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Foreword
EHF President
Dear Handball Friends,
Welcome to a new season and the Group Phase of the VELUX EHF Champions
League. I would like to offer my congratulations to each and every club on
qualification to this first phase of the competition. Simply by making it this far, you
have shown that you rank amongst the leading teams in Europe. You have also
guaranteed your fans the opportunity to watch the very best handball has to offer!
There is an exciting new look, logo and branding for this year’s competition,
launched at the VELUX EHF FINAL4 in Cologne in May, and inspired by the fast
moving dynamics of the game and the movement of players and the ball. The
new and distinctive logo is made up of three vibrant colours, including the blue
of the EHF Champions League, gold symbolising the ultimate aim of every team
to win the title and red from the competition’s title sponsor, the VELUX Group.
2012/13 is also very special for the VELUX EHF Champions League as we enter
the competition’s 20th season. Over the past two decades we have seen the
competition develop into the brand we see today played in sold-out arenas and
to a global TV audience. I am sure that few people in that first season in 1993/94
could

have

imagined

just

how

successful

the

competition

would

become.

The road to the VELUX EHF FINAL4 in the LANXESS arena, Cologne on 1 / 2 June 2013
is a long one, but there are exciting challenges ahead and I wish all players, officials and
of course the many dedicated fans of all the participating teams the very best of luck!
Jean Brihault
EHF President

Foreword EHF President
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Foreword
Club Representative
Novo leto, nova številka. Prav grozno je, kako čas beži. Piše se leto 2013, novi začetki, nove
zaobljube in tako z novim zagonom in žarom zakorakamo novim ciljem nasproti. Tako so tudi
naše ose kar kmalu pričele s treningi v Rdeči dvorani, razen reprezentantov, ki pa so z novoletno
svežino odšli na svetovno prvenstvo in se vrnili z vrhunskim rezultatom. Vsekakor vsi skupaj
pišejo zgodovino. Tisti vikend, še ne tako daleč nazaj, je bil res športno obarvan. Pravzaprav
je izgledalo, kot da se je vse poklopilo v naši mali Sloveniji. Poleg uspehov Tine Maze, Roberta
Kranjca, Roka Marguča, naših rokometašev, je za čuda bilo še vreme lepo.
Nekateri vraževerni bi rekli, kako se lahko tako pozitivne stvari dogajajo, če pa ima leto
trinajstico (13) na koncu?! Ampak tako razmišljajo vraževerni. Zadeva je čisto preprosta. Po
vsem vloženem trudu, vztrajnosti, letom odrekanja, vlaganjem časa, energije, dajati vsega sebe
..., se po vsem tem, enkrat vse povrne. Pa čeprav na leto 2013! Rokometašem je manjkal le še
kakšen atom moči več in bila bi kolajna, ampak kljub temu, so naredili zgodovinski uspeh. Kapo
dol!
Naj bo leto trinajst tudi za naše ose ugodno. Da jih bodo krasile zmage, predvsem pa zdravje! Naj
bo dobro leto tudi za vse naše zveste navijače, gledalce, pokrovitelje, vse ki nam na kakršenkoli
način pomagajo in nam stojijo ob strani. Upamo, da se bomo v tem letu (in tudi v prihodnjih
seveda), na tekmah videvali v še večjem številu in bomo s skupnimi močmi pomagali fantom
ter jih bodrili na poti k zmagam.

Corporate design
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www.cologne-tourism.com

Cologne Highlights 2013
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a
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n
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Cologne Highlights
for your visit:
• Expedition Colonia
06 - 28 April
• ART COLOGNE
17 - 21 April
• Women‘s DFB-Trophy
19 May
• 2013 VELUX EHF FINAL4
01 - 02 June
• c/o pop
19 - 23 June
• Summer Jam
05 - 07 July
• Cologne Pride (CSD)
05 - 07 July
• Cologne Lights
13 July
• gamescom
21- 25 August
• Cologne Music Night
14 September
• Cologne Marathon
13 October
• Long Night of Cologne
Museums
02 November
• Colgne Christmas Markets
25 Nov. - 23 December
More events and information at
www.cologne-tourismm.com

Cologne: great city, great events, great time!

Last update: 11/2012. Subject to change
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Predstavitev ekipe:
RK Gorenje Velenje

ŠT. DRESA /
JERSEY NUM.

PRIIMEK in IME /
NAME SURNAME

ROJ. DAN /
BIRTH DATE

IGRALNA POZICIJA /
FUNCTION

VIŠINA /
HEIGHT

TEŽA /
WEIGHT

1

Gajić Ivan

17.5.1979

vratar / goalkeeper

191

105

4

Melić Fahrudin

22.7.1984

desno krilo / right wing

183

90

5

Medved Niko

26.3.1990

levo krilo / left wing

182

83

6

Bezjak Marko

26.6.1986

srednji zunanji / middle back

184

87

8

Pucelj Peter

6.12.1982

krožni / line player

193

93

11

Dolenec Jure

6.12.1988

desni zunanji / right back

190

90

12

Brglez Nejc

28.2.1993

vratar / goalkeeper

190

93

13

Cingesar Darko

25.7.1990

srednji zunanji / middle back

187

92

15

Rutar Samo

26.2.1984

krožni / line player

190

101

16

Taletovič Emir

9.1.1990

vratar / goalkeeper

189

93

17

Cehte Klemen

10.5.1986

levi zunanji / left back

193

94

18

Miklavčič David

29.1.1983

desni zunanji / right back

195

98

22

Gaber Matej

22.7.1991

krožni / line player

198

110

23

Golčar Rok

23.12.1985

desno krilo / right wing

189

86

30

Dobelšek Luka

12.1.1983

srednji zunanji / middle back

191

93

31

Gams Janez

8.11.1985

levo krilo / left wing

180

86

37

Bajram Dino

25.9.1983

krožni / line player

193

110

44

Nosan Mitja

9.1.1990

levi zunanji / left back

194

103

77

Dujmovič Marko

16.9.1985

levi zunanji / left back

191

94

71

Marušič Tine

23.6.1994

levo krilo / left wing

187

74

55

Ovniček Rok

29.1.1995

srednji zunanji / middle back

184

75

60

Poznič Jaka

30.3.1993

krožni / line player / levi zunanji

197

98

Tamše Branko

11.4.1978

trener / coach

Plaskan Borut

8.8.1966

pomočnik trenerja / assistant coach

Hostnik Gorazd

16.3.1956

vodja ekipe / team leader

Nesladek Siniša

7.11.1968

fizioterapevt / physiotherapist

Corporate design
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9kg

VEČ ALI MANJ: VELIKOST JE POMEMBNA.
Novi pralni stroji Gorenje z izjemno, 9-kilogramsko zmogljivostjo so mojstri učinkovitosti, varčnosti in nežnosti hkrati. Stroj
z največjo prostornino bobna v segmentu 9-kilogramskih modelov na trgu se s svojimi standardnimi dimenzijami prilega
v vsak dom.
Zaradi varčne porabe vode, energije in časa so novi 9-kilogramski stroji Gorenje odlična izbira za velika in majhna
gospodinjstva.
Zmogljivi, prilagodljivi, varčni in zanesljivi!

www.gorenje.com
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Predstavitev ekipe:
RK Metalurg Skopje

ŠT. DRESA /
JERSEY NUM.

PRIIMEK in IME /
NAME SURNAME

ROJ. DAN /
BIRTH DATE

IGRALNA POZICIJA /
FUNCTION

VIŠINA /
HEIGHT

TEŽA /
WEIGHT

71

Alushovski Stefche

01.10.1972

Levo krilo

189 cm

89 kg

20

Angelov Petar

08.03.1977

Vratar

192 cm

103 kg

23

Batinovic Damir

18.08.1987

Srednji zunanji

193 cm

93 kg

4

Dimovski Vancho

04.04.1979

Krožni

187 cm

110 kg

17

Doder Tihomir

08.08.1979

Srednji zunanji

194 cm

92 kg

9

Georgievski Goce

12.02.1987

Desno krilo

185 cm

83 kg

29

Jonovski Ace

29.12.1980

Levi zunanji

200 cm

104 kg

12

Kimevski Stefan

31.12.1990

Vratar

193 cm

88 kg

10

Kozlina Miladin

11.02.1983

Levi zunanji

199 cm

115 kg

3

Levov Milan

05.04.1987

Desno krilo

186 cm

87 kg

5

Madjovski Borjan

08.05.1994

Levi zunanji

198 cm

88 kg

11

Manaskov Dejan

26.08.1992

Levo krilo

181 cm

78 kg

14

Markoski Velko

05.04.1986

Levi zunanji

194 cm

100 kg

98

Matijasic Tadej

22.01.1994

Levo krilo

174 cm

74 kg

13

Mirkulovski Filip

14.09.1983

Srednji zunanji

189 cm

91 kg

16

Mitrevski Nikola

03.10.1985

Vratar

188 cm

84 kg

15

Mojsoski Zlatko

15.11.1981

Desno krilo

180 cm

81 kg

18

Mojsovski Naumce

17.06.1980

Srednji zunanji

187 cm

92 kg

8

Naumovski Levko

29.06.1980

Krožni

205 cm

105 kg

44

Peshevski Zharko

11.04.1991

Krožni

195 cm

110 kg

2

Rakcevic Mladen

10.02.1982

Krožni

179 cm

105 kg

1

Stanic Darko

08.10.1978

Vratar

191 cm

102 kg

19

Stoilov Mitko

04.02.1983

Zunanji

195 cm

107 kg

24

Stojchevski Nikola

09.08.1984

Zunanji

185 cm

83 kg

88

Vucicevic Milan

02.04.1978

Desni zunanji

203 cm

91 kg

7

Vugrinec Renato

09.06.1975

Desni zunanji

196 cm

101 kg

Lino Červar

Trener

Aleksander Petrovski

Pomočnik trenerja

Kitevski Levce

Tehnični vodja

Ilievski Goran

Fizioterapevt

Corporate design
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Predstavitev ekipe:
RK Vive Targi Kielce

ŠT. DRESA /
JERSEY NUM.

PRIIMEK in IME /
NAME SURNAME

ROJ. DAN /
BIRTH DATE

IGRALNA POZICIJA /
FUNCTION

VIŠINA /
HEIGHT

TEŽA /
WEIGHT

14

Bielecki Karol

23.01.1982

Levi zunanji

202 cm

101 kg

16

Buchcic Kamil

16.06.1992

Vratar

182 cm

79 kg

21

Buntic Denis

13.11.1982

Desni zunanji

198 cm

93 kg

1

Cleverly Marcus

15.06.1981

Vratar

188 cm

92 kg

27

Cupic Ivan

22.03.1986

Desno krilo

178 cm

75 kg

2

Grabarczyk Piotr

31.10.1982

Krožni

200 cm

99 kg

15

Jachlewski Mateusz

27.12.1984

Levo krilo

185 cm

88 kg

26

Jastrzab Filip

27.09.1994

Vratar

185 cm

84 kg

5

Jurecki Michal

27.10.1984

Levi zunanji

198 cm

110 kg

19

Lijewski Krzysztof

07.07.1983

Desni zunanji

198 cm

94 kg

22

Musa Zeljko

08.01.1986

Krožni

200 cm

103 kg

9

Olafsson Thorir

28.11.1979

Desno krilo

189 cm

78 kg

24

Rosinski Tomasz

24.02.1984

Srednji

192 cm

85 kg

18

Stojkovic Rastko

12.07.1981

Krožni

191 cm

104 kg

17

Strlek Manuel

01.12.1988

Levo krilo

182 cm

84 kg

12

Szmal Slawomir

02.10.1978

Vratar

190 cm

90 kg

6

Tkaczyk Grzegorz

22.12.1980

Levi zunanji

194 cm

94 kg

4

Tomczak Bartlomiej

07.09.1985

Levo krilo

186 cm

90 kg

23

Zorman Uros

09.01.1980

Srednji

189 cm

96 kg

Bogdan Wenta

Trener

Strzabalq Tonasz

Tehnični vodja

Mglosiek Tomasz

Pomočnik trenerja

Dziwon Robert

Fizioterapevt

Corporate design
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Intervju:
Franc Varšnik
Vaditelj šole mini rokometa RK Gorenje Velenje na OŠ Anton Aškerc

1. Kdaj ste se pridružili mini rokometni šoli oz.
kako dolgo že vzgajate najmlajše rokometaše?
Rokomet je bil tradicija na OŠ Antona Aškerca
Velenje že ob mojem prihodu na šolo leta 1985,
zato sem se tudi bolj angažirano posvetil tej
športni igri. Svoje delo v mini rokometni šoli sem
začel v času osamosvojitve države v rokometni
šoli Mira Požuna. V nadaljevanju sta šolo prevzela
v sodelovanju Športna zveza Velenje in Rokometni klub Gorenje Velenje. Že več kot desetletje pa
ima okrilje nad najmlajšimi sam Rokometni klub.
Z letošnjim letom teče že več kot dvajseto leto
mojega sodelovanja na tem nivoju.
2. Ste prvi, ki predstavite rokomet otrokom.
Kakšni so vaši koraki, da otroki vzljubijo to nadvse zanimivo igro?
Res je, da se otroci najprej v šoli srečajo s to igro.
Žoga je na začetku v večini primerov glavni motivacijski faktor, ker pa je sama igra tudi zelo zanimiva, jih hitro potegne vase. Pri tem pa veliko odtehta tudi pristen odnos do mladih rokometašev,
ki komaj čakajo, da se lahko dokažejo. Da se jim ta
želja uresniči, se morajo najprej naučiti osnovne
tehnične elemente, ki jih v nadaljevanju začinimo
z osnovno taktiko same rokometne igre.
3. Kaj najprej poskušate naučiti otroke?
Najprej se morajo naučiti osnovne tehnične elemente, ki jih v nadaljevanju začinimo z osnovno
taktiko same rokometne igre.
4. Kako velika je vaša skupina?
Številčnost skupine ni bila do sedaj nikoli
vprašljiva. Letos sodeluje v mini rokometu na
naši šoli 28 učencev, od drugega do petega razreda. Leto oziroma dve leti nazaj jih je bilo celo 38.
5. Kakšne cilje ste si s svojo skupino zastavili to
leto?
Naši cilji za letos so, v obeh starostnih skupinah,

14

usmerjeni v sam vrh, tako kot že dobrih pet let
zapored. Turnirji pa so prava pika na i.
6. Med šolskim letom potekajo tudi turnirji, kjer
se nadebudneži prvič srečajo s »konkurenco«.
Kakšen je odziv na prvih tekmah?
Odzivi na turnirjih so zelo pozitivni, obenem pa
tudi tekmovalni, za kar mi ni potrebna posebna
motivacija. Slast zmage, pa tudi grenkobo poraza,
morajo znati častno prenesti.
7. Kako jih pripravite na prestop iz mini rokometa v klubski rokomet?
Mnogi nadaljujejo delo v klubskih selekcijah, vendar v današnjih časih želja za nadaljevanje treninga ni odvisna samo od otrok, temveč od mnogih
drugih dejavnikov, s tem pa izgubimo veliko perspektivnih igralcev.
8. Ali spremljate »svoje« fante tudi kasneje ko
preidejo v mlajše selekcije kluba?
Svoje varovance spremljam tudi na njihovi poti
naprej in mnogo jih danes igra rokomet v klubski
konkurenci. Nekateri so dobili priložnost tudi v
reprezentanci Slovenije. Ne bom našteval imen
tistih, ki se danes že uveljavljajo, ker jih je ogromno, saj če bi katerega izpustil, ne bi bilo pošteno.
9. Kje še vi vidite manevrski prostor pri pridobivanju novih članov?
Boj za nove člane mini rokometne šole vidim
v sami bazi, in sicer pri motivaciji predvsem
učiteljev športne vzgoje na šolah.
10. Kakšno je vaše mnenje na splošno o
rokometu v Sloveniji?
Zdi se mi, da je rokomet v Sloveniji zelo priljubljena igra in iz tega razloga za njegovo bodočnost ni
bojazni, pod pogojem, da bodo tudi odgovorni
na najvišjih položajih naredili vse, kar je v njihovi
moči in pristojnosti.

Corporate design
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Skupaj z vami do uspeha.

www.esotech.si
oglasDevetkaIIa.indd 1

GORENJE GOSTINSTVO, d.o.o.

Odločite se za sodelovanje z nami:
• če pripravljate kakršnokoli prireditev v naravi ali v zaprtih
prostorih, kot so: domovi krajanov, športne dvorane ali
drugi prostori v podjetjih ali zavodih;
• če pripravljate srečanje zaposlenih, srečanje članov društva ali pa večje
družinsko srečanje;

10/5/09 11:14:12 AM

Catering – pokličite 041 745 216 !

www.gorenjegostinstvo.eu
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Telefon: (03) 899 1000
Telefaks: (03) 899 2667

• ko si želite pripraviti poročno slavje ali praznovanje jubileja na prostem;
• ko organizirate veliko športno, kulturno ali zabavno prireditev z več sto
ali več tisoč udeleženci;
• če potrebujete gostinski prostor za postrežbo od 50 do 450 gostov;
• ko potrebujete zanesljivo gostinstvo.

oglas_165x100_01.indd 1
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Intervju:
Samo Gorišek
Vaditelj šole mini rokometa RK Gorenje Velenje na OŠ Miha Pintar Toledo

1. Kdaj ste se pridružili mini rokometni šoli oz.
kako dolgo že vzgajate najmlajše rokometaše?
Rokometni šoli Rokometnega kluba Gorenje Velenje, sem se pridružil leta 1993. Torej v tem letu
poteka že 20 let mojega aktivnega delovanja v
rokometu. Takrat smo hkrati s tem delom pričeli
na OŠ Šalek, OŠ Antona Aškerca in na OŠ Mihe
Pintarja Toleda v Velenju. Spomnim se, da je
takrat v moji skupini začel svojo rokometno pot,
tudi nam vsem dobro znani reprezentant, Vid
Kavtičnik.

manjšega števila vadečih vidim predvsem v
manjši populaciji otrok.

2. Ste prvi, ki predstavite rokomet otrokom.
Kakšni so vaši koraki, da otroki vzljubijo to nadvse zanimivo igro?
Najprej z otroci osvajamo osnovne tehnične elemente rokometne igre, kot so: lovljenje in podajanje žoge na mestu in v gibanju, vodenje žoge in
nato sledijo strel iz tal in strel iz skoka. Pravila mini
rokometne igre pa prilagajam glede na stopnjo
osvojenih prej omenjenih tehničnih elementov.

6. Med šolskim letom potekajo tudi turnirji, kjer
se nadebudneži prvič srečajo s »konkurenco«.
Kakšen je odziv na prvih tekmah?
Odzivi so predvsem pozitivni, saj omogočajo
primerjavo otrok z vrstniki iz drugih šol. Rezultat
ni v ospredju, v ospredju je igra in predvsem to, da
vsi sodelujoči tudi igrajo! Seveda je vsaka zmaga
dobrodošla, poraz pa je sestavni del športa in
tudi nanj se morajo vadeči navaditi in ga športno
prenesti.

3. Kaj najprej poskušate naučiti otroke?
Mogoče bo komu zvenelo čudno, pa vendar je
na začetku navajanje na red in disciplino, saj je
to osnova za kvalitetno delo. Učenci danes niso
več navajeni poslušati. Zato temu namenjam na
začetku največ pozornosti.
4. Kako velika je vaša skupina?
V šolskem letu 2012/13 imam dve skupini.
Pri mlajši skupini (letnik 2004 in 2005) vadbo
obiskuje 8 učencev. Pri starejši skupini (letnik
2002 in 2003) pa redno vadi 9 učencev. Moram
pa povedati, da je bilo pred leti v obeh skupinah skupaj tudi več kot 40 otrok. Glavni vzrok

Corporate design

5. Kakšne cilje ste si s svojo skupino zastavili to
leto?
V letošnjem letu želimo predvsem napredovati v smislu rokometnega znanja, seveda pa
je vsaka zmaga ekipe na turnirjih, ki jih v okviru
Rokometne šole Gorenje Velenje izvajamo enkrat mesečno, dobrodošla in je dodatna motivacija za še boljše delo.

7. Kako jih pripravite na prestop iz mini rokometa v klubski rokomet?
V drugi polovici šolskega leta se trenerji dobimo
na sestanku in priporočimo najboljše iz posameznih šol, za vključitev v klubsko selekcijo. Mislim, da je ta sistem zelo dober in omogoča vsem,
ki izkazujejo določene kvalitete, da svoje znanje
nadgrajujejo in napredujejo v okviru klubske selekcije.
8. Ali spremljate »svoje« fante tudi kasneje, ko
preidejo v mlajše selekcije kluba?
V kolikor mi čas dopušča pogledam tudi kakšno
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tekmo na nivoju mlajših selekcij, sicer pa sem reden obiskovalec članskih tekem, kjer ta čas igrajo
kar trije moji nekdanji učenci, na katere sem zelo
ponosen. To so Niko Medved, Emir Taletović in
Nejc Brglez. Vsem trem želim čim boljše igre in
čim manj športnih poškodb!
9. Kje še vi vidite manevrski prostor pri pridobivanju novih članov?
Nikoli nobena stvar ni tako dobra, da ne bi mogla
biti še boljša. Glede samega pridobivanja novih
članov, je sistem skoraj idealen, saj na večini šol
vodimo vadbo učitelji, ki smo na teh šolah zaposleni in imamo tako veliko prednost pred
ostalimi. Je pa še kar nekaj rezerve na področju

samega vodenja Rokometne šole. Predvsem pa
pogrešam več zanimanja samega vrha Rokometnega kluba za naše delo.
10. Kakšno je vaše mnenje na splošno o
rokometu v Sloveniji?
Menim, da je rokomet v Sloveniji na zelo visokem
kvalitetnem nivoju, saj se naši reprezentanti redno udeležujejo vseh največjih tekmovanj in se
lahko kot edini od kolektivnih športov pohvalijo
z medaljo na velikih tekmovanjih – srebro na evropskem prvenstvu leta 2004. Sicer pa mislim,
da je rokomet vezavi ostalih kolektivnih športov
podcenjen in da je potrebno za promocijo rokometa še veliko postoriti!

SiOL TViN - glejte televizijo
vedno in povsod!
Telekom Slovenije, d. d., 1546 Ljubljana

S SiOL TViN-om ne boste nikoli zamudili svojih najljubših TV-vsebin ali razburljivih
nogometnih tekem, saj jih lahko gledate tudi na računalniku, tablici ali mobitelu.

Več kot

65

programov

www.siol.tv
Možnost ogleda programov in dostop do vsebin v okviru storitve SiOL TViN sta odvisna od naročenih storitev SiOL ali Mobitel ali od naročenega dodatka
SiOL Nogomet. SiOL TViN deluje na območju Slovenije. Delovanje SiOL TViN je odvisno od podatkovne povezave, ki mora biti najmanj 300 kbit/s na
mobilnem omrežju ter najmanj 500 kbit/s na brezžičnem omrežju. Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Slike so
simbolične. Za dodatne informacije, pogoje in cene obiščite www.siol.net/storitve, pokličite 080 8000 in 041 700 700 ali obiščite Telekomove centre
in druga prodajna mesta Telekoma Slovenije.
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Professional LCD monitors from 106 cm (42")
to 274 cm (108") and high-end data
and video projectors in 3D.

From the eyes to the senses.
Digital advertising and information technology that gets through.
Whether for promoting sales, conveying accurate information or simply providing enthralling entertainment, digital
communication technology from Sharp is sure to get your
message through!
This is made possible by the new-generation professional
LCD monitors, which deliver outstanding images with brilliant
colour and a high degree of efficiency. In the PN-V601,
Sharp has a 152-cm (60-inch) display with ultra-slim bezel of

6.5 mm – ideal for seamlessly displaying large, multi-screen
applications.
The current line-up of high-end data and video projectors
are also catching people’s attention: thanks to the latest 3D technology, images are now even more realistic and impressive.
Find out more about these and other product highlights at all good
dealers or by visiting www.sharp.eu.
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Intervju:
Stanislav Lešnik
Vaditelj šole mini rokometa RK Gorenje Velenje na OŠ Livada

1. Kdaj ste se pridružili mini rokometni šoli oz.
kako dolgo že vzgajate najmlajše rokometaše?
Rokometni šoli sem se pridružil pred tremi leti,
drugače pa sem vodil šolske ekipe okoli 30 let.
2. Ste prvi, ki predstavite rokomet otrokom.
Kakšni so vaši koraki, da otroki vzljubijo to nadvse zanimivo igro?
V glavnem otrokom rokometno igro predstavimo športni pedagogi zaposleni na šoli. Takoj jim
predstavimo igro po prirejenih pravilih.
3. Kaj najprej poskušate naučiti otroke?
Poudarek pri poučevanju je na osebni obrambi
in osnovnih elementih rokometne igre, kot so :
podajanje in lovljenje žoge, vodenje žoge, met iz
tal in met iz skoka.
4. Kako velika je vaša skupina?
V š. l. 2012/ 2013 vodim dve skupini in sicer:
2. – 3. razred 7 otrok, 4. – 5. Razred 19. otrok.
5. Kakšne cilje ste si s svojo skupino zastavili to
leto?
Čim več učencev naučiti osnov rokometne igre,
športnega obnašanja, in veselja do rokometne
igre.

7. Kako jih pripravite na prestop iz mini rokometa v klubski rokomet?
Važno je, da jih čim prej zasvojimo z rokometno
igro in jih v dogovoru s starši in samim učencem
usmerimo v delo na višji stopnji.
8. Ali spremljate »svoje« fante tudi kasneje, ko
preidejo v mlajše selekcije kluba?
Seveda, predvsem tiste, ki so perspektivni, nihajo pa med rokometom in drugimi športi.
9. Kje še vi vidite manevrski prostor pri pridobivanju novih članov?
Zelo zgodnje seznanjanje z rokometom, dobra
povezava s športnimi pedagogi na šoli, pa tudi z
vodstvom šole, ter višje plačilo za mentorje.
10. Kakšno je vaše mnenje na splošno o
rokometu v Sloveniji?
Sodim, da sodi rokomet med bolj razvite športne
igre v našem prostoru, kot tudi v Sloveniji, za še
večji razmah pa so potrebni dobri trenerji, urejena sodniška organizacija, ter seveda finančna
sredstva.

6. Med šolskim letom potekajo tudi turnirji,
kjer se nadebudneži prvič srečajo s »konkurenco«. Kakšen je odziv na prvih tekmah?
Na turnirjih učenci zelo radi sodelujejo, vsako
tekmovanje jim pomeni dodaten motiv za delo,
če pa so še rezultatsko uspešni je pa to še veliko
bolje.
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brez statusa?

2 ne dovoli,

da te ostrižejo!
pridi raje k nam!

3 ob sklenitvi
dopolnilnega
zdravstvenega
zavarovanja

prek spleta ali mobilnika
podarimo enoletno
nezgodno zavarovanje

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
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5 lahko pa dobiš še
4 ... in 40 eur pri

avtomobilskem
zavarovanju!

šoping s prijatelji
v emporiumu ali
kočo za novoletno
zabavo!
skleni kar prek
mobilnika, pošlji
zdravje na 6111 in
pridobi še dodatne
ugodnosti!

Pravila akcije na www.adriatic-slovenica.si,
http://m.aspolica.si/zdravje in 080 11 10

Corporate design

21

Jakov Fak

NOVO na bencinskih servisih

VELUX EHF Champions League 2012/2013
official programme

Intervju:
Zvonko Smonkar
Vaditelj šole mini rokometa RK Gorenje Velenje na OŠ Gorica

1. Kdaj ste se pridružili mini rokometni šoli oz.
kako dolgo že vzgajate najmlajše rokometaše?
Mini rokometni šoli smo se priključili leta 2005,
tako da letos teče osmo leto.
2. Ste prvi, ki predstavite rokomet otrokom.
Kakšni so vaši koraki, da otroki vzljubijo to nadvse zanimivo igro?
Učenci se z osnovami rokometne igre seznanijo
že pri športni vzgoji, več rokometnih veščin pa
spoznajo v rokometni šoli.
3. Kaj najprej poskušate naučiti otroke?
V prvih korakih rokometne igre otroci predvsem
ob igri spoznavajo rokometno tehniko. Najprej se
naučijo osnovnih pravil in tehnike podaj, vodenja, lovljenja in športnega obnašanja.
4. Kako velika je vaša skupina?
V letošnjem šolskem letu je v skupini 15 učencev,
devet učencev je mlajših (2., 3.raz.), šest učencev
pa je starejših (4., 5. raz.)
5. Kakšne cilje ste si s svojo skupino zastavili to
leto?
Naš cilj v tem letu je osvajanje rokometnega
znanja in čim boljše igranje na turnirjih.

7. Kako jih pripravite na prestop iz mini rokometa v klubski rokomet?
Učenci, ki pokažejo več rokometnega znanja in
želje za učenje rokometne igre, imajo možnost
vključitve v selekcije rokometnega kluba.
8. Ali spremljate »svoje« fante tudi kasneje ko
preidejo v mlajše selekcije kluba?
Z igralci , ki nadaljujejo v klubu se večkrat pogovarjamo o njihovem vključevanju v rokometnem
klubu, o treningih, tekmah in drugem delu.
9. Kje še vi vidite manevrski prostor pri pridobivanju novih članov?
10. Kakšno je vaše mnenje na splošno o
rokometu v Sloveniji?
Rokomet je v Sloveniji zelo popularna igra, v katero je vključenih veliko igralcev v vseh kategorijah. Z zanimanjem prav zdaj spremljamo igre
reprezentance, saj je v njej tudi več odličnih igralcev Rk Gorenje Velenje. Dobri rezultati članskih
ekip na tekmovanjih, pomagajo pri promociji in
zanimanju za rokometno igro tudi pri mlajših.

6. Med šolskim letom potekajo tudi turnirji,
kjer se nadebudneži prvič srečajo s »konkurenco«. Kakšen je odziv na prvih tekmah?
Prve tekme na turnirju nismo najbolje odigrali, saj
se nekateri igralci niso mogli udeležiti turnirja.
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Družine ne
moreš izbrati.
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po meri resničnih družin.

Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, Si-1000 Ljubljana.
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Intervju:
Tanja Vajdl
Vaditeljica šole mini rokometa RK Gorenje Velenje na OŠ Šalek

1. Kdaj ste se pridružili mini rokometni šoli oz.
kako dolgo že vzgajate najmlajše rokometaše?
Rokometni šoli sem se pridružila letošnjo sezono
2012/2013, torej sem z vzgajanjem podmladka
šele dobro pričela.
2. Ste prvi, ki predstavite rokomet otrokom.
Kakšni so vaši koraki, da otroki vzljubijo to nadvse zanimivo igro?
Moji prvi koraki, da otrok vzljubi igro rokometa,
so absolutno različne elementarne igre (igre lovljenja, skupinski teki z izmenjavo mest, štafetne
igre, moštvene igre, igre orientacije v prostoru...),
s katerimi otroku omogočim, da spozna, razvije
in utrdi osnovne rokometne prvine, še preden se
sreča z dejansko igro mini rokometa. S temi igrami želim vzbuditi interes, zanimanje in predstaviti pestrost rokometne igre. Šele nato začnem
s konkretnim učenjem (in popravljanjem) lovljenja, podajanja žoge, vodenja žoge.... Hkrati pa
želim otroke naučiti pozitivne tekmovalnosti,
predvsem pa sodelovanja, kolektivne igre, kar je
ključen element pri rokometu.
3. Kaj najprej poskušate naučiti otroke?
Glede na to, da imam v skupini otroke stare 6 - 7
let, jih najprej poskušam naučiti, kako loviti žogo
in si jo podajati med seboj na mestu in v teku. Kot
pa sem že prej omenila, jih poskušam naučiti pozitivne tekmovalnosti in sodelovanja.
4. Kako velika je vaša skupina?
Moja skupina šteje 13 otrok.
5. Kakšne cilje ste si s svojo skupino zastavili to
leto?
Glavni cilj za to leto je otrokom na čim bolj za-
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nimiv način predstaviti igro rokometa in v njih
vzbuditi motivacijo za nadaljnje treniranje. Jih
naučiti osnovnih prvin rokometa, jim omogočiti
druženje in seveda tudi zabavo.
6. Med šolskim letom potekajo tudi turnirji, kjer
se nadebudneži prvič srečajo s »konkurenco«.
Kakšen je odziv na prvih tekmah?
Odziv na prvih tekmah je bil zelo dober. Na
začetku je bilo čutiti ogromno treme z njihove
strani, saj je bilo to za njih nekaj povsem novega.
Po prvi tekmi so se sprostili in želeli igrati še več
tekem ;). Na koncu se jim je zdelo zelo super in že
komaj čakajo naslednji turnir.
7. Kako jih pripravite na prestop iz mini rokometa v klubski rokomet?
Glede na to, da sem se priključila v rokometno šolo
šele letos in da imam še premlade rokometaše za
klubski rokomet, jih na to še ne pripravljam :).
8. Ali spremljate »svoje« fante tudi kasneje ko
preidejo v mlajše selekcije kluba?
Te priložnosti še nisem imela, ampak bi jih seveda
spremljala.
9. Kje še vi vidite manevrski prostor pri pridobivanju novih članov?
Glavni manevrski prostor so seveda osnovne
šole, ki organizirajo rokometne krožke. Seveda
pa je dobro pred vpisom narediti zanimivo predstavitev rokometne igre, da se poveča zanimanje
za vpis. Te predstavitve so potrebne tako v osnovnih šolah kot v širši javnosti. Pri nas je to zelo
dobro organizirano. Pa glede na to, da imamo v
Velenju državne prvake v rokometu, še to dodatno poveča zanimanje mladih za rokomet.
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10. Kakšno je vaše mnenje na splošno o
rokometu v Sloveniji?
Menim, da imamo v Sloveniji izredno dobre
pogoje za razvoj vrhunskih rokometašev. Zelo
dobro se dela z mladimi, poleg tega pa imamo
tudi dobre strokovnjake na področju rokometa.
Predvsem me veseli dejstvo, da v vseh (zlasti
vodilnih) klubih v ospredje prihajajo mladi
domači igralci, ki postajajo glavni nosilci igre.
Tudi samo prvenstvo je skozi leta postalo bolj
zanimivo, ni samo enega prevladujočega kluba, ampak lahko vsak premaga vsakega. Me
pa žalosti dejstvo, da šport nasploh (ne samo
rokomet) izgublja svojo vrednoto in vedno bolj
postaja “biznis”.

V letu 2011 smo našim strankam z
optimizacijo dokumentnega poslovanja
prihranili 1.586.452 €*!
www.konicaminolta.si, info@konicaminolta.si
Konica Minolta Slovenija je št. 1 poslovnega tiskanja v Sloveniji!
InfoSource tržna raziskava za prvih 9 mesecev v letu 2012 na
A3 barvnem in črno-belem segmentu pisarniških aparatov.

*Izračun je narejen na osnovi prihrankov trenutnega stanja in stanja po vpeljavi OPS koncepta!

28

Corporate design

Slika je simbolična.

VISOK PRESTIŽ

Superb Combi Family 2,0 TDI

www.škoda.si

Specifična poraba
goriva in izpusti CO2:
5,5 l/100 km in 145 g/km.

NIZKA CENA

PSC PRAPROTNIK d.o.o.,
Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

In 21 markets, the focus
is one thing: people.

Insurance
Official sponsor of the
VELUX EHF Champions
League

VELUX EHF Champions League 2012/2013
official programme

MPT
d.o.o.

PREDELAVA PLASTI^NIH MAS

TI^NIH MAS

meh.si

MPT
d.o.o.

ELAVA PLASTI^NIH MAS

odkraj 8b, 3320 Velenje
896-40-80 Fax:03/896-40-84

Corporate design

31

Opremite mansardo z izdelki VELUX
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska 51a, 1236 Trzin
01 724 68 68, velux@velux.si

© 2012 VELUX GROUP ® IME VELUX IN ZNAK VELUX STA ZAŠČITENI BLAGOVNI ZNAMKI.

VELUX EHF Champions League 2012/2013
official programme

ŠOTORI
ZA PRIREDITVE, SRECANJA, OBLETNICE, OTVORITVE SEJME,
POGOSTITVE, VIP ŠOTORI Z DEKORATIVNO OPREMO

ODRI, PAVILJONI, JURCKI, STOJNICE, SKLADIŠCNI ŠOTORI,
JAHALNICE, CATERING OPREMA, SERVIS IN POPRAVILO ŠOTOROV

Corporate design

33

VELUX EHF Champions League 2012/2013
official programme

34

Corporate design

VELUX EHF
FINAL4

THE HIGHLIGHT OF
EUROPEAN CLUB HANDBALL

1/2 June 2013
LANXESS arena | Cologne

Hot
Ticket

+4

line

280
1
2
2
9

288

line at
n
o
s
t
e
Tick
4.com

A
ehfFIN

L

www.velux.com

Powered by

