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JERNOVIČEV MEMORIAL, SPEKTAKEL KATEREGA NE SMETE ZAMUDITI.
Turnir se bo odvijal od 13. - 15. avgusta.

V petek in soboto druženje po tekmi z glasbenimi gosti.

WILD CARD TURNIR03.09 - 05.09.2010
BODI Z NAMI OB IGRIŠČU!



MANJ ODLOČANJA, VEČ ŽIVLJENJA! 
Pridružite se trendu . Spoštujte svoj čas. Prihranite pri odločanju, upravljanju, energiji in denarju. Zaživite 
preprosteje. Izberite aparate, ki delujejo z enim samim logičnim gumbom, prepričajo s pametno obliko, spoštujejo 
vaš denar z varčnim delovanjem in z dostopno ceno. Izberite .

www.gorenje.si
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Tako dragi naši. Dopustov in 
počitnic je konec, poletje po-
časi odhaja in zopet se bomo 
družili ob tekmah, predvsem 
pa v Rdeči dvorani. Vaše in 
naše ose so si odpočile od 
tekmovalnega ritma, kar pa 
ne pomeni, da so lenarile. Kot 
veste, morajo kljub vsemu tudi 
na dopustu vzdrževati kondi-
cijo in pripravljenost, v kakšni 

meri pa jim je to uspelo, se bomo prepričali kmalu. 

V tem letu je barka Rokometnega kluba Gorenje Velenje, po lan-
skem viharju, zaplula v mirnejše vode. Vodstvo je uspešno rešilo 
finančne težave in tudi kadrovske zamenjave so uspele, kot smo 
si želeli. Imamo nekaj novosti, tako v ekipi kot v vodstvu kluba. 
Nekateri so nas zapustili in prišli so novi, ki pa potrebujejo neko 
časovno obdobje, v katerem se bodo uigrali in zadihali kot eno. 

Še preden se začne sezona v državnem prvenstvu, pa čakata 
naše fante dva težka turnirja. Najprej Jarnovičev memorial, v 
katerega smo letos vpeljali novost, da bo namesto štirih ekip 
sodelujočih kar šest, in sicer: Celje PL, Nexe Našice, Kadetten 
Schaffhausen, Tremblay, Bosna in Gorenje Velenje. Vendar pa bo 
vsakoletni turnir, ki ga prireja klub, letos malo v ozadju, saj smo 
prejeli wild card povabilo, s katerim se bodo naši fantje udele-
žili kvalifikacijskega turnirja, katerega zmagovalec ima pravico 
nastopiti v elitni Ligi prvakov. Čaka nas težko delo in po besedah 
trenerja bo zmagala ekipa, ki bo tisti trenutek v boljši formi. 
Nastopajo močni klubi, ki krojijo evropski rokomet in zmagati 
ne bo lahko, vendar nas zgodovina uči, da ekipa Gorenja lahko 
konkurira komurkoli.

Nekatere ekipe Gorenje že dodobra pozna. Rhein-Neckar Löwen 
je bil v pretekli sezoni v Ligi prvakov skupaj z nami, s Silkebor-
gom so se ose pomerile pred dvema sezonama v četrt-finalu EHF 
pokala, le z Ademar Leonom se Gorenje še ni udarilo na igrišču. 
Želja po nastopu v Ligi prvakov je velika, še posebej po lanskem 
doseženem cilju, uvrstitvi med 16 najboljših. 

Vendar se v klubu ne vrti vse okoli prve ekipe. V pretekli sezo-
ni so mlajše selekcije s svojimi dosežki opozorile nase. Trener 
Tomaž Juršič je osvojil državno prvenstvo s kadetsko ekipo. Letos 
pa je sprejel poseben izziv, saj je prevzel mladinsko ekipo, katera 
se je dodobra pomladila in spremenila. Vse ostale selekcije so si 
izborile nastop v finalnih turnirjih, kar pa je za klub in trenerje 
potrdilo, da z mladimi delajo dobro in uspešno. Glede na to, 
da je rokomet še vedno v krizi, se bodo klubi morali vedno bolj 
zanašati na svoj podmladek in v Velenju zaradi tega ne bomo 
dobili sivih las.

V prvi 9ki, katero ravno držite v rokah, vas bo pozdravil novi 
predsednik Uroš Marolt, podrobneje se bo predstavil eden od 
novincev in prebrali boste lahko komentarje trenerjev in ekip, 
ki sodelujejo na Jarnovičevem memorialu. Direktor kluba Stane 
Ostrelič vam bo razkril pričakovanja za prihodnjo sezono, trener 
Branko Tamše pa svoj pogled na ekipo in dogajanje pred pričet-
kom prvenstva.

Ob tej priložnosti vas pozdravljam tudi sam in vam želim prijetno 
branje. Že sedaj apeliram na vas, da skupaj navijamo kot še niko-
li. Želim, da uživate na vsaki tekmi ter spodbujate ose, da bodo 
»frčale« po parketu, trgale mreže tekmecev, ustrahovale naspro-
tnike in čim več zmagovale.

Se vidimo v dvorani.
Andrej Petrov 

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/

Odgovorni urednik: Uroš Marolt
Urednika: Andrej Petrov, Tanija Rednak
Fotografije: Zoran Flis
Oblika in tisk: Gorenje I.P.C., d.o.o.
Naklada: 7500 izvodov 
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Uroš Marolt: Ko je najtežje smo najboljši

V pretekli sezoni smo kot klub marsikaj prestali in iz vsake 
izkušnje, ki jo doživimo, ne glede na to kako slaba je, lahko iz nje 
izvlečemo nekaj pozitivnega. Znano je, da so nas pestile hude fi-
nančne težave, kar je žal pripeljalo do odhoda nekaterih ključnih 
igralcev in  trenerja. Na drugi strani pa nas je mogoče prav to na-
redilo še močnejše, da smo dosegli končno 2. Mesto v državnem 
prvenstvu in uvrstitev v drugi krog tekmovanja v ligi prvakov. 
Vsekakor mislim, da so fantje po vseh teh pripetljajih postali še 
bolj povezani, kot klub pa verjamem, da smo postali bolj zreli.

V prihajajoči sezoni so naši cilji jasni. Ne želimo samo poseči po 
najboljši možni uvrstitvi v državnem prvenstvu, ampak tudi na 
evropskih tekmah pustiti svoj pečat. Prepričan sem, da smo se-
stavili odlično ekipo, ki bo v domači ligi posegla po samem vrhu, 
v evropskih prvenstvih pa bo strah in trepet vseh nasprotnikov.

V prihodnji letih želimo z novo ekipo in pazljivim vodenjem fi-
nanc doseči stabilno delovanje kluba. Posebno pozornost bomo 
še naprej posvečali delu z mladimi. Pri tem zelo pomembno 
vlogo igra rokometna šola gorenje in njeno vodstvo ter mlajše 
selekcije kluba. Verjamemo namreč, da imamo v domačem oko-
lju veliko mladih in nadarjenih igralcev, ki bi v prihodnjih letih 
lahko postali nosilci igre naše ekipe. Prav rokometna šola pa je 

tista, ki že na ravni osnovnih šol 
prepoznava mlade talente in 
jih usmerja na pot vrhunskega 
športa.

Moja osebna želja je, da klub 
realizira vse zastavljene cilje, za 
katere mislim, da so ambi-
ciozno zastavljeni in realno 
dosegljivi. Na tem mestu bi 
rad izkoristil priložnost, da še 
enkrat izrečem dobrodošlico 
vsem novim igralcem. Verja-
mem, da se bodo v naši sredini 
dobro počutili, s tem mislim tako na igrišču kot tudi izven igralne 
površine. Seveda ne morem mimo naših zvestih navijačev, ki že 
leta z nami delijo vse dobre trenutke in nam stojijo ob strani, tudi 
ko nam ne gre najbolje. Želim si, da ostanete z nami tudi v priho-
dnji sezoni, da podprete našo novo ekipo, da se bomo lahko ob 
vaši bučni podpori veselili še velikega števila zmag in da bomo 
skupaj dokazali in pokazali kvaliteto rokometnega kluba Gorenje 
Velenje ter promovirali naše mesto Velenje tako doma kot tudi v 
Evropi.
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Jarnovičev memorial

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
Ekipe Celja ne potrebujemo posebno predstavljati, saj so nam 
že dodobra znani in vemo, da med igralci vlada sosedsko 
rivalstvo.
Zvonimir Serdarušič trener Pivovarjev je letos poskrbel za 
nekatere novosti v ekipi, k Celjanom so se pridružili: Mirko 
Alilović, Luka Žvižej, Nejc Poklar, Carlosu Prietu in nam dobro 
znani Momir Rnič, kateri je pretekli dve sezoni igral za ose.
Celjske vode so zapustili: Marko Koljanin, Beno Lapajne, Pre-
drag Dačevič, Nikola Kojič in  Richard Štohl.
Letos bodo zaigrali v elitni Ligi prvakov in Celjani ne skrivajo viso-
kih ambicij, kar pa tudi napoveduje zanimivo državno prvenstvo. 

Zvonimir Serdarušič, trener:
V pripravljalnem obdobju sem iz ekipe želel izvleči maksimum, 
poleg kvalitetnih priprav smo v načrtu imeli tudi kakšen turnir. 
Menim, da je potrebno v tem obdobju preizkusiti vse igralce in 
jim dati priložnost, da se uigrajo, saj med sezono tega nikakor 
ne moremo delati.
Odločili smo se za Jarnovičev memorial saj se ga bodo udeležile 
močne ekipe in mislim da bo to dober uvod v sezono. 
Kar se tiče Državnega prvenstva pa mislim, da so se ekipe dobro 
okrepile z novimi igralci, kar pa napoveduje zanimivo prvenstvo.

TREMBLAY EN FRANCE
Mlada ekipa, katera prihaja iz Francije, natančneje iz bližine 
Pariza. V državnem prvenstvu so zasedli tretje mesto, kar pa je 
za tako mlad klub velik uspeh, saj v prvi ligi nastopajo šele peto 
leto, njihov klub pa obstaja od leta 1992.
Tremblay si deli skupino z Nexe Našice in z Gorenjem, kar pa na-
poveduje zanimive obračune, saj tekme med Francozi in osami 
še ni bilo, zato bo pa ta, ki se bo odvijala toliko bolj zanimiva.

Imbratta Stephane, trener:
Želeli smo odigrati en pripravljalni turnir v tujini, da bi se čim-
bolj pripravili na prihajajočo sezono in za povabilo se zahvalju-
jem rokometnemu klubu Gorenje Velenje.
Gorenje poznam bolj slabo, vem pa, da je ekipa vedno dobro se-
stavljena. V preteklosti sem kot trener Ivry-ja že gostoval v Velenju, 
vendar pa s Tremblayjem še ne in na turnirju si bomo prvič delili 
igrišče, kjer pa za mojo ekipo uvrstitev ni primarnega pomena. 
Turnirja se bodo udeležile ekipe, katere vsako leto igrajo v Ligi 
prvakov ali v ostalih Evropskih pokalih in tukaj vidimo prilo-
žnost, da odigramo nekaj močnih tekem ter uigramo dva nova 
beka, Teddy Poulin-a in Guillard Romain-a.

KADETTEN SCHAFFHAUSEN 
Jarnovičevga memoriala se bo prvič udeležila ekipa Ka-
detten Schaffhausen, kateri še nikoli niso zaigrali v Rdeči 
dvorani in tudi še nikoli niso stopili na parket z osami. 
Padli so v skupino s Celjem in Bosno, kljub temu pa ciljajo 
na visoko uvrstitev. 

Michael Suter, trener:
Odzvali smo se povabilu Velenjskega kluba saj se nam 
zdi, da je turnir odlično izhodišče pred pričetkom nove 
sezone, videli bomo v kakšnem stanju je ekipa in kaj nam 
v igri še manjka. Preteklo sezono smo zaključili tako kot 
smo želeli in letos ponovno nameravamo osvojiti naslov Državnega prvaka in turnir bo spadal pod nekakšne manjše priprave.
Ekipa se je spremenila, iz Göppinge-na se je vrnil Rares Jurca in na poziciji krožnega napadalca se nam je pridružil Vlaclav Vrany. 
Vem, da se je tudi zasedba Gorenja spremenila in tukaj morem izpostaviti Manojloviča, ki je prišel v Velenje iz Bundeslige. Kar se 
tiče turnirja moram priznati, da je naša skupina močna saj se bomo pomerili s Celjem PL in z ekipo Bosne. 
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NEXE NAŠICE

Na Jarnovičevem memorialu boste rokometni navdušenci 
spoznali klub Nexe Našice. 
Ekipa, ki prihaja iz sosednje Hrvaške je v pretekli sezoni v 
Državnem prvenstvu zasedla drugo mesto, takoj za Zagrebom.  
Tisti, ki do zdaj še niste poznali ekipe, pa boste lahko v tre-
nutku prepoznali njihovega stratega, saj je v Slovenji deloval 
kar nekaj let, najprej kot selektor Slovenske reprezentance in 
nato še kot trener Celja PL. Kasim Kamenica, ki že tretjo sezono 
vodi Nexe Našice in z njimi niza uspehe, pa se bo sedaj prvič 
pomeril z ekipo Gorenja.

Med četico Kamenice najdemo nam dobro znanega Alena Bla-
ževiča, ki je dve sezoni igral v dresu Gorenja. Poklepetali smo z 
njim in naredili krajši intervju.

Po dolgem času se vračaš v Velenje, kjer si igral dve 
sezoni, kakšni so občutki?
Neizmerno sem srečen, ker bom spet po dolgem času lahko 
zaigral v Velenju, v klubu kjer sem doživljal trenutke vrhun-
skega rokometa in kjer sem dobil priložnost zaigrati v Ligi 

prvakov. Vesel sem, da se 
bom spet srečal z enim od 
najboljših klubov v Sloven-
ski ligi.

Ob tvojem odhodu si 
za seboj pustil veliko 
prijateljev, se veseliš 
ponovnega snidenja z 
njimi? 
Lepo se bo videti s prijatelji 
in z navijači Gorenja, kateri 
so neizmerna podpora do-
mači ekipi in prepričan sem, 
da se bo našel čas za kakšno 
kavico in klepet.

Ali spremljaš Slovensko ligo oz. rezultate Gorenja?
Seveda spremljam, še posebno klube v katerih sem igral in 
igralce s katerimi smo bili skupaj na parketu. Največ pozorno-
sti sem namenil tekmam Gorenja v Ligi prvakov in njihovi igri, 
katera je bila na zavidljivi ravni. Vesel sem, da je moj prijatelj 
in bivši soigralec Branko Tamše postal trener Gorenja in da je 
v Ligi prvakov prišel do odmevnih rezultatov.

Na Jarnovičevem memorialu ste v skupini z Gorenjem 
in zaigral boš proti nekaterim bivšim igralcem, je tu 
prisoten kakšen naboj?
To bo zelo zanimiva izkušnja, predvsem ker se z igralci med-
sebojno poznamo in sistem igre nam ni tuj, čeprav jih je v 
ekipi ostalo zelo malo iz časov mojega igranja za Gorenje.

Kaj ekipno pričakujete od turnirja, mogoče ciljate na 
kakšno vidnejšo uvrstitev?
Predvsem pričakujem dobro igro naše ekipe, v vsako tekmo 
bomo šli motivirani in odigrali maksimalno borbeno, rezultat 
bo prišel sam po sebi.
Nič konkretnega ne morem napovedati saj so to naše prve 
tekme s tako močnimi ekipami, vendar pa z ekipo želimo 
pustiti čim boljši vtis, ter se predstaviti kot močen nasprotnik.RK BOSNA BH GAS

Rk Bosna postaja naša stalnica v srečanjih na igrišču, dvakrat 
zapored v Ligi prvakov, sedaj še na Jarnovičevem memorialu 
in nešteto medsebojnih prijateljskih tekem. Vsako srečanje 
je nepredvidljivo in napeto. V pretekli sezoni je bilo Gorenje 
rezultatsko v manjši prednosti saj je na domačem terenu v 
zadnjem skok-šutu Harmandič dosegel gol za zmago, v gosteh 
pa smo jo odnesli z remijem. Kako se bodo tekme letos odvija-
le nihče ne ve. 
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Začenja se nova sezona, kaj pričakujete od ekipe katera se 
je okrepila s petimi novimi igralci?
Sigurno je, da je teh pet igralcev, ki je odšlo, pustilo pečat v 
našem klubu. Ne bo lahko nadomestiti te fante, ki so igralsko in 
karakterno močni. Stvari, ki so se zgodile ne moreš ustaviti, fantje 
so se odločili da si poiščejo novo sredino in mi smo ponosni, da 
so vsi odšli v močne klube kot so: Magdeburg, Rhein-Neckar-
Loewen, Silkeborg in Celje PL.

V klub so prišli igralci za katere smo mnenja, da so 
kvalitetni in verjamemo,da bodo uspešno zamenjali te, ki 
so odšli.
Prepričan sem, da novinci, ki so se pridružili, so pravi za našo 
ekipo: so kvalitetni, ambiciozni in delavni, verjamem da bodo 
pokazali svoj nesporni talent in sposobnost prilagajanja novi sre-
dini in ekipi, ki slovi po tem, da je na prvem mestu klub,  moštvo 
in šele za tem posamezniki. Mislim, da bodo izpolnili pričakova-
nja sponzorjev, navijačev in okolice. 

Kakšne so ambicije?
Ambicije so jasne. Zanima nas samo eno od mest, ki vodijo v 
Evropo, Liga prvakov ali EHF pokal. Sigurno je, da bo za nekate-
re igralce to nov trenutek v njihovi karieri, saj določeni še niso 
okusili igranja v Evropskih pokalih, pa tudi igranja, ki prinašajo 
pritiske, ko moraš, če hočeš biti v vrhu, vseskozi zmagovati.

Rad bi dodal, da kadrovanje še 
ni zaključeno in da še vedno 
iščemo igralce, ki so primerni 
našim finančnim sredstvom oz. 
igralce, ki zadovoljujejo že prej 
določene kriterije.

Ali je klub po burni sezoni, 
kar se financ tiče, prišel v 
mirnejše vode?
Zavedati se moramo, da situacija nikjer ni rožnata. Težko je zago-
toviti denar za klub, ki se bori za naslov Državnega prvaka. Prora-
čun kluba se je v zadnjih dveh letih krepko zmanjšal, trenutno bo 
za naslednjo sezono znašal 1.750.000,00 in okoli tega se moramo 
gibati. Res je tudi to, da smo poravnali več kot 80% obveznosti 
iz preteklih sezon, preostanek pa bomo pokrili, do konca leta. 
Za poplačilo dolgov smo bili primorani vzeti kredit, katerega pa 
bomo v naslednjih nekaj letih odplačali.

Wild card turnir se bo odvijal v Karlsruhe, gostitelj je 
Rhein-Neckar-Loewen, kateri je zadnji trenutek oddal 
svojo kandidaturo in turnir prednostno dobil pred 
Silkeborgom in Gorenjem. Kaj pričakujete od turnirja? Kdo 
je favorit?
Glede na to, da so se izredno pozno prijavili na turnir in dejansko 
dobili zeleno luč za organizacijo pomeni, da nas jemljejo zelo 
resno kot tekmeca. Verjamem, da niso povsem prepričani vase 
in, kar v rokometu ni nepomembno, želijo izkoristiti prednost do-
mačega igrišča. To je edini logični odgovor, da so se z finančnim 
vložkom in močnim imenom kluba zavzeli za pripravo tega do-
godka. Sigurno je največji favorit gostitelj, vendar mi ne skriva-
mo ambicij. Mislim, da bodo te tri tekme pokazale na kateri točki 
stojimo kot ekipa in da bo to resni pokazatelj trenutnih pozitiv-
nih in negativnih aspektov igre tik pred pričetkom prvenstva.

V slovenskem državnem prvenstvu je prišlo do nekaterih 
sprememb. Kaj si mislite o novih pravilih?
Uvedba večjih pooblastil za delegate je pozitivna sprememba, 
želim pa si, da ne bodo imeli preveč dela oz. da jim ne bo potreb-
no posegati v potek igre. 

Stane Ostrelič
INTERVJU
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LX-telegrami

www.posta.si,

080 14 10

Darilni bon velja za nakup 20 osebnih poštnih znamk z oznako A.

Darilni bon



10

Okoli Wild card turnirja je bilo že napisano marsikaj. Klubi so si iz 
dneva v dan izmišljali nove izgovore glede organizacije turnirja, 
glede stroškov in še marsičesa. Vendar pa to ni toliko pomemb-
no, pomembno je, da smo dobili priložnost igranja na tem tur-
nirju in da imamo na široko odprta vrata za vstop v Ligo prvakov.

Nihče ne pravi da bo lahko, vendar pa sreča spremlja hrabre in ni 
hudič, da nebi ose dale vse od sebe in presenetile na tem turnirju, 
kljub temu da nismo favoriti. Igrali bomo proti velikim klubom, ki 
imajo ime, vendar pa imajo Angleži pregovor za takšne primere, 
pravijo nekako takole: »bigger you are, harder you fall« in tako se 
lahko zgodi, da bo v Europahalle bobnelo, ko bodo padali velikani.

Glede turnirja smo povprašali sodelujoče klube in takole sta 
nam odgovorila nemški in danski klub, medtem ko Španci niso 
komentirali turnirja:

Wild card turnir

Rhein-Neckar-Löwen

Turnir se bo odvijal v vaši domači dvorani mislite da je to 
prednost za vas?
Glede na to, da bodo prisotni naši navijači in da se bo odvijal 
turnir v domači dvorani smo na to nekako računali. Definitivno 
je lahko to velika prednost za nas.

Kakšna so vaša pričakovanja glede turnirja?
To je naš zadnji vlak za uvrstitev v Ligo prvakov in naredili 
bomo vse da zaigramo v evropski eliti. Turnir se odvija pred 
pričetkom sezone in tukaj se lahko zgodi marsikaj, to je velik 
korak in če se uvrstimo dalje, je to tudi dodatna motivacija.

Štiri ekipe bodo na tem turnirju. S katere strani 
pričakujete največjo grožnjo?
Na kvalifikacijskem turnirju bodo prisotne ekipe katere nedvo-
mno znajo presenetiti. Vsako moštvo si želi uvrstitve v Ligo 
prvakov, tako kot mi. Ekipa, ki si bo dovolila spodrsljaj zagoto-
vo ne bo osvojila vstopnice v Ligo prvakov. 

Ste spremljali okrepitve Gorenja?
Seveda. Največja okrepitev je Nikola Manojlovič, ki je izvrsten 
obrambni igralec in tudi kot oseba se lahko pohvali s karakteri-
stikami, ki jih ima malokdo. Z naše strani mu želimo vso srečo. 
Gorenje smo vzeli pod drobnogled. Že v prejšnji sezoni smo 
odigrali dve tekmi v Ligi prvakov in mislim, da se je potrebno 
paziti te ekipe, kljub temu da igramo turnir doma.

Bjerringbro-Silkeborg

Silkeborg je tudi oddal prijavo za organizacijo turnirja. 
Odločitev je padla da se bo vse skupaj odvijalo v 
Europahalle. Kako komentirate to odločitev?
Mi smo oddali kandidaturo za organizacijo turnirja in po tihem 
smo si želeli, da bi dobili pravico za pripravo turnirja, vendar 
je Nemški klub imel prednost in tako so dovoljenje dobili oni. 
Mi se s tem ne bomo preveč obremenjevali. Vemo, da Euro-
pahalle sprejme 5000 ljudi, čeprav bodo to pretežno navijači 
Rhein-Neckar-Löwen-a, pa bo to tudi nek motiv za našo ekipo. 
Nekako se nam zdi bolje, da je turnir v Nemčiji kot v Sloveniji 
ali Španiji, saj je lažje našim navijačem 10 ur prebiti na avtobu-
su, kot pa dvakrat toliko. 

Kaj pričakujete od turnirja?
Na turnir se pripravljamo kolikor se le moremo. Odigrali smo 
že veliko turnirjev, vendar pa je ta povsem drugačen. Tri dni, tri 
tekme. To je za ekipo velik mentalni in fizični pritisk.
Zadali smo si cilj, da zmagamo vsaj dve tekmi, vendar pa je 
lažje govoriti kot storiti. Želimo si nastopiti v Ligi prvakov in to 
je velik motiv, dali bomo vse od sebe.

Mogoče beseda o ostalih ekipah?
Mislim, da so bile izžrebane ekipe, ki imajo zelo visok evropski 
standard. Kdorkoli bo zmagovalec, bo naredil skupino A v Ligi 
prvakov še bolj zanimivo. Kot sem že omenil, bo turnir zelo 
izenačen, vendar ima Löven manjšo prednost.

Silkeborg in Gorenje se dobro poznata, najprej iz 
Jarnovičevega memoriala in nato še iz EHF pokala. 
Velenjska ekipa se je premenila, na koga boste najbolj 
pozorni?
V preteklih sezonah smo odigrali nekaj tekem, vendar pa ka-
kšne posebne pozornosti Gorenju nismo namenjali. Prepričan 
sem, da je prihod takšnega igralca kot je Nikola Manojlovič 
velik plus za velenjsko obrambo in v tandemu z vratarjem 
Gajičem je lahko to zelo nevarna kombinacija.



11

Marko Bezjak:

Vemo, da so prisotne dobre 
ekipe. Povabilo na turnir 
si lahko štejemo v čast in 
spodbudo za naprej. Poskušali 
bomo čimbolje igrati. Želim si 
napredovanja, v kolikor nam 
ne uspe, bomo dali vse od 
sebe, da v pokalu EHF pride-
mo čim dlje.

Klemen Cehte:

Velika čast je, da smo dobili 
povabilo in da to upravičimo 
bomo dali vse od sebe. 
V kolikor se nam uspe uvrstiti 
v Ligo prvakov, bo to še ena 
velika potrditev dobrega dela, 
tako za nas kot za klub.

Jaka Ferkulj:

Moja želja in mislim da tudi 
ekipna je, da se uvrstimo v 
Ligo prvakov. Čakajo nas težke 
tekme že pred samo sezono, 
tukaj se bo pokazalo kje točno 
smo. Če lahko na kratko po-
vzamem vse svoje misli okoli 
turnirja bom rekel: računamo 
na Ligo prvakov.

Aljoša Štefanič: 

Na turnir sigurno ne bomo 
odšli z belo zastavico. Vsak 
športnik tekmuje na zmago 
in tudi mi gremo v Nemčijo 
po vstopnico za nastop v Ligi 
prvakov. Igrali bomo iz tekme 
v tekmo in rezultat bo prišel 
sam od sebe.

Željko Musa:

Na turnirju nimamo kaj izgu-
biti. Prisotne so ekipe, ki imajo 
ime v svetu rokometa. Manjšo 
prednost ima Löwen vendar 
se s tem ne obremenjujem. 
Verjamem, da bomo dali vse 
od sebe.

IGRALCI GORENJA O TURNIRJU
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Branko v ekipo je prišlo pet 
novih igralcev, kje so tukaj 
prednosti in slabosti?
Vsekakor, da imajo novitete 
določene pluse in pa minu-
se. Jaz upam, da bodo vsi ti 
fantje, ki so prišli na novo 
upravičili zaupanje, ki smo ga 
mi kot klub pokazali do njih. 
Vemo, da vsi tisti igralci, ki so 
odšli iz ekipe so pustili globok 
pečat, tvorili so močno celoto 
in želim si, da bodo novinci 
čim bolje nadobestili fante in 
hitro osvojili sistem delovanja 
ekipe. Glede na to, da sem 
imel do sedaj malo časa za 
spoznavanje moram reči, da 
so karakterno izjemno močni, 
zato smo jih tudi pripeljali 
v naš klub. Verjamem, da se 
bodo hitro prilagodili in dali 
od sebetisko, kar mi od njih 
pričakujemo.

Kakšni so cilji za letošnjo 
sezono?
Jaz od letošnje sezone 
pričakujem , tako kot naši 
navijači in širša, okolica borbo 
za vrh. Vemo, da vrh Držav-
nega prvenstva krojijo zelo 
močne ekipe tukaj predvsem 
iztopajo Celje, Koper, in Go-
renje, ne smemo pa pozabiti 
ekipe iz Maribora, katera se 
je v letošnji sezoni močno 
okrepila, seveda pa so tukaj 
tudi Slovan, Trebnje, Merkur in 
Ormož. Zavedati se moramo, 
da v kolikor nasprotnika ne 
vzamemo resno se lahko 
hitro opečemo. Mislim, da bo 
letošnje Državno prvenstvo 
zelo zanimivo, saj je naša liga 
izjemno močna.

V pet novih »glav« 
moraš vcepiti svoj način 
razmišljanja. Kje čaka tebe 
in igralce na tem področju 
največ težav? 
Težav ne pričakujem. Počasi 
smo začeli z določenimi tak-
tičnimi uvajanji oz. fantje se 
spoznavajo z našim načinom 
razmišljanja. Moram priznati, 
da so se novinci hitro vključili, 
in tukaj se vidi, da so fantje že 
izkušeni in da imajo smisel za 
prilagajanje.
Vedeti moramo, da vsake 
novitete zahtevajo čas in jaz 
upam, da bo pri nas čim krajši. 
Želim si, da hitro pridemo na 
tisti nivo, ki smo ga imeli ob 
koncu lanske sezone in da 
bomo gojili hiter in atraktiven 
rokomet.

Kot uvod v sezono se bo v 
Velenju odvijal Jarnovičev 
memorial. Letos bo 
nastopilo šest ekip, kaj 
pričakuješ od memoriala?
Jarnovičev memorial, ki 
ga prireja rokometni klub 
Gorenje Velenje je verjetno 
eden najmočnejših turnirjev v 
tem trenutku v Evropi. V našo 
dvorano prihajajo renomirane 
in izjemno kvalitetne ekipe, 
kar pa napoveduje težke in 
zanimive tekme.
Moram dodati, da memo-
rial datumsko ni v najbolj 
idealnem trenutku za našo 
ekipo, saj se po destih dneh 
»mučenja« na Rogli, kjer so 
res dobri pogoji za treninge 
vračamo, v Velenje in fantje 
so po pripravah utrujeni. Mi 
bomo v ta turnir vložili svoj 
maksimum. Čakajo nas vsaj 
tri kvalitetne tekme, šli bomo 
tekmo po tekmo in že uvodna 
tekma memorialala bo napeta 
saj nam nasproti stoji ekipa 
Nexe Našice. 

Še pred tem turnirjem, pa 
bomo odigrali dve prijateljski 
tekmi katere so bolj ali manj 
namenjene razbremenitvi 
igralcev od vseh teh težkih 
treningov.

Pred pričetkom domačega 
Državnega prvenstva te 
čaka wild card turnir. Komu 
pripisuješ največ možnosti? 
Vesel sem, da smo z dobrim 
delom in dobrimi rezultati 
dobili ta poziv, to je nagrada 
za vložen trud vseh delujočih 
v klubu.
Zavedati se moramo, da ekipe 
, ki so prisotne na omenjenem 
turnirju so izjemno močne. 
Tukaj ima mogoče manj-
šo prednost Rhein Neckar 
Löwen, saj igra na domačem 
terenu, vendar pa je to lahko 
za Nemško ekipo dvorezen 
meč, saj bodo igrali pod priti-
skom in ne morejo si privoščiti 
napake. To bi za njih pome-
nilo katastrofo. Če gledamo 
z druge strani je to pozitivno 
za ostale tri ekipe, saj lahko 
igramo sproščeno. Mi gremo 
v Nemčijo odigrati tri tekme, 
pustiti kri na parketu in posku-
sili vzeti vse, kar nam bodo 
nasprotniki ponudili.

VSE SE ZAČENJA ZNOVA

Branko Tamše - trener RK Gorenje
INTERVJU

Foto: Stane Vovk
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Kje in kdaj se je začela tvoja 
rokometna pot?
Sem otrok Slovenj Gradca. 
Z rokometom sem se začel 
ukvarjati pri desetih letih. 
Skozi mojo rokometno kariero 
sem zamenjal kar nekaj trener-
jev, vendar pa bi rad izpostavil 
Krevh Jureta in Mihalj Alena, ki 
sta mi že pri mlajših selekcijah 
dosti pokazala, seveda pa sem 
se kot igralec največ naučil od 
Ivana Vajdla – Đanga.

Glede na to koliko časa 
si igral za Prevent, ti 
verjetno ni vseeno kaj se 
bo v prihodnje dogajalo s 
klubom?
Sigurno, da mi ni vseeno kaj 
se bo zgodilo s klubom ki 
se je znašel v nezavidljivem 
položaju. S Preventom sem 
v vseh teh letih doživel že 
marsikaj; vse od velikih zmag, 
na primer ko smo pred nekaj 
sezonami v domači dvorani 
spravili na kolena Celjane z 
razlliko devetih zadetkov, ki 

so imeli v tisti sezoni rekorden 
proračun, seveda so pa tukaj 
tudi porazi, kateri pa gredo 
hitro v pozabo. 

Sedaj si v osjem gnezdu, 
kdo te je kontaktiral in 
kateri razlog je prevagal 
jeziček na tehtnici, da si se 
odločil za Gorenje?
Prvi kontakt sem imel nepo-
sredno s trenerjem Gorenja. 
Branko Tamše me je poklical 
in hitro za tem je sledil tudi 
sestanek z direktorjem. Ob tej 
priložnosti bi se rad zahvalil 
Sovič Sebastjanu, ki je dal 
dobro besedo zame in me 
tudi informiral o delu ve-
lenjskega prvoligaša. Glede 
samega prestopa pa nisem 
preveč dolgo razmišljal, vedel 
sem da ne bom ostal v Slovenj 
Gradcu. Razmišljal sem že tudi 
o zaključku kariere, želel sem 
si končati šolo in se posvetit 
družini, potem pa je prišla 
ponudba in nisem se dolgo 
obotavljal. Že dolgo sem imel 

skrito željo igrati pri Gorenju, 
ki pa se mi je končno tudi 
izpolnila.

Prvi treningi z ekipo so za 
teboj. Kakšni so občutki?
Je kar naporno, čeprav mi 
je sistem dela zelo všeč. Do 
sedaj, kar se tiče kondicijskega 
treninga, še nikoli trener ni 
delal z nami, tukaj pa Ante 
trenira z ekipo in tako je to še 
dodaten motiv in kakeršnokoli 
»šlepanje« odpade. Človek se 
vpraša kako dolgo lahko zdrži 
z njim ( smeh ). Glede ekipe 
pa sem pridobil informacije 
od Sebartjana Soviča in nekaj 
mi je povedal tudi Šimič Rok. 
Vem, da je ekipa ena velika 
klapa in da je v vsakem trenut-
ku nekdo, ki ti bo pomagal, 
drugače pa sem se z ekipo 
že spoznal na revijalni tekmi 
v Velenju in verjamem, da z 
vključevanjem ne bom imel 
težav.

Kaj osebnostno pričakuješ 
od letošnje sezone?
Moji osebni cilji se ne razliku-
jejo od ekipnih, že dolgo sem 
si želel zaigrati za Gorenje in 
sedaj ko sem tukaj bom dal 
vse od sebe, da skupaj doseže-
mo željene cilje. Verjamem, da 
bom še osebno zrasel vendar 
pa je tukaj v ospredju ekipa 
in upam, da bom upravičil 
zaupanje kluba v mene. Glede 
ciljev je bil trener zelo jasen, že 
na prvem treningu je pouda-
ril, da gremo v vsako tekmo 
posebej, ta način razmišljanja 
mi je vseč, saj se pripravljaš iz 
treninga v trening, iz tekme v 
tekmo in mislim, da je ta sis-
tem dela najbolj produktiven. 

Še pred sezono čaka 
ose wild card turnir, kaj 
ti pričakuješ od tega 
dogodka?
Na turnirju bodo nastopile 
močne ekipe, vendar pa to 
še ne pomeni, da bomo šli 
v Nemčijo z belo zastavico. 
Mislim, da imamo realne mo-
žnosti in verjamem da bomo 
kot ekipa dali vse od sebe in se 
uspeli prebiti v Ligo prvakov.

Prosti čas?
Prostega časa je bolj malo, 
vendar ko ga imam, ga posve-
tim svojemu sinu in pa punci, 
z njima najraje preživim prosti 
čas, to je seveda najboljša obli-
ka sproščanja. Nad glavo mi 
sicer visi še diplomska naloga, 
ki pa jo bom verjetno naredil 
ter oddal do konca sezone.

Janez Gams se predstavi...

SPREMEMBE, SPREMEMBE IN ŠE ENKRAT SPREMEMBE. KOT 
ŽE VESTE SE JE LETOS EKIPI GORENJA PRIDRUŽILO PET 
NOVIH IGRALCEV, VENDAR PA VAM BOMO V TEJ IZDAJI 
MESEČNIKA 9-KA PODROBNEJE PREDSTAVILI SAMO 
ENEGA OD NOVINCEV. PRIHAJA IZ SLOVENJ GRADCA, 
V PRETEKLOSTI SMO GA NA PARKETU VIDELI IGRATI NA 
VEČIH POZICIJAH IN ČE GA SREČAMO NA CESTI, JE VEDNO 
NASMEJAN. VERJETNO STE ŽE UGOTOVILI, DA GOVORIMO O 
GAMS JANEZU.
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1  Kdaj si začel trenirati in 
zakaj?
Rokomet sem začel igrati pri 
13. letih v Zagrebu.

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

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

4  Najboljši igralec na 
svetu?
Thierry Omeyer.

5  Talent ali trdo delo?
Oboje 50:50.

6  Najlepši in najbolj boleč 
rokometni spomin?
Najlepši spomin je prvi nastop 
v Ligi prvakov proti Barceloni, 
najbolj boleč je vsaka izgu-
bljena tekma.

7  Naj tekma do sedaj?
Tekma proti Barceloni.

8  Si vraževeren, in kako?
Ne.

9  Kdo skrbi za smeh v 
ekipi?
Ivan Gajič.

10  Najboljša lastnost ki jo 
mora imeti ekipa'
Borbenost.

11  Za koga navijaš, tudi v 
drugih športih?
Navijam za Barcelono, tako v 
nogometu kot v košarki.

12   Idealne počitnice so?
Idealne počitnice so lahko 
kjerkoli, dokler sta z mano 
žena in otroki.

13  Idealno jutro po tekmi?
Da se naspim.

14  Najljubši predmet 
poleg žoge?
Igrače mojih otrok.

15  Kdaj si doživel največje 
presenečenje in kdo te je 
presenetil?
Največje presenečenje je bilo 
rojstvo otrok.

16  Naj film, knjiga, pevec, 
skupina?
Pevec: Oliver Dragojevič.
Film: Butec in butec.

17  Kdaj si ogledal zadnjo 
predstavo, koncert?
Zadnji koncert, mi sem se ga 
udeležil je bil pred tremi leti. 
Nastopala je Colonia.

18  Kaj najraje oblečeš?
Športna oblačila.

19  Brez česa ne greš 
nikamor?
Mobitela.

20   Tv ali računalnik?
Tv.

21   Kako se » odklopiš«
Nikoli nisem imel potrebe, da 
bi se odklopil. (smeh).

22  Naj jed in pijača?
McDonald's .

23  Kaj misliš da ljudje 
cenijo pri tebi?
Odkritost.

24  Na koga se lahko vedno 
zaneseš?
Družino.

25  Verjameš v ljubezen na 
prvi pogled?
Ne.

Željko Musa
25 HITRIH
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FOTOGALERIJA: RK GORENJE VELENJE
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