Devetka, mesečnik RK Gorenje Velenje, letnik 15, številka4/11-12

DRŽAVNI PRVAKI
2011/2012

HomeCHEF. PEČICA POLNA ZNANJA.
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ki navduši tako začetnike kot prave kuharske mojstre.
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UVODNIK

Izjemna sezona
Letošnja sezona je definitivno ena najboljših v zgodovini velenjskega kluba. Pet krogov pred koncem že potrjen naslov
državnih prvakov, kar je zavidanja vreden rezultat in lepa napoved za prihodnjo sezono, ki bo še težja kot letošnja.
Liga prvakov je povsem drugo okolje, kot EHF pokal, ki je bil
v 2011/2012 lep, a peklenski. Ob žrebu prvega nasprotnika
nihče ni verjel, da lahko ekipi uspe, da lahko Branko Tamše
in njegova četica premaga španskega velikana iz Valladolida.
Bikoborci so padli, sledil pa je naporen izlet v Izrael, kjer ose
svojo nalogo opravile perfektno. V četrtfinalu se je ponovila zgodba iz prejšnje sezone, kjer so Velenjčani dobili enega
izmed favoritov in kljub želji in priložnosti, so načrti padli v
vodo. Proti Nemcem je zmanjkalo nekaj malega, a ekipa je na
gostovanju v Nemčiji dobila potrditev, da lahko napada tudi
najboljše v Bundesligi in sedaj praktično ni več nobenih ovir,
da ne bi v prihodnji sezoni napadali odmevnega rezultata.
Kako se bo odvijala naslednja sezona je velik vprašaj, a ena
stvar je jasna-kristalno jasna. Od septembra dalje bomo v
Rdeči dvorani skoraj vsak vikend priča spektaklu. Skoraj vsak
vikend bomo gostili enega izmed najboljših klubov in skoraj
vsak vikend se bodo fantje borili za prestiž. Marsikdo se bo
spotaknil ob misel in rekel, da je še prezgodaj za razmišljanje
o Ligi prvakov, a resnica je, da je nova sezona bližje kot si mislimo in čas je, da se Velenje ponovno pripravi na najmočnejše rokometno tekmovanje.
Se vidimo naslednjo sezono v najmočnejši ligi. Ligi prvakov.
Andrej Petrov
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intervju

Branko Tamše
Za ekipo je dolga in pomembna sezona. Četa Branka Tamšeta je
vseskozi dokazovala, da je najboljša in da si zasluži to lovoriko, ki
jo je osvojila kar pet krogov pred koncem lige. Z Brankom smo malo
poklepetali okoli iztekajoče se sezone in v spodnjem intervjuju si
lahko iz prve roke preberete, kako prvi trener vidi dogodke, ki so se
odvili v sezoni 2011/2012.

Lani niste zaključili po željah, kako je to vplivalo na začetek
letošnje sezone?
Z ekipo smo se dobili konec julija in takrat sem fantom povedal
kako stvari okoli pretekle sezone stojijo. Dogovorili smo se, da
moramo pozabiti vse kar se nam je zgodilo in da moramo zreti
v prihodnost. To nam je uspelo storiti. Popredalčkali smo lanske
napake, vrgli vse čez ramo in odkorakali novi sezoni naproti.
Še močnejši, predvsem pa zrelejši. Mislim, da nam je ta proces
urejanja misli popolnoma uspel in v to sezono smo zakorakali
polni energije in polni novih moči. Z upravo kluba in igralci smo
si začrtali pot po kateri smo hodili celo sezono in jo tudi dosti
uspešno premagovali.

Prva tekma, ki ste jo odigrali v letošnji sezoni je bila proti
Kopru v Superpokalu, kjer ste suvereno slavili. Ali ste že na
tej tekmi dobili neke obrise česa je ta ekipa sposobna?
Že med pripravami na novo sezono smo odigrali dve prijateljski
tekmi, kjer sem v celotni ekipi videl veliko željo po dokazovanju
in zmagah. Že takrat smo začeli tlakovati našo pot, po kateri smo
hodili skozi vso sezono. Omenjeni Superpokal smo res opravili z
odliko. Tekmo smo ves čas nadzorovali in že pred prvim krogom
državnega prvenstva smo pokazali kvaliteto in moč, katero smo
kasneje iz treninga v trening le še stopnjevali in nadgrajevali.

Najprej prihod mladega Mateja Gabra, nato je sredi sezone
odšel Željko Musa, namesto njega pa je prišel Peter Pucelj.
Spremembe, ki jih je doživljala ekipa, niso bile majhne.
Kako ste vi vse to videli?
Že kar na začetku sezone smo se srečali s precejšnjim številom
poškodb in glede na serijo tekem (Celje, Valladolid, Cimos) smo
na našo srečo takrat pripeljali mladega Škofjeločana, ki so ga
takrat vsi poznali kot dobrega obrambnega igralca. Mi smo Mateja
zvabili med svoje vrste in to se je kasneje skozi sezono izkazalo kot
zadetek v polno. Matej je od prihoda k nam veliko napredoval in
verjamem, da v kolikor bo pridno treniral, se bo razvil v vrhunskega
igralca.
Po novem letu je iz Kielc prišla izjemno lepa ponudba za Željka, ki
pa se je končala s selitvijo mladega hrvaškega reprezentanta na
Poljsko. Zavedati se je potrebno, da je Željko v tej polovici sezone
dal ekipi izjemno veliko, bil bitke s fanti in prinesel skupaj z ostalimi
igralci veliko točk. Željko je svoje delo opravljal profesionalno in
zahvaliti se mu moram za takšen odnos, tako na treningih, kot na
tekmah.
Zamenjavo za Željka smo dobili v Petru Puclju, ki je imel v tej
sezoni pol leta neuspešne anekdote v Crveni Zvezdi. Vedeli smo,
da v Velenje ne prihaja v optimalni formi, ampak smo vzpostavili
sistem, kjer so si trije enakovredni igralci razdelili minutažo in
uspešno pokrili mesto krožnega napadalca.
Kljub temu, da je prišlo do določenih menjav med sezono,
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osebno menim, da
so se vse izkazale
kot dobre poteze. Vsi
novinci, ki so prišli
med sezono v ekipo,
so se dobro vklopili
in sprejeli sistem
dela, kar je zame
najbolj pomembno.
Najbolj spoštujem igralce, ki imajo željo po delu, treniranju in po
dokazovanju. Ti fantje imajo prav to in ravno zaradi tega je viden
napredek. Tako pri njih samih, kot pri celotnem kolektivu.

Januarja smo v Srbiji spremljali evropsko prvenstvo, kjer
so imeli “Velenjčani”, tako v slovenski, kot tudi drugih
reprezentancah, precej vidno vlogo. Kako lahko potegnemo
vzporednice s klubsko sceno?
Z dobrimi igrami in z dobrim delom v klubu, so si fantje zaslužili
povabilo v reprezentanco. Moram reči, da so vsi, ki so nastopili za
svoje reprezentance, svoje delo opravili vrhunsko. Jure Dolenec,
Matej Gaber, David Miklavčič in Marko Bezjak so slovenski izbrani
vrsti dali svoj doprinos h končnemu šestemu mestu. Tukaj ne
smemo pozabiti na Nikolo Manojloviča, ki se je prav preko iger
v dresu Gorenja, ponovno uvrstil na seznam selektorja Vukovića.
Na lastne oči ste se lahko prepričali, da je bil Nikola steber
reprezentance, ki je osvojila srebrno medaljo in se uvrstila na
olimpijske igre, in veseli smo lahko, da je Rokometni klub Gorenje
Velenje dobil medaljo iz prvenstva v obliki Nikole Manojloviča.
Verjamem, da si je še kakšen igralec zaslužil poziv v reprezentanco
in prepričan sem, da bo preko trdega dela prišel čas tudi za njih, da
oblečejo dres slovenske ali še kakšne druge reprezentance.

Letos vam je, ponovno, v EHF pokalu načrte prekrižala
nemška ekipa, kljub temu pa ste v uvodu proti Špancem
pripravili pravo senzacijo, ki je odmevala daleč preko meja
Španije. Kako ste doživljali to evropsko potovanje?
Na začetku smo imeli nesrečo pri žrebu, na kar ne moremo vplivati.
V času tekme proti Valladolidu se nas je res držala smola. Imeli smo
ciklus težkih tekem in poškodovane tri ključne igralce, kar sigurno
ni bila voda na naš mlin. Če se ozrem nazaj, mislim, da smo proti
Špancem v domači dvorani odigrali eno najboljših tekem v letošnji
sezoni. Deklasirali smo ekipo izjemno močnega Valladolida in
zasluženo odšli v Španijo s prednostjo desetih zadetkov. Sledilo je
gostovanje v Španiji, kjer nismo igrali samo proti Valladolidu, ampak
tudi proti ljudem, o katerih ne bi rad govoril. Tekma se nikakor ni
odvijala po naših načrtih. V deseti minuti se je resneje poškodoval
Matej Gaber, prav tako pa je Željko Musa v isti minuti prejel svojo
drugo izključitev, kar so domačini s pridom izkoriščali. Valladolid,
ki je sestavljen iz španskih, francoskih in srbskih reprezentantov in

spada v širši evropski vrh, je našo prednost iz Velenja v štirideseti
minuti izničil, vendar sem v sebi vedel, da mora nastopiti naših
deset minut, kar se je tudi zgodilo. Kljub vsem preprekam ki smo
jih doživeli, smo ohranili prednost ter se povsem zasluženo uvrstili
v nadaljnje tekmovanje. Izločili smo enega velikana, ki se nikakor
ni mogel sprijazniti, da je padel proti ekipi Gorenja. Mislim, da
še dan danes marsikdo ne zna ceniti kaj je Gorenje s to zmago
doseglo, a takrat je po evropski rokometni sceni zavreščalo in je
naša zmaga odmevala na vse strani. Tukaj moram dodati, da sem
bil po teh dveh tekmah izjemno ponosen na ekipo, ki je vzdržala
pritisk in pokazala pravi karakter, ki ga imajo zmagovalci.
V drugem krogu smo imelo srečo pri žrebu. Kljub temu, da domače
tekme nismo odigrali v domači dvorani, smo deklasirali Izraelce
in že na prvi tekmi odločili potnika za naslednji krog EHF pokala.
Povratna tekma v Izraelu je bila samo še formalnost in kljub temu,
da so domačini poskušali sprati velenjski madež, jim to tudi na
domačem terenu, kljub obilici poškodb iz naše strani, ni uspelo.
V tretjem krogu EHF pokala nam je ples kroglic namenil
Rhein-Neckar Löwen, ki je izmed vseh predstavljal najtežjega
nasprotnika, tako po kvaliteti kot po financah. Mi smo se na ti dve
tekmi maksimalno pripravili, a smo v zadnjih minutah domače
tekme zapravili prednost ter zaključili tekmo z dvema zadetkoma
zaostanka, kar pa ni uničilo želje po napredovanju. Kljub temu,
da je takrat večina menila, da gremo v Nemčijo odigrati le še eno
tekmo in da nimamo možnosti, se fantje s tem niso strinjali, kar
so tudi dokazali. V Mannheimu smo odigrali eno lepo tekmo,
pustili vse na parketu in imeli nekaj minut pred koncem aktiven
rezultat, ki bi nas popeljal v polfinale. V kolikor bi nam uspelo, bi
bil to uspeh ogromnih razsežnosti. Pa ne samo zaradi uvrstitve
v polfinale, ampak tudi dejstvo, da bi po Valladolidu, premagali
še Löwen, kar pa bi bilo za Evropo že preveč. Kljub temu, da
smo bili od stodvajsetih minut boljši celih sto pet minut, so se v
nadaljevanje uvrstili levi.
Za nami je uspešna pot v EHF pokalu. Potrebno se je zavedati, da
bi se le-ta lahko končala že na prvi tekmi proti Valladolidu, a smo to
oviro uspešno premagali in če bi nam sreča namenila pozornost,
bi lahko prišli do samega finala. Po mojem mnenju, ekipa Gorenja
spada med dvajset najboljših ekip v Evropi v tej sezoni, kar pa je
izjemno lep dosežek za naš klub.

je iz klopi prišla primerna zamenjava in ekipa je tako vseskozi
funkcionirala na zelo visokem nivoju. Ni mi žal, da smo vztrajali
pri vseh igralcih, ki smo jih pripeljali, kajti ne nazadnje se je to
pokazalo kot odlična poteza in v nobenem trenutku na nobeni
tekmi, ni trpel rezultat. Mi smo ta naslov osvojili z veliko truda in
z lepo igro, s katero smo navdušili tudi gledalce. Glede na celotno
sezono, moram priznati, da je naslov sladek in da ga nihče od nas
ne bo pozabil nikoli.

Če se vrneva na domačo sceno. 18. aprila ste v celjskem
hramu, z zmago pet krogov pred koncem, praktično
zaključili državno prvenstvo. Občutki ob tako lepem
dosežku so verjetno dolgotrajni?

Klub deluje po principu sprotnega obveščanja in tudi vsi prihodi
igralcev so že bili oznanjeni na vseh klubskih medijih, kar mislim,
da je od kluba pošteno in korektno. Zato ni novost, če povem, da
se bo klubu prihodnjo sezono, na mestu srednjega zunanjega,
pridružil Darko Cingesar, medtem, ko bo na lastno željo klub
zapustil Rok Šimič, ki išče sredino, kjer bo lahko imel večjo
minutažo. Kar se tiče preostanka ekipe, ta ostaja nespremenjena.
Največ prahu se je dvignilo okoli Marka Bezjaka, vendar Marko za
enkrat ostaja v Velenju. Če pa se bodo njegovi bodoči delodajalci
odločili poravnati odškodnino, potem lahko tudi odide. Vendar
po pogovoru z njim, verjamem, da bo Marko ostal še prihodnjo
sezono in da skupaj odigramo to prestižno Ligo prvakov. V kolikor
bi se v prihodnje še kaj dogajalo na omenjenem področju, bomo
sproti obveščali tudi javnost, vendar glede na to kako kvalitetno
ekipo imamo, ne vidim potrebe, da bi sedaj skočili na vrat na nos
po nove igralce.

Če bi mi pred sezono kdorkoli dejal, da bomo postali prvaki pet
krogov pred koncem, oziroma, da bosta Celje ali Koper tako
suvereno osvojila naslov, bi se pričel smejati. Ta naslov ni slučaj.
Fantje so verjeli iz dneva v dan, trenirali maksimalno, želeli so si te
lovorike in skupaj smo dihali za rezultat, za klub. Iz tekme v tekmo
smo bili boljši, in večino tekem smo odigrali na visokem nivoju. Še
posebej veseli dejstvo, da smo na težkih gostovanjih in derbijih
vzdržali tako fizično kot psihično in da smo od tridesetih tekem,
ki smo jih odigrali v državnem prvenstvu, bili v popolni postavi
na samo dveh tekmah. To je tudi dokaz, da smo pred pričetkom
sezone zelo pametno selekcionirali ekipo in da ob poškodbah
ključnih igralcev, te igralne pozicije niso trpele. V vsakem trenutku

Kako je Velenje sprejelo naslov?
Odziv je bil pozitiven. In največje veselje sem videl v očeh naših
zvestih Šaleških graščakov, ki so z naslovom prišli na svoj račun. Ob
tej priložnosti bi se jim rad zahvalil, saj so nas spremljali povsod,
tako po Sloveniji kot v tujini in bili so naš dodatni naboj, ko smo
jih najbolj potrebovali. Tudi sami so že precej spremenili miselnost
navijanja, tako da nas spremljajo tako v dobrem, kot v slabem in so
res naš velik plus na vseh tekmah.
Moram priznati, da je letos iz rokometnega vidika lepo biti
Velenjčan in mislim, da so vsi veseli in ponosni, da imajo v
domačem mestu državne prvake.

Sedaj vas čaka še zadnje dejanje sezone, kjer se boste
udarili na večnem derbiju s Celjani. Kaj pričakujete od te
tekme?
V prvi vrsti pričakujem nabito polno dvorano. Zakaj? Zato, ker
mislim, da si je to zaslužil celoten koncern Rokometnega kluba
Gorenje Velenje. Tukaj ne mislim samo igralcev, ampak vse, ki so
sodelovali in so pripomogli, da je ta uspeh v Velenju. Mogoče
se bo slišalo čudno, vendar je pomemben vsak delček in če to
seštejemo skupaj potem dobimo zmagovalno celoto. Tudi tukaj
se lahko zahvalim vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli
in omogočili, da so zadeve tekle po načrtih. Kar se pa tiče same
tekme, pa kot sem že rekel, si želim nabite dvorane in pa derbija, ki
bo privabil ljudi iz širše okolice. Želim si, da bi se na koncu izkazalo,
da imamo premajhno dvorano in da bodo navijači še zadnjič
pozdravili ekipo, ki je to sezono zares odigrala vrhunsko in da po
tekmi skupaj proslavimo preteklo sezono.

Mogoče še pogled v prihodnost. Ali ste zaključili s
kadrovanjem v ekipi?

5

Prihodnjo sezono vas čaka Liga prvakov. Ali že imate
okvirne želje kam bi lahko posegla ekipa?
V tem trenutku sem skoncentriran samo na tekmo s Celjem,
čeprav se bo kulisa hitro zamenjala in nova sezona bo hitro tu.
Sedaj, po zadnji tekmi, nas čaka čas dopustov in kljub temu, da si
želim dopusta brez rokometa, se to ne bo zgodilo. Namreč, misli
nekoliko že bežijo naprej in v glavi že imam določene obrise kako
bodo potekale priprave na novo sezono.
Kar se tiče želja pa morate vedeti, da želja vsakega rokometaša
mora biti naslov evropskega prvaka. Vemo, da je to želja, ki je težko
uresničljiva, a če ne verjameš, potem nima smisla da se boriš. Če
lahko navežem to stvar na nogomet, potem vam lahko povem, da
v italijanski nogometni ligi že ob pričetku sezone vsak klub pove
svoje cilje za sezono in tudi najslabša ekipa si želi naslova.
Realno je potrebno najprej počakati na žreb. Zavedamo se, da tukaj
ni lahkih nasprotnikov in zagotovim vam lahko, da nas čaka težak
boj. Prav tako pa lahko trdim, da bomo na vsaki tekmi maksimalno
motivirani in da bo to za naše igralce, sploh tiste, ki še niso nastopili
v omenjeni ligi, en izjemen izziv. To je najvišja inštanca rokometnih
tekmovanj in verjamem, da bodo fantje na trenutke tudi presegli
sami sebe in to je dobra referenca za prihajajoče tekme.

Kako ste planirali obdobje brez tekem oziroma pripravljalno
obdobje?
Z derbijem zaključujemo sezono, vendar nas v naslednjih dneh še
čakajo določene obveznosti s strani sponzorjev in župana Mestne

občine Velenje. To so obveznosti, ki se jih veselimo in se jih bomo z
ekipo z veseljem udeležili.
Za prihajajoče mesece sva s kondicijskim trenerjem že pripravila
program za vse igralce, da bodo čez počitnice aktivni in da se vrnejo
na priprave pripravljeni. S prvimi treningi bomo pričeli konec julija,
ko bomo tudi opravili prva testiranja. Najprej pri zdravniku, potem
še na stadionu, temu pa bodo sledile višinske priprave. Upam, da
bomo tudi letos imeli svoj tabor na Golteh in v Mozirju, saj je to
odličen kraj za treniranje in omogoča vrhunsko pripravo igralcev.
Morate se zavedati, da so višinske priprave najtežji del priprav in
če so fantje zadovoljni, potem stvari potekajo bistveno lažje in tudi
iz ekipe lahko izvlečemo več, kot pa če bi bili fantje nezadovoljni.
V tem obdobju imamo planiranih nekaj prijateljskih tekem,
ampak tukaj usklajevanja še potekajo, tako da v tem trenutku še
ne morem razkriti s kom se bomo pomerili. Potrdim lahko, da se
bomo udeležili turnirja na Hrvaškem in v Dobovi, kjer imajo 60.
letnico rokometa, tako da nas čez poletje čakajo težke tekme.
Ta mesec in pol moramo izkoristiti maksimalno, kajti čaka nas
boj na treh frontah in na vsaki tekmi moramo biti maksimalno
pripravljeni, saj bomo le tako lahko vzdržali pritisk. Tako fizični
kot psihični. Obljubim, da se bomo trudili, tako jaz kot ostali
del strokovnega štaba, da bo ekipa pred pričetkom sezone
maksimalno pripravljena in da bomo pričeli novo sezono na
najvišji možni točki.

SVETLOBNA TERAPIJA BIOPTRON
Občasno vsak izmed nas trpi zaradi bolečin, mišične napetosti, problematične kože ali pa
enostavno zaradi pomanjkanja energije. Zelo pogosto so to le nekateri izmed problemov, s
katerimi se spopadamo. Sedaj lahko veliko težav odpravite s svetlobno terapijo BIOPTRON.

Celjenje ran

Celjenje ran po poškodbah
Opekline
Celjenje ran po operacijah
Razjede na nogah
Razjede zaradi pritiska
(preležanine)

BIOPTRON

Kožna obolenja

Atopični dermatitis
Luskavica
Herpes simplex in zoster
Površinske bakterijske okužbe
Akne
Spremembe na sluznici

Sezonske razpoloženjske
motnje

Tipični simptomi: zimske
depresije, kot so npr.
sindrom kronične utrujenosti, manjša motivacija,
hipersomnija (prekomerno
spanje), splošna oslabelost,
nervoznost.

Revmatologija

Osteoartritis
Revmatoidni artiritis (kronični)
Artroza

Fizioterapija

Bolečine v spodnjem
delu hrbtenice
Bolečine v ramenih
in vratu
Sindrom karpalnega
tunela
Brazgotinsko tkivo
Mišično – kostne
poškodbe

Športna medicina

Poškodbe mehkega tkiva mišic, kit in vezi:
mišični krči, zvini, nategi, natrgane vezi in
mišice, teniški komolec, izpahi, udarnine.

V pediatriji

Otroška kožna obolenja
Endogeni ekcem
Okužbe zgornjih dihal
Alergijske bolezni dihal
Otroška kostno – mišična
obolenja
Nevrološka obolenja in
nevrološki deficit

IZBIRATE LAHKO MED RAZLIČNIMI
NAPRAVAMI: BIOPTRON Compact
III – namenjen predvsem uporabi
doma. Naprava je shranjena v posebni
embalaži, na voljo kot opcija pa je tudi
talno stojalo. BIOPTRON Pro 1 – je
namenjen terapiji doma, v bolnišnicah
in v terapevtskih centrih. BIOPTRON
2 – namenjen je predvsem za uporabo
v zdravstvenih ustanovah. Na voljo so
različna stojala, ki omogočajo udobno
terapijo.

Pri novorojenčkih

Kožna obolenja kot so npr. flebitis
(vnetje vene), razjede zaradi pritiska,
intertrigo (vnetja v kožnih gubah).

Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02 88 43 901, faks.: 02 88 43 900, e-naslov: info@zepter.si.
Informativno prodajni centri Zepter Slovenica d.o.o.:
IPC Slovenj Gradec, Pohorska cesta 12, tel.: 02 88 43 901, 902
IPC Ljubljana, Gregorčičeva 13 a, tel.: 01 422 28 40; IPC Maribor, Mladinska ulica 21, tel.: 02 250 08 60
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– VAŠA DRUŽINSKA TERAPIJA
Bioptron – svetlobna terapija temelji
na starodavni metodi zdravljenja s
pomočjo sončne svetlobe in močno
napredni tehnologiji in razvoju. Oddaja
polarizirano polikromatsko svetlobo, ki
združuje vidno in infrardečo svetlobo.
Zdravljenje je povsem neboleče in varno
za uporabo, brez znanih neželenih
stranskih učinkov.
Zdravljenje je enostavno, za izvajanje
ene terapije pa boste porabili zelo malo
časa.

Proizvedeno v Švici
www.bioptron.si, www.zepter.com

Fotograﬁja je simbolična. Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

SIMPLY HAPPY
"ALL INCLUSIVE" FINANCIRANJE Z OBVEZNIM
ZAVAROVANJEM IN POPOLNIM KASKO KRITJEM.
Zajema strošek najema brez začetnega vložka, obvezno zavarovanje, popolno kasko kritje,
komplet zimskih pnevmatik, stroške vzdrževanja in 5-letno jamstvo. Še več na www.škoda.si.
/mesec*

Simply Happy
Fabia Ambition
1,2 TSI, 63 kW

/mesec*

Simply Happy
Octavia Business
1,2 TSI, 77 kW

* Vključuje DDV in velja za operativni leasing pri Porsche Leasing SLO d.o.o. za obdobje 60 mesecev in
10.000 prevoženih km/leto. Enkratni strošek obdelave znaša 60 EUR. Izračune za druga obdobja in
število prevoženih kilometrov obeh modelov preverite na www.skoda-allinclusive.si

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
Speciﬁčna poraba goriva in izpusti C02: 5,3 – 5,7 l/100 km in 124 – 134 g/km.
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intervju

Vladan Matić - trener ekipe RK Celje
Če se ozrete nazaj, kako bi ocenili sezono vaše ekipe?
Pred sezono sem napovedal kakšno je moje mnenje glede razporeditve moči najboljših ekip. Že po turnirju v Celju sem povedal, da ima zame Gorenje najmočnejšo ekipo, sledi mu Koper in
s pomlajeno ekipo nato mi. V kolikor se nam ne bi zgodilo nekaj tragičnih dogodkov, smrt Marinka Kelečeviča, nato hudih in
za rokomet netipičnih poškodb Mlakarja, Potočnika, Zelenoviča,
Poteka, Žurana. Vse to je močno vplivalo na nas. S Kelečevičem
bi bila naša ekipa veliko močnejša in verjamem, da bi z njim in
kakšno poškodbo manj lahko konkurirali tudi Velenju. Tako je bila
sezona polna nihanj, kar pa je ob mladi ekipi razumljivo in enakovredno smo se borili s Koprom, ki je letos tako odlično nastopal
v Ligi prvakov, ima pa veliko bolj izkušeno ekipo od nas. Vseeno
sem pričakoval, da bodo nekateri igralci napredovali hitreje, a
pokazale so se določene pomanjkljivosti, ki jih bomo morali do
naslednje sezone odpraviti. Z osvojenim pokalom, polfinalom v
Evropi moramo biti zadovoljni, DP še ni zaključeno (op. Odgovori
pred tekmo s Koprom), zato tu še ne bom podajal ocene, upam
pa, da so moji mladi igralci nabrali dovolj izkušenj, da bomo v čim
večji meri odpravili napake, ki smo jih delali v tej sezoni.

Kako je z utrujenostjo v ekipi?
Tudi sam sem bil igralec, a nikdar nisem razmišljal o utrujenosti.
Naš posel je rokomet in veseliti se moramo vsakega novega dne,
ko to lahko počnemo. Ne glede na to ali je to v septembru ali v
maju. Za to so treningi, priprave, to je naše delo. Morda je proti

koncu lahko nekaj psihične utrujenosti, a glede na to, da so tekme
za nas vse do konca izredno pomembne, tudi tega ne pričakujem
ali opažam na treningih. Rokometaš ali športnik se mora veseliti
tega kar dela. Oddih po koncu sezone pride prav, predvsem da si
napolniš baterije, a hitro začneš pogrešati igro in druženje, tako
da že z nestrpnostjo pričakuješ začetek priprav.

Zadnja tekma je v Velenju. Kaj pričakujete od derbija?
Odvisno je seveda od tekme s Koprom. Upam, da bom na tej tekmi lahko priložnost ponudil vsem igralcem ter da bo to prava manifestacija rokometa. Gorenje je favorit tega srečanja in gotovo ne
bo želel pokvariti slavja, bi pa izkoristil to priložnost, da mu ob tej
priložnosti čestitam ob naslovu prvaka.

Kako se bo vaša ekipa v prihodnje spremenila?
Imamo mlado in kvalitetno ekipo, ki lahko še zelo veliko napreduje. Seveda bi si želeli ekipo nekoliko osvežiti z dvema ali tremi
igralci, a to je odvisno od veliko dejavnikov. Bolj ali manj pa je
znano kdo odhaja (Poklar, Metličič) in kdo prihaja (Lekai).

Katere igralce iz slovenske lige bi vi uvrstili v najboljšo
sedmerko po tej sezoni?
Dokaj težko vprašanje. Na levo krilo bi postavil Luko Žvižeja, levi
zunanji Nikola Manojlovič, srednji Marko Bezjak, desni Jure Dolenec, desno krilo Fahrudin Melič, krožni Alem Toskič in vratar Ivan
Gajič.
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Helios, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, Slovenija

Z lahkoto očistite zidne površine

Spektra eaSy2Clean
Zakaj bi se obremenjevali z vsakim madežem
ali malo čečkarijo na steni? Rajši prebarvajte
stene vašega doma z novimi notranjimi
zidnimi barvami HELIOS SPEKTRA
Easy2Clean in bodite brez skrbi.
Notranja zidna barva HELIOS SPEKTRA
Easy2Clean se namreč ne navzema madežev
in omogoča hitro ter enostavno čiščenje.

uredite si svet po svoje
www.soncne-barve.si

Osvežite se!
Yeti Fresh že OD

15.999 €

PsC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
Specifična poraba goriva in izpusti CO2: 6,4 l/100 km in 149 g/km.
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Intervju

Tanija Rednak
Skrita za goro papirja, katerega javnost ne vidi.
Skrbi, da delo v pisarni poteka nemoteno in da
so urejene vse tiste stvari, katere so potrebne,
da klub deluje organizirano. Brez Tanije bi težko
pripravili kakšno tekmo in če ne bi skrbela za
potrebne podrobnosti, bi se tudi precej tekmovanj
v tujini končalo klavrno. Brez njene pomoči tudi
9-ka marsikdaj ne bi ugledala luči sveta, tako da
se ji ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za
pomoč.

Kdaj si pričela sodelovati z Rokometnim klubom Gorenje
Velenje?
Članica kluba sem že približno 8 let in toliko časa tudi delam
v pisarni kluba. Ljubiteljica rokometa pa že od otroštva in kot
mladostnica obiskovalka skoraj vseh rokometnih tekem, tako
moških kot ženskih, v Rdeči dvorani.

Kaj so tvoje zadolžitve?
Obseg dela pisarne je velik, čeprav morda navzven izgleda drugače. Konkretno, skrbim za delovna dovoljenja igralcev, dovoljenja za prebivanje, sedaj tudi registracija in prijava igralcev, da
se nam slučajno ne ponovi dogodek iz sezone 2009/2010 (v tem
trenutku se lahko temu nasmejimo, vendar pa takrat niti malo ni
bilo smešno),
prijavo prireditev - torej tekem, organizacijo tekem, naročila opreme, napitkov (vse kar pač klub in ekipa potrebujeta),
prodaja vstopnic, iskanje primernih stanovanj in s tem tudi skrb
za realizacijo najema ..., lahko bi še naštevala, a kot sem že rekla,
obseg dela je velik. Vse kar počnem je že bolj kot ne rutina, tako
da se niti ne spomnim vsega.

Kolikšen delež uspeha ekipe lahko pripišemo pisarni
kluba?
Uspeh oz rezultat je delo ekipe, saj so igralci edini, ki na parketu
dajo vse od sebe, zabijajo gole, so »tepeni«, prelijejo tudi kakšno
kapljo krvi ..., tako da jim tega nihče ne more vzeti. Je pa vsekakor pisarna »support« ekipe, se trudi da so igralci in strokovni
del zadovoljni, da imajo dobre pogoje za delo, dostikrat naš boj
izgleda podobno kot njihov, s tem da na drugačen način in brez
fizičnih obračunavanj (smeh). Mogoče se kdo ne bo strinjal z
mano, ampak dejstvo je, da vsak na svojem področju damo svoj
maksimum, tako da delež uspeha vsekakor pripada tudi pisarni.

Kako je bilo organizirano delo v klubu pred tvojim
prihodom in kako stvari potekajo danes?
Nivo delovanja kluba se je povzdignil napram tistemu, ki ga je
bil klub deležen, ko sem sama nastopila z delom. In zagotavljam,
da se ga trudimo in se ga bomo še naprej trudili dvigovati.
Pisarna je dosti bolj organizirana, želja pa je, da celoten klub
spravimo v normalne okvirje ter tako nemoteno in transparentno funkcioniramo.

V vseh teh letih se
je v klubu marsikaj
spremenilo. Kje
je klub doživel
največji razcvet?
Največji razcvet, po
mojem mnenju, je
klub doživel najprej
z imenovanjem
predsednika gospoda
Franja Bobinca, ki je
dal klubu večjo prepoznavnost, stremel k
temu, da se postavijo
zdravi temelji in s tem
sanirajo dolgovi. Potem pa tudi z predajo predsedniškega mesta
gospodu Urošu Maroltu, ki vse prej napisano nadaljuje in je tudi
sam zelo vpet v delovanje kluba. Upam in verjamem, da bomo
z dobrim delom, zaupanjem predsednika in glavnega pokrovitelja, ter s pomočjo ostalih zvestih in tudi novih pokroviteljev,
s skupnimi močmi opravičili trud in prizadevanje po še boljši
organiziranosti, vrhunskih rezultatih in s tem večji prepoznavnosti kluba doma in zunaj naših meja.

Glede na to, da je precej dela med sezono, kaj pa ko se
le-ta konča?
Ko se sezona konča, se naše »drugo« delo šele začne. Potrebno
je urediti vse potrebno za tujce in njihovo družino, urediti in naročiti vse potrebno za pričetek nove sezone, se dogovoriti glede
priprav ekipe, pripraviti opremo, realizirati prodajo sezonskih
kart... Skratka postoriti vse za nemoten pričetek nove sezone in
pa seveda vse tiste stvari, ki niso najnujnejše in jih med tekočo
sezono preložimo na konec, ko se jim lahko v celoti posvetimo.

Kako ti vidiš pisarno kluba?
Pisarno kluba vidim v barvah (smeh). Smo dober mlad tim, ki se
ne boji trdega dela (v prihajajoči sezoni nam ga zagotovo ne bo
primanjkovalo), smo optimisti, pozitivno in odločno se spoprijemamo z vsemi izzivi, tako da se za prihodnost kluba ne bojim.

Odgovorna si za prodajo kart. Kaj ta naziv prinaša?
Ta naziv prinaša veliko skrbi (smeh). Prodaja vstopnic pomeni,
da skrbim da so tekme pravočasno v prodaji, poskušam vsako
posamezno tekmo čim bolj promovirati in s tem iztržiti čim večji
prihodek. Moram pa poudariti, da je žal kultura v naši državi takšna, da je zelo težko pripraviti in pritegniti ljudi za nakup vstopnice za rokometno tekmo, poleg tega pa je potrebno vložiti
veliko denarja v marketing, ki pa ga športnim klubom ponavadi
primankuje že za najosnovnejše delovanje, kaj šele da bi si lahko
privoščili tisoče evrov za promocijo in oglaševanje skozi vso sezono. V tujini je to drugače, saj je izkupiček kart, tako sezonskih
kot dnevnih, dobršen del proračuna. Sploh v Bundesligi so na
tekmah polne dvorane, kljub temu, da je tekma manj atraktivna
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(če lahko naredim primerjavo - Gorenje Velenje : Šmartno - z
vsem spoštovanjem do RK Šmartno).

Pred kratkim je prišlo do sprememb v vodstvu kluba.
Kako ti vidiš spremembo?
Spremembo vidim kot pozitivno in jo pozdravljam. Tomaža poznam že tako rekoč iz otroštva, poznam družino, z njegovo ženo
Tino sva bili nerazdružljivi v gimnaziji, od mojega prihoda v klub
pa sva tudi midva stkala dobre prijateljske vezi. Upam, da ne govorim samo zase (smeh). Mislim, da bova dobro delala oz sodelovala, oba imava enako vizijo kluba v sedanjosti in prihodnosti,
sva somišljenika - hvala bogu ne v vseh stvareh in ravno zaradi
tega sva lahko pri različnih mnenjih še toliko bolj konstruktivna
in s tem lahko prideva do še boljših rešitev. Je pošten, dostopen,
delaven in v tem kratkem času nove funkcije ga doživljam zelo
pozitivno in odločno. Vsekakor mu bom na tej poti pomagala,
kolikor se bo pač za pomoč obrnil name, obenem mu pa želim,
da v svojih načrtih in ciljih uspe ter da v sprejetem izzivu uživa in
ga sprejme kot dobro popotnico za nadaljnjo rast. Tako osebno,
kot tudi poslovno.

Beseda za na konec.
Želim si, da bi poleg zvestih navijačev, na tekme prihajali tudi
ostali meščani Velenja in bližnje okolice. Naj prevlada
miselnost, da ogled športnega dogodka ne pomeni samo zaslužek nekoga, ampak tudi sprostitev posameznika ali
celotne družine po napornem delavniku, druženje in kvalitetno
preživljanje prostega časa. S tem napolnimo svoje
baterije in otroke vzgajamo v športnem duhu, zdravi tekmoval-
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nosti ter jim od malega pokažemo, da obstaja boljše
preživljanje prostega časa od tistega, ki ga doživljajo in vidijo na
ulici, ob igricah in televiziji. S tem pa seveda tudi
vzgojimo morebitnega igralca, zvestega navijača in pripadnost
klubu.
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foto galerija: Celje -Gorenje

14

Zavarovanje

Generali Turist
je zavarovanje vseh
vaših potovanj

Letni turistični paket
− popolnoma varni
na potepanju ali
službeni poti,
kjerkoli in kadarkoli
Za vse popotnike − tiste, ki nekajkrat na leto
skočite na krajši poletni oddih ali smučanje v
tujino, kot tudi tiste, ki raziskujete dežele širnega
sveta. Za poslovneže, ki vsaj nekajkrat letno
odidete na poslovno pot v tujino.

Generali Turist je paket zavarovanj in
ugodnosti, ki jih potrebujete na poti:
• Kritje velja za vsa potovanja, ki niso daljša
od 42 dni − ne glede na število potovanj v letu
• V Evropi ali po celem svetu
• Za posameznika ali družino
• Velja za turistična in poslovna potovanja

Izberite svoj paket Generali Turist:
• Osnovni, Komfortni ali Ekskluzivni
(z osnovnim, podvojenim ali trojnim zavarovalnim kritjem)
• Posameznik ali Družina
• Opcijsko lahko izberete paket z vključenim
Zavarovanjem stroškov odpovedi potovanja
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20 ŠE HITREJŠIH

Jure Dolenec
Najljubša igrača iz
otroštva?
1

Žoga
2

Najljubši komik?

Kaj pa vem, ker je trenutno
zopet aktualna Ameriška pita,
recimo Seann William Scott
(Stifler)
3

Prsi. Silikon da ali ne?

Moje so naravne :) .. Ženske pa
naj se same odločijo.

Vrsta mobitela, ki ga
trenutno imaš?
4

Sony Ericsson W595. Danes ga
boste zaman iskali v trgovinah, je prestar :)

Avto, ki si ga vedno
želel?
5

ljubšega kluba, FC Barcelona.
Moram jo vzgojiti v pravo
navijačico :)
8 Katero socialno omrežje
uporabljaš?

Facebook
9 Najljubša »igrača« ki jo
imaš sedaj?

Prenosni računalnik
10 Časopis, ki ga
največkrat prebereš?

Športni dnevnik Ekipa
11 Katera glasba se ti
trenutno vrti v avtu?

Radio 1
12 Kateri pregovor
največkrat uporabiš?

Audi Q7

Mislim, da ne uporabljam
pregovorov.

Najljubša počitniška
destinacija? (zima, poletje)

13 Najbolj simpatična
športnica?

Poleti sem bil največkrat na
Pašmanu. Pozimi pa navadno
nimam časa za kakšne daljše
počitnice, nekajkrat pa smo s
prijatelji smučali v Nassfeldu

Tina Maze

6

7 Zadnja stvari, ki si jo
kupil svojemu dekletu?

Žensko majico mojega naj-

14 Kaj bi bila tvoja prva
poteza če bi bil predsednik
Slovenije?

Če bi hotel v Sloveniji res kaj
spremeniti, bi moral postati
predsednik vlade.

15

Oseba ki te prevzame?

Moja punca Saša
16

Ali ločuješ odpadke?

Včasih.

17 Imaš domačo žival?
Vrsta in ime.

Da psico pasme bernski planšar. Ime ji je Lenny.
18 Kateri predmet v šoli ti
je šel najbolj na živce?

Joj težko vprašanje. Res se ne
morem odločiti.

Kje si doživel svoj prvi
poljub?
19

Na morju

Ali bi šel na zmenek s
Tanjo Žagar
20

Ne, punco že imam.
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KAKOVOST, KI JO
LAHKO OBČUTITE.

Petrol d.d., Ljubljana

Nova družina visokokakovostnih goriv Q Max iz Petrola.

www.petrol.si/qmax
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NAŠI PROGRAMI
• naložbe
• nepremičnine
• jamomerstvo in geodezija
• urejanje okolja in gradbeni inženiring
• gradbeno in komunalno vzdrževanje

Koroška cesta 62b, 3320 Velenje, tel.: 03/899 66 40, fax: 03/899 66 35,
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e-mail: info@pvinvest.si; www.pvinvest.si

foto galerija: Krško -Gorenje

(končni ca )
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