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RK GORENJE VELENJE : A1 BREGENZ 19.02.2011 ob 16.30
A1 BREGENZ : RK GORENJE VELENJE 27.02.2011 ob 17.00

EHF pokal 4. krog19. in 27. februar
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



Svetovno prvenstvo se je zaključilo in Francozi so ponovno stopili na 
najvišjo stopničko. Z moje strani popolnoma upravičeno in če sem 
čisto odkrit, sem tudi navijal za njih. Po napetih reprezentančnih 
bojih se dogajanje spet seli nazaj v državno prvenstvo, EHF pokal in 
Ligo prvakov. Minili so štirje meseci od našega zadnjega tiskanega 
izvoda 9-ke in materiala se je nabralo za dober almanah.
Ugibanja in špekulacije okoli zasedbe Gorenja v prihodnji sezoni 
so se malo polegla, odkar je v javnost pricurljala vest, da v Velenje 
prihaja ena izmed bodočih zvezd slovenskega rokometa. Jure 
Dolenec je podpisal triletno pogodbo z velenjskim klubom, to 
pa pomeni, da bo v sezoni 2011/2012 Jure postal nevarna osa. 
Kdo bo zapustil ekipo še ni znano, vendar po besedah direktorja 
se zasedba bistveno ne bo spremenila. Seveda je to najbolj 
logična poteza, saj tudi oko osebe, ki ni podkovana v rokometu 
lahko opazi, da je kemija v ekipi neverjetna. Pisati uvodnik po 
prvem porazu v tej sezoni ni najbolj prijetna stvar, saj se besede 
nikakor ne spremenijo v stavke. Veliko sem razmišljal, kako bi se 
tekma odvila, če bi ose v drugem delu, ko so se približale na en 
gol zaostanka in imele napad za izenačenje, dejansko izenačile. Ali 
bi ostali neporaženi, ali bi bil razplet popolnoma enak? Vem, da je 
po toči zvoniti prepozno, a vendar se človek vpraša. Dejstvo je, da 
nam je Koper zadal prvi poraz, vendar to še ne pomeni konec sveta 
in še vedno imamo debelih pet točk prednosti pred najbližjim 
zasledovalcem. Prvenstvo je še dolgo in v končnici se lahko še 
marsikaj zgodi. Pustimo se presenetiti.

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: 2500 izvodov 
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Pustimo se presenetiti
UVODNIK

4 PREDSTAVITEV EKIP

7 MARTIN LIPTÁK: intervju

11 DAVID MIKLAVČIČ se predstavi

14 BRANKO TAMŠE: želje in pričakovanja

17 25 HITRIH: Rok Zaponšek

VSEBINA:
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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 10 Matjaž Borovnik 31.1.1992 187 85 desno krilo

21 Tamše Branko 11.4.1978 trener

22 Hostnik Gorazd 16.3.1956 tehnični vodja

23 Bojić Ante 5.7.1981 pomočnik trenerja

24 Nesladek Siniša 7.11.1968 fizioterapevt

Ekipa RK Gorenje Velenje
PREDSTAVITEV EKIP
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Ekipa A1 Bregenz

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

1 2 Lucas Mayer 16.2.1983 185 87 desni zunanji

2 4 Lukas Frühstück 26.6.1991 180 75 organizator

3 5 Miran Klopčič 14.1.1992 194 79 desno krilo

4 7 Philipp Günther 20.3.1982 198 88 levo krilo

5 10 Frederic Wüstner 7.9.1992 190 95 levi zunanji

6 12 Christopher Winkler 8.5.1985 / / golman

7 13 Matthias Güntner 11.10.1986 190 92 pivot

8 14 Julian Rauch 17.3.1988 180 74 desno krilo

9 15 Fabian Posch 5.1.1985 196 90 pivot

10 16 Lukas Winkler 22.12.1992 180 75 golman

11 17 Gernot Watzl 25.3.1985 184 84 organizator

12 19 Björn Tyrner 15.11.1984 180 80 levo krilo

13 21 Goran Aleksič 12.9.1982 202 102 golman

14 22 Markus Wagesreiter 14.1.1982 198 92 levi zunanji

15 26 Mario Jelinič 22.12.1987 201 102 levi zunanji

16 32 Vedran Banič 1.8.1988 192 93 desni zunanji

17 Martin Liptak trener

18 Miroslav Radojičič pomočnik trenerja

19 Gherhard Röser kondicijski trener

TRETJI KROG
Madeira SAD vs A1 Bregenz
31 : 30 (16 : 16)
A1 Bregenz vs Madeira SAD
33 : 26 (19 : 15)

DRUGI KROG
A.C. PAOK vs A1 Bregenz
23 : 31 (13 : 16)
A1 Bregenz vs A.C. PAOK
27 : 24 (11 : 10)
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Še pomnite zadnje tekme v 
lanskem letu med Gorenjem in 
ekipo iz Trebnjega? Ne? No, naj 
vam osvežimo spomin. Na tej 
tekmi je Gorenje prepričljivo 
premagalo Trebanjce, a to ni 
bilo vse. Poleg rokometnega 
spektakla, ki nam ga vedno 
pripravijo ose, smo bili na 
tej tekmi tudi humanitarno 
obarvani. Denar od prodanih 
vstopnic smo namenili 
Vegradovim delavcem, ki so 
v času praznikov ostali brez 
službe. Ker je zadeva zelo 
delikatne narave, smo za 
pomoč pri razdelitvi sredstev 
prosili Mestno občino Velenje, 
tam pa so nas napotili h gospe 
Nevenki Lempl, ki zelo dobro 
pozna situacijo brezposelnih 
delavcev. Gospa Nevenka in 
klub so se dogovorili, da se 
denar razdeli delavcem, ki 
so brez vsakršnih dohodkov. 
Tako so Mestna občina 
Velenje in Šaleški odbor 
izbrali 12 kandidatov za 
prejem omenjenih sredstev, 
nato so obvestili klub in 
poslali poimenski seznam 
prejemnikov ter se dogovorili 
o datumu predaje denarja, 
ki smo ga določili za petek, 
11.02.2011. 
Najprej nas je na občini lepo 
sprejela gospa Nevenka, ki 

nam je na kratko povedala 
nekaj dejstev o vegradovih 
brezposelnih osebah in o 
situaciji, s katero se srečujejo 
vsak dan, nato smo odšli 
v sejno sobo, kjer so se 
nam pridružili še nesrečni 
vegradovci. Šele po pogovoru 
z njimi človek ugotovi, kako 
brezbrižne so nekatere 
ustanove do pereče situacije 
in kaj vse morajo preživeti te 
nesrečne duše. Zgrozilo nas je, 
ko smo prišli do ugotovitve, 
da so to ljudje, ki so ostali brez 
upanja, ki ne verjamejo več 
v sistem, državo Slovenijo, v 
svetlo prihodnost in edino 
željo, ki jo imajo. Ta je, da 
dobijo denar za tisto, kar so 
pošteno zaslužili. 

Prejemniki denarja so bili: 
HABIBOVIĆ HAMZA, 
ŠABANOVIĆ HASAN, 
MAKALIĆ MEVLUDIN, 
HODŽIĆ AVDO, HRŠUMOVIĆ 
IBRAHIM, MEŠANOVIĆ 
HALID, ČASULOVIĆ KEMAL, 
ALISPAHIĆ SAMIR, OKIĆ 
MEVLUDIN, SINKOVIĆ ELVIR, 
MAKALIĆ SABAHUDIN, 
ČEHAJIĆ EDIN

Habibovič Hamza:
Veseli smo vsakega centa, 
čeprav ne iščemo pomoči 
od državljanov Slovenije, mi 
si samo želimo, da dobimo 
denar, ki smo si ga pošteno 
prigarali. Meni osebno Vegrad 
dolguje nekaj tisoč evrov in 
ko bom denar dobil, se bom 
lahko vrnil domov in preskrbel 
svojo družino.

V klubu smo želeli storiti 
nekaj dobrega in to nam 
ne bi uspelo brez Vas, 
dragi obiskovalci. Največja 
zahvala gre torej Vam, ki ste 
prispevali in omogočili plačilo 
ležišča in kakšen obrok tem 
nesrečnežem.

Mi ne iščemo miloščine, želimo samo pravico
HUMANITARNA AKcIJA
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INTERVJU

RK A1 Bregenz: Martin Lipták

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
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19.990 €. Superb!

Cena vključuje: patentiran koncept dvodelnega pokrova prtljažnika TwinDoor, potovalni računalnik, avtoradio SWING s CD in MP3 
predvajalnikom ter osmimi zvočniki, naslon za roke Jumbo Box s priključkom za iPod in ostale avdio naprave, klimatsko napravo Climatic, 
hlajen predal pred sovoznikom, elektronski stabilizacijski program ESP z elektronsko zaporo diferenciala in hidravlično zavorno asistenco (ESP 
vključuje sisteme ABS, MSR in ASR), električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, ambientalno osvetlitev CatVision, osvetlitveno funkcijo 
Comming Home, meglenke, servo krmiljenje Servotronic, poleg voznikove in sovoznikove tudi sprednji stranski zračni blazini in varnostni 
zavesi, kovinsko barvo, aluminijasta platišča Spectrum, najsodobnejši turbobencinski motor TSI s 125 KM, veliko prostora za noge zadaj in 
velik prtljažni prostor ter pet zvezdic na EuroNCAP testu. Superb!

Katera je bila prva misel, 
ko ste izvedeli, da je vaš 
nasprotnik RK GORENJE 
VELENJE?
Z žrebom sem bil zelo 
zadovoljen. Dobili smo 
močnega nasprotnika, ki 
trenutno zaseda prvo mesto  v 
svojem državnem prvenstvu. 
Kdor je v Sloveniji na prvem 
mestu, potem mora nekaj 
vedeti o rokometu.

Kakšna so vaša 
pričakovanja na prvi tekmi 

v Velenju?
60. minut pod pritiskom.  
Pričakujem dobro vzdušje, 
dober rokomet in fair-play

Katera izmed ekip ima 
več možnosti, da se 
uvrsti v naslednji krog 
tekmovanja?
Gorenje je absolutni favorit.

Ali ste imeli kakšne 
posebne priprave na ekipo 
Gorenja?
Vsako tekmo vzamemo zelo 

resno in za vsako tekmo 
imamo posebne priprave. 
Tudi na ekipo Gorenja se 
bomo pripravili in poskušali 
nasprotnika presenetiti. Po 
prejetih informacijah o ekipi 
Gorenja bomo veliko delali na 
naši obrambi.

Kje vidite prednost v svoji 
ekipi pred ekipo Gorenja? 
Ničesar ne moremo izgubiti. 
V tekmo gremo popolnoma 
sproščeni.

Kaj bi izpostavili pri 
velenjski ekipi?
Gorenje igra zelo hiter 
rokomet. Vsak posameznik 
ima svoje kvalitete, vendar 
mislim da tukaj predvsem 
izstopajo: Nikola Manojlovič, 
Janez Gams in David 
Miklavčič.

NAM ZELO MALO ZNANA EKIPA, KI PRIHAJA IZ AVSTRIJE. 
MESTO BREGENZ LEžI TIK OB MEJI Z ŠVIcO IN JE OD 
VELENJA ODDALJEN PRIBLIžNO 680 KILOMETROV. EKIPA 
A1 BREGENZA JE OD LETA 2000 ZBRALA DEVET NASLOVOV 
DRžAVNEGA PRVAKA IN ŠTIRI NASLOVE POKALNEGA 
PRVAKA, TRENUTNO PA ZASEDAJO TRETJE MESTO. 
POKLIcALI SMO MARTINA LIPTÁKA, TRENERJA AVSTRIJSKE 
EKIPE, KI NAM JE ZA 9-KO RAZKRIL PRIČAKOVANJA IN žELJE 
SVOJE EKIPE V VELENJU.
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NIKO MEDVED

I´m back

GIMNAZIJEc, KI TRENUTNO ŠTUDIRA EKONOMIJO, 
RAD PREžIVLJA ČAS S PRIJATELJI IN POSEDI PRED 
TELEVIZORJEM OB DOBREM FILMU. VRNIL SE JE NA 
PARKET IN PRVO PRILOžNOST DOBIL NA TEKMI PROTI 
cELJSKI EKIPI, KER JE POTRDIL SVOJE SPOSOBNOSTI IN 
SVOJ TALENT. žE NA DRUGI TEKMI PROTI RIBNIcI SE JE 
DOKAZAL S ŠESTIMI ZADETKI IN BIL Z ROKOM GOLČARJEM 
STRELEc TEKME. ŠE NE VESTE O KOM GOVORIM? GOVORIM 
O PRIHODNOSTI VELENJSKEGA ROKOMETA. NIKO MEDVED, 
FANT, KI BI MORAL BITI MARSIKOMU VZOR IN NAVDIH. 
ZADNJI DVE LETI GA JE SPREMLJALA ŠPORTNA SMOLA, 
A NIKO JE DOKAZAL, DA JE IZ PRAVEGA TESTA IN DA JE 
PRIPRAVLJEN NA NOVE ROKOMETNE PODVIGE. Z NIKOM 
SMO POKLEPETALI IN RAZKRIL NAM JE VSE PODROBNOSTI 
OD NASTANKA POŠKODBE PA DO PRVEGA ZADETKA PROTI 
cELJANOM.

Niko, kaj se je zgodilo?
Za moje koleno je bilo usodno odprto prvenstvo na Švedskem. 
Na tekmi proti Madžarski izbrani vrsti, v zaključku napada, 
sem pri doskoku začutil močno bolečino in takrat se je začela 
pisati moja zgodba. Po obisku zdravnika in specialista sem bil 
postavljen pred dejstvo, da je operacija kolena zame najboljša 
rešitev, če želim nadaljevati rokometno pot. 

Odločil si se za operacijo. Kaj je sledilo?
Po operaciji sem imel šest mesecev rehabilitacije. V tem obdobju 
sem veliko razmišljal in se posvečal samemu sebi, saj je bilo 
na trenutke zelo naporno. Želel sem si čimprejšnje vrnitve na 
parket. Opravljenih je bilo veliko preiskav in testov, preden sem 
dobil zeleno luč za ponovno igranje oziroma za obremenitev 
kolena.

Po šestih mesecih si z ekipo odšel na priprave. Tam ni šlo 
vse po načrtih.
Po rehabilitacijskem obdobju sem se pridružil ekipi na pripravah 
v Podčetrtku. Na prijateljski tekmi proti ekipi iz Sevnice, tik 
pred menjavo sem stekel v protinapad in ob sosledju nesrečnih 
dogodkov se mi je poškodba ponovila.

Peklenski meseci so se ponovili. Ali si kdaj podvomil vase?

Sledila je še ena operacija, 
kjer so mi iz zdravega kolena 
vzeli ligament in na vsadili 
v poškodovano koleno. 
Ponovila se je zgodovina in 
ponovno sem bil prisiljen 
šest mesecev počivati. 
Moram priznati, da so se 
pojavili dvomi o nadaljevanju 
rokometne kariere. Nekaj 
dni po poškodbi sem precej 
dvomil vase, vendar kaj hitro 

sem zamenjal pogled na vso situacijo in se pričel boriti. 

Kdo iz tvojega življenja je imel največji vpliv na tvoje 
okrevanje oziroma kdo ti je v težkih trenutkih najbolj 
pomagal?
V prvi vrsti je tukaj moja družina, ki je vložila največ truda v 
moje okrevanje, predvsem so mi vlili moč, da sem lahko šel 
skozi psihično krizo. Takoj za družino je seveda moja punca 
in prijatelji. Posebna zahvala gre dr. Sajovicu in njegovi ekipi, 
ki je strokovno opravila svoje delo. Seveda ne smem pozabiti 
na ekipo iz Zreč in pa na strokovni štab prve ekipe Gorenja, 
predvsem na Ante Bojiča, ki je prilagodil program treningov in 
tudi treniral z mano.

Prva tekma je za tabo. Kakšni so bili občutki ko si po dveh 
sezonah ponovno stopil na parket?
Na prvi tekmi je bilo prisotne nekaj treme, sploh ker je to 
bila prva tekma po dolgem času. Seveda pa je nervozo malo 
dvignil še nasprotnik, saj smo igrali proti ekipi iz Celja v dvorani 
Zlatorog. Vendar po prvem stiku z žogo sem pozabil na vse 
skupaj in odigral tako kot znam.

Kakšne so tvoje želje, tvoji cilji?
Moja želja je, da pripeljemo naslov državnega prvaka v Velenje, 
da osvojimo pokal Union in da se v EHF pokalu prebijemo čim 
dlje. Z mladinsko reprezentanco si želim nastopiti na svetovnem 
prvenstvu, saj sem v času okrevanja zamudil tako evropsko kot 
svetovno prvenstvo Kar se pa tiče dolgoročnih ciljev pa si želim 
samo igrati in pridobivati na izkušnjah in kilometrini.
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David,kdaj si prvič prišel v 
kontakt z rokometom?
Rokomet sem začel trenirati 
okoli dvanajstega leta, vendar 
sem se pred rokometom 
preizkusil tudi v nogometu, 
atletiki in košarki. Na moj 
prihod v ta šport so veliko 
vplivali tudi moji prijatelji, ki 
so že pred mano obiskovali 
rokomet in imeli so veliko 
dobrega povedati o tem 
športu. Tu sem se našel in 
ostal. V Grosupeljskem klubu 
sem bil pri šestnajstih letih 
vpoklican med člane, vendar 
je klub padel v drugo ligo, jaz 
pa sem zamenjal sredino in 
pristal v Trebnjem.

Katerega trenerja bi 
izpostavil v tvoji dosedanji 
karieri?

Mislim, da so vsi trenerji, 
s katerimi sem do sedaj 
sodeloval, del moje igre in del 
mene. Tukaj ni vse odvisno 
samo od trenerja. Največ se 
naučiš, če si sam dovzeten za 
to, če dobro delaš in spremljaš 
dogajanje. 

Kako je s prostim časom?
Prostega časa je v 
profesionalnem športu zelo 
malo. Rad posedim pred 
televizorjem ob dobrem filmu 
in včasih pobrskam malo po 
internetu, za kakšne druge 
aktivnosti pa enostavno 
zmanjka časa. Včasih smo 
z družino preživljali čas na 
smučiščih in ob raznih drugih 
aktivnostih, sedaj sem se malo 
oddaljil od tega. 

Kaj je bil odločilni faktor, 
da si se odločil za prihod v 
Velenje?
Prednost sem dal klubom, v 
katerih sem vedel, da bom 
igral in kjer se bom dobro 
počutil. Pred prihodom sem 
imel občutek, da je v klubu 
delavno in zdravo okolje 
in da se fantje v ekipi med 
seboj dobro razumejo. Moje 
domneve so se potrdile in 
tukaj je res prava klapa. Takrat, 
ko se dela se dela in takrat, ko 
je čas za zabavo, se zabavamo. 
Vse funkcionira tako kot 
mora. Občasno se s fanti malo 
zbadamo, vendar vse v dobri 
meri zabave.

Kakšne so tvoje želje glede 
rokometa v prihodnosti?
Želje in plani nastajajo 
sprotno. Nisem tip človeka, ki 
si nekaj zaželi in potem strmi 
k temu, na vse skupaj gledam 
malo drugače. Vsi cilji, ki si jih 
planiraš v naprej in če se ne 
uresničijo, sledi neka mera 
razočaranja in zaradi tega si 
cilje, plane in želje postavljam 
sprotno. 

Pred kratkim je bilo 
objavljeno nekaj o 
tvojem rekordu oziroma o 
najdaljšem obdobju brez 
poškodbe. Kako ti vidiš vse 
skupaj?
To je bilo objavljeno na 
podlagi koliko zaporednih 
tekem sem odigral in ne kako 
dolgo sem bil nepoškodovan. 
Po moje je to sosledje srečnih 
okoliščin. Poškodbe so del 
športa in vsak prileti na mino. 
Meni se to ni zgodilo že dalj 
časa, čeprav sem niz prekinil v 
prvem delu sezone proti ekipi 
Šmartnega, kjer nisem igral. 
Izračun je naredil Goran Cvijič, 
vendar natančne številke ne 
poznam. 

David, na uho nam je prišlo, 
da v garderobi rad zapoješ, 
pa tudi v ozadju se »šušlja« 
o neki stavi med teboj in 
Janezom Gamsom. Kaj je 
na tem?
Ja, res je. V garderobi si 
večkrat prepevam kakšno 
pesem, ki sem jo slišal po 
radiu na poti na trening ali 
pa mi instinktivno pride 
na pamet. Včasih se zgodi, 
da mi priskoči na pomoč 
pri prepevanju še kakšen 
soigralec in potem imamo 
duet, vendar načeloma to 
ni za ušesa javnosti (smeh). 
Stava oziroma obljuba, ki sem 
jo izrekel na sredi sezone, se 
nanaša na mojo frizuro in 
sicer v primeru, da postanemo 
državni prvaki, se bom 
ostrigel.

David Miklavčič se predstavi
INTERVJU

V ČETRTEK SMO PO TRENINGU UJELI DAVIDA MIKLAVČIČA 
IN Z NJIM PREžIVELI NEKAJ PRIJETNIH MINUT. DAVID 
PRIHAJA IZ GROSUPLJEGA, KJER JE TUDI ZAČEL SVOJO 
ROKOMETNO POT. POSTAVILI SMO MU NEKAJ ZELO 
OSEBNIH VPRAŠANJ, A SE JE ODGOVOROM SPRETNO 
IZMIKAL. IZVEDELI SMO LE, DA NI POROČEN, JE PA 
V RESNEM RAZMERJU. ZA VEČ INFORMAcIJ NA TEM 
PODROČJU SE BOSTE MORALI OBRNITI NA DAVIDA, ČE VAM 
JIH BO PA RAZKRIL, JE PA ODVISNO SAMO OD NJEGA.
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MNOŽICA ZAZNA VSAK
NAŠ UDAREC.
TISTEGA V ŽOGO ALI
TISTEGA PO BOBNU.
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Prihranek za imetnike 
Petrol klub plačilne 
kartice zvestobe je 
opisan na 
www.generali.si

Ne pozabite na 
blagajni Petrola 

prevzeti potrdila
Petrol kluba! 
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30 €
Najmanj

prihranka**

30 €
Najmanj

prihranka**

Preverite na www.generali.si ali 080 70 77.

**
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Branko, sedaj ko je minilo 
nekaj dni od tekme 
s Koprom in so glave 
hladne, kako vidiš celotno 
dogajanje na sami tekmi in 
po njej?
Prepričan sem, da ni 
bilo navijača ali pristaša 
rokometa, ki je verjel, da bi 
lahko katerakoli ekipa ostala 
neporažena osemnajst krogov 
zapored. Nam je to uspelo s 
skrbno načrtovanim in dobrim 
delom, na katerem smo delali 
iz dneva v dan. Ekipa se je 
uigravala in po moji oceni smo 
nekje pred novim letom prišli 
do nekega vrhunca, vendar 
tako, kot se ekipa mora uglasiti 
pred pričetkom prvenstva, 
se mora tudi pred pričetkom 
drugega dela sezone. Moramo 
se zavedati, da smo v drugi 
polovici državnega prvenstva 
uspešno prešli prva tri kola, 
kjer smo odigrali tudi eno 
izmed težjih gostovanj v 
Celju in zmagali. Nato se nam 
je zgodil Koper. Že večkrat 
sem poudaril, da ima Koper 
kvalitetno ekipo z izjemnimi 
posamezniki in to so sedaj 
tudi dokazali. Dejstvo je, da 
so pred pričetkom prvenstva 

pripisovali največje možnosti 
za osvojitev državnega 
naslova celjski ekipi, takoj za 
njimi pa Koprčanom, mi smo 
kotirali kot ekipa za tretje 
mesto, oziroma kot ekipa, 
ki ima najmanj od naštetih 
ekip možnost za osvojitev 
naslova državnega prvaka. 
Poraz, ki smo ga doživeli, ni nič 
tragičnega. Šport je sestavljen 
iz zmag in porazov, zato 
bomo mi nadaljevali z našim 
delom in naredili bomo vse, 
da odpravimo napake, ki smo 
jih storili na tekmi proti Kopru. 
Želimo si priti na nivo, ki smo 
ga imeli pred novim letom, 
vemo da je to mogoče in v 
kolikor bodo fantje zdravi in 
maksimalno angažirani, nam 
bo to uspelo v zelo kratkem 
času.

Pred sezono so mediji 
in strokovna javnost v 
ospredje postavljali ekipo 
Celja in Kopra, sedaj je 
stvar obrnjena na glavo. 
Kako komentiraš to stanje?
Vsem ne moreš biti všeč. Ni 
ga trenerja in ekipe, ki bi bila 
vsem na svetu všeč, tako 
tudi vsi igralci ne morejo biti 

vsem všeč. To je sestavni del 
rokometne folklore. Vizija 
kluba in igralcev je, da se 
na vsako tekmo pripravimo 
kolikor se le da in da ne 
razmišljamo o tekmah, ki 
šele prihajalo. Rezultati nam 
povedo, da je to prava pot, ki 
se je moramo držati. Dejstvo 
pa je, da je slovenska liga 
zelo specifična,vsak lahko 
premaga vsakega, zato je 
pomembno dejstvo, da ne 
smemo prehitevati dogodkov. 
Državno prvenstvo se dobiva 
na »malih« ekipah, vendar 
je pomembno zmagati tudi 
kakšen derbi, saj to igralcem 
dvigne samozavest. Sedaj po 

porazu so fantje videli kje nam 
še manjka in to se je odrazilo 
na treningih.

Kaj pa poškodbe?
Poškodbe so sestavni del 
športa, so neizbežne, vendar 
jih lahko omejimo. Če so 
fantje dobro kondicijsko 
pripravljeni in če se poskrbi, 
da je telo pripravljeno na 
rokomet, potem se lahko 
izogneš nekaterim vrstam 
poškodb, ampak na vse ne 
moraš imeti vpliva. 

V Velenje prihaja A1 
Bregenz. Kaj ti veš o tej 
ekipi?
Avstrijski rokomet je v 
vzponu, tako reprezentančni 
kot klubski. Ekipa Bregenza 
je že vrsto let v samem 
vrhu avstrijske lige. Ekipa 
je sestavljena iz mladih in 
malo starejših igralcev, kar pa 
pomeni, da imajo združeno 
zagnanost in izkušnje. 
Upam, da v Rdeči dvorani 
odigramo dobro in da 
odpotujemo v Bregenz z 
zadostno gol razliko, ki bi 
nam omogočila sproščeno 
pot. V EHF pokalu tekma traja 
120 minut, to pa pomeni, da 
bomo v Velenju odigrali šele 
prvi polčas. Želim si, da damo 
vse od sebe, da prejmemo 
čim manj zadetkov in da si 
s tem omogočimo čim lažje 

Branko Tamše: želje in pričakovanja
INTERVJU
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gostovanje. Čaka nas težko 
delo in če kdo misli nasprotno 
se zelo moti. Kot sem že na 
začetku povedal, se avstrijski 
rokomet dviguje. Veliko 
vlagajo v same igralce in klub 
igrajo moderen rokomet in 
kdor tega ne verjame, se bo 
lahko sam prepričal o njihovih 
sposobnostih in o njihovi moči.

Verjetno si se pozanimal 
malo o ekipi Bregenza. 
Kakšen stil igre imajo?
Video posnetka tekme še 
nisem pogledal, saj je pred 
Bregenzem tukaj še tekma s 
Šmartnim, tako, da natančno 
vam ne morem povedati 
kakšen stil igre imajo. Vem, 
da igrajo obrambo 6-0 , da so 
pravkar dobili novo okrepitev 
in da imajo pet avstrijskih 
reprezentantov.
V ekipi Bregenza je tudi nekaj 
nam poznanih igralcev, ki so 
že igrali v Rdeči dvorani in jih 

naše občinstvo pozna. Tukaj 
imam predvsem v mislih Rista 
Arnadovskega in Vedrana 
Baniča, ki sta prišla v Bregenz 
iz RK Bosna in pa Gorana 
Aleksiča, ki je pred leti branil 
za ekipo iz Trbovelj. 

Torej se nam po tvojih 
besedah obeta pravi 
spektakel, katerega 
rokometni navdušenci naj 
ne bi smeli zamuditi.
Obeta se nam zelo zanimiva in 
napeta tekma, zato vabim vse 

zveste navijače in podpornike 
kluba, da se nam pridružijo in 
da nam pomagalo preskočiti 
oviro iz Bregenza. Mislim, da 
nam bo pomoč s tribun prišla 
še kako prav in verjamem, 
da si naši fantje to povsem 
zaslužijo.

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
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14.444€? Dober biznis!
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1  Kdaj si začel trenirati in 
zakaj?
Trenirati sem začel pri 13 letih, 
ker mi je bil rokomet bolj pri 
srcu kot nogomet, ki sem ga 
treniral 6 let.

2  Pri katerem trenerju si 
se največ naučil?
Največ so me naučil: Tomaž 
Juršič, Branko Tamše in Ante 
Bojič

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

4  Najboljši igralec na 
svetu?
Momir Ilič

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

6  Najlepši in najbolj boleč 
rokometni spomin?
Najlepši še pride. Najbolj 
boleč spomin do sedaj, pa 
je bil poraz na evropskem 
prvenstvu proti Španiji za 
uvrstitev v polfinale

7  Naj tekma do sedaj?
Še pride.

8  Si vraževeren, in kako?
Ne.

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

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?
Morje. Brez obveznosti.

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 kadetsko reprezentanco. 

16  Naj film, knjiga, 
skupina, pevec?
Film: Law abiding citizen
Knjiga:  :-)
Skupina: Bjelo dugme.
Pevec: Zlatan Čordič-Zlatko

17  Zadnji koncert, 
predstava?
Na zadnjem koncertu……..
Predstava »ole« v okviru šole

18  Kaj najraje oblečeš?
Kratko majico, trenirko.

19  Brez česa ne greš 
nikamor?
Brez telefona.

20   TV ali računalnik?
Računalnik.

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

22  Naj jed in pijača?
Jed: špageti.
Pijača: voda.

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.

Rok Zaponšek
25 HITRIH
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