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POPOLNOST TEHNOLOGIJE
XtremePower indukcijska kuhališča Gorenje odlikuje izjemna moč segrevanja! Premišljeno elektronsko 
preklapljanje med kuhalnimi conami omogoča kuhanje na najvišji moči na vseh kuhalnih površinah hkrati! Vsaka 
kuhalna cona ima svoj lastni modul ter svojo programsko uro z upravljanjem na dotik! Enostavno in pregledno 
upravljanje zagotovljeno! 

www.gorenje.com



Pa je zopet nova 9ka pred nami. Po vseh dogodkih, lepih, 
turbulentnih in žalostnih, je zelo težko napisati uvodnik in strniti 
razmišljanja v nekaj vrstic. Samo v zadnjem mesecu, mesecu 
Oktobru, sta nas zapustila dva dobra človeka. Ni pomembno, iz 
katerih struj prihajata, pomembno je, da imata dobro zapuščino. 
Iztok Puc - rokometni “velikan” in Tone Pavček - pesnik, prevajalec, 
esejist in urednik. Športno-kulturno področje, pa vendar lahko 
od obeh povzamemo veliko. Na koncu šteje samo to, kakšen 
človek si bil do soljudi in ne koliko si imel. Kot radi rečemo: “ S 
sabo ne bomo odnesli nič!”

Rokometna legenda, vrhunski igralec, še boljši človek. O 
rokometu je vedel veliko in najbrž je bil eden izmed redkih, ki 
bi lahko komentiral določene odločitve vodilnih v slovenskem 
rokometu, tako reprezentančnem kot klubskem, pa vendar je 
zanimivo predvsem to, da vsi manj podkovani kot marsikdo 
v naši mali Sloveniji najbolje vedo, kaj je dobro za slovenski 
rokomet (moram še pripisati opombo, da je na žalost pri nas na 
vseh področjih tako). Teorija in praksa sta dva različna pojma. 
Ampak, odločitve se, takšne ali drugačne, očitno izkazujejo za 
pravilne. Vsaka sprememba, vsak napredek, potrebuje svoj čas. 
Iz danes na jutri se nič ne rodi. Tudi Rim ni bil zgrajen v enem 
dnevu. Vendar se tega nekateri ne zavedajo najbolje. In tudi 
vsaka provokacija, špekulacija, ima svoj namen. Zmesti, morda 
vzpodbuditi nekoga ... Vsak odreagira drugače. Akcija ima 
reakcijo. Lahko je pozitivna, lahko negativna. Kakor kdo vzame. 
In tako smo prišli od žalostnega dogodka k turbulentnemu. Tudi 
porazi sodijo ob bok k zmagam, zato je poraz proti Škofji Loki 
prišel pravočasno. Vse se zgodi z enim razlogom in vsako slabo 
je za nekaj dobro. In tako se je začelo govoriti o menjavi trenerja. 
Kdo pa si upa zagotovo trditi, da se je menjava resnično želela 
narediti?! Morda je bila to samo dobro načrtovana akcija, ki je 
obrodila fantastično reakcijo. Morda je bilo res nekaj na tem. 

Morda še vedno je nekaj na tem. Kdo bi vedel?! To vedo samo 
tisti, ki so sprožili to. In odraz vsega je lep dogodek. Dobra tekma 
“os” proti Celju PL, polna dvorana kot se za tak derbi spodobi 
in kot po navadi na tekmi proti večnemu rivalu Celju tudi je, 
ter seveda bistvo, končni rezultat. Zmaga. Najslajša, najlepša in 
dokaz, da je ekipa prava, da so odločitve prave in da so nakupi, 
tudi tisti najhitrejši, upravičeni. Takšen ritem, kot ga ima ekipa 
sedaj, je potrebno obdržati do konca. Seveda morajo biti prisotni 
tudi padci, konec koncev so igralci in strokovno vodstvo samo 
ljudje in ne roboti. Pričakovati, da bodo celo sezono brezhibni, 
nepremagljivi ..., je utopija, lahko pa pričakujemo od njih, da 
bodo vedno dali od sebe svoj maksimum in da bodo pustili 
srce na igrišču. Ker pa so običajno pričakovanja obojestranska, 
potem imajo pravico tudi oni pričakovati od nas, da jim bomo 
stali ob strani. V dobrem in slabem! Brez dvoličnosti! 

In ker sem že v začetku omenila gospoda Pavčka, ki nas je zapustil 
v 83. letu starosti, bom tudi končala z dvema priljubljenima 
citatoma, ki še kako sodita v kontekst uvodnika. Tako ali drugače 
...

“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti 
do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v 
knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice 
čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in 
pravega kova poskusi: vnovič in zopet in znova.”

“Treba je mnogo preprostih besed kakor: kruh, ljubezen, dobrota, 
da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota.”

Legende vsekakor živijo.

Tanija Rednak
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Legende živijo
UVODNIK

4-7  PREDSTAVITEV EKIP

9  MATEJ GABER: intervju

10-11  IZTOK PUC Dugi

13  TOMAŽ JURŠIČ: interju

15  JURE DOLENEC: Rok Zaponšek

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

1 1 Gajić Ivan 17.5.1978 191 105 vratar

2 4 Melić Fahrudin 22.7.1984 183 90 desno krilo

3 5 Medved Niko 26.3.1990 182 83 levo krilo

4 6 Bezjak Marko 26.6.1986 184 87 srednji zunanji

5 9 Manojlović Nikola 1.12.1981 196 102 levi zunanji

6 11 Dolenec Jure 6.12.1988 190 90 desni zunanji

7 12 Zaponšek Rok 30.10.1992 192 85 vratar

8 14 Miha Svetelšek 11.5.1988 194 92 levi zunanji

9 15 Rutar Samo 26.2.1984 190 101 krožni

10 16 Taletovič Emir 9.1.1990 189 93 vratar

11 17 Cehte Klemen 10.5.1986 193 94 levi zunanji

12 18 Miklavčič David 29.1.1983 195 98 desni zunanji

13 21 Musa Željko 8.1.1986 200 114 krožni

14 22 Gaber Matej 22.7.1991 198 110 krožni napadalec

15 23 Golčar Rok 23.12.1985 189 86 desno krilo

16 31 Gams Janez 8.11.1985 180 86 srednji zunanji

17 37 Bajram Dino 25.9.1983 193 110 krožni

18 44 Šimič Rok 25.7.1986 184 84 levo krilo

19 77 Marko Dujmovič 19.9.1985 191 94 levi zunanji

20 Tamše Branko 11.4.1978 trener

21 Juršič Tomaž 10.1.1975 pomočnik trenerja

22 Hostnik Gorazd 16.3.1956 tehnični vodja

23 Nesladek Siniša 7.11.1968 fizioterapevt

Ekipa RK Gorenje Velenje
PREDSTAVITEV EKIP
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Ekipa Cuatro Rayas Valladolid

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

1 1 Jose Manuel Sierra Mendez 21.5.1978 194 93 vratar

2 5 Antonio Asier Marcos 10.7.1079 204 108 obrambni igralec

3 6 Miguel Lacasa 8.11.1994 190 85 levo krilo

4 8 Alonso Victor 9.3.1990 186 82 desno krilo

5 11 Patrick Eilert 10.4.1989 205 97 desni zunanji

6 12 Lamariano Yeray 10.3.1983 183 93 vratar

7 13 Marko Krivokapič 13.5.1976 198 98 levi zunanji

8 16 David De Diego 21.5.1984 190 100 vratar

9 17 Angel Romero 2.6.1984 202 113 krožni napadalec

10 18 Eduardo Gurbindo 8.11.1987 194 90 desni zunanji

11 19 Victor Megias 19.03.1993 188 80 levi zunanji

12 20 Jose Angel Delgado Avila 10.1.74 190 101 univerzalni igralec

13 21 Roberto Perez 15.2.1984 192 100 organizator

14 23 Oscar Perales Perez 9.12.1983 194 84 organizator

15 24 Tin Tokič 29.2.1985 200 98 levi zunanji

16 25 Alekxis Rodrigues 18.8.1994 188 93 levi zunanji

17 26 Guillaume Joli 27.3.1985 178 82 desno krilo

18 29 Alvario Rogel 8.1.1993 185 75 organizator

19 32 Davir Čutura 28.11.1979 193 96 organizator

20 77 Ivan Nikčevič 11.2.1981 182 82 levo krilo
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Juan Carlos 
Pastor, trener.

JUAN CARLOS PASTOR, 
TRENER VALLADOLIDA 
IN NEKDANJI SELEKTOR 
ŠPANSKE REPREZENTANCE, 
S KATERO JE NANIZAL 
USPEHE, KI SO SE ZAPISALI 
V ZGODOVINO TE DRŽAVE. 
ZLATA MEDALJA NA 
SVETOVNEM PRVENSTVU 
V TUNIZIJI, SREBRNA 
MEDALJA NA EVROPSKEM 
PRVENSTVU V ŠVICI IN 
BRONASTO ODLIČJE NA 

OLIMPIJSKEM TURNIRJU LETA 2008 V PEKINGU. TO SO 
USPEHI, KATERE ČLOVEK TEŽKO SPREGLEDA IN PRIČAJO O 
STROKOVNI PODKOVANOSTI TRENERJA GOSTUJOČE EKIPE.
MI SMO STOPILI V KONTAKT Z GOSPODOM JUAN 
CARLOSEM IN GA POVPRAŠALI O ŽREBU NASPROTNIKA 
V EHF POKALU IN O TEM, KAKŠNO JE NJEGOVO SPLOŠNO 
ZNANJE O VELENJSKI EKIPI. 

Kakšna je bila vaša prva 
reakcija, ko ste izvedeli, 
da ste za nasprotnika 
dobili Rk Gorenje Velenje?
Gre za zelo kvalitetno moštvo, 
ki je na koncu lanske sezone 
imelo malo smole in zaradi 
tega sedaj igra v EHF pokalu. 
Mi, če želimo nadaljevati, 
bomo morali obe tekmi 
odigrati zelo dobro. 

Kaj veste o Rokometnem 
klubu Gorenje Velenje?
Če sem odkrit o zgodovini 
kluba in o sami ekipi ne 
vem kaj dosti. Poznam samo 
nekatere igralce, ki so se že 
dokazali v tujini in imajo ime 
na evropski sceni. Kljub temu 
pa se bomo vseeno na ekipo 
pripravili stoodstotno, saj smo 

si zagotovili video material in 
druge oblike virov informacij.

Na katero ekipo bi 
stavili denar, Gorenje ali 
Valladolid? 
Težko je napovedati kdo bo 
nadaljeval. Zavedam se le 
tega, da v primeru manjšega 
kolapsa v igri, se lahko zgodi 
tisto, kar si v naši ekipi ne 
želimo.

Kje ima vaša ekipa 
prednosti pred Gorenjem 
in obratno?
Ne gre se za prednosti ali 
slabosti, tukaj se bo vse 
predvsem vrtelo okoli ekipne 
igre. Igrati bo potrebno kot 
eno in to je ključ do uspeha. 

Valladolid, mesto v severnem delu osrednje Španije, ki je po 
površini manjše od Ljubljane, po številu prebivalcev pa večje. 
Leži na višini 698 metrov in ob sotočju rek Pisuerga in Esguera. 
Mesto je eno izmed pomembnejših ekonomskih središč. Tukaj 
najdemo tovarne, kot so Michelin, Iveco in FASA-Renault, ki so 
pa tudi odločilno vplivale na sam obstanek rokometnega kluba 
Valladolid.  Naj omenim, da je mesto tudi gostitelj enega izmed 
najstarejših in najbolj priznanih filmskih festivalov, (Valladolid 
International Film Festival). 

Rokometni klub Valladolid ali Cuatro Rayas Valladolid, 
natančnejši prevod bi bil: Štirje kralji Valladolida,  je klub, ki 
pod tem imenom piše zgodovino šele od leta 1991. Pred 
omenjenim letom je Valladolid že imel svojo rokometno ekipo, 
ACD Michelin, a je zaradi finančnih težav klub zaprl svoja vrata. 
Kljub vsem oviram, ki so jih imeli, so s pomočjo sponzorjev  
ponovno odprli vrata rokometu in klub je zaživel pod imenom, 
kot ga poznamo danes. V svoji kratki zgodovini je vseskozi krojih 
vrh lige Asobal, na evropski sceni pa so večkrat prišli v finale 
kakšnega od tekmovanj, a jim nikoli ni uspelo vzeti kakšne večje 
lovorike.

V tej sezoni se je Valladolid pomeril na wild-card turnirju, 
katerega so gostile poljske Kielce in je zmagovalcu omogočal 
nastop v elitni Ligi prvakov.  Ekipa Valladolida je omenjeni turnir 
zaključila po štirih porazih na zadnjem mestu in je tako padla v 
EHF pokal.

Ekipa Cuatro Rayas Valladolid
PREDSTAVITEV

Liga Asobal

Sezona 2000/01 6. mesto

Sezona 2001/02 7. mesto

Sezona 2002/03 5. mesto

Sezona 2003/04 5. mesto

Sezona 2004/05 5. mesto

Sezona 2005/06 4. mesto

Sezona 2006/07 5. mesto

Sezona 2007/08 5. mesto

Sezona 2008/09 3. mesto

Sezona 2009/10 3. mesto

Sezona 2010/2011 5. mesto

Evropska tekmovanja

Sezona 2008/2009 zmagovalec pokala pokalnih 
zmagovalcev

Sezona 2006/2007 polfinale Lige prvakov

Sezona 2005/2006 finale pokal pokalnih 
zmagovalcev

Sezona 2003/2004 finale pokal pokalnih 
zmagovalcev

1998/1999 finale EHF pokala
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Katerega igralca iz 
Gorenja bi vi izpostavili?
Predvsem bi izpostavil 
Nikolo Manojloviča in Željka 
Muso. Prvi je precej časa 
preživel v Bundesligi, kjer je 
igral najprej za Goppingen 
nato pa za Rhein-Neckar 
Löwen, slednji pa je član 
hrvaške reprezentance, 
kar samo po sebi priča o 
kvaliteti.

Prva tekma se igra v 
Velenju, povratna pa v 
Valladolidu. Ali imate tukaj 
prednost pred Gorenjem?
Ne glede nato, kje se igra 
prva tekma, je pomembno 
da zmagamo, res pa je, da 
če drugo tekmo igraš doma, 
imaš vse niti v svojih rokah, 
ne glede kako si igral prvo 
tekmo. Vsi pa dobro vemo, kaj 
pomeni prednost domačega 
igrišča.

Marko Krivokapič:

ZARADI TRENERJEVE 
REDKOBESEDNOSTI IN 
NAŠE RADOVEDNOSTI SMO 
KONTAKTIRALI ŠE ENO 
OSEBO IZ VALLADOLIDA, 
KATERO PA MARSIKDO 
NE POZNA, POZNA PA 
NJEGOVEGA SORODNIKA, 
KI IGRA PRI KOPRSKEM 
CIMOSU. GOVORIMO O 
MARKU KRIVOKAPIČU.

Marko, vaša ekipa je 
ena izmed favoritov, da 
osvoji naslov EHF prvaka. 
Kako ste odreagirali, ko 
so iz bobna potegnili kot 
vašega nasprotnika ekipo 
Gorenja?
Najprej bi se rad zahvalil, 
da nas vidite kot nekoga,  ki 
sodi v ožji krog favoritov EHF 
pokala. Letos smo imeli nekaj 
nesreče na wild-cadr turnirju, 
kar nas je pahnilo v EHF pokal 
med ekipe, ki niso nosilci v 
svoji skupini in posledično je 
to dodaten napor za nas, saj v 
vsakem krogu dobiš ekipo, ki 
na seznamu kotira visoko.
Po žrebu smo bili skupnega 
mnenja, da bi lahko dobili 
lažjega nasprotnika, vendar 
po drugi strani bi lahko dobili 
še težjega, tukaj predvsem 
mislim na Rhein-Neckar 
Löwen.

Glede na to, da v slovenski 
ligi igra vaš sorodnik, 
Milorad Krivokapič, 
predvidevamo, da 
pridobivanje podatkov o 
ekipi Gorenja za vas ni bilo 
pretežko?
Ne glede na to, da moj 
sorodnik igra v Kopru, 
moram povedati, da ima naš 
trener eno izmed največjih 
zbirk tekem v Evropi. Tako 
da, tudi če Milorad ne bi 
igral v Sloveniji, to za nas 
na bi predstavljalo velikega 
problema. Res pa je, da s tem 
ko Milorad igra v Kopru, so 
podatki bolj sveži. 

Kaj vi pričakujete od prve 
tekme v Velenju in kaj od 
povratne v Španiji?
Za nas je najpomembnejše, da 
je ekipa na prvi tekmi v celoti 
zdrava, saj smo letos že imeli 
precej težav s poškodbami 

nosilcev igre. Zavedamo se, 
da bo prva tekma težka, sploh 
zaradi tega, ker vemo kakšno 
je vzdušje v Rdeči dvorani in 
kako lahko Velenjčani igrajo 
pred svojo publiko.
Kar se tiče tekme v domači 
dvorani, pa moram reči, da 
najprej upam,da se bomo 
vrnili v Španijo s pozitivnim 
rezultatom in da bomo doma 
s pomočjo domačih navijačev 
odigrali eno perfektno tekmo 
ter se uvrstili v naslednji krog 
EHF pokala.

Ali ste se vi kot igralec že 
kdaj srečali z Rokometnim 
klubom Gorenje Velenje?
Kot igralec nisem nikoli 
imel priložnosti igrati proti 
Gorenju, niti na prijateljski 
tekmi ne, zato verjamem, da 
bo to zame ena edinstvena 
izkušnja, za katero pa upam, 
da se bo končala pozitivno.

Ali osebno poznate 
kakšnega igralca Gorenja?
Preko reprezentančnih akcij 
sem uspel spoznati Ivana 
Gajiča in Nikolo Manojloviča, 
in za oba lahko rečem, da sta 
super osebi. Osebno menim, 
da je Ivan vrhunski vratar, ki 
vseskozi brani standardno 
dobro, vendar je venomer 
imel to nesrečo, da ima Srbija 
veliko vrhunskih vratarjev in 
se nikoli ni mogel dokazati na 
reprezentančni ravni. 

Na drugi stani je Nikola 
Manojlovič dokazal, da 
je kvaliteten igralec, ki je 
nevaren tako v obrambi kot 
v napadu in osebno mislim, 
da nam z njegove strani preti 
največja nevarnost. To je 
igralec, ki bi ga  z veseljem 
imel za soigralca.

Za konec nam še zaupajte, 
kdo ima največ možnosti, 
da osvoji EHF pokal.
Letos nam bo EHF pokal 
postregel z zanimivimi 
obračuni. Menim, da imajo 
največ možnosti Nemški 
in Španski klubi, vendar pa 
ne smem pozabiti na ekipe 
iz Francije in Danske, ki iz 
leta v leto postajajo boljše. 
Moj glavni favorit je seveda 
Valladolid in ena od nemških 
ekip.
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INTERVJU

Matej Gaber

MATEJ GABER JE ZADNJI 
TRENUTEK PRIŠEL V 
VELENJSKO EKIPO IN 
PO TEKMI S CELJEM, 
SE JE TO IZKAZALO ZA 
POTEZO MESECA. NI 
SKRIVNOST, DA SE OD 
MLADEGA ŠKOFJELOČANA 
PRIČAKUJE VELIKO. 
ROKOMETNI STRATEGI 
NAPOVEDUJEJO, DA BO 
KMALU STEBER OBRAMBE 
V REPREZENTANCI IN 
VERJETNO RESNICA NI 
DALEČ OD NAPOVEDI. 
GLEDE NA TO, DA JE 
REVIJA 9-KA ŽE BILA 
PRIPRAVLJENA ZA TISK, 
SMO TIK PRED ZDAJCI 
USTAVILI STROJE IN VRINILI 
ŠE INTERVJU Z NOVO 
VELENJSKO OKREPITVIJO. 

Kdaj se je pričela tvoja kariera in ali si kdaj mislil, da boš 
tako hitro prišel v enega izmed večjih klubov?
Rokomet igram že enajst let. Ko sem začel, si nisem mislil, da 
bom prišel tako daleč. Še kar ne morem verjeti, da ne živim več 
v domači Loki, temveč treniram in igram za enega najboljših 
slovenskih klubov. Vesel sem, da me moji domači pri tem zelo 
podpirajo in so moji najzvestejši navijači.

Kako se počutiš v ekipi?
Počutim se odlično. Tako soigralci, kot navijači so me lepo 
sprejeli in tudi zaradi tega je prilagajanje novi sredini veliko 
lažje.

Zakaj si se odločil za Gorenje? Ali so pri odločitvi imeli 
kakšen vpliv tudi nekdanji tvoji soigralci? 
Že na začetku sezone je Rokometni klub Gorenje Velenje 

pokazal največ zanimanja, prvi pa so tudi stopili v stik z 
vodstvom RD Loke, zato sem se odločil za ta prestop. Seveda 
pa so k tej odločitvi prispevali tudi igralci Velenja saj sem z 
nekaterimi igral v reprezentanci in Loki.

Kateri klubi so še pokazali interes zate in ali je resnica, 
da je v stik s teboj stopil nekdo iz Kiela?
Zame je interes pokazal Cimos Koper in en drugo-ligaški 
klub iz Bundeslige, slišal sem tudi namigovanja, da se je 
zanimalo tudi Celje. Kar se tiče Kiela, z menoj ni nihče govoril, 
je pa manager iz evropskega velikana bil v kontaktu z mojim 
očetom, na svetovnem prvenstvu v Grčiji.

Tvoja krstna tekma je bila proti večnemu rivalu Gorenja. 
Kakšni so občutki po tako pomembni zmagi ? 
Na začetku tekme je bila prisotna tista pozitivna trema, ki pa 
je z prvim sodnikovim žvižgom izginila. Celotna ekipa je bila 
presrečna, jaz pa sem bil s svojo predstavo zelo zadovoljen. K 
zmagi so prispevali tudi glasni navijači, ki so nam dali dodaten 
zagon in krila.

Kaj pričakuješ od Rokometnega kluba Gorenje Velenje v 
tej sezoni?
Močna želja je naslov državnih prvakov in zmaga v pokalnem 
tekmovanju, to je prvo na seznamu. Drugače pa pričakujem, da 
se bomo v ekipi razumeli dobro, prav tako pa tudi z vodstvom 
kluba. 

Kakšni so tvoji načrti za naprej? Kje se vidiš čez nekaj 
let?
Najprej bi se rad uveljavil v slovenski ligi in odigral kakšno 
vrhunsko tekmo za reprezentanco. Moj sanjski klub pa je THW 
Kiel, igranje za »zebre« bi bil vrhunec moje kariere. 
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Mladi nadobudnež je svet 
ugledal v porodnišnici 
Slovenj Gradec, kjer je mami 
Danici tistega septembra 
obrnil življenje na glavo. 
Oče je odšel, ni se zmenil 
za svoj naraščaj in za seboj 
pustil mlado družino, ki je 
potrebovala moža in očeta. 
Kljub stiski je mati, tako kot 
vse ostale, našla rešitev in s 
sinom sta živela normalno 
življenje. Iztok je že zelo 
zgodaj pokazal željo po 
ustvarjanju z žogo. Njegova 
mama, je z njim že pri treh 
letih, hodila na ograjeno 
nogometno igrišče pri 
rudarskem domu, kjer se je 
Iztok igral s sovrstniki. Kasneje 
pa je razposajenec mamo 
puščal doma in je kar sam 
odhajal na igrišče. Leta 1974 

se z materjo preselita v 37 m2 
veliko stanovanje na Šaleški 
cesti, kjer prične obiskovati 
osnovno šolo Gustava Šilih. V 
prvem razredu spozna Draga 
Ocvikra (v nadaljevanju Drač) 
in že takrat postaneta kot rit in 
srajca. Bil je bil vzoren učenec, 
ki nikoli ni imel težav, vendar 
mu je bila prva na seznamu 
telesna vzgoja, pri kateri pa 
mu je, po besedah Drača, 
največ preglavic povzročal 
preval nazaj.

Kot razposajen otrok je 
imel tudi on svoje »svetle« 
trenutke, in nemalokrat se je 
znašel v neprijetni situaciji. 
Le malo ljudi ve, da ga je v 
četrtem razredu zbil avto 
in je zaradi tega nekaj dni 
preživel v bolnišnici. Seveda 

ga je izkušnja izučila in od 
takrat dalje je, po besedah 
njegovih domačih, postal 
naj-pazljivejši otrok na cesti. 
Imel je tudi posebno strast 
do zbiranja značk oziroma 
zaponk. Iztok je oboževal 
kranjsko klobaso z zeljem in 
če se je kdaj zgodilo, da mu 
doma pripravljeno kosilo ni 
bilo všeč, se je izmuznil iz 
stanovanja in odkorakal do 
svoje babice, ki je takrat živela 
v vili Bianci. Lahko rečemo, 
da je vedno našel rešitev za 
njegovo težavo. Mladeniču ni 
bilo nikoli odveč pomagati in 
prav njegova dobrota mu je 
omogočila, da je lahko nekega 
poletja s prijatelji odšel na 
morje. Po besedah njegovega 
strica, gospoda Marjana Puca, 
je bilo Iztoku takrat petnajst 

let in ker si je želel na morje, 
za to pa pri hiši ni bilo denarja, 
mu je stric ponudil delo pri 
sebi. V zameno za opravljeno, 
je dobil Iztok plačane 
počitnice. Ker je bila prisotna 
družinska naveza je bila urna 
postavka nekoliko višja, a 
kljub tej navezi je opravil 
dogovorjeno delo, s tem pa 
dokazal, da je mož beseda, kar 
pa je postala ena od njegovih 
lepih vrlin.

V šestem razredu ga odkrije 
Miro Požun in takrat prične 
Iztok tlakovati svojo začrtano 
smer do zvezd. Miro ga je 
vpeljal v ta šport, na treningih 
pa je spoznal tudi novega 
prijatelja, Boruta Plaskana-
Plato, in skupaj z Dračem 
so pričeli tvoriti «sveto 
trojico« ali kot so doma 
rekli »triperesno deteljo«. 
Iztok je pričel kot igralec 
šoštanjske ekipe, kasneje pa 
je s svojimi sedemnajstimi 
leti prišel v velenjski klub. 
Kljub temu, da mu je veliko 
časa vzel rokomet, ni šole 
nikoli zanemaril. Večkrat se 
je zgodilo, da je na roditeljski 
sestanek namesto mame 
odšel Miro Požun, kateri 
je že takrat vedel, da je 
odkril zvezdo. Po končani 
osnovni šoli, se je odločil za 
nadaljevanje na strojni šoli na 
Šolskem centru Velenje. Pri tej 
odločitvi pa mu je bil v veliko 
pomoč njegov stric, ki ga je 
usmeril v ta poklic. 
Kljub temu, da je šolo 

Dugi
IZTOK PUC

TEŽKO JE PISATI O OSEBI, KI JE NIKOLI NISI POZNAL ALI PA SI O NJEJ SLIŠAL LE NEKAJ 
MALENKOSTI PREKO KAKŠNEGA OD MEDIJSKIH KANALOV. DEFINITIVNO SEM BIL PREMLAD, 
KO JE KOT ROKOMETAŠ STOPIL NA SVETOVNI VRH, RES PA JE, DA JE SEDAJ RAZISKOVANJE 
NJEGOVE ZGODOVINE ZAME TOLIKO BOLJ ZANIMIVO. ČE SEM ODKRIT, TA ČLANEK NIKOLI 
NE BI NASTAL, ČE SE MOJA POT NE BI PREKRIŽALA S POTJO NJEGOVEGA STRICA, KI JE TISTI 
DAN KUPOVAL KARTE ZA TEKMO S CELJEM.
VES SVET GA JE POZNAL KOT ODLIČNEGA ROKOMETAŠA, VELIKEGA VODJO IN »TEAM 
LEADER”. NEKATERI SO GA POZNALI KOT DOBRO OSEBO, DOLOČENI SO GA IMELI ZA 
KOLEGA, NAJBOLJ SREČNI PA SO BILI TISTI, KI SO OBČUTILI NJEGOVO PRIJATELJSTVO TER 
TOPLO VSEBINO NJEGOVE BITI. 
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opravljal z levo roko ga, je 
rokomet vedno bolj vlekel. 
Konec tretjega letnika je 
skoraj zbežal v RK Borac, a 
je njegov stric, Marjan, na 
hitro organiziral sestanek 
pri takratnem ravnatelju 
gospodu Vrabiču in skupaj sta 
ga prepričala, da je izobrazba 
ključnega pomena in da mora 
končati šolo. Isti nasvet, mu 
je takrat ponudil tudi Miro 
Požun in idejo o pobegu so 
zatrli. Seveda je bilo vse skupaj 
le vprašanje časa in takoj 
po končani šoli, se je Iztok 
odpravil na svoje potovanje. 

Leta 1986 prestopi iz Velenja 
v vrste Borca iz Banja Luke, 
kjer kar štiri leta kali svoje 
rokometno znanje. Leta 1988 z 
Jugoslovansko reprezentanco 
osvoji bron na olimpijskih 
igrah v Seulu. Leta 1990 ga 
pot odpelje v Zagreb, kjer v 
štirih letih kar dvakrat osvoji 
evropski prestol. Leta 1994 
podpiše pogodbo s Celjem PL, 
kjer petkrat zapored postane 
državni prvak in petkrat 
pokalni zmagovalec. Med 
igranjem za Celje, Iztok zaigra 
v letih 1994,1995 in 1996 za 
reprezentanco Hrvaške in 
z eno najboljših ekip osvoji 

bronasto odličje na evropskem 
prvenstvu, srebrno medaljo 
na svetovnem prvenstvu in 
zlato na olimpijskih igrah v 
Atlanti leta 1996. Leta 1999 
prestopi iz vrst Celja k Prulam 
in takrat s trenerjem Kamenico 
prekineta vladavino Celjanov. 
Za konec Iztok nastopi še za 

Slovenijo in ji pomaga do 
petega mesta na evropskem 
prvenstvu in do osmega mesta 
na olimpijskih igrah. Iztok je v 
Prulah 67, leta 2002, zaključil 
svojo igralsko kariero in takrat 
ga je tedanji trener Kamenica 
pregovoril, da prevzame 
mesto športnega direktorja. 

Iztok je še ostajal aktiven v 
rokometu, a je kasneje večino 
svojega časa posvečal sinu in 
njegovi teniški karieri, katera 
pa ga je kasneje tudi vodila 
v Ameriko. Združene države 
so postale njegov dom, a po 
besedah njegovih prijateljev, 
sta mu Šoštanj in Velenje za 
vedno ostala v srcu in lepem 
spominu.

Kljub svetovni slavi ni nikoli 
pozabil na prijatelje iz Velenja. 
Znanih je več zgodb kako je 
Iztok znal animirati prijatelje 
in jim pripraviti neverjetna 
presenečenja. Nekega večera, 
ko so se prijatelji družili v baru 
L, mlajša generacija najbrž 
niti ne ve kje je stal ta bar, je 
Miran Štrigl poklical Iztoka, naj 
jim pripravi osem vstopnic za 
finale svetovnega prvenstva v 
Rijeki. Seveda je Iztok pripravil 
dogovorjeno in vseh osem 
se je takoj odpravilo v Rijeko 
na prvenstvo. Ker pa Iztok ni 
bil od muh, je vsem pripravil 
presenečenje in jih posedel v 
prvo vrsto, tik ob parketu ter 
za vsak zadetek pritekel mimo 
in vsakega udaril po roki. 
Seveda je bilo za velenjske 
fante poskrbljeno tudi s 
strani policije, tako da so bili 
bolj zaščiten, kot kočevski 
medvedi. Na koncu, ko se je 
Iztok veselil zmage, so tudi 
velenjski gostje pritekli na 
parket in skupno proslavili 
konec prvenstva ter se 
poslikali z novo zvezdo.

Priznam, da sem precej časa 
porabil za ta članek, sploh ker 
je še toliko stvari, ki bi jih lahko 
dodal, a izbrati najzanimivejše, 
ni bilo lahko. Verjamem, 
da se bo našel nekdo in 
napisal knjigo o Iztoku in 
njegovi karieri, ki bo postala 
uspešnica. Do takrat bomo 
imeli rokometno legendo v 
lepem spominu.
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Tomaž Juršič
INTERVJU

Tomaž, Vi ste že dolgo član 
kluba. Kdaj pravzaprav 
ste se pričeli ukvarjati z 
rokometom?
Z rokometom sem se začel 
ukvarjati kot otrok, trenirati 
sem začel v 5. razredu osnovne 
šole in treniral vse do zaključka 
gimnazije, takrat sem videl, da 
kot igralec nimam perspektive 
za naprej in sem se na povabilo 
gospoda Mira Požuna in 
gospoda Franca Plaskana 
podal v trenerske vode.

V mlajših letih ste se 
ukvarjali z rokometom. Kdo 
je bil vaš vzornik?
Vzornikov je bilo več, od 
igralcev zlate generacije 
Metaloplastike, pa do pravkar 
preminulega Iztoka Puca in 
pa seveda domačih fantov, 
kot je na primer Plaskan in 
ostali, ter tudi asov Švedske 
reprezentance, Lovgrena, 
Wislanderja, Anderssona….

Kdo je sedaj vaš vzornik, ko 
ste trener?
Vzornikov je več, vseeno 
pa mora vsak trener imeti 
svojo pot. Zelo blizu so mi 
košarkarski trenerji, recimo 
Jure Zdovc in Miro Alilovič. 
Je pa tudi v rokometu nekaj 
imen, ki so pustili velik pečat 
kot trenerji, to pa so: Tone 
Tiselj, Talant Dušebajev, Heiner 
Brandt, Branislav Pokrajac…

Kot trener imate v vitrini 
že precej lovorik, pa ne 
samo z mlajšimi ekipami 
Gorenja ampak tudi iz 
reprezentančnih tekem. Kaj 
je vaš ključ do uspeha?
Predvsem delo na dolgi rok, 
kajti čez noč se ne da priti do 
cilja, prav tako pa je poleg 
ogromno energije in truda 
na vseh področjih, treba tudi 
verjeti v to, kar počneš.

Kdo je vas največ naučil?
Celo življenje se učimo, vsak 

nasvet od vsakega trenerja 
je dobrodošel, na tebi pa je 
potem ali znaš to koristno 
uporabiti. Če misliš, da nasvet 
ni uporaben, ga pač ne 
uporabiš, za posledice pa na 
koncu odgovarja vsak sam. 
Veliko sem se naučil od 
Mira Požuna, Ivana Vajdla, 
Toneta Tislja, pa tudi od Larsa 
Waltherja, ker me to okolje, 
iz katerega prihaja zanima, 
saj so Skandinavci, kar si tiče 
rokometa, svet zase.

Proti koncu pretekle sezone 
ste postali pomočnik 
trenerja prve ekipe 
Gorenja. Kakšni so bili 
občutki?
Občutki so bili zelo dobri, 
predvsem pa je to priznanje 
za moje dosedanje delo. 
Skratka, zelo vesel sem bil 
klica predsednika in direktorja 
kluba. Delo pomočnika 
trenerja je malce drugačno 
kot pa delo trenerja, saj v 
trajanju tekem nisi tako 
psihično obremenjen z samim 
vodenjem in lahko z nasveti 
marsikaj pomagaš glavnemu 
trenerju.

Kakšne so vaše želje za 
prihodnost?
Kar se rokometa tiče, da bi 
čim bolje igrali, da bi imeli čim 
manj poškodb, ter da bi nam 
bila naklonjena tudi sreča, saj 
jo v športu potrebuješ.

Kakšni so vaši dosedanji 
uspehi kot trener pri 
mlajših selekcijah?
V devetnajstih letih moje 
trenerske kariere se je nabralo 
kar precej dobrih rezultatov, 
naštel pa jih bom za zadnjih 5 
sezon:
• Sezona 2006/2007: Mladinci 
generacija 87, 3. mesto
• Sezona 2007/2008: Mladinci 
generacija 88, 2. mesto
• Sezona 2008/2009: Kadeti 
generacija 92, 2. mesto

• Sezona 2009/2010: Kadeti 
generacija 93, 1. mesto
• Sezona 2010/2011: Mladinci 
generacija 90, 3. mesto
Veliko je bilo tudi osvojenih 
medalj na državnih prvenstvih z 
mlajšimi dečki a in b, predvsem 
z generacijami 90, 92 in 93, iz 
katerih vrst je prišlo kar nekaj 
igralcev, ki danes uspešno 
igrajo za različne klube po 
Sloveniji v najvišji ligi (Medved, 
Taletovič, Šoštarič, Kljajič…..).

Kakšni so vaši dosedanji 
uspehi kot trener v 
reprezentanci?
Trener reprezentance sem od 
leta 2006 naprej. Začel sem 
z generacijo 90, nadaljeval z 
generacijo 92, pravkar pa je za 
mano prvi turnir z generacijo 
94. Vsaka ekipa se razlikuje, 
delo v reprezentanci pa poteka 
malce drugače kot delo v 
klubu, saj je na voljo manj 

časa in zato je tudi sistem dela 
malce drugačen. Veseli pa 
me, da smo z vsemi fanti, ki 
so igrali v teh reprezentancah, 
ostali v dobrih odnosih. 
Uspehi z reprezentanco pa so:
• Generacija 90: 9. mesto na 
evropskem prvenstvu v Brnu 
2008, 1. mesto na odprte 
evropskem prvenstvu v 
Goteborgu 2009
• Generacija 92: 8. mesto 
na evropskem prvenstvu 
v Podgorici 2010, 9. mesto 
na svetovnem prvenstvu v 
Argentini 2011

Koga imate v očeh kot 
super-heroja v rokometu?
Nikola Karabatiča.

Katero ekipo bi si želel 
trenirati?
To pa naj ostane skrivnost.

Kakšna so pričakovanja 
glede letošnje sezone?
Pričakujem čim boljši rokomet, 
ki bo privabljal čim več 
gledalcev v dvorane, če pa 
bomo igrali dobro, pa bodo 
prišle tudi zmage, ki nas bodo 
popeljale na vrh lestvice, kamor 
RK Gorenje Velenje tudi sodi.

Letos Gorenje ponovno 
igra v EHF pokalu. Kakšni 
so cilji?
V tretjem krogu EHF pokala 
nam je žreb namenil ekipo 
Valladolida. Vemo, da je to 
kvaliteten nasprotnik, mi pa 
ga bomo poskušali v dveh 
tekmah premagati.
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MLADI NOVINARJI

Tekma Gorenje-Celje skozi oči mladih novinarjev oš Livada

V nedeljo, 13. 11. 2011, smo se novinarji iz OŠ Livada zbrali pred 
Rdečo dvorano. Pričakal nas je gospod Andrej Petrov, ki v RK 
Gorenje skrbi za odnose z javnostjo. Razdelil nam je zapestnice 
za vstop na VIP prostor ter razložil vse v zvezi z ogledom tekme. 
Ko smo prišli v dvorano, je bilo vse polno - vsi smo se čudili. 
Zgrabili smo fotoaparate in začeli fotografirati. Kot uvod v tekmo 
med velenjskimi osami in celjskimi kozorogi je imel kratek 
govor, posvečen Iztoku Pucu, gospod Miro Požun. Prvi polčas 
je bil izenačen, vendar so igralci RK Gorenje v drugem polčasu 
zadeli nekaj izvrstnih golov in slavili z 31:26. Rdeča dvorana še 
vedno ostaja neporažena v letošnji sezoni. Po končanem boju sta 
spregovorila tudi žena in sin gospoda Iztoka Puca. Na koncu smo se 
udeležili novinarske konference, kjer smo intervjuvali Luko Žvižeja, 
Marka Bezjaka in trenerja Branka Tamšeta. Povedali so nam, kakšni 
so bili občutki po tekmi. Za nekatere dobri, za druge slabi. Za ogled 
tekme in prijeten večer se zahvaljujemo RK Gorenje Velenje, ter 
upamo, da se ob kakšni takšni priložnosti spet vidimo. 

Meta Kodrič in Klara Rodić
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Prišel je iz Škofje Loke, kjer je krojil sam vrh ekipe. V pretekli 
sezoni je bil uganka za naše ase, pa ne samo za ase, ampak tudi 
za preostali rokometni svet, v letošnji sezoni pa že trenira v 
Velenju in na tekmah zabija gole za Gorenje. Predstavljamo vam 
Jureta Dolenca. 

Mladenič, ki je na igrišču prehiteval svoja leta in se razvil v 
pravega igralca izjemno hitro. Zelo zgodaj je postal eden izmed 
vidnejših članov rokometne karavane in z dobrimi predstavami 
na igrišču postal eden izmed bolj želenih rokometašev v 
slovenskem prostoru.
Kljub temu, da je že v mlajših selekcijah imel izjemno predstavo 
nad samo igro, ni nikoli dobil  »kril«, ki bi ga odnesle od realnega 
sveta. 

Klubi iz svete trojice (Celje, Cimos in Gorenje) niso skrivali 
želje po virtuozu iz Loke, vendar je bila prisotna tudi huda 
konkurenca iz tujine. Jure se je na koncu odločil za klub, za klub, 
ki je  po njegovih besedah prvi klub Slovenije. Za Gorenje.

V zasebnem življenju je bil vseskozi vzoren učenec, kar ga je 
sedaj pripeljalo na fakulteto managementa, kljub vsemu pa še 
vedno najde čas za računalniške igrice, učenje kitare. Večere 
preživi ob filmih.

Jure Dolenec
INTERVJU

Dosežene uspehe bi lahko 
naštevali v nedogled, 
vendar jih bomo podali le 
nekaj:
- Bronasta medalja na 
mladinskem svetovnem 
prvenstvu v Egiptu 2009
- Najboljši strelec slovenske 
lige v sezoni 2010
- Osmina pokala EHF
- Državni prvak v mlajših 
kategorijah
- Sedem nastopov za izbrano 
vrsto Slovenije

Kdo je iz velenjskega 
kluba prvi stopil v kontakt 
s teboj, glede prestopa v 
Velenje?
Prvi, ki me je kontaktiral, je 
bil direktor Stane Ostrelič, 
kasneje pa sem večino 
pogovorov imel s trenerjem 
Brankom Tamšetom in 
njegovim pomočnikom.

Imel si kar nekaj ponudb. 
Ali je bila odločitev za 
Gorenje težka?
Odločitev vsekakor ni bila 
enostavna, predvsem zato, 
ker sem imel več različnih 
opcij za nadaljevanje kariere. 
Bilo je šest ponudb, od tega 
štiri, ki so bile zelo zanimive in 
vsaka je imela svojo prednost. 
Zakaj sem se odločil za 
Gorenje? Odločitev je »padla« 
predvsem zato, ker mislim, 
da je Gorenje v tem trenutku 
zagotovo prvi slovenski klub. 

Kaj je tisti ključni dejavnik, 
da si prišel v Velenje?
V Gorenju trenutno vidim 
veliko pozitivnih stvari. 
Zelo pomembno je, da gre 
za najboljši slovenski klub, 
ki se bori za sam vrh in za 
nastop v Ligi prvakov. Na 
drugi strani je ekipa pretežno 
Slovenska, mlada, sestavljena 
iz igralcev, ki jih poznam 

že iz mladinskih pa tudi iz 
članskih reprezentančnih 
akcij. Verjetno najbolj 
pomembno je, da je klub znan 
po kvalitetnih treningih in 
odnosu. 

Kaj pričakuješ od 
velenjskega kluba?
Zagotovo v prvi vrsti 
pričakujem zadostno 
minutažo, da bom lahko 
svojo igro še nadgradil. Tako 
bo korist obojestranska. 
Pričakujem pa tudi svoj prvi 
članski naslov državnega 
prvaka. 

Ali vidiš RK Gorenje kot 
odskočno desko za igranje 
v tujini?
Dejstvo je, da je velenjski 
klub že bil odskočna deska 
za številne igralce, ki danes 
spadajo v sam svetovni vrh. 
Najbrž si vsak velenjski igralec 
želi po tej poti in sam tu nisem 
izjema. Na drugi strani pa 
Gorenje vendarle spada vsaj 
v nek širši krog vrhunskih 
evropskih klubov, kar pomeni, 
da je že samo igranje tu 
uspeh.

Kaj lahko navijači in klub 
pričakujejo od tebe?
Nočem preveč napovedovati, 
želim si le, da se bom hitro 
vklopil v novo sredino. 
Obljubim lahko  samo to, 
da bom vedno dal vse od 
sebe za zmago kluba. Upam 
pa, da bojo moje predstave 
na ravni teh, ki sem jih 
kazal v domačem klubu. 
V tem primeru bodo tako 
navijači, kot celoten klub, 
zagotovo zadovoljni z mojim 
prispevkom.
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PLESNA SKUPINA

Zvezdice

SPREMLJAJO NAS NA VSAKI TEKMI IN MINUTE ODMORA BI 
BILE BREZ NJIH ZELO DOLGOČASNE. PREDSTAVLJAMO VAM 
PLESNO SKUPINO ZVEZDICE, KI LETOS OBELEŽUJEJO SVOJO 
DESETO OBLETNICO DELOVANJA, ZA KAR JIM SEVEDA 
ČESTITAMO TUDI MI.

Kdaj in kako je nastala skupina.
Skupina je nastala pred desetimi leti na pobudo takratnih 
dijakinj in profesorjev za športno vzgojo na ŠCV. Nekaj časa je 
skupina imela vodjo, sedaj pa že dobrih pet let delujemo brez 
resnega mentorja. 

Katere punce trenutno sestavljate ekipo Zvezdic?
Plesno skupino trenutno sestavljamo: Anja Štravs, Maruša Meža, 
Lucija Koren, Lara Hudej, Eva Hrovat, Valerija Janežič, Neža 
Ribarič-Lasnik, Tamara Malenkovič, Ana Jakob, Lea Krosel, Anija 
Žnidar, Špela Krajnc, Neja Klančnik in Veronika Slemenšek.

Kdo je vodja plesne skupine?
Nobena izmed nas ni vodja. Punce si med seboj razdelimo 
vloge in vsaka je zadolžena za svoje področje, seveda pa si tudi 
pomagamo.

Kdo vam sestavlja koreografije?
Koreografije si sestavljamo same. Včasih se zgodi, da katera od 
punc pride na trening s kakšno novo glasbeno podlago ali s 
kakšnim novim »manevrom« in to potem skupaj poskušamo 
vpeljati v že obstoječo koreografijo ali pa sestavimo popolnoma 
novo plesno točko.

Ali ste prisotne samo na tekmah Rokometnega kluba 
Gorenje Velenje?
Prisotne smo na vseh šolskih prireditvah, na tekmah košarke in 
odbojke, ki spadajo pod okrilje ŠKL-ja, plešemo tudi na tekmah 
Nogometnega kluba Rudar, vendar največ časa in truda vložimo 
za nastope na tekmah Rokometnega kluba.

Ali ste v prostem času tudi tako enotne, kot ste med 
plesom?
Zvezdice oz. plesalke naše skupine smo tudi v prostem času 
prijateljice in nekatera najtrdnejša prijateljstva je ustvarila prav 
ta skupina.

Kako je s treningi in pripravami?
Na treningih se imamo super fajn in preko dela si potem 
naberemo energije za prihajajoči  teden.
Treniramo dvakrat tedensko, ob sredah popoldne in ob sobotah. 
Najbolj zanimive so sobote saj pričnemo že ob osmi uri zjutraj in 
včasih se do solz nasmejemo jutranjemu videzu soplesalk. 
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PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

ZMAGOVITA KANDIDATKA

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

Octavia Combi Family

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