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ŽIVLJENJE SE 
ZGODI, KO TE 
PACKARIJA  
NE SKRBI.

OB NAKUPU IZBRANEGA 
PRALNEGA STROJA GORENJE 
VAS ČAKA SUPER DARILO. 
Akcija velja od 16. 1. do 31. 3. 2023.

si.gorenje.com

S pralnimi stroji Gorenje do prihrankov

Pralni stroji Gorenje se ponašajo z izjemnimi rezultati 
pranja in energetsko učinkovitostjo, in sicer do 
najvišjega razreda A. Poleg prihrankov energije, vode 
in časa pri pranju vam tokrat zagotovimo tudi super 
ekološko in učinkovito darilo, s katerim bo vaše perilo 
čudovito čisto, brez obremenjevanja narave. Izkoristite 
super ponudbo – ob nakupu izbranega modela 
pralnega stroja Gorenje in registraciji novega aparata 
prek spleta BREZPLAČNO prejmete 2 paketa 
ekoloških kapsul NANA za pranje perila.

DARILO

2 x paket

EKOLOŠKIH

kapsul
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Lep rumeno – črni pozdrav!
David Miklavčič

DAVID MIKLAVČIČ
Pred nami je povratna tekma četrtfinala Pokala EHF. Naši mladci so že na prvi tekmi pokazali, da se niso 
ustrašili fizično veliko močnejše ekipe, kljub temu pa smo po slabšem zaključku tekme v Novem Sadu, izgubili 
za zadetek. Dokazali smo, da se lahko tudi z oslabljeno ekipo, zaradi bolezni sta manjkala dva igralca, in po 
težkem porazu v pokalu Slovenije v Celju, še vedno kosamo s  kvalitetno ekipo kot je Vojvodina.

Res je, da smo v pokalnem tekmovanju izpadli, v 
ligaškem pa že precej zaostajamo, vendar pa verjamem 
v naše fante, da se bodo do konca borili na obeh ravneh in 
v Evropskem tekmovanju probali iztržiti maksimum. Po 
izidu iz prve tekme v Novem Sadu je ta cilj bližji, vendar 
pa je današnja tekma še vedno izredno pomembna. V 
preteklosti smo se že opekli in pred domačimi navijači 
izpadli iz tekmovanja. Nazadnje se je to zgodilo proti 
AEK Athens, ko smo po prepričljivem začetku na koncu 
zapravili prednost devetih zadetkov. Močno verjamem, 
da bodo fantje pustili srce na igrišču in se to danes ne bo 
ponovilo.

V NLB ligi nas tudi še čaka ogorčen boj za vsaj drugo 
mesto, ki nam odpira možnost tekmovanja v Evropski 
ligi, kjer smo uspešno tekmovali v sezoni 2021/2022 in 
se uvrstili med osem najboljših ekip. Vem, da je naslov 
prvaka v ligi NLB skoraj nedosegljiv, vendar se bomo do 
konca borili in naredili vse kar je v naši moči, nismo pa 
več odvisni samo od sebe. Tudi v sezoni 2020/2021 je bilo 
tako, pa nam je na koncu uspelo osvojiti naslov prvaka. 
Šport nagradi odrekanje in požrtvovalnost.

Ne glede na to, da smo v ligi NLB v malce slabšem 
položaju, v pokalu EHF pa v boljšem, si želim, da nam Vi 
gledalci danes stojite ob strani in nam z bučno podporo iz 
tribun pomagate ter nas ponesete v polfinale. Obljubim, 
da bodo naši mladci naredili vse kar je v njihovi moči, 
da danes pokažejo eno boljših tekem v tej sezoni in 
nagradijo vse prisotne v dvorani.

Zahvalil bi se vsem, ki podpirate naš klub z nakupom 
vstopnic ali s pomočjo pri organizaciji dogodkov pod 
okriljem kluba. 

Na koncu bi vas povabil še na reprezentančno tekmo, ki 
bo v nedeljo, 30.4.2023, ob 18. uri, v Rdeči dvorani. Pomerili 
se bosta reprezentanci Slovenije in Kosova. Radi bi, da 
pridete in da skupaj nagradimo našo reprezentanco za 
uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Mislim, da bi morala 
biti reprezentanca srce slovenskega rokometa in 
podpora iz tribun je ogledalo tega.

4 Uvodnik
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RK GORENJE VELENJE
Št. Igralec Igralno mesto Letnica rojstva Državljanstvo

1 Matevž Skok Vratar 1986 SLO

8 Ibrahim Haseljić Desno krilo 1998 BIH

9 Domen Tajnik Srednji zunanji 2000 SLO

10 Urban Pipp Desno krilo 2000 SLO

11 Kenan Pajt Desno krilo 1998 SLO

12 Aljaž Verboten Vratar 2002 SLO

19 Martin Hebar Desni zunanji 1999 SLO

20 Jernej Drobež Krožni napadalec 2000 SLO

22 David Kovačič Krožni napadalec 1995 SLO

23 Malik Mlivić Levi zunanji 2005 SLO

24 Tilen Sokolič Levo krilo 1996 SLO

25 Matic Verdinek Levo krilo 1994 SLO

27 Peter Šiško Srednji/levi zunanji 2001 SLO

28 Timotej Grmšek Desni zunanji 2000 SLO

32 Emir Taletović Vratar 1990 SLO

33 Enej Slatinek Jovičić Srednji/levi zunanji 2000 SLO

34 Tarik Mlivić Levi zunanji 2003 SLO

35 Branko Predović Krožni napadalec 2002 HRV

58 Nejc Hriberšek Srednji zunanji 2005 SLO

STROKOVNI ŠTAB

Zoran Jovičić Glavni trener

Benjamin Zbičajnik Pomočnik glavnega trenerja

Gregor Čudič Trener vratarjev

Nina Djordjević Trenerka za telesno pripravo

Gorazd Hostnik Vodja ekipe

Tadej Jug zdravnik
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Prihrani gorivo, ohrani naravo ...  zapelji 



Prihrani gorivo, ohrani naravo ...  zapelji 

RK VOJVODINA
Št. Igralec Igralno mesto Letnica rojstva Državljanstvo

1 Fran Lučin Vratar 2000 CRO

2 Simo Sijan Srednji zunanji 2004 SRB

3 Marko Vasić Desno krilo 1989 HUN

4 Nikola Kovačevič Levi zunanji 2002 SRB

5 Srdjan Milić Srednji zunanji 1999 SRB

6 Milan Milić Desni zunanji 1998 SRB

7 Bojan Mašić Srednji zunanji 2004 SRB

9 Gregor Ocvirk Levi zunanji 1998 SLO

10 Miljan Vukovljak Levi zunanji 1990 SRB

13 Mohamed Aziz Aidi Levi zunanji 1998 TUN

16 Marko Draško Vratar 2004 SRB

17 Darko Milenković Desno krilo 1993 SRB

19 Miljan Pušica Levi zunanji 1991 SRB

20 Mirko Podunavac Desni zunanji 2002 SRB

21 Luka Arsenić Vratar 1993 SRB

24 Bojan Radjenović Levo krilo 1994 SRB

25 Živan Pešić Krožni napadalec 1993 SRB

27 Djordje Draško Levi zunanji 2007 SRB

28 Mladenko Draško Krožni napadalec 2005 SRB

29 Branko Tomić Srednji zunanji 1999 SRB

31 Aleksandar Kurrtes Krožni napadalec 1994 SRB

32 Vukašin Marković Vratar 2003 SRB

33 Luka Rogan Krožni napadalec 2003 SRB

69 Miloš Grozdanić Levo krilo 1995 SRB

87 Barys Pukhouski Levi zunanji 1987 BLR

9PrEDSTaViTEv EkiP



VOJVODINA, PARADNI KONJ SRBSKEGA 
KLUBSKEGA ROKOMETA
Rokometaši RK Gorenje Velenje so po zmagi v osmini finala proti ciprski Famagusti, napredovali med najbolj-
ših osem ekip Evropskega pokala. Ples kroglic je aktualnim Pokalnim prvakom Slovenije, kot zadnjo oviro 
pred polfinalom, dodelil RK Vojvodina iz Novega Sada. 

Rokometaši Vojvodine so desetkrat slavili naslov držav-
nih prvakov Srbije, sedemkrat naslov Pokalnih prvakov 
in šestkrat naslov Super pokalnih prvakov. 

Trenutno vodilna ekipa državnega prvenstva je eden iz-
med favoritov Evropskega pokala. Poleg domačega pr-
venstva in evropskega tekmovanja, ekipa iz Novega Sada 
v tej sezoni tekmuje tudi v ligi SEHA. Tudi v regionalni ligi se 
nasprotniki Velenjčanov, po zmagah nad Našicami in Pelis-
terjem, borijo za napredovanje med najboljših osem ekip. 

˝Vojvodina je že iz preteklih let dobro sestavljena ekipa, 
ki se je pred in med to sezono še dodatno okrepila. Sesta-
vljena je iz zrelih, izkušenih igralcev in mladih perspektiv-
nih rokometašev. Na vseh pozicijah imajo dva do tri igral-
ce. Gre torej za zelo respektabilno ekipo.̋  pravi Branko 
Tamše, strateg Našic. 

Vojvodina in Našice so se v tej sezoni lige SEHA pomerile 
dvakrat. Na prvi so s petimi zadetki slavili rokometaši Voj-
vodine, na drugi pa z enako razliko varovanci Branka Tam-
šeta. 

˝Igrajo zelo hiter in atraktiven rokomet. Odlično se znaj-
dejo v obrambi 6:0 in 5:1. Zaradi širine in kvalitete igralcev 
so nevarni iz vseh pozicij. Zunanja linija dobro razigrava 
krila in krožnega napadalca, hkrati pa so tudi sami zelo 
nevarni s strelom od daleč.̋  dodaja slovenski trener, ki si 
kruh že nekaj let služi na Hrvaškem. 

Za rokometaše iz Novega Sada to ni prva sezona v evrop-
skih tekmovanjih. Srbski prvoligaš ima za seboj lepo števi-
lo nastopov v Evropskem pokalu in v Ligi prvakov. Najboljši 
rezultat na evropskih tleh so dosegli v sezoni 2015/2016, 
ko so igrali v skupinskem delu Lige prvakov in zabeležili 
dve zmagi. Lani so v kvalifikacijah za Ligo Evropa s skup-
nim rezultatom 54:49 izgubili proti švicarskemu Kadette-
nu. 

Tako kot Velenjčani, so tudi rokometaši iz Novega Sada 
evropsko pot začeli v drugem krogu, ko so s skupnim re-
zultatom 75:50 slavili proti italijanskemu Brixenu. Zmago v 
tretjem krogu proti avstrijskemu Kremsu (39:27), je zazna-
moval incident njihove navijaške skupine, zaradi katerega 
bodo morali vse domače tekme Evropskega pokala odi-

grati pred praznimi tribunami. Med najboljših osem ekip 
pa je rokometaše Vojvodine popeljala zmaga proti norve-
škemu Arendalu, s skupnim rezultatom 75:66. 

˝Trenutno najboljša ekipa srbskega klubskega rokometa 
ima že nekaj let zastavljene visoke cilje tudi na evropskih 
tleh. V rast in razvoj kluba veliko vlagajo, saj se želijo prika-
zati v dobri luči in v kratkem zaigrati tudi v višjem evrop-
skem razredu.̋

Najboljši strelec Vojvodine v Evropskem pokalu je beloru-
ski levi zunaji Barys Pukhouski, ki je na petih tekmah dose-
gel enaintrideset zadetkov. Z dvajsetimi zadetki mu sledi 
Miloš Grozdanić, ki igra na položaju levega krila. 

˝Njihovo slabo točko vidim med vratnicama, tu imajo Ve-
lenjčani s svojim vratarskim dvojcem bistveno prednost˝ 
pravi Tamše in dodaja ˝Poleg tega pa morajo zaradi inci-
denta na tekmi v Avstriji, tekme odigrati brez navijačev, 
kar je še dodatna voda na mlin Velenjčanom.̋

Kljub težkemu nasprotniku pa so cilji varovancev Zorana 
Jovičića visoki, saj si po dobrem začetku evropske sezo-
ne želijo napredovanja v polfinale. Ekipa, ki bo po dveh 
tekmah imela boljši rezultat, se bo v polfinalu pomerila z 
zmagovalcem tekme med švedskim Alingsasom in češko 
Praho. Polfinalni tekmi bosta na sporedu v sredini aprila. 

˝V Evropi smo dobili ekipo Vojvodine. Po njihovih rezulta-
tih v Evropskem pokalu se zavedamo, da gre za vrhunsko 
ekipo, eno boljših v tem tekmovanju. Tako kot na vse ekipe, 
se bomo tudi na njih dobro pripravili in jih analizirali. V obe 
tekmi bomo vstopili z željo po napredovanju v polfinale.̋  
je žreb komentiral Domen Tajnik. 

10 SRbSKI RokomEt
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APLIKACIJO



GORENJE KERAMIKA 
Gorenje Keramika d.o.o., ki je del skupine Hisense Europe, je edino slovensko podjetje za proizvodnjo  
keramičnih ploščic.

Zemlja, ogenj, znanje in naključje so štirje ključni de-
javniki v proizvodnji keramike, ki jih že od 1974 pove-
zujemo v visoko kvalitetne izdelke. Naše poslanstvo 
je zagotoviti naravne in trajnostne rešitve za sodoben 
dom, ki nudi varno zavetje in sprostitev, hkrati pa nav-
dih in energijo za dobro življenje. Naša ponudba obsega 
porcelanske in notranje stenske ploščice s sodobnim in 
hkrati brezčasnim dizajnom,  ki je odprt za različne stile 
in originalne kombinacije.

Gorenje Keramika je na tekmi osmine finala Evropske-
ga pokala poskrbela za popestritev med obema polča-
soma. Na zdaj že značilni nagradni igri Rokometnega 

kluba Gorenje Velenje ˝napolni hladilnik˝, so najhitrej-
šemu podelili bon v vrednosti 500€ za nakup ploščic v 
razstavnem centru Gorenje Keramika. 

V nagradni igri sta se pomerila navijača, ki sta ujela ro-
kometno žogo. Njuna naloga je bila napolniti hladilnik 
Gorenje simplyfans z vodami, ki so bile razporejene po 
igrišču. Zmaga in bon v vrednosti 500€ je pripadla go-
spe Anji, ki je hladilnik napolnila in zaprla prej kot njen 
nasprotnik. 

Anji iskreno čestitamo za zmago in osvojeno nagrado! 

12 Nagradna igra



Program prednosti generali-zame.si
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Nikoli več ne bo zazeblo.

Toplina na ti 
www.tiki.si

Najboljšo energijo najde okrog tebe.
Toplotna črpalka za ogrevanje doma Tiki.



PRENOS ZNANJA IN IZKUŠENJ MED GENERACIJAMI 
Pred začetkom nove sezone so pri Rokometnem klubu Gorenje Velenje začeli s projektom medgeneracijske-
ga prenosa znanja in izkušenj, s katerim želijo člansko ekipo približati vsem mlajšim selekcijam v klubu. 

V Rokometnem klubu Gorenje Velenje si že od samih začet-
kov kluba močno prizadevajo k razvoju mladih rokometašev. 
Dobro delo z mladimi se kaže v rezultatih mlajših selekcij in 
podatku, da člansko ekipo sestavlja osem igralcev, ki so svoje 
prve rokometne korake naredili prav v velenjskem klubu. 

V želji po dodatni motivaciji vseh članov kluba, predvsem 
pa mladih in perspektivnih rokometašev, ki s svojim trudom 
tkejo pot do profesionalne rokometne kariere, so se pri RK 
Gorenje Velenje odločili, da v novi sezoni začnejo s projek-
tom, katerega cilj je člansko ekipo čim bolj približati mlajšim 
selekcijam. 

Namen tega projekta je spodbuditi prenos izkušenj, znanja in 
nasvetov starejših na mlajše generacije, spodbuditi ambici-
oznost posameznikov in jih motivirati za nadaljnje trdo delo. 
Prva aktivnost kluba je bila vključitev kapetana članske ekipe, 
Emirja Taletovića, v trenažni proces vratarjev mlajših selekcij. 
Emir s svojimi izkušnjami in znanjem pomaga trenerjem pri 
specifičnem delu z vratarji in spodbuja njihovo rast in razvoj. 

Med reprezentančnim premorom v mesecu marcu, pa so čla-
ni članske ekipe Rokometnega kluba Gorenje Velenje na tre-
ningu obiskali mlade in perspektivne rokometaše. Najmlajši 
rokometaši Gorenja Velenja so se obiska članske ekipe zelo 
razveselili. Igralci prve ekipe so z njimi opravili celoten trening 
in jih tako še dodatno motivirali za nadaljnje delo.  

V klubu se zavedajo vpliva dobre rokometne šole na uspeš-
nost članske ekipe in bodo še naprej postavljali temelje za 
uspešno dolgoročno zgodbo mlajših selekcij Rokometnega 
kluba Gorenje Velenje.  

Marko Oštir, 
koordinator RK Gorenje Velenje

˝Moram povedati, da sem bil izjemno vesel, da 
so članski igralci obiskali mlajše selekcije RK Go-
renje Velenje in skupaj z njimi naredili trening. Še 
bolj pa so bili tega obiska veseli otroci, o čemer so 
pričali njihovi nasmejani obrazi in njihova zavze-
tost na treningu. Naši mladi nadobudni rokome-
taši so lahko trenirali skupaj s svojimi vzorniki in 
na lastni koži občutili, kako dobri, hitri in močni so 
članski rokometaši. Mislim, da je tak način trenin-
ga prava stvar, saj jih bo to zagotovo spodbudilo, 
da bodo trenirali še bolj zavzeto in vztrajali na 
svoji rokometni poti. Na tak način bodo tudi vide-
li, da so jim lahko uresničijo sanje, da bodo nekoč 
igrali za člansko ekipo RK Gorenje Velenje. Pohva-
lil bi tudi vse igralce članske ekipe, ki so s svojo 
pozitivno energijo in razigranostjo zelo polepšali 
trening našim najmlajšim osicam.˝

Matevž Skok, 
rokometaš RK Gorenje Velenje 

˝Glede na to, da imam doma dva sinova podobnih 
starosti, sem se zlil s fanti predvsem v vlogi star-
ša. Super se mi zdi, da igralci članske ekipe preds-
tavimo in promoviramo šport v Velenju. Želimo si, 
da čim več otrok trenira v našem klubu, da lahko 
gradimo člansko ekipo z domačimi igralci. Ideja 
se mi zdi super kot promocija rokometa mladim. 
Fantom bi najprej rad zaželel, da vztrajajo v špor-
tu ne glede na to za kateri šport se odločijo in naj 
poslušajo trenerja.˝

Kenan Pajt, 
 rokometaš RK Gorenje Velenje 

˝Trening s starejšimi dečki je bil zabaven. Fantje 
imajo hud tempo, predvsem pri ogrevanju. V ve-
selje mi je bilo družiti se z mladimi rokometaši in 
jim predati nekaj našega znanja. Na treningu smo 
odigrali igrico, kjer se kaže rokometni IQ in mis-
lim, da je ta ekipa sposobna veliko narediti. Fantje 
imajo potencial za napredek. Če bodo nadaljevali 
z dobrim delom jih bomo videli tudi v članski ekipi. 
Najprej jim želim veliko zdravja in kariero brez po-
škodb. Želim, da strmijo k čim boljšem razvijanju 
samega sebe in, da hkrati uživajo v rokometu in 
sami igri.˝

16 ProJEkt RK GorEnjE VELEnjE 





S PETROM
ŠIŠKOM

1. Kdo te je navdušil za rokomet?  

Ati 

2. Kateri je tvoj sanjski rokometni klub?  

Nimam ga

3. Če ne bi treniral rokomet, s katerim športom bi se 

ukvarjal?  

Košarko 

4. Kdo je tvoj vzornik? 

Fernando Torres

5. Imaš kakšen ritual pred tekmo? 

Kosilo s soigralcem Enejem in poslušanje glasbe  

6. Katero socialno omrežje največ uporabljaš? 

Instagram

7. Kateri izmed soigralcev vedno zamuja? 

Domen Tajnik

8. Kateri izmed soigralcev je najbolj duhovit? 

Matevž Skok

9. Kateri izmed soigralcev ima najbolj urejen kotiček 

v garderobi? 

David Kovačič

10. Kakšen je tvoj idelen dan? 

Spremljanje športa in druženje s prijatelji 

11. Kakšno je tvoje jutro po zmagi? 

Veselo 

12. Kakšne so tvoje sanjske počitnice? 

Počitnice na morju

13. Poletje ali zima? 
Poletje 

14. Knjiga ali film? 
Film 

15. Kaj si si želel postati kot otrok? 
Rokometaš

16. Kaj si želiš postati zdaj? 
Uspešen rokometaš

17. Si vraževeren? 
Malo

18. Na koga se lahko vedno zaneseš? 
Na družino

19. Imaš hišnega ljubljenčka? 
Nimam

20. Kaj te motivira? 
Želja po zmagi
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S TIMOTEJEM
GRMŠKOM

1. Kdo te je navdušil za rokomet? 

Sandi Markl, bivši trener Krškega 

2. Kateri je tvoj sanjski rokometni klub? 

THW Kiel

3. Če ne bi treniral rokomet, s katerim športom bi se 

ukvarjal? 

Plavanjem

4. Kdo je tvoj vzornik? 

Kiril Lazarov

5. Imaš kakšen ritual pred tekmo? 

Poslušanje glasbe 

6. Katero socialno omrežje največ uporabljaš? 

Instagram

7. Kateri izmed soigralcev vedno zamuja? 

Kenan Pajt

8. Kateri izmed soigralcev je najbolj duhovit? 

Branko Predović

9. Kateri izmed soigralcev ima najbolj urejen kotiček 

v garderobi? 

David Kovačič

10. Kakšen je tvoj idelen dan? 

Dolg spanec, igranje harmonike in druženje s prijatelji 

11. Kakšno je tvoje jutro po zmagi? 

Veselo in zadovoljno, velikokrat izmučeno 

12. Kakšne so tvoje sanjske počitnice? 

Poležavanje na plaži ob poslušanju dalmatinske glasbe

13. Poletje ali zima? 
Poletje

14. Knjiga ali film? 
Film

15. Kaj si si želel postati kot otrok? 
Vojak

16. Kaj si želiš postati zdaj? 
Strojni inženir

17. Si vraževeren? 
Malo

18. Na koga se lahko vedno zaneseš? 
Na starše

19. Imaš hišnega ljubljenčka? 
Nimam 

20. Kaj te motivira? 
Želja po dokazovanju

19Hitrih
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KDO BO REŠIL SLOVENSKI ROKOMET?
Slovenska moška reprezentanca je z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, ki bo januarja naslednje leto, doka-
zala, da dobre predstave na svetovnem prvenstvu niso bile slučajnost, ampak samo začetek nečesa velikega. 
Kar nekaj časa so mnogi strategi iskali pravo ekipo, ki bo pripravljena nositi breme na velikih tekmovanjih. 
Po treh mesecih leta 2023 pa lahko sklepamo, da je Urošu Zormanu uspelo združiti znanje izkušenih repre-
zentantov in motiviranost mlajših. Novi veter je začel pihati v pravo smer in navijači so spet zadovoljni s 
predstavami naših rokometašev.

Polna Arena Bonifika je pričarala dobro vzdušje na tek-
mi proti Črni Gori in nas prepričala, da je zanimanje za 
rokomet naraslo. Realnost pa je na žalost drugačna. 
Tribune dvoran po Sloveniji se napolnijo samo v prime-
rih tekem reprezentance in velikih derbijev, ki pa jih je 
iz leta v leto manj. 

Ko je pred začetkom priprav Uroš Zorman predstavil 
seznam vabljenih igralcev, se je na seznamu znašlo 
samo pet rokometašev, ki igrajo v domači ligi. Trije Ce-
ljani, en Velenjčan in en Trebanjec so poleg petnajstih 
rokometašev, ki svoj kruh služijo v tujini, prejeli povabi-
lo stratega. Je slovenska liga postala vmesna postaja 
mladim rokometašem, ki želijo kariero graditi na seve-
ru in zahodu? 

Iz leta v leto se proračun slovenskih klubov zmanjšuje, 
klubi so tako primorani ekipo oblikovati iz nabora mla-
dih perspektivnih rokometašev, ki še niso zapustili mej 
naše države ali pa iz tistih izkušenih, ki želijo kariero 
zaključiti na domačih tleh. Rokometaše na vrhuncu nji-
hove kariere pa poberejo ostale evropske lige. 

To zgodbo poznamo že iz ženskega rokometa, ko po-
leg ene profesionalne in dveh polprofesionalnih ekip, 
v prvi ženski rokometni ligi igra še pet, blago rečeno, 
amaterskih ekip. Ekipe pa sestavljajo študentke ali 
pa dekleta, ki so že zaposlena, rokomet pa jim služi 
kot rekreacija. Se nam bo podobna stvar zgodila tudi 
v moškem rokometu? Bomo igralce na poti na tekmo 

pobirali na postajah, ko zaključijo z delom ali pa s pre-
davanji, kot to počnejo privatniki, ki zjutraj s kombiji 
pobirajo delavce?

In kdo bo reševal slovenski rokomet, če pride do tega? 
V Sloveniji strmimo k razvoju rokometašev, ki bodo ne-
koč zaigrali za velike klube, ampak, če želimo ustvariti 
velika rokometna imena, potrebujemo otroke v mlajših 
selekcijah. Mnogi klubi so že opazili pomanjkanje otrok 
v svojih vrstah, pri ženskem rokometu, je situacija bolj 
problematična. Pri moškem še bo, če ne bomo pravo-
časno odreagirali. 

Delujemo v začaranem krogu. Dobra rokometna šola 
in možnost nakupa igralcev tvori dobro ekipo, dobre 
ekipe tvorijo atraktivno ligo, atraktivna liga poskrbi za 
zanimanje obiskovalcev, število obiskovalcev pritegne 
sponzorje, ki nudijo podporo rokometni šoli in celotne-
mu klubu. En del mozaika je odvisen od drugega in, če 
zataji samo en, se sistem prekine. 

Bodo sponzorji spoznali, da se v šport vlaga in ne zap-
ravlja? Se bodo starši zavedali, da s spodbujanjem 
otrok za šport, pomagajo, da se razvijajo kot posa-
mezniki? Bo zveza spoznala, da so potrebne korenite 
spremembe, če želimo ohraniti dobro luč naše lige?

In kdo bo rešil slovenski rokomet? Mogoče pa bo novi 
veter v reprezentanci dvignil prah drugod.

21kolumna PEtrE Tomic 



SODELOVANJE ZA DOBER NAMEN
Rokometni klub Gorenje Velenje in Rokometni klub Slovenj Gradec že vrsto let tesno in dobro sodelujeta. 
Kar nekaj mladih rokometašev Gorenja se je kalilo in izkušnje nabiralo v koroški prestolnici. Trenutno najbolj 
zveneče ime, ki je posojo najbolje izkoristil, je slovenski reprezentant in rokometaš Nantesa, Rok Ovniček.

Sodelovanje med kluboma se je iz igrišča preneslo na 
sodelovanje izven njega.

Rokometaš Gorenja Velenja, Alen Husejnović, ki je bil 
ob začetku te sezone posojen prav v Slovenj Gradec, se 
je mesec za tem podal v novo tekmo, ali še bolje v boj 

z boleznijo, ki ne izbira let. Kljub temu, da je trenutno 
športna prihodnost mladega Alena še precej nejasna, 
sta Gorenje Velenje in Slovenj Gradec sklenila dogovor, 
da se Alenu pogodba podaljša tudi za naslednjo sezono, 
ne glede na potek bolezni.

22 Dober namen
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NOVO!!!

SUPER AKCIJA
LETNIH 

PNEVMATIK
TOP ponudba,
HITRA dostava

Menjava in prodaja tovornih 
in kmetijskih pnevmatik 

do 52 col (palcev)

Polnjenje klime s starim plinom
R134A - od 35 € (super cena!)

polnjenje klime z novim 
plinom 1234JF od 65 €.

 www.gume-zivic.si

Avtopralnica
Selo

AKCIJA!  

Najugodnejše gume na spletu in v mestu - www.gume-zivic.si

Selo 10 b, Velenje

Škale 97, Velenje 

GSM: 031/ 340 850
www.gume-zivic.si
info@gume-zivic.si

•  najnovejše krtače
• talno pranje
• kolesno pranje
• najboljši vosek
Pranje in čiščenje osebnega 
vozila z brisanjem, globinsko 
čiščenje in poliranje 
(tudi žarometov).

WASHTEC

Polnjenje in popravilo
klima naprav v vozilih

Centriranje koles s centrirnim strojem, ki odpravi vibracije - HUNTER.

Vulkanizerstvo
 Škale

BREZPLAČNO ZAMENJAMO!

TIREGUARD365  - ZAŠČITA PNEVMATIK SKOZI CELO LETO
1 leto dodatnega jamstva za poškodovano pnevmatiko, kupljeno v VULCO

servisu, znamke Goodyear, Fulda, Dunlop, Sava, 
ki vam jo v primeru poškodbe ali predrtja 

SERVISNE STORITVE ZA VOZILA
Obiščite našo avtomehanično delavnico, v kateri opravljamo servisne storitve za
vsa vozila (priprava vozila na tehnični pregled, menjava olja, filtrov, končnikov ...).

ČRNE MINUTE KAKOVOSTNI TEKMECI 
VEDNO IZKORISTIJO
Za rokometaši Gorenja Velenja je naporen teden in dve četrtfinalni tekmi. Po bolečem porazu v finalu pred 
finalom proti Celjanom, se je pot, sedaj že bivših Pokalnih prvakov Slovenije, končala po podaljšku, medtem 
pa upanje na polfinale v Evropskem pokalu EHF ostaja. 

V Celju so Velenjčani kontrolirali tekmo in nasprotnika 
praktično 50 minut. V 2. polčasu so takrat še aktualni po-
kalni prvaki vodili za pet, toda nekaj nezbranosti v napadu 
je bilo za izjemno celjsko ekipo dovolj, da do konca tek-
me ujame Gorenje. Po prvem podaljšku še vedno ni bilo 
nič odločeno. V zadnjih petih minutah pa je Velenjčanom 
zmanjkalo moči in predvsem več zbranosti in odločnosti 
pri strelih na vrata Bojića, ki se je v končnici povsem raz-
branil. Čeprav je tudi na drugi strani blestel Matevž Skok, 
se je tehnica vendarle prevesila v korist domačinom, ki so 
se uvrstili na Final 4 Pokala Slovenije. 

Timotej Grmšek, rokometaš RK Gorenje Velenje 

˝Vse do petdesete minute smo imeli vse vajeti v svojih 
rokah, nato smo pustili Celjanom, da se nam z lahkimi za-
detki približajo. Popustila nam je zbranost v obrambi, v 
napadu pa nismo dosegali lahkih zadetkov, kot nam je to 
uspevalo večji del tekme. Na koncu nam je popustila kon-
centracija in Celjani so to izkoristili.̋

Časa za objokovanje ni bilo, saj je bil pred varovanci Zorana 
Jovičića na vrsti že nov težek  preizkus. Prva četrtfinalna 
tekma Evropskega pokala EHF proti Vojvodini, enemu od 
favoritov tekmovanja in za končni naslov. Kljub temu, da so 
manjkali trije pomembni člani,  so tudi to tekmo ose odlič-
no odprle in sredi 1. polčasa vodile za šest. Domače moštvo 
je v začetku drugega dela izid poravnalo, toda rumeno črni 
so še enkrat stisnili na plin in se odlepili na 3 gole prednos-
ti.  Utrujenost iz pokalne tekme, krajša klop, nezbranost  in 
nekaj črnih minut v končnici tekme je bilo dovolj, da izku-
šena, čvrsta in močna ekipa Vojvodine obrne rezultat in 
prvi polčas dvoboja obrne v svojo korist. Velenjčani lovijo 
zaostanek gola in na povratni tekmi je še vse odprto. Go-
renje Velenje ima realne možnosti za napredovanje med 
najboljše štiri. 

Urban Pipp, rokometaš RK Gorenje Velenje 

˝Za nami je tekma v Novem Sadu proti Vojvodini. Začeli 
smo zelo dobro in hitro povedli za par zadetkov. Prednost 
treh zadetkov smo dolgo držali. Proti koncu tekme se nam 
je poznala utrujenost in kratka klop. Domačini so se nam 
počasi približevali, na koncu dosegli zadetek v zadnji se-
kundi. Na prvi tekmi smo žal izgubili, ampak zaostanek je 
še ulovljiv.̋

Zoran Jovičić, trener RK Gorenje Velenje 

˝Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, saj ima Vojvodina 
širino, moč in izkušene igralce. Nismo imeli veliko časa 
za pripravo, saj smo v sredo igrali proti Celju. Za nami je 
samo prvi polčas, še vedno je vse odprto. Čaka nas še ena 
težka tekma v Velenju na katero se moramo pripraviti.̋  

24 Tekma novi sad



NOVO!!!

SUPER AKCIJA
LETNIH 

PNEVMATIK
TOP ponudba,
HITRA dostava

Menjava in prodaja tovornih 
in kmetijskih pnevmatik 

do 52 col (palcev)

Polnjenje klime s starim plinom
R134A - od 35 € (super cena!)

polnjenje klime z novim 
plinom 1234JF od 65 €.

 www.gume-zivic.si

Avtopralnica
Selo

AKCIJA!  

Najugodnejše gume na spletu in v mestu - www.gume-zivic.si

Selo 10 b, Velenje

Škale 97, Velenje 

GSM: 031/ 340 850
www.gume-zivic.si
info@gume-zivic.si

•  najnovejše krtače
• talno pranje
• kolesno pranje
• najboljši vosek
Pranje in čiščenje osebnega 
vozila z brisanjem, globinsko 
čiščenje in poliranje 
(tudi žarometov).

WASHTEC

Polnjenje in popravilo
klima naprav v vozilih

Centriranje koles s centrirnim strojem, ki odpravi vibracije - HUNTER.

Vulkanizerstvo
 Škale

BREZPLAČNO ZAMENJAMO!

TIREGUARD365  - ZAŠČITA PNEVMATIK SKOZI CELO LETO
1 leto dodatnega jamstva za poškodovano pnevmatiko, kupljeno v VULCO

servisu, znamke Goodyear, Fulda, Dunlop, Sava, 
ki vam jo v primeru poškodbe ali predrtja 

SERVISNE STORITVE ZA VOZILA
Obiščite našo avtomehanično delavnico, v kateri opravljamo servisne storitve za
vsa vozila (priprava vozila na tehnični pregled, menjava olja, filtrov, končnikov ...).
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Krog Datum tekme Ure Domača ekipa Gostujoča ekipa Rezultat

1. krog 10.09.2022 17:00 RK GORENJE VELENJE RD RIKO RIBNICA 33:26

2. krog 18.09.2022 16:00 RK MARIBOR BRANIK RK GORENJE VELENJE 23:31

3. krog 25.09.2022 18:00 RK GORENJE VELENJE RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 28:33

4. krog 01.10.2022 19:00 RK SLOVENJ GRADEC RK GORENJE VELENJE 28:28

5. krog 08.10.2022 18:00 RK GORENJE VELENJE MRK KRKA 28:24

6. krog 22.10.2022 19:00 RK JERUZALEM ORMOŽ RK GORENJE VELENJE 24:30

7. krog 02.11.2022 18:00 RK GORENJE VELENJE ROKOMETNI KLUB KRŠKO 37:24

8. krog 12.11.2022 18:00 RK GORENJE VELENJE RD KOPER 34:26

9. krog 19.11.2022 18:30 RD LL GROSIST SLOVAN RK GORENJE VELENJE 29:36

10. krog 26.11.2022 18:00 RK GORENJE VELENJE RK DOBOVA 36:25

11. krog 03.12.2022 19:00 RK TRIMO TREBNJE RK GORENJE VELENJE 27:32

12. krog 22.02.2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RD URBANSCAPE LOKA 36:25

13. krog 17.12.2022 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RK GORENJE VELENJE 26:42

14. krog 04.02.2023 19:00 RD RIKO RIBNICA RK GORENJE VELENJE 26:28

15. krog 11.02.2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RK MARIBOR BRANIK 23:22

16. krog 25.02.2023 18:00 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO RK GORENJE VELENJE 28:22

17. krog 04.03.2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RK SLOVENJ GRADEC 33:26

18. krog 29.03.2023 19:00 MRK KRKA RK GORENJE VELENJE

19. krog 05.04.2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RK JERUZALEM ORMOŽ

20. krog 01.04.2023 19:00 ROKOMETNI KLUB KRŠKO RK GORENJE VELENJE

21. krog 08.04.2023 19:00 RD KOPER RK GORENJE VELENJE

22. krog 15.04.2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RD LL GROSIST SLOVAN

23. krog 22.04.2023 19:00 RK DOBOVA RK GORENJE VELENJE

24. krog 13.05.2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RK TRIMO TREBNJE

25. krog 20.05.2023 20:00 RD URBANSCAPE LOKA RK GORENJE VELENJE

26. krog 27.05.2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RK SVIŠ IVANČNA GORICA

razpored TEKEM LIGE NLB 
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