
Devetka, mesečnik RK Gorenje Velenje, letnik 13, številka 7/09-10

27. maj, od 16. ure naprej velika humanitarna akcija RK Gorenje. 
Tekme mlajših selekcij, zabava, glasbeni gostje, upokojitev 

dresa, revijalna tekma Gorenje včeraj – Gorenje jutri
in še marsikaj….

KONČUJE SE DRŽAVNO PRVENSTVO, OBETA SE ŠE ENA POSLASTICA: 
GORENJE VELENJE – CIMOS KOPERRDEČA DVORANA,SOBOTA, 16.5 OB 17. 30
BODI Z NAMI OB IGRIŠČU!



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. 

www.gorenje.si
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Zamislite si, kako lepo se 
lahko izteče letošnja sezona. 
Že tako ali tako je bila več kot 
uspešna. Glede na vse tegobe 
in težave, ki smo jih prebrodili 
ekspresno hitro, se je klub 
spet postavil na noge in zaprl 
usta vsem skeptikom, ki so 
rumeno-črni klub že pokopali. 
Pa se ni zgodil črn scenarij. 
Še več. Gorenje je kljub vsem 
tem prej navedenim zadevam 
še naprej konkurenčen. In 
to kako konkurenčen. Kdo 

si upa danes napovedati, kakšen bo vrstni red na koncu? Tale 
članek je sicer nastajal v torek, v sredo pa se igrajo tekme, tako 
da je mogoče že kaj več jasnega, toda ne  glede na to je letošnja 
končnica pokazala, da je zadetek v polno. Izjemna izenačenost 
klubov pri vrhu in klubov od 4-6, ki vseskozi krojijo usodo velikih. 
Kaj bi šele bilo, če Celje v prvem delu nekajkrat nebi v zadnjih 
sekundah izvleklo pozitivnega rezultata? Vse bi bilo še bolj tesno. 
Zdaj pa je tesno malo manj na prvem mestu, toda še kako tesno 

na drugem.
Toda pustimo to in uživajmo vsako tekmo do konca tako, 
kot to počno naši junaki. Ne gledajo preveč naprej, za njih je 
pomembna samo vsaka naslednja tekma, tako naj velja tudi za 
nas. Imamo težave, v končnici smo igrali brez Bezjaka in morebiti 
zaradi tega izgubili tekmo v Kopru, zdaj smo brez Bajrama, ki 
se je s svojo borbenostjo spet uvrstil v reprezentanco, kjer so še 
Bezjak, Skok, Cehte, Natek… Pa še kdo bo. Skratka, ko je najtežje, 
smo najboljši. In najboljši so tudi naši kadeti, ki jih je trener 
Tomaž Juršič popeljal do zlata v državi. Tako se dela, v Velenju 
rastejo novi rokometni junaki in kot je dejal Branko Tamše v 
intervjuju na naslednjih straneh, zagotovo bo koga v prihodnosti 
» vrgel v vodo« in upa da bo splaval na površje v tem krutem 
športu.
Opozoril bi vas še na humanitarno akcijo našega kluba, ki je 
novost v slovenskem prostoru in je vredna tega, da jo obiščete, 
se zabavate ob rokometnem spektaklu in družite z rokometaši. 
Veselo bo, pa še izkupiček od prodanih vstopnic gre v prave roke, 
otroci se bodo lahko v velenjskih vrtcih igrali bolj kvalitetno.
Torej če ne prej, se vidimo na tekmi s Koprom v nedeljo!

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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Če bi odločala zadnja tekma…
UVODNIK

7 KLEMEN CEHTE: Kaj si mislijo o meni?

8 KAJ POČNETA VID KAVTIČNIK IN LUKA 
DOBELŠEK?

12-13 BRANKO TAMŠE IN ANTE BOJIČ: 
24 ur na dan o rokometu
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NE ZGODI SE VELIKOKRAT, 
MARSIKATEREMU KLUBU SE PRAVZAPRAV 
NIKOLI NE ZGODI, DA PRIDE V GOSTE TAKO 
RENOMIRAN NASPROTNIK, KOT JE CIUDAD REAL. 
NO, GORENJU SE JE TO ŽE DVAKRAT ZGODILO. 
TUDI V TEJ SEZONI, KO SMO Z ŽREBOM DOBILI 
TEGA ŠPANSKEGA VELIKANA, SE JE MARSIKOMU 
NASMEJALO DO UŠES. IN BILO JE KAJ VIDETI. NAŠI fANTJE NISO PUSTILI SLABEGA 
VTISA, ZABAVALI PA SO SE TUDI GLEDALCI. NA TEJ TEKMI NI MANJKALO OSEB IZ 
SVETA GLASBE, Z NAMI JE BIL 6PACK ČUKUR, S POLITIČNE SCENE MINISTER MATEJ 
LAHOVNIK IN DRUGI GOSTJE, NA TEKMAH JE BIL TUDI CVET SLOVENSKE LEPOTE NA 
ČELU Z MISS UNIVERSE MIRELO KORAČ TER BIVŠO MISS SLOVENIJE NATAŠO KRAJNC, 
ŠTEVILNI GOSPODARSTVENIKI, ŠPORTNIKI IN SEVEDA VI NAVIJAČI. PODELILI 
SMO TUDI VELIK ČRN HLADILNIK TISTEMU, KI JE NAPOVEDAL PRAVILEN REZULTAT 

TEKME, PREDSEDNIKU KLUBA fRANJU 
BOBINCU JE TRENER BRANKO TAMŠE 
IZROČIL DRES Z NJEGOVIM IMENOM 
IN ŠTEVILKO, SKRATKA BIL JE PRAVI 
ROKOMETNI PRAZNIK. MI SMO ZBRALI 
NEKAJ ZANIMIVIH POSNETKOV Z 
NAŠIM OBJEKTIVOM.

Bilo je noro!
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Foto: Stane Vovk
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Ivan Čupič:

»Akcija je super. Ko smo bili v 
Španiji na tekmi s Ciudadom 
smo sedeli skupaj 

z Stanetom Ostreličem in 
Ivom Milovanovičem. Padale 
so dobre ideje in zdaj se 

to uresničuje. To bi moral 
biti izreden dogodek, prišli 
bi nekateri vplivni ljudje, 
pričakujem številne igralce in 
veliko publike, kar je 

zagotovilo za dober spektakel. 
Pravo »fešto«. To naj bi bil 
samo začetek nečesa, kar bi 
moralo prerasti v tradicijo.«

Miha Žvižej:
»Tej akciji lahko rečem samo 
hvala bogu, da se je nekdo 
to spomnil. Te akcije so 
dobrodošle in bi jih moralo 
biti še več. Konec koncev ne 
gre za neke super pomembne 
tekme, ni takšne fizične in 

psihične obremenitve, temveč 
za druge stvari. Igralci se 
sprostimo, priložnost je za 
hece, za atraktivne poteze 
ipd., katerih igralci med 

prvenstvom ne moremo 
ravno izkoriščati na pretek.  
Če pa ob tem narediš kaj 
dobrega za nekoga pa še 
toliko bolje.«

Momir Rnič:
»Ne vem še, če bom lahko 
prisoten. Glede na to, da sem 
na spisku reprezentance, ki se 
bori za svetovno prvenstvo 
2011, ki bo na Švedskem. Tako 
da, na žalost, reprezentanca 

27. MAJ 2010 PREDSTAVLJA NOV 
MEJNIK V PESTRI ZGODOVINI 
VELENJSKEGA ROKOMETA. OB 
OKROGLIH OBLETNICAH KLUBA 
IN NJEGOVEGA GLAVNEGA 
POKROVITELJA JE PADLA 
ODLIČNA IDEJA, DA SE TA DA 
PRIREDI POSEBEN ROKOMETNI 
DOGODEK, KI PA IMA POLEG 
ŠPORTNE ŠE DOBRODELNO NOTO. 
V SVETU SEVEDA TOVRSTNI 
DOGODKI NISO NIČ NOVEGA, ZA 
SLOVENSKI ROKOMET PA JE VSAK 
TAK DOGODEK DOBRODOŠEL IN 
V VELENJU SE BO SPET PISALA 
ZGODOVINA. IGRALCI SO NAD TO 
HUMANITARNO PRIREDITVIJO, 
KJER BODO IZKUPIČEK 
OD VSTOPNINE NAMENILI 
IGRALOM VELENJSKIH VRTCEV, 
NARAVNOST NAVDUŠENI.  

VELIKA HUMANITARNA AKCIJA RK GORENJE

Izjave igralcev RK Gorenje
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Miha Žvižej:
»Je super fant, na trenutke 
deluje malo raztreseno, 
večkrat se mu nasmejimo in 
mislim da super sodi v naš 
krog. Ima velik doprinos pri 
vzdušju v ekipi in je eden 
tistih ki skrbijo za smeh v 
ekipi.« 

Aljoša Štefanič:
»Je sam svoj tip, včasih 
spušča čudne zvoke, lahko 
bi se prijavil na Slovenija ima 
talent.«

Rok Šimič:
»Njegovo pravo ime je Joc.«

Matevž Skok:
Joc je zanimiv človek. Izredno 
zanimiv. Zanimiv govorec, zna 
se pošaliti iz vsakega od nas, 
mi pa tudi iz njega in nikoli 
ne zameri. Zna nas nasmejat. 
V igri je izreden borec. Imam 
samo dobre stvari za povedati 
o njem. Adnan 

Harmandič: 
»Klemen je zelo dober fant, 
večinoma časa se drži zase.«

Andrej Petrov

Kaj si mislijo o meni?
KLEMEN CEHTE

ima prednost pred tem. Bilo bi 
mi sicer izredno prijetno igrati 
na taki tekmi, z nekaterimi 
igralci, ki so tukaj igrali in ki 
še bodo. Zagotovo bo lep 
dogodek in ga vsekakor 
podpiram. Želim si, da bi bila 
dvorana polna.« 

Klemen Cehte:
»Taka humanitarna akcija 
je vselej dobrodošla, kajti 
denarja za pomoči potrebnim 
ni nikoli dovolj. Podpiram te 
akcije in se je bom z veseljem 
udeležil. Super ideja, upam, da 
bo uspela.«

Marko Bezjak:
 »Vsaka humanitarna akcija je 
za pozdraviti. Ta poteza kluba 
je res lepa in priložnost, da se 
nekateri igralci spet srečamo 
in da gre denar v prave roke, 
to je lepa gesta in bi morala 
biti uporabljena celo večkrat 
na leto.«

Dejan Tamše 
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Kaj počne Vid Kavtičnik?
LE KDO GA NE POZNA? 
TUKAJ JE ZAČEL SVOJO 
ROKOMETNO POT IN 
HITRO NAŠEL SVOJO 
POT V SVET, KO SE JE KOT 
GOLOBRADI MLADENIČ 
PODAL V KIEL, KJER JE 
OSVOJIL  TOLIKO, KOT 
MARSIKDO V SVOJI CELI 
KARIERI NE OSVOJI. 
ZDAJ JE V fRANCIJI, V 
MONPELIERJU IN POSTAL 
JE OČKA. SE VAM ZDI, 
DA GRE ZA ZGODBO O 
USPEHU? PRAV GOTOVO!

 Vid, še vedno te spremljamo na vsakem koraku, kako pa 
ti spremljaš nas, velenjski in slovenski rokomet?
»O seveda spremljam. Sem kar na tekočem. Gorenje sem 
spremljal v ligi prvakov. Videl sem, kako so presenetili v 
nadaljevanju, koga vse so premagali, čeprav niso bili favoriti. 
Spremljal sem tudi tekmo s Celjem, kjer je bilo veliko polemik 
in je zmagalo Gorenje. Končnica je kar zanimiva, toda mislim, 
da je Celje z Zormanom precej boljša ekipa in skoraj ne 
verjamem, da lahko izgubi naslov, čeprav se je razlika znižala. 
Je pa dobro, da je prvenstvo tako zanimivo.«

Sam si poškodovan že kar nekaj časa, kako dolgo 
še pričakuješ da boš okreval? Prvenstvo je ravno 
v zaključku, sicer imate prednost, toda ali le-ta že 
zadostuje za naslov državnih prvakov?
»Vsaj kakšna dva tedna bom  še miroval, potem pa bom videl. 
Ja prvenstvo pri nas je skoraj gotov. Sicer so še 4 tekme do 
konca in moramo od teh štirih zmagati vsaj eno. Pred dnevi 
smo izgubili prestižni derbi s Chamberyem pri njih, vendar 
imamo kar 5 igralev poškodovanih, tako, da ni bilo mogoče 
zmagati, pa še ni bilo potrebno tvegati, ker imamo še finale 
pokala, tako da bomo v miru odigrali prvenstvo do konca 
in upam, da bomo vse tri lovorike prinesli v našo vitrino. Mi 
imamo namreč dva pokalna tekmovanja.«

Tudi v ligi prvakov so vam jo zagodle poškodbe. Ti in 
Nikola Karabatič ter Gigou in še kdo je manjkal, tak 
Montpelier pa ni konkurenčen za final four, kajne?
»To so mislili vsi, toda mi smo kljub temu verjeli, da nam lahko 
uspe .Ob vseh teh poškodbah smo imeli še smolo z izvajanjem 
sedemmetrovk, ki so odločile potnika na final four. Zame je bil 
to kar velik neuspeh, saj smo imeli vse postlano, da pridemo 
na zaključni turnir. Če bi bili popolni, bi zagotovo zaigrali na 
zaključnem turnirju. »

27. maja bo v Velenju izjemen dogodek. Gre za 
humanitarno akcijo, kjer se bodo pomerili tudi igralci, ki 
so nekoč igrali v Gorenju. Vabljen si tudi ti, ampak tvoje 
prvenstvo se zaključi šele v začetku junija?!
»Ja, to je res škoda. V Franciji takih dogodkom praktično ni, tukaj 
obstajajo neke licitacije, kjer igralci podarimo kak kos opreme, 
majice, hlačke, ki se potem licitirajo in gre denar v dobre namene. 
V Nemčiji pa je bilo več tega. Seveda mi je žal, da ne bom mogel 

Luka Dobelšek
PRAVI POZNAVALCI VERJETNO VESTE, DA JE LUKA PO 
ODHODU IZ GORENJA ODŠEL V NEMČIJO. KER JE PODPISAL 
ZA DRUGOLIGAŠA SICER NI TAKO NA UDARU, KOT BI BIL 
SICER, TODA NJEGOV SEDANJI KLUB JE BLIZU PRVE NEMŠKE 
BUNDESLIGE. ZAČEL JE TOREJ V KLUBU TUS N-LüBBECKE, ZDAJ 
PA JE V TV EMSDETTEN, KJER BO OSTAL ŠE ENO LETO.

»Super se imam, nimam slabih izkušenj, zadovoljen sem z 
odločitvijo, da grem v tujino, nikoli mi ni bilo žal. Mesto je 
sicer veliko kot Velenje, vendar ima bolj razgiban center, kjer 
je več dogajanja.«

Primerjavo zdaj verjetno že lahko narediš s klubom, v 
katerem si bil prej?
»V prvi vrsti je razlika ta, da ekipa ni sestavljena iz samih 
profesionalcev. Tu pol ekipe hodi v službo ali fantje še študirajo. 
Treniramo enkrat dnevno. Sicer pa je klub zelo urejen, 
obveznosti ni toliko ob samem rokometu, klub pa je dobro 
organiziran in nimam nobenih pripomb.«

Kaj pa soigralci? Si edini tujec v moštvu?
»Ne, nasprotno. Tujcev je precej. Krožni napadalec je Šved, levi 
zunanji Danec, na desnem krilu igra Nizozemec, na desnem 
zunanjem Čeh in Hrvat, srednja sva jaz in srbski igralec, vratar je 
Islandec, ostali pa so Nemci.«

Velenje kaj pogrešaš?
»Seveda ga. Sicer je bilo lani, ko z menoj še ni bilo Vesne težje. 
Zdaj je zaključila šolanje, naredila je pravosodni izpit in se 
preselila k meni. Seveda si bo poskusila najti službo tukaj. Z 
ostalimi pač komuniciramo po skypu, telefonu, tako da ni težav.«

Kako vam kaže v prvenstvu? Tudi vam se končuje junija.
»Zaenkrat smo drugi in mislim, da je povsem realno, da bomo 
drugi tudi na koncu. To pomeni, da se bomo borili za vstop v prvo 
ligo. Najprej z drugo uvrščenim iz 2. lige jug, šele potem s tretjim 
najslabšim iz Bundeslige. Zadeva je kar težka, vendar se lahko 
zgodi tudi to, da zaradi finančnih težav nekaterim klubom ne bodo 
podelili licence in imamo možnost tudi tako priti v 1. ligo. Vendar 
to bo znano sredi junija, ko se nam končajo obveznosti. zato mi 
je tudi žal, da se ne bom mogel udeležiti humanitarne akcije, ki jo 
pripravljate, kar je res lepa gesta.« 

zaigrat, saj pridem v Slovenijo šele okoli 6. junija. Bi pa rad povedal, 
da je ta ideja res odlična in da ima Slovenija še premalo teh 
dogodkov. lepo, da so se tega spomnili prav v Velenju.«

Kaj pa tvoje življenje. Se ti je z rojstvom hčerke kaj 
spremenilo?
»Hja. Ja in ne. Drugače je že, toda pomembno je, da je vse ok, da 
je zdrava in da ni problemov. Vse ostalo ni pomembno.«

Dejan Tamše

KAJ POČNETA VID KAVTIČNIK IN LUKA DOBELŠEK?



9

LX-telegrami
Skrivnost presenečenja

LX-voščila in LX-darila so prijetno 
presenečenje za vsakogar. Celotno 
ponudbo LX-telegramov si lahko ogledate 
na www.posta.si ali na najbližji pošti.

Telegram lahko oddate na www.posta.si, 
na brezplačni telefonski številki
080 14 10 ali na najbližji pošti.

www.posta.si

DARILNI BON COCOONDARILNI BON LISCA DARILNI BON TERME KRKA

KNJIGA "EROTIČNA MASAŽA"

ZLATA
PENINA Z 
ZLATIMI 

DELCI*

DARILNI SET AROMA

ROŽNAT ALI MODER DEŽNIK V STEKLENICI 
IN ROŽNAT KOMPLET DENARNICE IN ŠALA

DARILNI GRAM ZLATA*M
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DARILNI BON ZA PANORAMSKI LET Z 
JADRALNIM PADALOM ALI DARILNI BON ZA 
PANORAMSKI LET Z LETALOM ZA TRI OSEBE

Darilni bon velja za nakup 20 osebnih poštnih znamk z oznako A.
Bon je unovčljiv v enkratnem znesku (oz. z enkratnim naročilom).  

Zamenjava bona za gotovino ali drug izdelek ni možna.

DARILNI BON ZA OSEBNE POŠTNE ZNAMKE

PLASTIČNI MAGNET S SPOROČILOM, 
NA VOLJO RAZLIČNA SPOROČILA

SRČEK IZ LECTA IN
TRI SVEŽE SEZONSKE CVETLICE

TERANOV 
LIKER *

SREBRNA VERIŽICA Z OBESKOM IN 
VGRAJENIMI KRISTALI SWAROVSKI

BELO VINO 
ZELEN*

COPATI ''50'' IN ZELENI COPATI

IGRA SUDOKU
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Marko Bezjak:

»Mislim, da je bilo to 
obdobje zelo uspešno, edini 
»kiks« je bil v Ormožu, vse 
ostalo pa je bilo, kot smo si 
zamislili. Mogoče bi lahko 
še v Kopru kakšno točko 
dobili, toda izteklo se je 
drugače. Mi seveda gremo 
tekmo za tekmo, nismo se 
predali, »igrajo« pa nam 
tudi drugi rezultati, tako da 
gremo do konca. Trebnje 
je denimo premagalo Celje 
brez Zormana, s tem pa se 
je pokazalo, da so tudi oni 
ranljivi in videlo se je, da 
moramo upati do konca, kajti 
možnosti so še vedno odprte.«

Klemen Cehte:

»Joj ne upam si napovedovati, 
možnosti je še kar nekaj, 
napovedi pa so nehvaležne. 
V igri je še marsikaj in upam, 
da bo tako do zadnje sekunde 
prvenstva. Če bo odločala 
zadnja tekma, bi bila to 
zagotovo češnja na torto 
tega prvenstva. Če bi nam 
to uspelo zrežirati, bi bilo to 
primerno za kak film. Upam, 
da bo res tako.«

Momir Rnič:

»Moja ocena je taka, da je 
škoda samo točke iz Ormoža, 
ki bi nam sedaj prišla še kako 
prav. Toda od novega leta smo 
odlično pripravljeni, Ante je 
odlično pripravil ekipo, Branko 
pa s sijajno taktiko super 
krmari v vseh tekmovanjih. 
To tudi pomeni, da kakor se 
sedaj odvijajo tekme, lahko 
računamo, da bo zanimivo do 
konca. Atmosfera v klubu je 
sedaj super, tudi naša forma 
je na visokem nivoju, tako da 
te zadnje tekme pričakujemo 
izredno dobro pripravljeni. 
Jaz sem že takrat, ko sem 
podpisal za Celje povedal, 
da se bom s svojim sedanjim 
klubom potegoval za nov 

naslov državnih prvakov, kar 
je edino športno. Računam na 
same zmage do konca sezone. 
To bi bilo enkratno.«

Ivan Čupič: 

»To leto res vse »klapa«. 
Od novega leta dalje smo 
presenetili vse, tudi sami sebe. 
Edino kar ne moremo pozabiti 
je ta točka v Ormožu. Toda 
kar je je, zdaj je prvenstvo 
odprto. Stvari so jasne, lahko 
smo prvi, lahko smo drugi in 
lahko smo tretji. Edino, kar 
nam ne odgovarja je to, da 
ne odločamo sami o sebi, 
temveč, da moramo čakati na 
spodrsljaj Celja, kar je zmeraj 
nehvaležno. Toda mi gremo 
do konca tekmo za tekmo, 
upamo na zmage do konca, 
potem pa bomo videli kako 
bo. Kakorkoli bo že, mislim, 
da moramo biti zadovoljni s 
sezono. Dobro, izpadli smo v 
pokalu proti Preventu, to res 
ni bilo prijetno, vse ostalo pa 
je bilo in je še dobro.«

Kaj, če bo odločala zadnja 
tekma?
»Ja če bo odločala zadnja 
tekma bi bilo po mojem še 

najslajše. To smo pokazali tudi 
lani, ko smo se po zadnji tekmi 
veselili naslova. Najboljši 
smo prav na odločilnih 
tekmah. Mislim, da bi bilo za 
velenjski in celjski, pa tudi 
slovenski rokomet najboljše, 
če bi odločala zadnja tekma. 
Zagotovo bi bil Zlatorog poln 
in končno bi se lahko videlo, 
kdo je res najboljši.«

Ado Harmandič:

»Po vseh teh spremembah 
in težavah kluba se je vse 
čez noč obrnilo. Res nismo 
pričakovali tega. Prav super 
se je izteklo. Še igralci smo 
presenečeni, kaj se je zgodilo 
po tej krizi s plačami in 
odhodi. Toda zdaj smo v igri 
za prvaka, zdaj ne smemo 
popustiti. Čakamo vsakega 
naslednjega tekmeca, če bo 
šlo tako, kot smo sposobni, 
potem bo lahko še zelo 
veselo.«

Zmago Trima nad Celjem 
ste sprejeli zelo mirno, brez 
evforije?
»Ja res smo mirno sprejeli 
zmago Trima nad Celjem, 
ker smo si že zdavnaj prišli 
gor, da če pademo v evforijo, 

OD NOVEGA LETA DALJE SE JE V NAŠE KLUBU PRECEJ SPREMENILO. TISTI, KI SPREMLJATE NAŠE ROKOMETAŠE STE PRAV GOTOVO 
NA TEKOČEM, KAJ VSE SE JE ZGODILO. TIK PRED KONCEM PRVENSTVA, KO ŠE NIČESAR NI ODLOČENO, KO SO GLAVE ŠE DOKAJ 
HLADNE, SE JE MOGOČE ŽE OZRETI NAZAJ IN MALENKOST NAPREJ. VSAJ DO KONCA PRVENSTVA, KI BO OČITNO TUDI LETOS VEČ 
KOT DRAMATIČEN. IGRALCI SO PODALI ZANIMIVE IZJAVE, KI PA SO SI ZA OBDOBJE OD NOVEGA LETA DALJE SILA PODOBNE.

Pogled nazaj in do konca prvenstva



11

lahko že naslednji dan mi 
prejmemo klofuto. Tako smo 
ta rezultat sprejeli povsem 
normalno. Zdaj se seveda bolj 
koncentriramo sami nase, 
čakamo naslednjo tekmo…«

Miha Žvižej:

»Fenomenalno je bilo to, 
ko smo se aktivno vrnili v 
igro v ligi prvakov. Branko 
je v ekipo prinesel nek nov 
veter, ekipa se je sprostila, 
mi mladi smo postali prava 
klapa, ne glede na to, da 
se je ekipa spremenila je 
ekipa kar naenkrat začela 
delovati super. Naredili smo 
odmeven rezultat, tudi v 
domačem prvenstvu še ni 
vse izgubljeno, razlika se je 
zmanjšala. Zdaj, če bi rekel, 
da pa imamo vse možnosti 
za prvaka bi malo pretiraval, 
toda dokler smo zraven bomo 
poskušali. Šport je zanimiv. Če 
bo odločala zadnja tekma nič 
hudega. Tudi na takih tekmah 
smo lahko zmagovalci. 
Določeni fantje so to lani že 
dali skozi, imajo izkušnje in 
to je mogoče jeziček na naši 
strani tehtnice.« 

Dejan Tamše
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»Sem seveda izredno 
zadovoljen s tem delom 
sezone, od kar vodim ekipo. 
Na obeh frontah, kjer smo 
sodelovali, smo verjetno 
potegnili več, kot smo lahko 
pričakovali. Toda, kot športniki 
se pač ne moremo zadovoljiti 
s tem rezultatom in moramo 
upati do konca na najboljše, 
čeprav že vseskozi govorim 
to, da gledamo samo na 
vsako naslednjo tekmo, 
pokazati želimo  simpatično 
in učinkovito igro. Uspeva 
nam marsikaj, v končnici smo 
igrali malo tekem v kompletni 
postavi, toda to dokazuje, da 
nekateri igralci, ki dobivajo 
priložnost,  jo tudi izkoriščajo. 
Mene to veseli in želim si, 

da bi do konca delovali tako 
prepričljivo.«

Ta ekipa se počasi razhaja. 
Ti je že zdaj hudo, da ne bo 
ostala skupaj, potem ko 
ste se izredno ujeli v tem 
kratkem času?
»Ja seveda. Praktično gre cela 
postava Gorenja. Čupič, Natek, 
Harmandič, Žvižej in Rnič. To 
je pet igralcev, ki tvorijo jedro 
naše ekipe. Ne le, da so samo 
vrhunski igralci, imajo tudi 
močan karakter, so »liderji« 
ekipe. Vedeti moramo, da 
smo v zadnjem letu izgubili 
tri »liderje«: Soviča, Mlakarja, 
zdaj še Čupiča in ostale, ki 
so res super ljudje, ki »držijo 
garderobo skupa«j. Seveda 

mi je žal za njimi, saj smo se 
odlično ujeli in pred nami bi 
bila zelo svetla prihodnost, 
imamo namreč še precej 
rezerv, ki bi jih lahko v 
naslednji sezoni nadgradili. 
Toda šport je šport, tu ni 
sentimentalnosti. Pa še nekaj 
je, to je vendarle prva ekipa, ki 
sem jo vodil, zato me bodo na 
njo vezali še posebni spomini. 
Prišli bodo novi igralci, ne 

bo lahko spet vse na novo 
postaviti, po drugi strani pa 
seveda javnost okoli našega 
kluba vseskozi pričakuje 
visoke rezultate, borbo za vrh. 
Gorenje pač nikoli ni imeli 
nizkih ciljev. Seveda bomo 
skušali tudi naprej dati vse od 
sebe, da bo »klapalo« tako, kot 
do sedaj.«

Nova ekipa se tudi počasi 
sestavlja. Si zadovoljen 
s tem, kar je znanega do 
sedaj, mariskaj pa je še 
zavito v tančico skrivnosti?
»Zagotovo je o tem še 
prehitro govoriti. Potrebno 
je še malo počakati, da se 
prvenstvo konča, ker so vsi 
še vpeti v svoja okolja. Toda 
vse te igralce bo potrebno 
vkomponirati v ekipo, saj sam 
vrhunski igralec še ne prinese 
uspeha ekipi. Potrebno jih je 
uglasiti, da bodo delovali kot 
ekipa. Upam, da se bo ekipa 
čimprej postavila na noge, da 
bo homogena, čvrsta in da 
bomo našli voditelja na igrišču 
in garderobi.  Torej moramo iti 
novim zmagam naproti.«

TO, DA JE ČEZ NOČ DOBIL PRILOŽNOST V GORENJU ZDAJ 
ŽE VSI VESTE. TO, DA JE MARSIKOGA PRESENETIL S SVOJIM 
NAČINOM DELA IN REZULTATI TUDI VESTE. PRI TEH LETIH 
NI VELIKO TRENERJEV DOBILO MOŽNOST VODITI TAKO 
UGLEDNEGA KLUBA. POLEG TEGA JE KAR NAENKRAT 
MORAL V IGRIŠČE PROTI IZKUŠENIM PREKALJENIM 
MAČKOM V LIGI PRVAKOV, KJER SE JE SREČAL Z BOGDANOM 
WENTO, LAJOSEM MOSCAJEM, TALANTOM DUJŠEBAJEVOM,  
IRfANOM SMAJLAGIČEM IN OSTALIMI. RAZHAJA SE S 
SVOJO PRVO EKIPO, KI JO PREVZEL IN S KATERO JE NAŠEM 
MAGIČNI RECEPT. ČAKA GA SAMO ŠE SKLEPNI DEL V 
DRŽAVNEM PRVENSTVU. IN KAKO NAPREJ?

Branko Tamše - trener RK Gorenje
INTERVJU
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Očitno je med vama in med 
igralci neka kemija, ki je 
prej nismo občutili. Stanje 
se je drastično spremenilo. 
Na boljše seveda. Kako to?
 »Od novega leta dalje se 
je samo nadaljevalo to, 
kakor se je končala prejšnja 
sezona, ko smo osvojili prvič 
naslov državnih prvakov. 
Res je, kemija je nastala. 
Ekipa in novi trener sta hitro 
našla skupen jezik, igralci 
dajejo svoje, trenerji delamo 
svoje, uprava je naredila 
svoje, igralci so zadovoljni 
z minutažo  in to prinaša 
rezultate.«

Vajin odnos je tudi dober?
»Pa mislim, da sva midva 
dobro sodelovala od vsega 
začetka, tako, da samo 
nadaljujeva po tej poti. Rekel 
bi celo, da je najin odnos z 
Brankom še boljši, še več 
komunicirava, poznava se še 
bolje, tako, da je tudi ta odnos 
boljši.«

Rezultati so presegli 
pričakovanja! Si 
presenečen?
»Če ocenim ta del od novega 
leta naprej, je samo Ormož 
črna pika, medtem, ko ne 
vem, če je kdo pričakoval, da 
bomo premagali Ciudad Real. 
Vse ostalo je bilo pričakovano, 
nekaj pričakovanj pa smo celo 
presegli, saj na začetku, ko 
se je ekipa spremenila nihče 
ni upal preveč pričakovati. 

Potem pa so apetiti narasli. 
Na koncu smo padli v ta 
zmagovalni ritem, rezultati so 
prihajali in seveda je stanje 
povsem drugačno. Pa v 
Gorenju se odlično dela tudi 
z mladimi, kajti to se vidi tudi 
po številu reprezentantov v 
mlajših selekcijah ter seveda 
tudi med člani.«

Do tekme z Ormožem 
smo vedeli, da imamo 
dva kvalitetna vratarja, 
ki sta izredno izenačena 
in se dobro dopolnjujeta. 
Zdaj smo očitno dobili še 
tretjega – Taletoviča?
»Ni res, mi imamo pet dobrih 
vratarjev, toda nimamo toliko 
kapacitet, da bi lahko vse 
uporabili. (smeh)« 

Dejan Tamše     

29. LETNI PROfESOR ŠPORTNE VZGOJE PRIHAJA S 
KORČULE. V VELENJU PA JE NAŠEL SVOJE DELO, KI GA 
JE PRIČEL S PRIHODOM IVICE OBRVANA, NADALJUJE 
PA GA TUDI POD TRENERSKIM VODSTVOM BRANKA 
TAMŠETA. PRAV Z SLEDNJIM TVORITA ODLIČEN TANDEM, 
NAJMLAJŠI TANDEM V LIGI IN TUDI V LIGI PRVAKOV, KAR 
JE ZAGOTOVO VELIKO PRIZNANJE KLUBU RK GORENJE, DA 
JE DAL PRILOŽNOST TAKO MLADIMA STROKOVNJAKOMA, 
KI STA SVOJE DELO VEČ KOT OPRAVIČILA. ZDAJ JU ČAKA 
ŠE SKLEPNI DEL…  

Ante Bojič - pomočnik trenerja in trener vratarjev 
RK Gorenje

V tej sezoni si vodil tako 
mladince, kot tudi člane. 
Dela je bilo več kot dovolj. 
Bo tudi vnaprej tako?
»Seveda še vedno kombiniram 
mladinske treninge s člani. 
Imam tri treninge dnevno, 
veliko časa pa mi vzame tudi 
priprava na nasprotnike, 
analiza videa, montaža 
posnetkov, veliko tega česar 
navijači in laiki ne vidijo. Ves 
dan sem vpet v rokomet, 
tako da to ni tako malo dela. 
Kar se tiče mladincev mi je 
žal, da nismo osvojili naslova 

državnih prvakov, bili smo 
drugi. Po drugi strani pa 
moram reči, da sem razočaran 
zaradi sistema tekmovanja, 
ker ena tekma odloča o 
zmagovalcu. Igrali smo le 20 
tekem, kar je za to starostno 
obdobje premalo. Odloča en 
slab dan in si ob naslov. Po 
novem letu, ko sem prevzel 
oba pogona sem bil izredno 
obremenjen in mogoče , res 
mogoče, malce manj energije 
vložil v mladince in bi lahko 
kaj storil bolje, toda ne morem 
si očitati ničesar, lahko si 
nalijem čistega vina in rečem, 

da smo storili vse, da pridemo 
tudi med mladinci do naslova. 
Je pa tako, da ima ta ekipa 
premalo težkih tekem, saj smo 
vse ekipe od 3. mesta navzdol 
premagovali zlahka, ti igralci, 
ki pa zorijo in jih pričakujemo 
med člani, pa potrebujejo več 
težkih tekem, zato pričakujem, 
da bi se na tem področju kaj 
spremenilo, da bi bil mogoče 
tudi pri mladincih »play off«.

Pa člani?
 »Z novo sezono pa prehajam 
samo k članom, kar bo precej 
manj obremenjujoče. Seveda 

bom še naprej spremljal 
mladince, hodil na njihove 
treninge, jih spremljal in vabil 
na treninge članov. Upam, 
da bodo postali še boljši 
in dobro trenirali, da bodo 
v prihodnosti igrali v prvi 
ekipi, kar si vsi seveda najbolj 
želimo. Toda igrati s samimi 
domačimi fanti je velikokrat 
težko, kajti ta kruti šport 
zahteva samo najvišje cilje in 
se je na takem nivoju težko 
vsem  uveljaviti. Toda vsekakor 
bom kakšnega igralca »pahnil« 
v vodo in upam, da bo splaval 
na površje.«

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

PRIJAZNI 
DO OKOLJA 
IN ŽEPA.

ŠkodaOctavia 1.6 TDI 
GreenLine za 16.666 €
Dizelski motor: 77 kW/105 KM, 
kombinirana poraba goriva: 4,4 l/100 km, 
emisija CO2: 114 g/km

ŠkodaOctavia Combi 1.6 TDI
GreenLine za 17.777 €
Dizelski motor: 77 kW/105 KM, 
kombinirana poraba goriva: 4,4 l/100 km, 
emisija CO2: 116 g/km
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V RIBNICI SE JE MINULI 
VIKEND ODVIJAL TURNIR V 
STILU »fINAL4«. ŠTIRI EKIPE 
SO SE POMERILE MED SEBOJ 
ZA NASLOV DRŽAVNEGA 
PRVAKA V KADETSKI 
KATEGORIJI.
POLEG DOMAČINOV, SO 
BILI TAM TUDI CELJSKI 
ZLATOROGI, TREBANJCI IN 
SEVEDA NAŠE OSE.

TURNIR JE TRAJAL DVA DNI, 
KAR JE ZA ROKOMETAŠE 
PRECEJ NAPORNA STVAR, 
SAJ VOŽNJA SEM TER 
TJA ŠPORTNIKU VZAME 
VELIKO MOČI. VENDAR PA 
SO NAŠI fANTJE TO DOBRO 
PRENESLI IN SE PO TREH 
NAPORNIH TEKMAH VRNILI 
V VELENJE Z NASLOVOM 
DRŽAVNIH PRVAKOV.

 Tomaž Juršič, 
trener :
 »Vse nastopajoče ekipe 
sem spremljal že od začetka 
sezone in vedel sem, da bo to 
zelo napeta končnica. Tekme 
so bile na visokem nivoju, vse 
ekipe so se izjemno borile, 
saj je šlo za lepo nagrado. 
Pohvaliti moram svoje fante, 

da so pustili srce na igrišču, na 
koncu pa so se sami nagradili 
z naslovom državnih prvakov. 
Sam sem zelo vesel naslova in 
to je nov dokaz in potrditev 
da z mladimi delamo dobro.«
 

Luc Horvat, 
kapetan ekipe:
»Na turnirju smo začeli zelo 
obetavno, z zmago nad 
Trebnjem smo bili bližje želeni 
lovoriki, vendar pa so nam 
na naslednji tekmi Celjani 
zadali edini poraz v letošnji 
sezoni in s tem priprli vrata. 
Morala v ekipi zaradi tega ni 
padla, vedeli smo, da smo 
še vedno v igri. Naspali smo 
se in naslednji dan se vrnili 
v Ribnico, ujeli smo drugi 
polčas tekme med Trebnjim in 
Celjem. Poraz Celja je pomenil 
za nas dodatno motivacijo in 
zagon. V tekmi proti Ribnici 
nam je igra stekla in z gladko 
zmago smo si zagotovili želeni 
naslov.«

Andrej Petrov

Kadrovanje gre h koncu!

Kadeti Gorenja državni prvaki!

ENOSTAVNO NAJBOLJŠI!

Stane Ostrelič, 
direktor kluba:
«Bolj ali manj je kadrovanje 
končano. Že nekaj časa 
namreč vemo, kdo vse 
odhaja, zato smo tudi z 
novimi igralci začeli pogovore 
pravočasno, z nekaterimi že 
pred novim letom. Ambicije 

kluba seveda ostajajo visoke, 
torej, da se borimo za vrh 
slovenskega rokometa. 
Temu primerno smo tudi 
sestavili ekipo za naslednje 
2-3 sezone. V Gorenje smo 
povabili: Miklaviča, Muso, 
Gamsa, Stanojeviča, tik pred 
zaključkom pogovorov pa smo 
z Manojlovičem, ki je krona 

našega letošnjega kadrovanja, 
kajti gre za kompletnega 
igralca. To je ob obstoječem 
kadru jedro ekipe. Očitno pa 
je, da smo dobro izbrali, saj 
so se v zadnjem času pojavili 
pritiski nekaterih klubov na 
igralce, s katerimi smo mi že 
podpisali pogodbe, kar samo 
potrjuje, da smo izbrali dobro.«

ZADNJA VEST: STANE OSTRELIČ

SPREMEMBE V NAŠI EKIPI BODO TUDI LETOS KONKRETNE. IGRALCE, KI BODO ZAPUSTILI 
KLUB PO TEJ SEZONI POZNATE. NEKATERE NOVINCE TUDI ŽE, TODA VERJETNO VAS ZANIMA 
KAKO JE S KADROVANJEM V NAŠEM KLUBU, KAJ JE ŽE ZNANO IN KAJ SE ŠE LAHKO ZGODI.



Andrej Petrov

1�

Janez:
»Rokomet spremljam že   
zelo dolgo in tudi obiščem 
več tekem, predvsem tiste, 
ki se odigrajo v Velenju. 
V tujino sicer ne hodim,  
vendar pa podpiram RK 
Gorenje in upam, da jim  
letos uspe osvojiti naslov.«

Tamara:
»Rokometa ne spremljam 
in tudi na nobeni tekmi 
še nisem bila, tu in tam 
zasledim kakšno novico o 
uspehih in se mi zdi lepo, da 
imamo v tako malem mestu 
tako uspešen klub.«

Branka:
»Graščaki so me uspeli 
prepričati, da sem se 
udeležila tekme in moram 
priznati, da me je kar 
pritegnilo, dvorana je bila 
nabita in vzdušje je bilo 
fenomenalno.«

Peter:
»Rokomet spremljam in tudi tekem se 
udeležujem, kolikor mi pač dopušča 
čas. Vesel sem, da se kaj dogaja v 
tem mestu in da imamo ekipo, ki 
je evropske kakovosti, letos so že 
pokazali veliko in upam na uspešen 
zaključek sezone, to je, da bomo 
prvaki.«

Kako poznate naš klub?
ANKETA

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! 

SPREHODILI SMO SE PO ULICAH VELENJA IN NAKLJUČNE MIMOIDOČE 
POVPRAŠALI, ČE POZNAJO ROKOMETNI KLUB GORENJE, ČE HODIJO NA 
TEKME IN KAJ MISLIJO O TEM. MNENJA SO, PO PRIČAKOVANJIH, RAZLIČNA.

Lena:
»Rokometa ne 
spremljam, toda vem 
da so v prejšnji sezoni 
rokometaši osvojili 
naslov, upam da ga 
bodo tudi letos.«
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1  Kdaj in zakaj si začel 
trenirati rokomet? 
Veliko sem spremljal tekme 
rokometnega kluba Gorenje, 
hitro sem se navdušil in tako 
sem prvič prijel za žogo pri 10. 
letih, najprej v rokometni šoli 
nato pa v klubu.

2  Pri katerem trenerju si 
se največ naučil?
Izpostavil nebi nobenega 
trenerja, vsak od njih me je 
nekaj naučil.

3  Za kateri klub ni najraje 
enkrat zaigral? Zakaj?
Najraje bi zaigral za Barcelono.

4  Najboljši igralec na 
svetu?
Ivano Balić

5  Kaj je bolj pomembno; 
talent ali trdo delo?
Oboje 50:50

6  Najlepši in najbolj boleč 
rokometni spomin?
Moj najlepši spomin je 
osvojitev državnega prvenstva 
v Kopru, ko smo postali 
prvaki, najbolj bolečega se ne 
spomnim.

7  Naj tekma do sedaj?
Še pride.

8  Si vraževeren? Kako?
Ne.

9  Kdo skrbi za smeh v 
ekipi?
Miha Žvižej in Matevž Skok.

10  Najboljša lastnost, ki jo 
mora imeti ekipa?
Homogenost.

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

12   Idealne počitnice so?
Idealne počitnice so v toplih 
krajih.

13  Idealno jutro po tekmi?
Dolg spanec, nato pijača ter 
branje časopisov.

14  Najljubši predmet 
poleg rokometne žoge?
Telefon.

15  Kdaj si doživel največje 
presenečenje? Kdo te je 
presenetil?
Ga še nisem doživel.

16  Naj film, knjiga, pevec, 
skupina?
Film: Troja, Apokalipta.
Knjiga: Je nimam.
Skupina: Nimam pojma.

17  Kdaj si si ogledal zadnjo 
predstavo ali koncert?
Zadnji koncert, ki sem se ga 
udeležil je bil decembra (Moj 
radio).

18  Kakšna so tvoja 
oblačila? Najraje?
Preprosta oblačila, najraje sem 
oblečen športno elegantno.

19  brez česa ne greš 
nikamor?
Nikamor ne grem brez torbice 
v kateri so telefon, dokumenti 
in denarnica.

20   TV ali računalnik? Kaj ti 
je ljubše?
Računalnik.

21   kako se »odklopiš«?
Izklopim telefon ter se zaprem 
v sobo.

22  Naj jed in pijača?
Najraje jem mehiško hrano, 
od pijače ni najbolj sede coca 
cola.

23  Kaj misliš da ljudje 
cenijo pri tebi?
Odkritost, poštenost, 
prijaznost.

24  na koga se lahko vedno 
zaneseš?
Družino.

25  Verjameš v ljubezen na 
1. pogled?
Ne.

Rok Golčar

25 HITRIH



 popusta na urbano obutev, jakne in retro trenerke hummel Old School!

Akcija traja od 13. do 29. maja, oziroma do razprodaje zalog. 
Popust se obračuna na blagajni. Popusti se ne seštevajo.   
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