

1986 - SLO - 185 - 83

trener

desno krilo

srednji
Ivan Čupić

levi zunanji

1985 - SLO - 188 - 82

krožni napadalec

1982 - SLO - 197 - 102

Branko Tamše

pomočnik trenerja

Miha Žvižej

1987 - SLO - 191 - 102

1986 - HRV - 178 - 75

krožni napadalec

21

desno krilo

1984 - SLO - 190 - 103

1987 - SRB - 196 - 97

Jaka Ferkulj

desni zunanji

vratar

levi zunanji

srednji

1982 - SLO - 193 - 94

1990 - SLO - 185 - 96

1990 - SLO - 192 - 87

Samo Rutar

1986 - SLO - 188 - 84

tehnični vodja

Momir Rnić

Jure Natek

Matevž Skok

1986 - SLO - 196 - 95

desno krilo

vratar
Emir Taletović

Klemen Cehte

1986 - SLO - 184 - 79

levi zunanji

20

Marko Bezjak

15

13

12

desni zunanji

16

Niko Medved

1990 - SLO - 183 - 81

krožni napadalec

vratar
Ivan Gajić

1979 - SRB - 191 - 104

11

6
srednji zunanji

5

1

Gorazd Hostnik

Bojič Ante
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PREDSTAVITEV EKIPE

VIVE Targi Kielce

Henrik Knudsen

Paweł Piwko

Bartosz Konitz

srednji zunanji

desni zunanji

levi zunanji

Patryk Kuchczyński

Rafał Gliński

krožni napadalec

krožni napadalec

21

krožni napadalec

19

Rastko Stojković

Daniel Żółtak

83

Nat Vitalij

Marek Kubiszewski

Bogdan Wenta

pomočnik trenerja

77

Paweł Podsiadło

trener

25

Tomasz Rosiński

18

vratar
Kazimierz Kotliński

levi zunanji

24
srednji zunanji

22

Mateusz Zaremba

17

levo krilo
Mateusz Jachlewski

Kamil Krieger

10

vratar

Mariusz Jurasik

levi zunanji

16

9

desno krilo

15
desni zunanji

13

Damian Moszczyński

levo krilo

Piotr Grabarczyk

7

srednji zunanji

Marcus Cleverly

6
levi zunanji

5
krožni napadalec

2

vratar

1

Tomasz Strząbała



T H I S C O M PA N Y P R E S E N T S

the highlight of European club handball

29 / 30 May 2010
LANXESS arena Cologne

Ticket hotline

+49 221 280 288

Tickets and information

ehfFinal4.com

INTERVJU: BRANKO TAMŠE
Branko Tamše je otrok Gorenja. Tukaj je začel in sklenil svojo
rokometno pot kot igralec. Vmes je bil za kratek čas posojen v
Gorišnico, to je bilo v času služenja vojaškega roka. Zdaj je najmlajši
trener, ki je kadarkoli vodil ekipo Gorenja. 31 letni Velenjčan je postal
trener ekipe, ki si jo želi voditi marsikateri veliko bolj izkušen trener.
Veliko priznanje zanj in pogumna poteza direktorja kluba, ki verjame v
delo mladega strokovnjaka. Toda tik pred njegovim ustoličenjem se je
marsikaj spremenilo…
Klub si je minulih letih
ustvaril nek renome,
postavil standarde,
ki se jih bomo skušali
tudi mi držati. Tega
se morajo tudi fantje
zavedati.
Tvoje vodenje zdaj, ko si trener
je drugačno, kot je bilo v
obdobju, ko si sicer vodil ekipo
v odsotnosti kaznovanega
Obrvana. Razlika je verjetno
ogromna?
Vsekakor je ekipa zelo spremenjena, v
ekipi v primerjavi z začetkom sezone
ni: Soviča, Kavaša, Datukašvilija in
Mlakarja. To so igralci, razen morda
Datukašvilija, ki so v preteklih letih
dali ogromno RK Gorenje. Brez njih
je situacija povsem drugačna, tako v
garderobi, kot na igrišču. V te, ki so
ostali popolnoma verjamem vendar pa
se nam je začel koncept spreminjati.
Določenih ključnih obrambnih igralcev
ni, zato iščemo nove rešitve. Upam, da
bodo te rešitve optimalne. Nekateri
igralci bodo dobili več priložnosti, sploh
tisti, ki je do sedaj niso dobili. Zdaj bo
priložnost, da pokažejo iz kakega testa
so. Morajo dokazati, da lahko igrajo za
tak klub, kot je RK Gorenje.

Prej, ko je bil Ivica kaznovan, sem
moral čez noč prevzeti vodenje
tekem. To je bila velika noviteta
tudi zame. Vse smo takrat delali
skupaj, delala sva na treningih in
se pripravljala na tekme. To je sicer
postajalo iz tekme v tekmo lažje, je
pa bila to velika izkušnja tudi zame.
V tem letu pa je stvar drugačna.
S pomočnikom Antjejem Bojičem
sva ostala sama, kar je v prvi vrsti
hendikep, saj je denimo poprej imel
Ivica pomočnika v meni in še trenerja
vratarjev in fizično pripravo.

Imeli smo tim, kjer je
vsak vedel kaj dela.
Zdaj sva za to dva in
imava oba več dela.

Jaz praktično nimam
pomočnika in opravljam
delo Obrvana in svoje
delo, kar je velika
razlika v primerjavi z
dosedanjim delom.
Ante dela več z vratarji, ne toliko
z menoj v taktičnem smislu.
Skušamo pa se držati linije, ki smo
si jo ustvarili, skušam uvesti nekaj
manjših sprememb, ki pa ne bodo
bistveno odstopale od koncepta, ki
smo ga postavili, ker je bil dober in je
funkcioniral in prinaša uspehe.

Ekipa je izgubila tudi kapetana.
Vsa leta se je vedelo kdo je to.
Kdo ga bo nasledil. Je že znano?

Zagotovo moramo
vedeti, da si takega
kapetana, kot smo
ga imeli - Sebastjana
Soviča - želi vsak
trener. Takega človeka
se ne da opisati z
besedami. Njegov
prispevek v garderobi,
na igrišču in izven
njega je ogromen.

Zagotovo je to težka naloga za nas.
Že prej je bil to legendarni Borut
Plaskan, potem Sebastjan Sovič
in to so bili fantje, ki so prihajali
iz domačega okolja. Pa saj takrat
ni bilo toliko igralcev od drugod,
kot sedaj. Zdaj bo mogoče kapetan
presenečenje za marsikoga, saj
mogoče ne bo domač igralec ali
Velenjčan. V tem trenutku ga še
nimamo, v igri pa je 4 do 5 imen.
Seveda si zelo želim podaljšane roke
v garderobi, idejnega vodjo, igralca,
ki bo držal ekipo skupaj, duhovni
vodja v vseh pogledih. To sodelovanje
je zelo pomemben faktor v vsaki
ekipi.

Ambicije na začetku sezone so
bile visoke. Jih poznamo. Kaj
pa sedaj, so ostale? So kakšni
pritiski?
Vsi vemo, kje je bil v bližnji
preteklosti RK Gorenje Velenje. Vsa
javnost, ožja in širša, je v velikem
pričakovanju pred nadaljevanjem.
Vemo, da je bilo pred prvenstvom
rečeno, da bi se ekipa znova borila za
prvaka, da bi prišla v ligi prvakov čim
dlje. Obenem pa tudi vemo, kakšna
je ekipa sedaj in kakšna je bila tedaj.
Za Celjem zaostajamo za 9 točk, za
Koprom dve točki, prednost pa imamo
pred Trimom za tri. Čaka nas zelo
naporen drugi del sezone, še posebej
pa februar, ki je zelo natrpan s
tekmami državnega prvenstva in lige
prvakov. To bo peklenski ritem, ki so
ga igralci sicer vajeni, toda sprememb
je precej, zato je težko reči, kaj in
kako bo. V tem trenutku so vse misli
usmerjene k prvi tekmi, ki bo proti
Slovanu. Vsi si seveda želimo, da bi
tudi v ligi prvakov prišli v drugi krog,
kjer bosta odločali tekmi v Bosni in
doma s Poljaki. Naredili bomo vse, da
se nekako dokopljemo do dragocenih
točk. Toda še enkrat ponavljam,
razmišljamo le o Slovanu, ki je bil
vselej neugoden za nas.
Kar pa se tiče pritiskov.

Zame osebno je pa
seveda velika čast,
da so me povabili k
vodenju prve ekipe,
kar tudi pomeni, da
10

mlada stroka v klubu
dobro dela in je to
hkrati priznanje tudi za
nas, saj je na klop spet
prišel domač trener.

ključne vloge. Upam, da bo tako
uspešen tudi v klubu. Za Klemna mi
je žal, da ni dobil priložnosti, kajti te
izkušnje so dragocene. Je pa dobro,
da je bil zraven, da je okusil to.
Njegov čas še prihaja. Njegova vloga
bo tudi v klubu sedaj večja.

Hkrati pa je to seveda obveza za
naprej. Obljubil bi le to, da bom dal
od sebe maksimum. Pošteno smo
začeli s pripravami in pošteno in po
najboljših močeh se bomo tudi borili.
To lahko obljubim. Upam pa, da bo
napredek viden in da se bo izšlo, kot
si vsi želimo.

Kaj pa ostali mladi, ki so se
priključili ekipi, pa niso dobili
priložnosti?
Vemo, da je v prvem delu sezone bilo
veliko igralcev in je bilo težko priti
med 16, kaj šele med 10 igralcev, ki
so nosili breme. Sedaj po zadnjih
odhodih, bodo nekateri primorani

igrati več. Odvisno od tekme. Mitja
Nosan je pokazal, da je velik talent,
kar pa še ne pomeni nič. Zdaj bo
moral pokazati to na terenu. Na
njegovem mestu imamo še Cehteta
in Rniča, tako da je konkurenca huda.
Toda upam, da se bodo dopolnjevali,
da se bodo vzpodbujali in še
napredovali. Prihaja tudi Jaka Ferkulj,
ki je bil mišljen kot zunanji igralec,
toda začasno smo ga prestavili
na levo krilo, kar se je izkazalo za
dobro potezo. To je alternativa za
Nika Medveda, ker ne vem, kako
bo z njegovo novo rehabilitacijo.
Mario Šoštarič je čez noč preskočil
mladince in od kadetov prišel na prag
članske ekipe, tudi mimo kadetske
reprezentance v mladinsko, kar je
velika stvar zanj. Upam, da bo ostal
na realnih tleh in skušal potegniti
čim več pozitivnega. Pred seboj ima
Čupiča in Golčarja, kar pa ne pomeni,
da ne bo dobil priložnosti.

Mlad trener in avtoriteta. Gresta
ta dva pojma skupaj?
Pravila igre so ostala ista, kot so bila
do sedaj. Ve se, kaj se sme in kaj se
ne sme. Tu sem ostal načelen. Sicer
nisem pristaš sankcij, vendar če ne
bo šlo drugače bo potrebno nekako
ukrepati.

Nisem diktatoren tip,
želim si odnosa, ki bo
deloval.

Sam bom strmel k temu, da se bo
vedelo kdo pije in kdo plača. Z
roko v roki bom skušal stisniti iz
vsakega mogoče več, kot se od njega
pričakuje. Skušal bom biti ljudski in
srčno upam, da ne bo potrebnih nekih
neljubih sankcij.

V tem času so se klubu zgodile neke
največje stvari. Prišli smo v finale
EHF-a in osvojili državni naslov.
Kar se tiče Ivice, moram reči, da je
izreden profesionalec, perfekcionist.

Od njega sem se
izjemno veliko naučil,
tako o rokometu, kot
zunaj njega. Kot trener
je izjemno velik in ga
kot takega izredno
cenim. Štejem si v
čast, da sem se učil od
njega in da sem dobil
prepotrebne izkušnje.

Pokazal mi je pot, po kateri moral
hoditi trener. Ostala sva v zelo dobrih
odnosih. Želim si, kot tudi on, da bi
mogoče kdaj v bližnji prihodnosti še
sodelovala.

Odnos z Ivico Obrvanom?
Moram povedati, da sem pod
vodstvom Ivice Obrvana prvo leto
igral, potem pa bil njegov pomočnik.

Igra reprezentantov Gorenja na
evropskem prvenstvu?
Vsekakor je igra naših igralcev
na EP pomembna. Ivan Čupič igra
konstantno vsaj pol ure in več na
tekmo. To me veseli, ker je v dobrem
trenažnem procesu. Vsi so od njega
veliko pričakovali, saj si je sam
postavil letvico izjemno visoko,
potem ko je na domačem prvenstvu
igral odlično. Zdaj igra dobro, pa
ljudje vseeno rečejo, da Ivan ni v
taki formi. To je zmotno. Ivan je na
hrvaškem igral vrhunsko in temu se
je težko približati. Vsekakor pa je bil
vedno boljši, ko je šlo prvenstvo h
koncu. Jure Natek je igral manj, kot
sem pričakoval, zato tudi ne bo imel
toliko tekem »v rokah«. Miha Žvižej
je naš prvi pivot reprezentance.
Predvsem je igral v napadu, deloma
tudi v obrambi. Mi ga bomo seveda
rabili tako v obrambi, kot napadu,.
Upam, da bo ostal na visoki ravni,
čeprav bo rabil nekaj počitka. Je
pa Miha stroj, ki deluje na visokih
obratih, tudi v klubu bo prevzemal
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POSEBNA ZGODBA

Trener Wenta v akciji
Prizorišče: Poljska - Kielce
Datum: 3. oktober 2009
Film: Liga prvakov
Glavna igralca: Bogdan Wenta in Rok Šimič
Žanr: akcija
Vsebina: Glavni igralec - trener domačega moštva, večkrat nagrajeni

Bogdan Wenta, v enem od prizorov filma (beri tekme) Lige prvakov Kielce
– Gorenje, v enem od napadov ekipe Gorenje ob igrišču za rokav in roko prime
mlajšega in neizkušenega igralca Roka Šimiča in mu prepreči vtekanje v
prostor. Pri tem ga režiserja filma (beri sodnika) nista videla in Bogdan Wenta
jo je tokrat odnesel brez nagrade (beri rdečega kartona), za posebne dosežke.

Rok Šimič:

Mi smo bili v napadu in v trenutku, ko
bi jaz moral steči za žogo s krila, me
je Wenta potegnil za roko in za dres,
kar mi je onemogočilo nadaljevanje
igre, sodnika tega nista videla, saj se
je takoj za tem zgodil grob prekršek
nad krožnim napadalcem, mislim da
je to bil Miha Žvižej. V naslednjem
napadu se mi je Wenta sicer opravičil,
vendar pa to ne zadostuje, saj sem
stoodstotno prepričan, da če bi v
tistem trenutku jaz dobil žogo bi
dosegel gol in to bi lahko spremenilo
potek tekme.

Epilog : V pisarni kluba
smo večkrat pogledali
posnetek tekme, na
njem je vidno samo
to, kako se Wenta
opravičuje našemu
igralcu, ne pa tudi
dejanski prekršek nad
Šimičem.
Zgodba ni izmišljena!

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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INTERVJU: SAMO RUTAR

Prišel nazaj v osje gnezdo
Ose so po novem letu močnejše za krožnega napadalca saj je v naše vrste
prišel Samo Rutar. Pristašem Gorenja je Samo že stari znanec, saj je to
igralec, ki izhaja iz naših vrst. Lahko mu rečemo, da je kar otrok Gorenja.
Zelo mlad je zapustil domače mesto, z 22. leti je odšel v Španski klub Cangas Balomar iz Galicije, kjer je spoznal španski
način rokometa, po letu izkušenj je odšel v Grčijo, kjer je v dveh sezonah zamenjal dva kluba: A.C. Diomidis Argous in
G.A.S. Kilkis.
9-ka je bila z njim na kavi. Občutke in pričakovanja si lahko preberete v naslednjem intervjuju.

Samo, kako je sedaj, ko si se vrnil
v domače okolje in domač klub?
Občutki so fantastični, spet sem dobil
priložnost, da lahko zaigram za klub v
katerem so me naučili igrati rokomet,
sedaj je na meni, da to priložnost
izkoristim in dam vse od sebe ter da se
dokažem pred domačim občinstvom.

Kakšna so tvoja pričakovanja?
Upam da bom dobil čim več priložnosti
in da bom te izkoristil.

Z ekipo si že začel trenirati
takoj po prihodu, spoznavanja in
priprave so že za teboj, kakšni so
občutki in kako si se ujel z ekipo?
Ekipa je fantastična, nekaj igralcev
poznam že od prej, nekaj sem jih
spoznal in ujeli smo se brez problema.
Morem priznat, da je na začetku
bilo malo težje ujeti ritem ekipe, saj
sem bil 6 mesecev odsoten z igrišč

in to se je poznalo na kondicijski
pripravljenosti. Potem je Ante
poskrbel da sem sedaj v top formi.

Prišel si iz Grčije, kjer ste igrali
eno tekmo na teden, sedaj je
ritem sreda sobota, verjetno je
to precejšnja razlika zate?
Ja, Grčija in Slovenija se težko
primerjata, v Grčiji smo trenirani
dvakrat na teden po dve uri in trikrat
na teden po eno uro sedaj je tu
drugače. Tukaj se redno trenira zjutraj
in popoldne po dve uri in igranje tekem
je po sistemu sreda-sobota. Tudi to
je precejšnja razlika, vendar je vse to
dobrodošlo.

zadnji sezoni preden sem zapustil
vrste Gorenja, sedaj se vračam v to
tekmovanje in seveda si želim dati vse
od sebe ter zadovoljiti tako klub, kot
navijače Gorenja.
Ekipe v skupini so zanimive in to ti
da še večjo motivacijo do igranja in
dokazovanja.
oglasa6_rebel.pdf

2/1/10

Še kaj za konec?

»Vesel sem, da sem se

vrnil v Velenje in dal bom
vse od sebe, da dokažem,
da sem prava osa.«
Pozdravil pa bi tudi vse navijače in
gledalce.

11:03:32 AM

Liga prvakov zate ni novost,
sedaj boš ponovno zaigral v
tem naj močnejšem tekmovanju
kakšna so tvoja pričakovanja?
V ligi prvakov sem že igral in sicer v
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17.02.2010 - 17.00
vstopnina = 10€
kuhano vino = gratis
(samo ob nakupu vstopnice)
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06.03.2010 - 20.15
vstopnina = 10€
kuhano vino = gratis
(samo ob nakupu vstopnice)

RAZPORED IN REZULTATI LIGE PRVAKOV SKUPINE B
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

EKIPA

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

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

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

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:
Odgovorni urednik:
sodelavci:
Fotografije:
Oblika in tisk:
Naklada:

Dejan Tamše
Franjo Bobinac
Andrej Petrov, Tanija Rednak
Zoran Flis
Gorenje I.P.C., d.o.o.
7500 izvodov
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ŽENSKI POGLED

Nina Oštrbenk
Šport, še posebno rokomet je moja dolgoletna ljubezen. Zato lahko rečem, da sem ena od redkih
srečnic, ki sem hobi spremenila v službo. Spomnim se, ko sem leta 2000 še kot navijačica spremljala
uvrstitev slovenske rokometne reprezentance na olimpijske igre, nato pa štiri leta pozneje še drugo
mesto na domačem evropskem prvenstvu in zmago Celja v Ligi prvakov. Žal so ti časi minili, a
verjamem, da se bodo (vsaj delno) spet vrnili.
Zame je bila že prejšnja sezona
slovenskega prvenstva prava
poslastica, saj tako izenačeno že
dolgo ni bilo. Kako zanimiva je bila
končnica, po kateri so bili najbolj
veseli prav v velenjskem taboru, priča
tudi naslednje dejstvo. Moj nekdanji
urednik na radiu Šport, ki ni bil nikoli
velik „fan“ rokometa, mi je spomladi
med enim od pogovorov dejal, da
zdaj tudi on vedno preveri, kako so
se tekme končale. To pomeni, da je
rokomet postal zanimiv tudi za tiste,
ki so ga prej raje spregledali. In to
je za ta šport najpomembnejše. Več
ljudi ga bo gledalo, več bo navijačev v
dvoranah, večja bo medijska pokritost
in več bo pokroviteljev.
In to je zdaj med recesijo
najpomembnejše. To so na svoji koži
občutili vsi klubi, tudi Gorenje, o
katerem sem v zadnjem času največ
poročala prav o tem, kdo je zaradi
denarja odšel, kdo pa ostal. Upam,
da bo podobnih stvari v prihodnosti

čim manj in da se bodo vsi slovenski
klubi finančno stabilizirali. Pri tem se
mi zdi izjemno pomembno, da klub,
kot je Gorenje, veliko dela z mlajšimi
generacijami. Prav domači podmladek
je tisto, na čemer slovenski klubi
morajo graditi. Ker v proračunih
verjetno nikoli več ne bodo mogli
konkurirati bogatašem iz Nemčije in
Španije.
Cilj slovenskih klubov bi po mojem
mnenju moral biti, da temeljijo na
domačih igralcih, tujce pa pripeljejo za
piko na i. Prav zato mi je bilo všeč, da
so v Velenje pred začetkom te sezone
prišli slovenski rokometaši. Vendar
moram hkrati priznati, da so me ti
fantje razočarali. Verjamem, da ste
tudi navijači in privrženci velenjskega
kluba pričakovali več. Predvsem v ligi
prvakov jih po evropskem prvenstvu
v Avstriji čaka težko delo, a upanje
vedno umira zadnje in tako bo tudi
tokrat v Šaleški dolini.

Za slovenski rokomet bo samo dobro,
če bo Velenje v tej sezoni gostilo več
kot samo še dve evropski tekmi. Če
ne bo, pa vsi samo upamo, da se bo v
državnem prvenstvu ponovila drama
iz prejšnje sezone. Rivalstva med
slovenskimi klubi namreč pripomorejo
k temu, da so ti še boljši. Tako so bili v
zadnjih letih vsi veliko bolj motivirani,
ko so igrali proti Celju, ker so ga želeli
sklatiti s prestola. In enako bo v tej
sezoni z Gorenjem.
Infarktna končnica bo torej dobra
za slovenski rokomet, vendar pod
pogojem, da ne bo toliko incidentov,
kot je bilo v prejšnji sezoni. Ti samo
mečejo slabo luč na rokomet. Vsi,
ki delujejo v športu, pa se morajo
zavedati, da so v središču pozornosti
in da morajo predvsem biti zgled
mladim. Zatorej naj bo v letu 2010
v ospredju fairplay, zmaga pa naj
najboljši!

Nina Oštrbenk
Žurnal24
p.s. Še to, mislim, da športne
novinarke rokometa ne doživljamo nič
drugače kot naši novinarski kolegi.

11.2. Rebel Unusual Character
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SVEŽE Z EVROPSKEGA PRVENSTVA

Miha Žvižej – pokazali smo dve plati
Je eden najmlajših v reprezentanci, to je bilo njegovo prvo veliko
tekmovanje in že zdaj je nosil pomembno vlogo v ekipi. Dokaz več, da se
mu trdo delo in odrekanje obrestujeta. Miha Žvižej je bil odkritje slovenske
reprezentance. Z bratom Lukom sta bila izjemen tandem. Zdaj ga čaka
težko delo v domačem klubu, kjer bo nosil še večje breme, kot do sedaj.
Občutki z minulega EP so verjetno
še sveži. Toda za prve analize se
je verjetno že našel čas?

takega bi morali dosledno izpolnjevati,
kar smo se dogovorili. Tako da ja,
občutki so mešani.

Kar se tiče EP bi rekel, da smo pokazali
dve plati. Pokazali smo, da se lahko
kosamo z vsakim, pokazali pa smo
tudi, da lahko izgubimo z vsakim,
tudi slabšim nasprotnikom. Ne bi si,
denimo, smeli privoščiti takšnega
padca v igri, kot se nam je zgodilo
proti Čehom. To je bilo katastrofalno.
Tako da, res je, prvi cilj, preboj v drugi
krog smo ustvarili, toda za kaj več smo
si v prvi vrsti krivi sami. Verjamem,
da bi lahko dosegli kaj več, toda za kaj

Tudi sam si dobil veliko
priložnosti. Pravzaprav celo več,
kot smo pričakovali. Si z svojo
igro zadovoljen?
Na določenih tekmah sem si dokazal,
da se lahko kosam z vsakim, da lahko
igram tako, kot je potrebno igrati na
takih tekmovanjih, spet na drugih
tekmah pa se je pokazalo, kaj mi še
manjka in kaj moram popraviti, na čem
moram še delati. Sem pa igral na nekem

nivoju s katerim sem zadovoljen.

Razlike pod novim vodstvom
so očitne. Kaj je največja
sprememba, ki jo je uvedel Noka.
Tega verjetno sam niti ne veš, kaj
pa so rekli starejši kolegi?
Spremembe v načinu igre seveda
so. Prej smo bili bolj pod balkanskim
vplivom. Igrali smo počasneje. Zdaj
želimo igrati hitreje in tega nismo bili
navajeni. To je na določenih tekmah
tudi delovalo, če pa se nismo natančno
držali napotkov, ki smo jih dobili pred
tekmo, potem je sledil tudi razpad
sistema. Tehnične napake so bile,
toda eno so tehnične napake, drugo
pa napake, ki so se nam dogajale na
nekaterih tekmah. Kar se v obrambi
tiče, pa je tudi bilo vidno kaj je novega.
Skratka novosti so na vseh ravneh. Mi
jih pa moremo še dodobra osvojiti.

Končen razplet evropskega
prvenstva? Te je kaj presenetilo
ob končnem vrstnem redu prvih
treh ekip?
Rekel bi, da je razpletlo pričakovano,
če pa bi bilo drugače, tudi nebi
bilo nepričakovano. Kajti na tem
evropskem prvenstvu je bilo toliko
izenačenih ekip, ki bi lahko posegle

foto: RZS
po vrhu, pa ne bi bilo nič čudnega.
Favoriti so se videli šele proti koncu
drugega dela. Tudi Islandci na 3. mestu
so v vzponu, kazali so dobre igre že
v skupini, pa potem naprej. Res pa
je, da je trenutna forma na takšnih
tekmovanjih kar pomembna in Islandci
so bili v izjemni formi.

Zdaj pravega počitka ni. Čakajo
te klubske obveznosti in silovit
tempo na dveh frontah.
Ja čaka nas res ogromno dela. Sploh
sedaj, ko so se zgodile spremembe, ki
so kar precejšnje. Tudi zaradi menjave
trenerja. Imamo pa še vedno visoke
cilje in prav je tako. Drugi del lige
prvakov si želimo odigrati na visokem
nivoju, kako pa bomo zdržali ta tempo
ob vseh odhodih pa je vprašanje.
Dejstvo je, da bomo morali dati od
sebe maksimum, sploh mi mlajši in pa
tisti, ki do sedaj niso toliko igrali ali
imeli pravice nastopa v Ligi prvakov.

Za začetek pa »tvoj Slovan«.
Ja, proti Slovanu se nikakor ne smemo
zafrkavat. Potrebno se je temeljito
pripraviti na njih. Vse narediti, da
začnemo v prvenstvu tako, kot je
potrebno, da dobimo nek zagon. Prva
tekma je zmerja pomembna.

Pokličite 080 70 77
in preverite, kako lahko
prihranite do 150 €!
EMNO
R
T
S
K
E
ENA

C
DOBRAarne

za vnike!
voz

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.
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Reach your impossible with the lighter, lower and faster Glove CC7.
Play hard. Stay cool.
Impossible is nothing.

NIKO MEDVED – mladi up Gorenja spet poškodovan!
Komaj smo čakali njegove vrnitve. Tudi sam je komaj čakal. Delal je
močno in pridno. Delal je veliko, toda sredi priprav pred novo sezono
se je znova poškodoval. Je šlo za natrgane vezi ali celo počene, bomo
izvedeli v teh dneh. Vsekakor je velika okrepitev ekipe Branka Tamšeta
zaenkrat le na papirju.
Kaj se je pravzaprav zgodilo?
Na tekmi s Sevnico sem igral približno
15 minut. Odlično sem se počutil, bil
sem razpoložen. Prav užival sem.

Potem pa, tik preden sem želel ven,
sem tekel v zadnji protinapad in pri
doskoku nesrečno doskočil. Čutil sem,
da mi je nekaj »škrtnilo« v kolenu,

začutil sem bolečino, potem mi je
koleno še zateklo in sem vedel, da ne
bo nič dobrega.

Kakšna je diagnoza?
Zaenkrat še ni podrobnejših
informacij, saj moram opraviti še nekaj
pregledov. Lahko da imam natrgane
kolenske vezi, lahko da celo strgane.

To je velik šok za ekipo, verjetno
zate še hujši?
Ja to je res neverjetno. Tako zelo
sem se veselil prihoda nazaj v ekipo.
Odlično sem se pripravljal, saniral
poškodbo. Imel sem super občutek,
zdaj pa tole…

Pa še liga prvakov je bila v igri!
Ja, še to. Želel sem si prvega nastopa
v ligi prvakov, vendar očitno bom
moral tudi na to še počakati.

Kaj počneš sedaj?
Lahko treniram po posebnem
programu. Teči ne smem, lahko pa
vozim kolo in delam v fitnesu.
Vseskozi mi pomaga Ante.

Si gledal EP v Avstriji? Si
presenečen nad čim?
Niti ne. Nisem imel posebnih želja.
Kar je, je kar nekako v skladu s
pričakovanji.
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25 HITRIH:

Klemen Cehte
Najboljša lastnost ki jo mora
imeti ekipa’

Brez česa ne greš nikamor?
Mobilnega telefona.

Teamspirit - ekipni duh.

Na koga se lahko vedno
zaneseš?
Na družino.

Tv ali računalnik?
Za koga navijaš, tudi v drugih
športih?

TV.

Manchester United.

Na fotelju pred televizorjem.

Idealne počitnice so?

Naj jed in pijača?

14 dni na samotnem otoku.

Škampi na buzaro, hobotnica izpod
peke, ledeni čaj.

Kako se » odklopiš«

Verjameš v ljubezen na prvi
pogled?
Ne.

Idealno jutro po tekmi?
Da sem spočit in me nič ne boli.

Kaj misliš da ljudje cenijo pri
tebi?

Najljubši predmet poleg žoge?

Odkritost, sproščenost.

Tv daljinski upravljalec.

Kdaj si začel trenirati in zakaj?
Začel sem pri 11 letih, zaradi
odvečnega prostega časa.

Pri katerem trenerju si se
največ naučil?

Kdaj si doživel največje
presenečenje in kdo te je
presenetil?
Ko sem dobil poziv za reprezentanco.

Naj film, knjiga, pevec, skupina?
Kaznilnica odrešitve, Komu zvoni,
Bruce Springsteen, U2

Največ znanja mi je podaril Marko
Šibila.

Kdaj si ogledal zadnjo
predstavo, koncert?

Za kateri klub bi najraje
zaigral?

Koncert Gibonni, predstava je bila
nazadnje v osnovni šoli a se ne
spomnim katera.

Za Barcelono.

Kaj najraje oblečeš?
Najboljši igralec na svetu?
Jerome Fernandez.

Talent ali trdo delo?
Delo.

Najlepši in najbolj boleč
rokometni spomin?
Najlepši je debitantski nastop z
reprezentanco, najbolj boleč pa je ne
igranje v ligi prvakov in spremljanje
soigralcev s tribune.

Naj tekma do sedaj?
Nemčija - Slovenija, ko smo igrali v
Celju in za las izgubili.

Si vraževeren, in kako?
Ne.

Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Žvižej, Skok…
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Športna oblačila.

foto: RZS

EHF Champions League Sponsor

EHF Champions League Partners

EHF Champions League Web Sites

ehfCL.com

ehfTV.com

T H I S C O M PA N Y P R E S E N T S

ehfFinal4.com
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ZAKLJUČEK

Kam gre naš rokomet?
Days of thunder (dnevi grmenja)
so mimo. Pravi ljubitelji rokometa
smo bili minule dni zagotovo z enim
očesom ali ušesom vseskozi pri naših
severnih sosedih. No, nekatere smo
videli tudi v neposrednih prenosih
na tribunah. Pohvalno. Kaj pa naša
reprezentanca? Zdaj bomo seveda
vsi najbolj pametni, kako je bilo to
in kako ono. Tega smo že vajeni. Pa
vseeno. Pred začetkom EP je bilo
največ skeptikov, ki po tistih nekaj
pripravljalnih tekmah niso videli
Slovenije niti med tremi potniki iz
svoje skupine. Potem pa, ko so fantje
ostali neporaženi, so apetiti strmo
narasli. Opravičeno ali ne? V nekaj
dnevih smo se morali pomeriti s
Švedsko, Nemčijo, Poljsko, Francijo,
Španijo… in pričakovali smo veliko.
Mhm. Prve tri tekme smo še bili
v igri celo za kaj več, potem smo
padli. Toda temelji so dobri, zdravi.
Selektor je dobil vpogled v ekipo.
Prav gotovo bo po analizi dobil
dodatne odgovore na to, kdo še sodi
v reprezentanco in kdo ne več. Prav
gotovo je v teh dnevih videl tudi vse
tisto, kar mu ni uspelo v dneh priprav
na EP. Prav gotovo je on oseba, ki ga
slovenska reprezentanca potrebuje
saj je v svojem delu začel združevati
nemško organiziranost in balkanski
nadih. Rekel bi, da je to dobitna
kombinacija. In prav gotovo je med
vsem tem dodobra uigral tudi zunanjo
linijo svojega bodočega kluba…
In med tem se je seveda tudi v RK
Gorenje Velenje zgodilo marsikaj.
Številni sestanki, pogajanja in
racionalnejše poslovanje v prihodnje
so dodobra spremenile ekipo. Odhod
je bil množičen (Sovič, Datukašvili,
Kavaš, Mlakar, Obrvan), luknja je
velika in izgleda, da je Gorenje pred
veliko preizkušnjo. Mogoče največjo
po osamosvojitvi. Klub se želi vrniti
na zdrave temelje in s polnimi
– zdravimi pljuči zadihati v novem
letu. In klub je na čelo stroke postavil
najmlajšega trenerja, ki ga je Gorenje
kadarkoli imelo. Trener, ki se je po
igralski karieri začel kaliti v domačem
klubu in imel odličnega mentorja.
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Konec koncev je ekipo pripeljal do
državnega naslova in kaznovanemu
trenerju močno olajšal delo. Zdaj,
ko je odšel tudi njegov učitelj je
dobil priložnost. Povsem opravičena
in hrabra poteza. Priložnost, da
dokaže svojo strokovnost in veliko
ljubezen do rokometa. Toda potrebno
bo ostati realen in v dani situaciji
potegniti iz ekipe maksimum. V igri
bo več prostora za mlajše, domače
igralce, ki do sedaj niso prišli med 16
igralcev za klop. Konkurenca je bila
huda. Zdaj bo priložnost tudi za to.
Kaj pa možnosti? Državno prvenstvo
še ni odločeno, toda Celjani imajo
ogromno prednost in dobro uigrano
moštvo po minulem EP. V ligi prvakov
pa je še vedno vse odprto za drugi
krog. Že kaj kmalu, po izredno
natrpanem februarju bomo dobili
kakšen odgovor več. Vašo podporo
dragi ljubitelji rokometa pa bomo
potrebovali na vsaki tekmi. Še
posebej na domačih tekmah lige
prvakov proti Chamberyju in Kielcam.
Tako Francozom, kot Poljakom smo
marsikaj dolžni. Čas je, da se jim
oddolžimo. Toda ne prehitevajmo.
Najprej mora pasti Slovan…
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