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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

Simplicity oglas A4 Pika na G.indd   1 7.12.2009   11:11:27



Vse več ljudi se sprašuje kam gre 
slovenski rokometni svet. Sprašu-
jejo se tako strokovnjaki, kot osta-
la rokometna javnost. Odgovora 
na to najbrž ni. Kot pri vseh rečeh 
v življenju, so tudi tukaj vzponi 
in padci. Priljubljenost rokometa 
je v Sloveniji zagotovo padla, saj 
uspehi reprezentance v zadnjem 
letu ali dveh niso odmevni, 

vendarle pa imajo fantje možnost popraviti vtis. V preteklih dveh 
tekmah s Portugalsko in Ukrajino so pokazali da se vse da, če se 
hoče. Vprašanje je samo, ali bomo gledali Slovenijo na EP v Srbiji? 
Dežurni negativci dvomijo, drugi smo prepričani, da se bomo na 
kakšno dobro tekmo odpeljali v Beograd. Žal pa celotno doga-
janje vpliva tudi na klubski rokomet. V zadnjem času se mediji 
polnijo z novicami o odhodih iz reprezentance, potem neverjetne 
zmage Uniona Olimpije in njihove drastične končnice, ki je čisto 
mimogrede, ponesla košarko na prvo mesto po priljubljenosti in 
gledanosti, poraz Celja PL v Škofji Loki, sedaj je v ospredju odstop 
»Noke« Zvonimirja Serdarušiča s trenerskega stolčka v Celju PL 
…, zelo malo pa se omenjajo zmage rokometašev Gorenja, ki 
so še edini neporaženi v 1. Slovenski rokometni ligi. Fantje so 
nanizali devet zmag po odigranih devetih tekmah. Ko je bila 
Union Olimpija še neporažena je bil to medijski bum. Verjamem, 
da bi bilo enako, če bi bili na njihovem oz. našem mestu Celje PL. 
Zmag Gorenja Velenje se pač ne omenja preveč. Niti v tiskanih 
medijih, da o TV medijih ne govorimo. Gorenje Velenje in Celje PL 
sta imela v devetem krogu odigranih le osem tekem. In seveda, 
prestavljen 6. krog se je odigral 17. Novembra, in ravno Celje 
PL so bili naši nasprotniki. Nasprotniki, ki doživljajo v tem času 
turbulentne spremembe, pa vendar se naši fantje s tem ne obre-
menjujejo. Ne obremenjujejo se tudi z vsemi drugimi dogodki 
rokometnega sveta. Še vedno nadaljujejo v svojem ritmu, pridno 
trenirajo, s svojo miselnostjo »misli samo na naslednjo tekmo« se 
osredotočajo na igro, tekmeca in zmago. Marsikdo bi rekel, da je 
to asketsko življenje in ne bi se prav nič zmotil. Ampak vsak uspeh 
terja tudi davek. Za uspeh se je potrebno žrtvovati in marsikaj 
dati na stran, vendar se vztrajnost in žrtvovanje izplačata. 

Devet suverenih zmag!! Padel je tudi primat rokometne Sloveni-
je. In če je v bližnji preteklosti veljalo, da je Celje PL nedvomno 
najuspešnejši slovenski kolektiv, tudi v evropskih razmerah, 
potem začetek letošnje sezone očitno prinaša spremembe. Boli 

samo to, da očitno še nismo tako zelo dobri, da bi tudi na naših 
tekmah dvorana pokala po šivih. Union Olimpija napolni Stožice 
z lahkoto. 13.000 gledalcev?! Kaj njih loči od nas? Razen tega, da 
z žogo zabijajo koše, naši fantje pa gole. Naša dvorana sprejme 
1.800 gledalcev in vendarle je na tekmi s Cimos Koprom borih 
800 gledalcev. Tekma s Celjem PL je privabila, pričakovano, več 
gledalcev. Navijaštvo je svetovni pojav, prisoten v kateremkoli 
športu. Privrženci raznih klubov bodrijo svoje igralce in jim nudi-
jo moralno podporo na igrišču, tako ob uspehih kot neuspehih. 
Verjamem, da je vsakdo raje prisoten ob uspehih in s prijatelji 
razpravlja, kako uspešen je »njegov« klub, koliko zmag je nanizal 
…, ampak ali ni ravno poanta navijaštva, da stojiš ob strani tudi 
ob neuspehih? Ni lahko gledati, ko »tvojemu« klubu ne gre, 
vendar pa ravno takrat igralci potrebujejo še več podpore. Pri 
nas očitno ni pomembno ali zmagujemo ali izgubljamo, dvorana 
ostaja, če gledamo v povprečju, ne napolnjena. Pravzaprav je 
bilo včasih ob slabših predstavah še manj obiska, ampak pusti-
mo to, to je bilo včasih ... 

Kakorkoli že, pomembno je, da ima naša prva ekipa jasen cilj, 
jasno vizijo, da se osredotočajo na vsako naslednjo tekmo in da 
so lačni zmag. Tako Vam bomo v tem izvodu 9ke razkrili pričako-
vanja velenjskega trenerja Branka Tamšeta glede tekem v EHF 
pokalu. Kaj si ekipa misli o omenjenem pokalu in kakšne so želje 
posameznikov v klubu? Tudi hrvaški trener Kasim Kamenica Vam 
bo v kratkem intervjuju razkril svoja pričakovanja in pričakovanja 
ekipe iz Našic glede tekem v EHF pokalu. Direktor Stane Ostre-
lič Vam bo povedal, kakšno je stališče kluba o Regionalni ligi. 
Podrobneje bomo predstavili mlajše selekcije, njihov način dela 
in cilje za prihajajočo sezono.

Da se zgodbe v življenju poklopijo, je pomembnih več dejav-
nikov. In da se poklopijo v športu, konkretneje na tekmah Rk 
Gorenja Velenje, ste vsekakor pomemben dejavnik tudi Vi, dragi 
navijači in gledalci. Zato srčno upam, da se na vseh prihodnjih 
tekmah udeležite v še večjem številu in skupaj z nami navijate, 
bodrite ter se veselite zmag, vendar ostajate, sočustvujete ter 
bodrite tudi ob porazih. Ne glede nato, kako se bodo poglavja, 
vsaka tekma je namreč poglavje zase, v tej zgodbi odvijala, Vam 
zagotavljamo, da Vam z nami vsekakor nikoli ne bo dolgčas. 

Se vidimo ob igrišču!

Tanija Rednak

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: 2500 izvodov 
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zap. št. št. dresa priimek in ime roj. višina teža funkcija

1 1 Gajić Ivan 17.5.1979 191 106 vratar

2 5 Medved Niko 26.3.1990 182 83 levo krilo

3 6 Bezjak Marko 26.6.1986 185 86 srednji zunanji

4 9 Manojlović Nikola 1.12.1981 196 100 levi zunanji

5 12 Skok Matevž 2.9.1986 189 93 vratar

6 13 Stanojević Aleksandar 10.3.1984 194 85 desni zunanji

7 15 Rutar Samo 26.2.1984 189 100 krožni

8 16 Zaponšek Rok 25.7.1992 194 85 vratar

9 17 Cehte Klemen 10.5.1986 189 97 levi zunanji

10 18 Miklavčič David 29.1.1983 192 100 desni zunanji

11 21 Musa Željko 8.1.1986 195 110 krožni

12 22 Štefanič Aljoša 2.2.1982 196 105 desni zunanji

13 23 Golčar Rok 23.12.1985 189 86 desno krilo

14 24 Šoštarič Mario 25.11.1992 191 85 desno krilo

15 26 Ferkulj Jaka 26.3.1990 192 89 srednji zunanji

16 31 Gams Janez 8.11.1985 180 83 srednji zunanji

17 37 Bajram Dino 25.9.1983 195 107 krožni

18 39 Nosan Mitja 9.1.1990 198 102 levi zunanji

19 44 Šimič Rok 25.7.1986 185 81 levo krilo

20 Tamše Branko 11.4.1978 trener

21 Hostnik Gorazd 16.3.1956 tehnični vodja

22 Bojić Ante 5.7.1981 pomočnik trenerja

23 Nesladek Siniša 7.11.1968 fizioterapevt

Ekipa RK Gorenje Velenje
PREDSTAVITEV EKIP
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Ekipa RK Nexe Našice

zap. št. št. dresa priimek in ime roj. višina teža funkcija

1 7 Franjo Lelić 4.12.1980 183 83 desno krilo

2 9 Saša B. Jaman 10.11.1982 200 93 levi zunanji

3 18 Janko Kević 21.4.1986 187 84 organizator

4 21 Alen Blažević 29.3.1986 200 110 levi zunanji

5 13 Nikola Kedžo 12.8.1988 204 109 desni zunanji

6 17 Mario Obad 9.12.1982 197 98 organizator

7 22 Deni Velić 7.8.1989 187 80 desno krilo

8 1 Perica Lelić 11.10.1982 186 78 vratar

9 19 Zlatan Tomašević 30.6.1989 186 91 desni zunanji

10 5 Josip Buljubašić 11.7.1988 201 95 levi zunanji

11 26 Mate Šunjić 18.3.1987 195 88 vratar

12 8 Marko Mrđenovi 19.8.1984 197 95 pivot

13 16 Goran Rajković 3.12.1979 185 90 vratar

14 11 Alen Kasak 21.10.1977 183 103 pivot

15 6 Albin Eter 20.3.1984 183 95 levo krilo

16 15 Matko Rotim 31.1.1993 196 97 pivot

17 20 Toni Dundović 13.9.1993 184 71 desno krilo

18 10 Matej Ivanković 6.1.1992 174 70 levo krilo

19 Leo Vešligaj 30.6.1993 192 90 desni zunanji

20 14 Robert Markotić

21 3 Zvonimir Kapular 4.7.1985 193 103 krožni napadalec

22 Kasim Kamenica 28.10.1954 trener

23 Josip Gull 4.1.1972 kondicijski trener
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Udeležili ste se sestanka 
v Beogradu. Kaj je bila nit 
pogovora?
Do sedaj so bili na to temo 
organizirani trije sestanki, 
zadnji v Beogradu. Iz Slovenije 
sva bila prisotna dva predstav-

nika klubov in sicer Roman 
Pungartnik iz Celja in jaz kot 
predstavnik Gorenja. Dejstvo 
je, da je stvar še v povojih. 
Začeti takšen projekt je velik 
zalogaj in moram priznati, 
da so pobudniki zelo motivi-

rani za uresničitev le tega. V 
sodelovanju k temu projektu 
je bilo povabljenih veliko 
držav, vendar sta že na začetku 
sodelovanje odklonili Švica 
in Avstrija. Državi, ki sta ostali 
pod vprašajem, sta Slovenija 
in Madžarska. Tukaj ni samo 
vprašanje samih klubov, 
ampak je veliko odvisno od 
rokometne zveze v posamezni 

državi. Na tem sestanku je 
bilo tudi veliko govora kako 
slovenska zveza gleda na to 
ligo in organizacijo le te. 

Kaj si vi osebno mislite o tej 
ligi? 
Moje osebno mnenje je, da bi 
morali sistem zastaviti malo 
drugače. Dober predlog je po-
dala švicarska rokometna zveza 
in mislim, da bi ta bolj ustrezal 
klubom kot pa predstavljen 
projekt Regionalne lige. 
Njihova ideja je bila, da se EHF 
tekmovanje spremeni v Evropa 
ligo, po sistemu kot ga poznajo 
v nogometu. Ne bi bilo slabo, 
da bi se tudi Rokometna zveza 
Slovenije opredelila do tega 
predloga in tudi sama dala 
pobudo, kot je to naredila 
Rokometna zveza Švice.

Koliko ekip naj bi 
sodelovalo v ligi?
V sistem tekmovanja naj bi 
bilo vključenih 16 oz. 17 ekip. 
Tekmovanje bi se začelo nekje 

konec avgusta in trajalo vse do 
marca, nato bi sledila končnica. 
Sem je potrebno všteti še vsa 
evropska tekmovanja in seveda 
reprezentančne aktivnosti.  To 
bi za igralce predstavljalo veliko 
obremenitev, saj morajo k vsaki 
tekmi pristopiti maksimalno, 
tako fizično, kot psihično. 

Glede na velikost lige, kdo 
bo zagotovil potreben 
denar? 
Organizatorji so zagotovili 
pokritje vseh stroškov. Sem 
spadajo prevozi, finančna 
pomoč pri organizaciji tekme, 
sodniki in delegati. Potrjeno je, 
da bo sodelovala Erste group, 
ki bo omogočila tekmovanje. 

Glede na to, da bo liga 
zajemala precej držav, kaj 
to pomeni za klube?
To pomeni, da bi mogli od te-
meljev naprej preurediti klub, 
ki bi sodeloval v tej ligi. Za-
posliti bi bilo potrebno veliko 
ljudi, povečati bi bilo potrebno 
igralski kader in pa seveda 
poiskati dodatne finance. 

Ali ima Regionalna 
liga podporo Evropske 
rokometne zveze?
Regionalna liga bo postala 
legitimna šele takrat, ko bodo 
klubi, ki bodo tekmovali v njej, 
imeli pravico do nastopa v 
Ligi prvakov in EHF pokalu. Za 
sedaj vemo le to, da se v zgoraj 
omenjena tekmovanja klubi 
uvrščajo preko svojih nacional-
nih sredstev. To so vprašanja, 
ki so med ostalimi ostala še 
odprta in mnenja sem, da bo 
potrebno vložiti še veliko tru-
da v to ligo, da bo zaživela.

Stane Ostrelič: Vse je še v povojih
INTERVJU

VSE BOLJ GLASNA SO NAMIGOVANJA O VSTOPU 
SLOVENSKIH KLUBOV V REGIONALNO LIGO. DIREKTOR 
VELENJSKEGA ROKOMETNEGA KLUBA STANE OSTRELIČ, NAM 
JE ZAUPAL PODROBNOSTI, KI JIH ŠIRŠA JAVNOST NE POZNA.

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/kmemisija 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

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
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Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana / www.petrol.si
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Tomaž Juršič o mlajših selekcijah

KADETI
Trener: Iztok Rozman
Pomočnik trenerja: Slavko Prgomet

Cilji v kadetski selekciji so zastavljeni tako kot pri članski ekipi. 
Želimo krojiti sam Slovenski vrh. Natančneje, želimo se uvrsti-
ti med štiri najboljše ekipe v Državi. Osebno mislim, da smo 
napredovali. To ekipo, ki je sedaj pod mojim okriljem poznam 
zelo dobro, saj smo skupaj že iz selekcije starejših dečkov A, 
pri katerih je opazen velik napredek. Prednost te ekipe je širok 
kader igralcev. V začetku sezone so se ekipi pridružili fantje 
letnika 95, ki so nas dodatno okrepili in se enakovredno ko-
sajo s starejšimi igralci. Sistem dela, ki ga prakticiramo v naši 
selekciji, je po kalupu članske ekipe, saj želimo pripravi igralce 
najprej na prestop k mladinski ekipi in nato še k članom. Kar 
se tiče novosti v ekipi v tej sezoni, smo si zastavili cilj, da vpe-
ljemo sistem nadzora nad napredkom pri osvajanju rokome-
tnih elementov. Upam, da bo sistem zaživel do pomladi.

STAREJŠI DEČKI A IN B
Trener: Nenad Stojakovič
Pomočnik trenerja: Aleš Atelšek

KRATKOROČNI CILJI ZA SEZONO 2010/2011
Cilji obeh ekip so, da v Slovenski ligi za starejše dečke 
osvojimo mesta, ki bodo v zgornji polovici lestvice. 
Glavni cilj je napredek igralcev, na katere bo klub računal 
v prihodnosti, zato bomo tem igralcem omogočili že v tej 
sezoni veliko minutažo, saj je kar nekaj igralcev z izjemno 
višino in po moji oceni perspektivnih za nadaljnje delo. 
V procesu treninga bom igralce skozi univerzalno–spe-
cialni rokometni trening usmerjal tako, da jim bom še vedno ponujal različne igralne vloge (več napadalnih in obrambnih vlog). 
Sigurno pa je eden od ciljev tudi, da igralce pripravimo za čim lažji prehod iz kategorije starejših dečkov v kadetsko kategorijo.

Vemo, da so v prejšnji sezoni vse kategorije mlajših 
selekcij dosegle zavidljive rezultate. Ali so letos cilji 
drugačni oz. ali ponovno ciljate na najvišja mesta?
V minuli sezoni so štiri ekipe od šestih dosegle res dobre rezultate, 
mladinci so bili podprvaki, kadeti so osvojili naslov državnih prva-
kov, starejši dečki A so bili tretji, mlajši dečki B pa so za las zgrešili 
stopničke in so končali sezono na četrtem mestu. V mlajših selek-
cijah rezultat ni primarnega pomena, seveda pa igramo na vsaki 
tekmi na zmago. Potrudili se bomo, da bodo igralci, na katere klub 
računa, v prihodnosti dobili čim več priložnosti za igro.

Kaj se je spremenilo v vrstah mlajših selekcij?
V naše vrste je prišel Nenad Stojakovič (trener starejših dečkov A 
in B), ki se je pri nas zelo dobro znašel. Novost je pa tudi usta-
novitev B ekipe, ki je v bistvu sestavljena iz igralcev mladinske 
ekipe. Ta ekipa ne tekmuje v ligi, ampak fantje igrajo prijateljske 
tekme z 1. B ligo in drugo ligo. Za to potezo smo se v klubu odlo-
čili predvsem zato, da igralce čimbolj pripravimo na prehod med 
člane. Ti fantje, ki so v B ekipi, igrajo tudi v mladinski ekipi, poleg 
tega pa se jim občasno pridruži kakšen članski igralec, ki se vrača 
na parket po poškodbi. Ekipa je zelo mlada, saj so v njej večino-
ma igralci letnika 1992 in 1993, ki so šele na začetku igranja v 
mladinski ligi. Zavedati se je potrebno, da traja kar nekaj časa, da 
vzgojiš igralca, zato bomo tem fantom v letošnji in tudi prihaja-
jočih sezonah omogočili kar veliko število tekem.

Ste zadovoljni s trenerskim kadrom, ki skrbi za naše mlajše?
Trenerski kader v našem klubu je dober in izkušen, saj so ti fantje 
z rokometom povezani praktično že celo življenje. Vsi so ga tudi 
igrali, zato imajo izkušnje s tem. Prav tako imajo vsi ustrezno 
trenersko izobrazbo, kar je seveda predpogoj, da lahko treniraš 
ekipo v našem klubu.

Vemo, da se v Velenjski »osnovni šoli rokometa« dela 
odlično. Kaj je ključ do uspeha?
Zavedati se je treba, da se v našem klubu dobro dela že zelo 
dolgo. Razlog za to je po mojem mnenju dober trenerski kader, 
tradicija rokometa v Šaleški dolini in še kaj. Čeprav je treba 
poudariti, da se tudi drugje dobro dela. Cilj je vedno končni 
produkt oz. članski igralec. Lepo pa je seveda, da tudi v mlajših 

kategorijah zmaguješ oz. igralce naučiš zmagovalne miselnosti. 
Pot do vrhunskega igralca je dolga, pa tudi vse stvari se morajo 
obrniti nam v prid. Posledično je prisotnega veliko odrekanja in 
samodiscipline. Uspeli bodo pač samo tisti, ki si to res želijo in so 
res predani delu.
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MLAJŠI DEČKI A
Trener: Robi Lainšček

Cilj naše ekipe je ponovitev lanskega dosežka, in sicer uvr-
stitev na finalni turnir, med štiri najboljše ekipe v Sloveniji. 
Vendar zastavljeni cilji niso prioritetnega pomena, prednost 
dajemo predvsem seznanjanju z osnovnimi elementi roko-
meta in le-te izpiliti do popolnosti.
Ekipa mlajših dečkov A redno trenira že od 25.08.2010 in 
sicer petkrat tedensko na Osnovni šoli Šalek, kjer imamo 
vse pogoje za dober trening. Glede ekipe pa mislim, da se v 
njen skriva nekaj rokometnih talentov, ki nas bodo navdu-
ševali v prihodnosti, vendar pa nas do takrat loči še veliko 
treningov in prelitega znoja.

MLAJŠI DEČKI B
Trener: Gregor Vegan
Pomočnik trenerja: Alojz Dolinšek

Pri mlajših selekcijah rezultat ni prvotnega pomena. Zato 
rezultatskih ciljev ni. Z vsakim treningom pa imamo seveda 
željo in cilj postati boljši, močnejši in hitrejši. Seveda je 
včasih določene stvari s tako mladimi nadebudneži, ki so 
polni energije, težje storiti kot narediti. Strmimo k temu, da 
se igralci med seboj spodbujajo in se nadgrajujejo. Delamo 
tudi na redu in disciplini, saj to veliko pripomore k nadaljnje-
mu razvoju igralcev. Letos smo želeli še bolj približati roko-
met najmlajšim, zato smo se odločili ustanoviti na spletnem 
mestu facebook stran, kjer lahko najmlajši pobližje spoznajo 
delo najmlajših ekip, pravila in pa teorijo rokometa. Stran 
otroke povezuje in “zastruplja” z rokometom, kar jih le krepi.MLAJŠI DEČKI B-B

Trener: Aleš Dolinšek
Pomočnik trenerja: Sebastjan Anžič
Tehnični vodja: Ivan Atelšek

Letos sem prevzel ekipo mlajših dečkov b-b. Sem spadajo 
fantje stari 10 let in manj, tako da lahko še vedno igramo na 
turnirjih mini rokometa Rokometne šole Gorenje. V Državnem 
prvenstvu ne nastopamo, saj smo še premladi, vendar bomo že 
v naslednji sezoni zaigrali v ligi. Trenutno sestavlja ekipo dvajset 
otrok, vendar pričakujem, da se bo število povečalo ob pričetku 
mini rokometa na osnovnih šolah. Glavni cilj ekipe je predvsem 
spoznavanje igre na celem igrišču, otroke seznaniti z pravili 
rokometa in pa predvsem, da otroci dobijo veselje do te igre. Na 
treningu dajemo poudarek na učenju in ponavljanju osnovnih 
tehničnih elementov, kot so podaje in streli.



10

Branko, kakšne so tvoje 
želje in pričakovanja v EHF 
pokalu? 
Minil je mesec dni od žreba na 
Dunaju in kot sem že takrat 
povedal, da glede na to, da 
smo nosilci v tretjem krogu, bi 
lahko dobili bistveno lažjega 
nasprotnika. Tukaj moram 
dodati, da je ekipa iz Našic 
absolutno po vseh kriterijih 
druga najboljša ekipa Hrva-
ške, ki ima dobre pogoje za 
delo, je dobro vodena in ima 
dobrega sponzorja, ki jim stoji 
ob strani. Vendar tudi naša 
ekipa je trenutno na visokem 
nivoju. Za nami je že kar nekaj 
močnih turnirjev in v držav-
nem prvenstvu smo odigrali 
že deveti krog, vendar še ima-
mo rezervo. Moj sistem dela 
je priprava igralcev na vsako 
prihajajočo tekmo. Potreb-
no je iti korak za korakom h 
končnemu cilju in igralci so to 
miselnost sprejeli. Dejstvo je, 
da imamo mi zelo malo časa 
za pripravo na tekmo z Našica-
mi, saj igramo derbi v domači 
dvorani proti Celju in kot prvo 
se moramo dobro pripraviti 

na ta omenjen derbi in šele 
nato bomo začeli z pripravo 
igralcev na naše južne sosede, 
kar je pa veliko manj časa, 
kot ga imajo Našice. Vendar 
mi bomo storili vse, kar je v 
naši moči, da se optimalno 
pripravimo na tekmeca. Anali-
zirali bomo njihov sistem igre, 
njihove napake v obrambi ter 
v napadu in tako bomo preko 
prejetih podatkov zasnovali 
zmagovalni koncept. Zave-
dati se moramo, da je sistem 
igranja v EHF pokalu malo 
drugačen. Igrata se dve tekmi 
in dejstvo je, da ni pomembna 
samo zmaga. Tukaj je bistvena 
tudi rezultatska razlika. Če 
se lahko tako izrazim, bo v 
Velenju prvi polčas in drugi v 
Našicah. Mislim, da bo zma-
govalec 3. kroga odločen šele 
po obeh srečanjih, vse bo pa 
odvisno od več faktorjev, npr. 
od dnevne forme in poškodb.

Kakšno pa je zdravstveno 
stanje ekipe?
Vsak trener si želi, da bi bili na 
takšni tekmi prisotni vsi igral-
ci. V tem trenutku lahko upam 
na vse igralce, vendar se lahko 

to kaj hitro spremeni. Upam, 
da bo stanje ostalo takšno 
kot je in da bodo vsi igralci, ki 
imajo lažje poškodbe, do tek-
me pripravljeni in bodo lahko 
normalno stopili na igrišče. 

Kasim Kamenica si 
je ogledal kar nekaj 
tekem in po njegovih 
besedah so se Našice 
dobesedno oborožile z 
materialom o Gorenju. 
Kako ste vi pripravljeni na 
nasprotnika?
Zavedati se moramo, da je 
Kasim Kamenica deloval kot 
trener v Sloveniji, tukaj ima 
tudi sina, tako da mu Slovenija 
in klubi niso tuji. Res je, da je 
bil prisoten na večjih tekmah 
v Rdeči dvorani in to je dokaz, 
da ne bodo kar tako šli v 
tekmo z nami. Predvidevam, 
da si je priskrbel vse tekme iz 
letošnje sezone od naše ekipe 
in verjamem, da je tudi opazil 
kvaliteto Gorenja ter ugotovil, 
da jih ne čaka lahka naloga. 

Vemo, da je bil obisk na 
tekmi proti ekipi Cimos 
Koper slab. Si želiš da bi 
bilo tokrat, proti Nexe 
Našice, drugače?
Kot sem že povedal na novi-
narski konferenci po tekmi s 
Koprom, sem malo razočaran, 
vendar je tukaj potrebno vzeti 
v račun dejavnike, ki vplivajo 
na tekmo. Datumsko je derbi 
prišel na petek, ko je še večina 
ljudi v službi, bil je tudi prenos 
tekme po televiziji in pa velik 
vpliv na obisk ima tudi stanje v 
katerem so se znašli ljudje. Dej-
stvo je, da je recesija še vedno 
prisotna in ljudje gledajo na 
vsak evro, kar je tudi logično.
Želja, da bi se zbralo dovolj 
ljudi, da se dvorana napolni, 
je prisotna, saj vzdušje, ki ga 
pripravi velenjska publika je 
strah-vzbujajoča za naspro-
tnika in motivacija za domače 
fante. 

Veliko breme ob vsaki tekmi 
pade tudi na Šaleške Grašča-
ke, katerim bi se rad ob tej 
priliki tudi zahvalil za vso pod-
poro in verjamem, da bodo na 
tekmo z Našicami prišli v polni 
bojni opremi in dokazali da 
so najboljša navijaška skupina 
v rokometni Sloveniji in da 
bodo pomagali našim fantom 
do ugodnega rezultata. 

Mogoče še komentar, kaj 
se trenutno dogaja v 1. SRL 
ligi?
Jasno je in to sem trdil že 
pred pričetkom prvenstva, da 
ima naša liga dvanajst zelo 
kvalitetnih moštev. Zmaga na 
papir napisanih favoritov je v 
gosteh vedno pod vprašajem, 
saj lahko vsak preseneti in 
premaga ekipo, ki je na vrhu 
lestvice. Dokaz tega je zmaga 
Škofje Loke proti Celju in 
Trebnjega proti Kopru. Vsak 
trener se zaveda, da v kolikor 
ekipa ni pripravljena, v kolikor 
stvari prepustiš naključju, se 
lahko hitro zgodi, da ostaneš 
brez točk. To daje čar naši ligi. 
Do konca prvenstva je še kar 
nekaj tekem in takšne zmage 
nižje rangiranih ekip, kot smo 
jih videli v Trebnjem in Škofji 
Loki, se bodo še dogajale. Jaz 
samo upam, da bi se nam čim 
manj oz. nikoli in da bomo kot 
ekipa skupno premagali vse 
pasti in čeri, ter nam na koncu 
uspe doseči zastavljeni cilj.

Branko Tamše: želje in pričakovanja
INTERVJU

VELENJSKI STRATEG BRANKO TAMŠE SE JE Z VESELJEM 
ODZVAL POVABILU NA KAVO. V PRIJETNEM AMBIENTU 
HOTELA PAKA SMO Z NJIM POKLEPETALI O NJEGOVIH 
ŽELJAH IN PRIČAKOVANJIH V EHF POKALU.
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Nikola Manojlović:

To je prva tekma EHF poka-
la. Pričakujem težko tekmo, 
tako v domači dvorani, kot 
v gosteh. Z njimi smo letos 
že merili moči, tako da vemo 
česa so zmožni. Osebno sem 
prepričan, da se bomo kljub 
temu, da nam nasproti stoji 
dobra ekipa, uvrstili v nadalje-
vanje tekmovanja.
Želim si, da bi bila dvorana 
polna, da bi Graščaki pripravili 
peklensko vzdušje, katerega 
gostujoča ekipa ne bi nikoli 
pozabila.

Dino Bajram:

Čaka nas trda tekma. Ničesar 
ne bi rad napovedoval. Mi 
bomo dali vse od sebe, da se 
uvrstimo dalje, vendar naspro-
tnika ne smemo podcenjevati.

Matevž Skok:
Ključ do uspeha je dobra pri-
prava na nasprotnika. Sigurno 
si bomo pogledali kakšno 
njihovo tekmo, naštudirati 

njihovo obrambo in napad. 
Naša naloga je, da odigramo 
obrambo in napad tako, kot 
trener od nas pričakuje in 
potemtakem se za rezultat ni 
potrebno bati. 

Jaka Ferkulj:

Prvo tekmo igramo doma, kar 
pa je lahko dvorezen meč. Po-
membno je, da na domači tek-
mi zmagamo in naredimo čim 
višjo gol razliko, kajti v gosteh 
bo težje. Osebno verjamem, 
da če bomo igrali svojo igro, 
se lahko nadejamo uspeha.

Željko Musa:

Pričakujem težko tekmo, kot 
je bila vsaka do sedaj. Dan-
danes v rokometu ni lahkega 
nasprotnika, vsaka ekipa 
lahko premaga vsakogar, zato 
bomo to tekmo vzeli skrajno 
resno. Moja želja in želja ekipe 
je nadaljevanje v EHF pokalu 
in to bomo poskušali doseči.

Mitja Nosan:

Letos smo se že srečali z ekipo 
Nexe Našice na Jarnovičevem 
memorialu. Na omenjenem 
turnirju smo slavili in verja-
mem, da bomo tudi sedaj.

Klemen Cehte:

Opazil sem, da si je njihov 
strateg Kasim Kamenica v 
živo ogledal tri naše tekme in 
čutim, da imajo neko straho-
spoštovanje do nas. Mi bomo 
vse naredili, da pokažemo kdo 
je glavni v Rdeči dvorani in da 
odpotujemo v Našice s čim 
večjo razliko.

Aljoša Štefanič:

Mislim, da na prvi tekmi ne 
bo nič odločeno. Dejstvo je, 
da moramo doma zmagati in 
jih nadigrati, v gosteh bo ta 
naloga težja. Vendar, v kolikor 
bomo odigrali obrambo 
tako kot smo jo proti ekipi iz 
Kopra, potem ne bi smelo biti 
prisotnega strahu, da nebi šli v 
pokalu naprej.

Marko Bezjak:

Z njimi smo si delili igrišče na 
Jarnovičevem memorialu in 
zmagali. Vendar je to povsem 
druga tekma, druge okolišči-
ne. Vemo, da je ekipa dobra, 
z dobrimi posamezniki in na 
čelu z izkušenim trenerjem. 
Dejstvo je, da moramo doma 
zmagati s kar se da visoko 
razliko, in si s tem zagoto-
viti brezskrbno potovanje v 
Našice. Upam, da se bodo 
ljubitelji rokometa udeležili 
te tekme v čim večjem številu 
in da skupaj nadaljujemo naš 
evropski pohod.

PRIČAKOVANJA EKIPE:
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*  Varni vozniki so fizične osebe, ki so lastniki osebnih 
vozil in v obdobju dveh zaporednih let pred sklenitvijo 
novega zavarovanja (vključuje najmanj AO, AO-plus in 
kasko) ne prijavijo škode iz zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti (AO) in zavarovanja voznika vozila 
zaradi telesnih poškodb (AO-plus).

Več o upravičenosti do popusta na www.generali.si.
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33 : 29 (16:15)
SODNIKA: MASLEŠA, ŽIBERT 
(TRBOVLJE)
GLEDALCI: 1500

No, pa smo dočakali težko pri-
čakovan derbi, ki se je končal 
v prid naše domače ekipe. Po 
9. tekmah je Gorenje še vedno 
neporaženo in razlika med 
prvo in drugo uvrščenim na 
lestvici vztrajno raste. 

Derbi, ki smo ga čakali, so s 
sredine igrišča pričeli doma-
čini, v postavi: Musa, Bezjak, 
Manojlović, Šimič, Miklavčič, 
Golčar in v vratih Ivan Gajić. 
Prvi napad je celjski vratar 
ubranil in gostujoča ekipa je 
dobila priložnost da povede, 
vendar je bil na mestu Ivan 
Gajič. Tekma se je začela živč-
no in to se je odražalo v igri 
obeh ekip. V sedmi minuti je 
Celje prvič prišlo v vodstvo z 
rezultatom 4:5. V 10. minuti je 
Gorenje nadoknadilo razliko 
in ekipi sta bili rezultatsko po-
novno skupaj. Sledila je prva 
sedemmetrovka. Na položaj 
za strel se je pripravil Momir 
Rnič, bivši igralec Gorenja, 
vendar je Ivan Gajič suvereno 
obranil njegov strel. Na drugi 
strani je Musa izsilil najstrožjo 

kazen in Šimič je z lahkoto 
poslal Aliloviča v gol po žogo. 
Zgledalo je, kot da so nastopi-
le minute sedemmetrovk, saj 
se je ponovno na črti pripravil 
celjski igralec in Gajič je bil 
ponovno uspešen ter zbral že 
šest obramb. V 15. minuti je bil 
trener Celja, Miro Požun, prisi-
ljen vzeti minuto odmora, saj 
so domači igralci z izvrstnimi 
obrambami Gajiča in hitrimi 
proti napadi naredili delni izid 
5:0. V nadaljevanju tekme sta 
sodnika takoj pokazala na črto 
za sedem metrov. Za strel se 
je pripravil Kokšarov in bil tudi 
uspešen. V 18. minuti je sema-
for kazal 11:7 v prid Gorenja. 
Sledila je sedemmetrovka za 
Šimiča, ki je suvereno poslal 
granato mimo Rezarja. Tekma 
se je nadaljevala v visokem 
tempu vendar se celjani kljub 

zaostanku niso vdali in so 
razliko razpolovili. 
V 23. minuti je semafor 
kazal 13:11 v prid Gorenja in 
tekma se je bližala vrelišču. 
Sledila je prva izključitev 
na tekmi, na klop je moral 
Nikola Manojlović in tudi 
sedemmetrovka je pripadla 
Celjanom, ki jo je Kokšarov 
izkoristil in rezultat znižal na 
13:12. Gorenje je nadaljevalo 
s petimi igralci, vendar so kaj 
hitro vrnili Celjanom milo za 
drago, ter poskrbeli, da je 
bil izključen David Razgor. 
Sledila je tudi sedemmetrov-
ka, ki je bila seveda že tretjič 
zapored izkoriščena s strani 
Šimiča. V 27. minuti je prišlo 
do izenačenja in sicer 14:14, 
izenačil je Renato Vugrinec. 
Na drugi strani je bila dosoje-
na sedemmetrovka, vendar se 
je Roku Golčarju zatresla roka 
in žoga je zletela preko gola. 
Sledil je post, kar nekaj minut 

nismo videli gola na obeh 
straneh, dokler ni Manojlović 
spet zatresel mreže Rezarja. 
Še pred iztekom polčasa je 
moral ponovno na klop Nikola 
Manojlović, kar pa je pomeni-
lo, da bodo igralci Gorenja do 
konca polčasa in del drugega 
polčasa igrali z igralcem manj. 
Pet sekund pred koncem je 
domači strateg Branko Tamše 
vzel minuto odmora in dal 
fantom še zadnje napotke za 
uspešno akcijo. Gorenje je 
začelo s sredine, do konca pol-
časa je bilo le še pet sekund, 
vendar je strel Miklavčiča 
končal za golom. Oglasila se 
je sirena in končal se je prvi 
polčas z rezultatom 16:15 v 
prid Gorenja.

RK Gorenje Velenje : RK Celje Pivovarna Laško
TEKMA

RK Gorenje
Velenje:
Bezjak 5, Manojlović 4, 
Stanojevič, Rutar, Cehte 4, 
Miklavčič 5, Musa 4, Štefa-
nič, Golčar 3, Šoštarič, Gams 
1, Nosan, Šimič 6, Bajram 1.

7m: 7/4
Izključitve: 8 minut (rdeč 
karton, Nikola Manojlovič 
35. minuta)

RK Celje
Pivovarna Laško:
Prieto, Marguč 8, Vugrinec 
5, Razgor 1, Toskič 1, Poklar, 
Kozlina, Metličič 2, Rnić 6, 
Kokšarov 5, Zorman 1.

7m: 10/5
Izključitve: 2 minuti
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V drugi polčas so igralci Vele-
nja krenili brez Manojlovića. 
Hitro so naredili preobrat in 
si priigrali dva gola prednosti. 
Sledile so napete minute. 
Nikola Manojlović je po vstopu 
v igro ponovno prejel izklju-
čitev in po treh izključitvah za 
2 minuti, se je moral soočiti z 
rdečim kartonom. Sledila je 
izključitev domačega trenerja 
zaradi ugovarjanja sodniku 
in tako so na parketu ostale 
samo štiri ose. Velenjčani so 
stisnili zobe in rezultatsko 
razliko ohranile kljub primanj-
kljaju. V 40. minuti je rezultat 
govoril v prid domače ekipe, 
vendar je bila razlika minimal-
na 20:19. Sledila je izključitev 
Štefaniča in Gorenje je bilo 
ponovno brez igralca. Celje se 
približalo na gol zaostanka in 
dvorana je ponovno trepetala. 
Do konca nas je ločilo še samo 
deset minut, semafor je kazal 
27:25 in če bi kdo v tem tre-
nutku vstopil v Rdečo dvorano 
bi mislil, da je prišel v pekel. 
Šaleški graščaki in Florjani so 
bili na trenutke preglasni za 
uho gledalcev in vse skupaj je 
pomenilo še dodatno priliva-
nje olja na ogenj že tako živč-
nih igralcev. Osem minut pred 
koncem smo doživeli ponovno 
izenačenje 27:27. Nobena 
ekipa si ni mogla priigrati 
prednosti, čas pa je neusmi-
ljeno tekel naprej. V 56. minuti 

je Kokšarov izsilil najstrožjo 
kazen in na črto za izvajanje 
se je postavil Marguč, ki je 
uspešno ukanil Skoka. Rezultat 
izenačen na 29:29 do konca pa 
samo še tri minute. Sodnika 
sta se odločila, da je Štefanič 
naredil prekršek in pokazala 
na črto za izvajanje sedemme-
trovke . Za strel se je ponovno 
pripravil Marguč vendar ga 
je Skok ubranil. Minuta pred 
koncem trije goli prednosti za 
Gorenje. Dvorana je bila na no-
gah in slavila ponovno zmago, 
že deveto zapored. 

Branko Tamše, 
trener: 
Tekma je potekala tako, kot 
se za takšen derbi spodobi in 
mislim, da so gledalci prišli na 
svoj račun. Dvorana v Velenju 
je pokala po šivih in vzdušje, 
ki so ga pripravili Graščaki, je 
bilo peklensko. Vedel sem, da 
ne glede na dogodke, ki se 
odvijajo v celjski ekipi, bodo 
v Velenju zaigrali maksimalno 
borbeno. Skozi vso tekmo nam 
je nasprotnik dihal za ovratnik, 
nikoli se niso predali, vendar 
je na drugi strani naša ekipa 
ostala bolj zbrana in tekmo 

mirno pripeljala do konca. 
Mislim, da smo glede na vse 
parametre zasluženo vknjižili 
dve točki, vendar je do konca 
prvenstva še daleč in marsikaj 
se lahko spremeni. 

Matevž Skok:
Tako kot se vsi derbiji začnejo 
živčno se je tudi naš. Vedeli 
smo, da ima Celje težave 
znotraj kluba, vendar se mi 
s tem nismo obremenjevali. 
Celjska ekipa je sestavljena iz 
samih dobrih posameznikov, 
vendar mi smo igrali svojo igro 
in uspelo nam je. 
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1  Kdaj si začel trenirati in 
zakaj?
Trenirati sem začel v 1. razredu 
osnovne šole in moj navdih za 
vpis v ta šport je bila takratna 
prva ekipa kluba Gorenje.

2  Pri katerem trenerju si 
se največ naučil?
Največ sta me naučila Tomaž 
Juršič in Branko Tamše. 

3  Za kateri klub bi najraje 
zaigral?
Najraje bi zaigral za THW Kiel.

4  Najboljši igralec na 
svetu?
Luc Abalo.

5  Talent ali trdo delo?
Trdo delo, vendar brez talenta 
tudi ne gre.

6  Najlepši in najbolj boleč 
rokometni spomin?
Najlepši spomin je 3. mesto 
z mladinsko reprezentanco 
v Bratislavi. Najbolj boleč 
spomin do sedaj pa je bil 
poraz proti Španiji s kadetsko 
reprezentanco.

7  Naj tekma do sedaj?
Še pride.

8  Si vraževeren, in kako?
Ne.

9  Kdo skrbi za smeh v 
ekipi?
Klemen Cehte-Joc.

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

11  Za koga navijaš, tudi v 
drugih športih?
Navijam za Barcelono-nogomet.

12   Idealne počitnice so?
Pri bratu na morju. 

13  Idealno jutro po tekmi?
Da se dobro naspim.

14  Najljubši predmet 
poleg žoge?
Postelja.

15  Kdaj si doživel največje 
presenečenje in kdo te je 
presenetil?
Največje presenečenje sem 
doživel, ko sem dobil povabilo 
v mladinsko reprezentanco. 

16  Naj film, knjiga, 
skupina, pevec?
Film: Pobeg iz zapora.
Knjiga: Harry Potter.
Skupina: Bjelo dugme.
Pevec: Oliver Dragojevič.

17  Zadnji koncert, 
predstava?
Na zadnjem koncertu……..
Predstava?????

18  Kaj najraje oblečeš?
Kratko majico, kratke hlače in 

japonke.

19  Brez česa ne greš 
nikamor?
Brez denarnice.

20   TV ali računalnik?
Definitivno računalnik.

21   Kako se »odklopiš«?
Izključim mobitel in preživim 
popoldne s prijatelji.

22  Naj jed in pijača?
Jed: Mamin burek.
Pijača: Sprite

23  Kaj misliš, da ljudje 
cenijo pri tebi?

Odkritost.

24  Na koga se lahko vedno 
zaneseš?
Družino in prijatelje.

25  Verjameš v ljubezen na 
prvi pogled?
Ne.

Mario Šoštarič
25 HITRIH

Šolski novinarji OŠ Livade
Učenci - šolski novinarji – OŠ Livada smo si v sredo, 17. 11. 2010, 
ogledali derbi slovenskega rokometnega prvenstva med RK 
GORENJE VELENJE  in RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO.  Pred Rdečo 
dvorano  nas je pričakal  gospod Andrej  Petrov, ki nam je pove-
dal nekaj osnovnih stvari o njegovem delu v klubu in kako bo 
potekal naš ogled tekme. Odpravili smo se v dvorano in nestr-
pno čakali na začetni pisk sodnikov.  Naša pričakovanja o napeti 
in razburljivi tekmi so se popolnoma uresničila. 
Med tekmo smo videli veliko izključitev, padcev in menjav igral-
cev.  Kmalu se je oglasila sirena, prvi polčas je mimo, rezultat pa 
v prid RK Gorenja (16:15). V drugem polčasu je ekipa RK Gorenje 
pokazala, kaj zna in dala vse od sebe, kar se je obrestovalo. Malo 
pred koncem je ekipa Velenja vodila z minimalno razliko, na 
koncu pa zmagala z rezultatom 33:29. V dvorani je zavreščalo od 
veselja. Po končani tekmi je sledila tiskovna konferenca, na kateri 
so sodelovali Matevž Skok, vratar RK Gorenje Velenje, trener 
Branko Tamše, gospod Miro Požun, trener RK Celje Pivovarna La-

ško, in Eduard Kokšarov, levo krilo RK CPL.  Strnili smo nekaj misli.
Miro Požun: » Ekipa RK Gorenje je danes igrala kompaktno in 
homogeno.  Iskrene čestitke za zmago. Življenje gre naprej.« 
Eduard Kokšarov: » Tekma je bila lepa. Borili smo se, a se na 
koncu ni izšlo v našo korist, to je pač šport.«
Branko Tamše: « Zanima me vsaka naslednja tekma, tako kot 
moje igralce. Videli smo vse, kaj lahko pokaže rokomet. Zavedati 
se moramo, da je to šele deveta tekma, vse se lahko spreobrne.«
Čestitke zmagovalcem, ki so se borili do zadnje minute in poka-
zali izjemno igro. Tudi poraženci si zaslužijo pohvalo za dobro 
igro,kljub končnemu rezultatu.  Res je, tekma je bila napeta, 
navijači so bili živčni do zadnjega piska sirene, mi pa navdušeni, 
da smo lahko bili del tega derbija. 
Najlepše se zahvaljujemo RK Gorenje, da smo si lahko ogledali 
tekmo!

novinarji OŠ Livada
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FOTOGALERIJA: RK GORENJE VELENJE
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