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PET DESETLETIJ VZTRAJNEGA DELA 
  

 

V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da predsedujem 

klubu v času, ko klub praznuje veliko in okroglo 

letnico delovanja. 50 let  kluba pomeni leta vztrajnega 

dela, leta generacij in ljudi, ki so v tem obdobju 

tekmovali, vodili ali kakorkoli pomagali v delovanju 

kluba. Dovolite mi, da se na tem mestu iskreno 

zahvalim vsem igralcem, trenerjem, upravi, 

navijačem, lokalni samoupravi, sponzorjem, športnim 

delavcem, in tudi ostalim, ki so pomagali premagati 

vse težave, obenem pa so bili poleg ob največjih 

uspehih kluba. Brez zagnanih loških zanesenjakov  

kluba že davno ne bi bilo več. 

 

Koliko mladim je klub dal varno zatočišče, ki ga nudi 

šport! Od druženja, vzgoje, odnosa do sočloveka, od 

prijateljstva do spoštovanja do tekmeca, vse to in 

mnogo več jim je dal klub v Škofja Loki, Sloveniji in 

tudi širšem evropskem prostoru. Klub je dal in daje 

zalet mnogim in odpira vrata mladim v mozaiku 

življenja. 

 

Mnogo uspehov, državnih reprezentantov v vseh 

kategorijah, so rezultati, na katere mora klub gledati s 

ponosom, a vendar s pogledom zazrtim v prihodnost, 

predvsem s temeljnim poslanstvom športnega duha. 

 

Prihodnost kluba mora biti obveza širše skupnosti, z 

namenom zgraditi močan klub z vsemi kategorijami 

od najmlajših do ostalih kategorij. Ne smemo 

dopustiti, da bo klub odvisen od peščice 

zanesenjakov, temveč mora to postati moj, tvoj, naš 

škofjeloški klub. Mesto Škofja Loka mora dihati s 

klubom in klub bo vračal preko rezultatov, pa ne 

samo preko rezultatov, vračal bo širše, globlje, višje,  

vračal bo z mislijo, da nekaj daje posamezniku, 

družbi in okolici.  

 

Ob koncu bi se še posebno rad zahvalil skupini, ki je 

ob našem praznovanju,  50. letnici delovanja kluba, 

skrbno in vestno pripravila ta zbornik, ki bo ljubitelje 

rokometa na Loškem in širše spominjal na prehojeno 

pot in na ljudi, ki so  delali in delajo ta klub in vsak 

pomeni kamenček v mozaiku kluba in bo pomenil 

goro v nadaljnji postavitvi kluba. 

 

 

                                                                                                                        

Srečo Barbič, 

                                                                                                                        

predsednik rokometnega društva 
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LOŠKIM ROKOMETAŠEM OB POMEMBNEM 

JUBILEJU 

 

Škofja Loka je bila vedno mesto športa. Leta 2006 

smo praznovali častitljivo 100 letnico organiziranega 

športa na Loškem. Lani smo lepo obeležili 100 let 

Planinskega društva Škofja Loka. Letos pa bomo 

skupaj z našimi rokometnimi zanesenjaki in vsemi 

ljubitelji te zanimive 

igre praznovali 50 let rokometa v Škofji Loki. 

50 let je lepa doba, posebno če vemo, da je rokomet, 

kakršnega poznamo danes, razmeroma mlad šport. 

Med najpomembnejše ekipne športe se je začel 

uvrščati po drugi svetovni vojni, tako da so naši loški 

rokometni pionirji povsem sledili novim športnim 

tokovom. 

Kot vedno v takih primerih je bila najprej pomembna 

spodbuda. 

In pa ''klapa'' prijateljev se je prek igre kot moštvo 

hotela dokazati sebi in drugim. Z igro so začeli na 

igriščih v kasarni, v loški gimnaziji in Puštalu ter jo 

razvili v uspešno loško rokometno šolo, ki je danes 

poznana in uveljavljena precej prek občinskih meja.  

Loški rokomet je tako brez primerljivega tekmeca na 

Gorenjskem in pomemben igralec v najvišji slovenski 

rokometni ligi. V svojih najboljših trenutkih pa so se 

Ločani srčno borili tudi na evropskem parketu. 

Ločani so bili v tej igri državni in republiški prvaki, 

naše mlajše selekcije pa so se več kot tridesetkrat 

uvrstile med najboljše štiri ekipe v Sloveniji. In ti 

dobri, strokovni temelji, so na dogi rok gotovo 

najpomembnejši. 

Ali kot pravi škofjeloški podžupan in rokometni 

zanesenjak Jože Galof, lahko mladina v tem športu, ki 

ni vezan na velik finančni vložek, zapolni odvečni čas 

in se preko rokometnega športa tudi osebnostno 

izgrajuje in nenazadnje uveljavi. Gre predvsem za 

koristno zaposlovanje mladine, ki naj svoj prosti čas 

preživlja na športnih igriščih namesto na ulici.  

In tako so v zborniku, posvečenem 100-letnici športa, 

zapisali, da je loški rokometni klub v času svojega 

delovanja vzgojil veliko število kakovostnih 

rokometašev, ki so zastopali barve Slovenije na 

mednarodnih tekmovanjih in svetovnih prvenstvih v 

kategorijah članov, mladincev, kadetov in dečkov. 

 

Vloge in pomena športnega udejstvovanja se kot 

župan Škofje Loke dobro zavedam, zato si bom tudi v 

bodoče zavzemal za ureditev ustrezne športne 

infrastrukture. Investicija v šport se namreč vedno 

večkratno povrne. To je naložba za prihodnost. Pa ne 

le zato, ker primerni pogoji za vadbo omogočajo 

doseganje dobrih športnih izidov, predvsem zato, ker 

vemo, da je stari rek ''Zdrav duh v zdravem telesu'' 

ena redkih večnih in univerzalnih resnic. Ker se dobro 

zavedamo, da se prav z vzgojo za in skozi šport kalijo 

odgovorni posamezniki. Pri športu rastejo kolektivi, 

krepi se moštveni duh, tkejo se tovariške vezi, ki 

lahko trajajo vse življenje. 

Že to jesen bomo tako dogradili sodobno športno 

dvorano na Trati, pa tudi novo telovadnico 

pri OŠ Jela Janežiča v Podlubniku.  

Da znamo ceniti trud in strokovno delo rokometnih 

delavcev na Loškem, pa dokazuje tudi srebrno 

občinsko priznanje, ki smo ga lani podelili Janiju 

Klemenčiču, prizadevnemu trenerju mlajših selekcij. 

 

Kot župan bi želel spomniti tudi na družbeno 

odgovornost škofjeloških podjetij, ki so lahko resnični 

''motor'' našega športnega razvoja. Loški šport in tudi 

škofjeloški rokomet – smo iznajdljivi, trdoživi in 

prodorni – nas vse skupaj delajo bolj prepoznavne.  

 

Sam se ob tem pomembnem jubileju loškega 

rokometa še enkrat zahvaljujem vsem rokometnim 

igralcem, strokovnim delavcem in ljubiteljem te igre, 

ki ste s svojo zavzetostjo in trdim delom prispevali k 

tako uspešni podobi ne samo loškega rokometnega 

kluba temveč tudi občine Škofja Loka.   

                                                                                                                             

Igor Draksler, 

                                                                                                                                     

župan 
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SLOVENSKI ROKOMET JE ŠPORT 

ŠTEVILKA ENA 

 
Vsi napori v športu, najsi bodo za dobro igro na 

igriščih in tekmovališčih ali za dobro organizacijo 

tekmovanj in priprav ekip, se športnikom in 

organizatorjem povrnejo ob pogledu na polne tribune 

in veselje na obrazih zvestih navijačev. To velja tudi 

za rokomet, v Sloveniji uveljavljen in priljubljen 

šport, kar je rezultat prizadevanj številnih klubov, da 

bi priljubljenost tega športa približali čim večim 

ljudem. 

Slovenski rokomet je šport številka ena za številne 

trenerje, rokometašice in rokometaše ter druge 

ljubitelje, ki skrbijo za razvoj rokometa. Vzgoja 

mladih športnikov, ki skozi naporne treninge gradijo 

svoje športne kariere, je temelj razvoja vsakega 

rokometnega kluba. Veseli me, da je rokometni klub 

Škofja Loka ves čas svojega delovanja dobro skrbel 

za razvoj mladih športnikov in jih popeljal do 

članskih vrst. 50 let prizadevanj in truda za razvoj 

ekipnega športa, ki ima po vsej Sloveniji številne 

navijače, se rokometu in tudi Škofji Loki obrestujejo 

na različnih področjih. Med njimi je zagotovo 

pomemben pokazatelj število sponzorjev, ki ponosno 

podpirajo in pomagajo razvijati rokomet v lokalnem 

okolju, vsa prizadevanja pa se kot dober glas širijo po 

vsej Sloveniji in tudi izven njenih meja. 

Napori in želje slovenskih rokometašev se iz klubskih 

vrst prenašajo tudi na reprezentančno raven. Slovenija 

je v tem trenutku močna nasprotnica najuspešnejšim 

reprezentancam na svetu. To pa je bilo mogoče samo 

z brezpogojnim delom posameznikov, ki so ustvarili 

uspešne športne zgodbe in jih razvijajo tudi za 

generacije, ki prihajajo za nami, izhajajo pa iz 

rokometnih klubov po vsej državi. 

Škofjeloškemu rokometnemu klubu, vsem igralcem in 

zvestim sodelavcem kluba želim, da bi tudi prihodnjih 

50 let uživali v svojem delu, dosegali uspehe nad 

pričakovanji in tako širili glas  o slovenskem 

rokometu tudi izven naših meja. 

 

                                                                                       

mag. Žiga Debeljak, 

                                                                                       

predsednik Rokometne zveze Slovenije 
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ŠKOFJA LOKA JE VZGOJILA VELIKO 

VRHUNSKIH ROKOMETAŠEV 

 
Različne oblike iger, ki so pomenile nekakšne 

predhodnice današnjega rokometa, smo v Sloveniji 

poznali že pred 2. svetovno vojno. Pri tem imam v 

mislih predvsem Hazeno, rokometu podobno igro, ki 

so jo igrale samo ženske in pa veliki rokomet. Res pa 

je, da širših razsežnosti v tedanjem športnem življenju 

rokomet ni dosegel.  Takoj po 2. svetovni vojni pa se 

je rokomet razširil po celotni Sloveniji. Ustanavljali 

so se klubi, ki so skrbeli za množičnost in ustrezno 

kakovost strokovnega dela. Ustanovljena je bila tudi 

Rokometna zveza Slovenije, kot krovna rokometna 

organizacija. Velika večina slovenskih rokometnih 

klubov, ki še danes delujejo, je bila ustanovljena v 

tistem obdobju in v zadnjih letih praznujejo 50-letnice 

svojega delovanja. Podobno velja tudi za škofjeloški 

klub, ki ima za seboj izjemno preteklost. Sodi v krog 

slovenskih klubov, ki so v dolgih desetletjih 

vzpostavili in obdržali tako množičnost kot kakovost 

na področju rokometa. Danes si je težko zamišljati 

slovenski rokomet brez klubov s tako dolgo in 

uspešno tradicijo. Škofja Loka je vzgojila veliko 

število vrhunskih in  kakovostnih rokometašev, ki so 

nastopali tako za matični klub kot tudi za nekatere 

druge klube  doma in v tujini. Mnogo je bilo tudi 

slovenskih reprezentantov, predvsem v mladinski 

starostni kategoriji. Ves čas je bilo delo v klubu 

usmerjeno v vzgojo lastnega podmladka, s katerim je 

klub dejansko živel s svojim okoljem. Tudi v 

tekmovalnem smislu je bilo doseženih veliko odličnih 

rezultatov. Dogajala so se tudi slabša obdobja, klub 

pa je zmeraj našel ustrezne rešitve in se ponovno 

vračal med najboljše slovenske klube. Prav to 

dokazuje veliko vitalnost škofjeloškega rokometa.  

 

Tudi sam sem kot trener članskega moštva eno leto 

deloval v klubu, ki se je takrat imenoval Termo 

Škofja Loka. To je bilo v sezoni 2003/04. K 

sodelovanju me je nagovoril Jože Galof. Poudariti bi 

želel, da je bila zame to  lepa izkušnja, ki se jo zelo 

rad spominjam. Sodelovanje z odgovornimi v klubu 

je bilo zelo dobro. Predvsem pa sem bil zadovoljen z 

zavzetostjo in prizadevnostjo igralcev, ki so tisto leto 

dosegli velik uspeh z osvojitvijo 5. mesta v prvi 

državni ligi. Ob tem pa bi izpostavil tudi sodelovanje 

s svojim pomočnikom Borutom Rebičem, s katerim 

sva se tako v človeškem kot v strokovnem pogledu 

odlično ujela. Po mojem odhodu je v naslednji sezoni 

sam postal prvi trener članske ekipe in pod njegovim 

vodstvom je ta naredila v rezultatskem smislu še 

korak naprej z osvojitvijo 4. mesta v državnem 

prvenstvu. Odlično so igrali tudi v evropskem pokalu. 

 

Ob koncu svojega kratkega prispevka čestitam vsem 

zaslužnim za razvoj škofjeloškega rokometa. Želel bi 

si, da rokomet v Škofji Loki nadaljuje po zastavljeni 

poti in morebiti naredi še korak naprej. Osnova za to 

pa je gotovo visoko strokovno delo z vsemi 

generacijami igralcev v klubu ter veliko navdušenje in 

privrženost klubu. Vsega tega v Škofji Loki zagotovo 

ne manjka in prepričan sem, da bo klub lahko 

ponosno praznoval še mnoge visoke obletnice.  

 

 

                                                                                                                                   

dr.Marko Šibila, 

Fakulteta za šport v Ljubljani 

Katedra za rokomet      
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Škofja Loka – mesto športa 

 
Le malokaterim je dana možnost, da poznajo širino 

športa v našem starem mestu. Leto 2006 je bilo 

obeleženo kot jubilejno, stoto leto organiziranega 

delovanja športne dejavnosti, katere razsežnosti so 

podane za vedno v izdani knjigi 100 let športa v 

občini Škofja Loka. Šport je v naši občini področje, ki 

vseskozi v zgodovini in danes, ob boljšem in slabšem 

utripu mesta daje vedno občuten impulz in močan 

pečat kraju. In za obdobje do danes lahko s ponosom 

rečemo, da je Škofja Loka mesto športa. 

 

Veliko število občanov se s športom ukvarja aktivno, 

rekreativno ali pa deluje samo na področju 

organizacije in vodenja, brez česar vsako področje 

zastane in zamre. Najbolj pomembno pa je delo 

strokovnega kadra, vaditeljev, trenerjev, inštruktorjev, 

vodnikov in vseh, ki na tem področju družbene 

dejavnosti daje kraju pečat velemesta, posamezniki in 

ekipe pa so najboljši ambasador tudi izven naših 

meja. 

 

Tega se zavedamo tudi delavci v športnem vodstvu, ki 

v tesni povezavi z občino in trendom rasti skupnega 

povezovanja poskušamo pomagati največ mladim, 

sredinam, ki se z mladimi ukvarjajo, pa tudi vsem 

občanom, predvsem z vlaganji v športno 

infrastrukturo in organizirano rekreacijo. Ker pa 

mladim šport predstavlja način življenja, način 

smiselnega  preživljanja prostega časa, je posledica 

tega tudi množica vrhunskih rezultatov tako v 

individualnih kot v kolektivnih panogah. 

Atletika, balinanje, zmajarstvo in padalstvo, 

kolesarstvo, odbojka, dvoranski hokej, nogomet, 

namizni tenis, alpinizem, rokomet, plezanje, strelstvo, 

gorski teki in kolesarstvo, košarka, smučanje, 

orientacija, smučarski teki in biatlon, lokostrelstvo, 

kegljanje, karate in plavanje so področja s preteklo in 

sedanjo vrhunskostjo, so področja, kjer nas zastopajo 

znana imena športa, ki so doma v Škofji Loki. Ta 

zajeten voz športnih sredin se neumorno pelje naprej, 

kjer mladi s svojo vztrajnostjo, odrekanji in galonami 

prelitih kapelj znoja prinašajo zavidljive dosežke sebi 

in nam vsem. 

 

Močan pečat mestu pa ves čas vsekakor daje tudi 

rokomet. Ob 50 letnici njegovega delovanja v kraju je 

vzgojil številne generacije dečkov in deklic. Mnoga 

znana imena igralk in igralcev, trenerjev, sodnikov in 

funkcionarjev so vsa ta leta skrbela, da je duh 

pionirjev loškega rokometa med nami še kako 

prisoten. Generacije so navduševale mlade in jim 

vcepile v glavo potrebnost in smiselnost dela z ekipo, 

ki je danes široka in kvalitetna. In kar je 

najpomembnejše za današnji obstoj rokometa, je to, 

da se kvalitetno dela z mladimi, da otroci s svojim 

pridnim delom vsako leto dosegajo odlične državne 

rezultate in primerno zastopajo ta šport tudi izven 

državnih meja. Množica zanesenjakov in strokovnih 

delavcev pa potrjuje dejstvo, da se bo rokomet 

kvalitetno razvijal v Škofji Loki tudi naprej in ob 

jubileju mu iskreno čestitam in mu želim vse dobro 

do prihodnjega Abrahama. 

                                                                         

                                                                                                                     

Aleš Murn 

Direktor Zavoda za šport Škofja Loka 
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PONOSNI NA PREHOJENO POT 

 

Verjetno se boste strinjali, da v zborniku ob 50 letnici 

rokometa v Škofji Loki ni možno predstaviti vseh 

zaslužnih, ki so na kakršen koli način ustvarjali in 

razvijali uspešno dejavnost našega kluba. 

 

Kot boste razbrali iz zgodovinskega pregleda razvoja 

rokometa v Škofji Loki se je rokomet razvijal iz 

čistega intuzijazma in popolnega amaterizma 

zagnanih rokometnih delavcev, ki se je do danes 

razvil do delnega profesionalizma in usmerjenega 

tržnega obnašanja. 

 

V našem klubu smo se vedno zavedali,da je osnovno 

poslanstvo rokometa poleg doseganja dobrih športnih 

rezultatov tudi razvedrilo, sprostitev in kvalitetno 

preživljanje prostega časa, kar velja tudi sicer za šport 

kot celoto. 

 

V drugem delu publikacije je razvidno, da v našem 

klubu posebno skrb posvečamo vzgoji otrok in 

mladine, kjer vseskozi želimo vzpodbujati zdravo 

tekmovalnost in pripravljati sedanje igralce za 

kvalitetno športno življenje tudi v bodoče.Tudi 

doseženi športni rezultati mladih selekcij kažejo, da 

smo posegli v sam vrh slovenskega rokometa. 

Rokometni delavci smo prepričani, da je rokomet kot 

šport s svojimi socialnimi lastnostmi pomemben 

zaščitnik mladih pred deviantnimi pojavi sodobne 

potrošniške družbe ter pomemben dejavnik pri 

varovanju in krepitvi zdravega načina življenja ter 

koristni izrabi prostega časa. 

 

Iz opisa posameznih obdobij se vseskozi pojavljajo 

okoliščine, ki kažejo na to, da samo z sistemsko 

finančno podporo, profesionalnim pristopom in dobro 

organizacijo kluba ter vzdrževanjem afirmiranega 

volunterskega dela lahko tudi v bodoče dosegamo 

dobre mednarodno primerljive športne rezultate. 

 

Lahko pa smo zadovoljni tudi s tem, da je danes 

slovenski rokomet tako klubski kot reprezentančni na 

visoki evropski ravni, pri čemer so naš klub in igralci 

prispevali tudi svoj pomemben delež. 

 

Vsi rokometni delavci, rokometaši, naši sponzorji in 

navijači ter drugi ljubitelji rokometne igre so lahko ob 

tem jubileju ponosni na prehojeno pot, ki je bila 

uspešna tako v nacionalnem kot mednarodnem 

prostoru. 

 

V prepričanjuju, da bo dobrih dosežkov veliko tudi v 

prihodnje 

 

Branko CELAR  

glavni urednik zbornika 
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ZGODOVINSKI RAZVOJ ROKOMETNE IGRE 

 

Od prvih korakov rokometne igre do prvih rokometnih pravil 

 

Rokometna igra ima korenine že v stari Grčiji,nato jo je zaslediti v antičnem Rimu in kasneje tudi v srednjem 

veku.Sodobni rokomet pa se začel oblikovati konec XIX.stoletja v skandinavskih deželah in zato spada med mlajše 

športne panoge.Leta 1898 se na Danskem pojavi neposredna predhodnica rokometa z imenom handbold.Igrali sta jo 

dve moštvi s po 11 igralci na igrišču velikosti 30x40 metrov z označenim kazenskim prostorom v katerega igralci 

niso smeli vstopiti.V letih 1906 in 1926 so bila tudi prvič napisana in objavljena pravila rokometne igre. 

 

V času med obema vojnama 

 

Rokomet je že od nekdaj veljal za zelo zanimiv in atraktiven šport, ki je s svojo dinamičnostjo pritegnil veliko ljudi 

tudi v Sloveniji.Igra podobna današnjemu rokometu je prišla v naše kraje iz Češke.Pred drugo svetovno vojno je bil 

rokomet v Sloveniji poznan le ozkemu krogu zanesenjakov.Na odprtih igriščih so šoloobvezna dekleta igrale igro, ki 

so jo imenovale hazena,kar v češkem jeziku pomeni metati žogo (hazeti). Jugoslovansko zvezo za hazeno so 

ustanovili leta 1924 v Zagrebu.Leta 1926 je bil rokomet kot igra sprejet v mednarodno amatersko atletsko zvezo-

IAAF, na olimpijskih igrah v Amsterdamu leta 1928 pa je bil že predstavljen kot demonstracijska športna 

zvrst.Rokometna igra v Sloveniji kljub naketerim poskusom ljubljanskih srednješolcev skupaj z zagrebškimi ni bila 

organizirana, čeprav so pravila rokometa v Mariboru izšla že leta 1931.Prvo svetovno prvenstvo v rokometu je bilo 

organizirano v Berlinu leta 1938. 

 

V času okupacije Slovenije med drugo svetovno vojno so Nemci na Spodnjem Štajerskem ustanovili nekaj 

rokometnih moštev v katerih pa zavedni Slovenci niso sodelovali. 

 

Po drugi svetovni vojni- veliki rokomet ni prinesel razvoja rokometne igre 

 

Po drugi svetovni vojni je dvoranski rokomet izrinil t.i. veliki rokomet, ki v Sloveniji ni tako napredoval kot v drugih 

delih skupne jugoslovanske države,saj prave množičnosti ni dosegel.Tudi predtekmovanja za svetovno prvenstvo v 

velikem rokometu SAAR-SFRJ,katerega si je na stadionu za Bežigradom ogledalo okoli 10.000 gledalcev ni dalo 

večjih rezultatov v smislu priljubljenosti in nadaljnega razvoja velikega rokometa.Šele z uvajanjem malega rokometa 

je ta igra dobila pravo vrednost in zadovoljivo množičnost. 

Rokometna igra se v Sloveniji najprej pojavi na Ptuju, v Celju,Mariboru in Murski Soboti,medtem ko je bila prva 

rokometna ekipa ustanovljena na Univerzi v Ljubljani. 

 

 
Shematski prikaz igralcev velikega rokometa 
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PRAVILA VELIKEGA ROKOMETA 

 

Veliki rokomet so igrali na nogometnih igriščih z rokometno žogo. Ekipo je sestavljalo deset igralcev in vratar. V 

prvih letih igrišče ni bilo razdeljeno na tri odseke (tretjine), tako da so se igralci lahko svobodno gibali po vsem 

igrišču. Kasneje, letu 1954, pa so se pravila spremenila in je bilo igrišče že razdeljeno na tretjine. Pravila so 

dovoljevala, da se je v obrambno  in napadalno tretjino poleg obrambnih oziroma napadalnih igralcev vračal samo en 

igralec. Polkrožna črta kazenskega prostora je bila oddaljena 13 metrov od vratnic. Najstrožja kazen se je izvajala z 

oddaljenosti 14 metrov.  

 

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE- naša panožna organizacija  

 
 

Ustanovitev Rokometne zveze Slovenije in nastopanje prvih slovenskih klubov v nekdanji Jugoslaviji (1949-

1991) 

 

Rokometna zveza Slovenije je bila ustanovljena 11.decembra 1949 v Ljubljani in je delovala v okviru takratne 

Rokometne zveze Jugoslavije.Prvi predsednik je postal Vlado Žorž, med soustanovitelji pa je bil tudi Andrej 

Levičnik, ki je devet let pozneje kot sekretar tovarne Motor v Vincarjih zaznamoval tudi začetek rokometa v Škofji 

Loki.Tistega leta 1949 je v Sloveniji delovalo že šest rokometnih klubov v Celju,Mariboru,Ljubljani,na Ptuju, 

Lendavi in Murski Soboti. 

V Celju se je v tem letu odvijalo tudi prvo republiško prvenstvo v velikem rokometu v konkurenci šestih ekip, kjer je 

zmagala ekipa Celja.Zanimanje za veliki rokomet je v petdesetih letih počasi upadlo, ekipe pa so se zelo hitro 

preusmerile v igranje malega rokometa, ki je postal veliko bolj atraktiven za igralce in gledalce.Že v sezoni 1952/53 

je bilo organizirano prvo republiško prvenstvo v malem rokometu, ki ga je v moški in ženski konkurenci osvojila 

ljubljanska Svoboda.leta 1967 je prvo pokalno tekmovanje v Sloveniji osvojil v moški konkurenci Partizan Slovenj 

Gradec,pri ženskah pa Partizan Selca. 

 

Slovenski rokomet je v nekdanji Jugoslaviji igral pomembno vlogo,predvsem so bili uspešni klubi 

Celje,Slovan,Olimpija,Rudar in Branik, ki so nastopali v prvi zvezni ligi in pokalu Jugoslavije.Največji uspeh je v 

tem obdobju dosegel ljubljanski Slovan, ki je v sezoni 1979/80 osvojil naslov državnega prvaka Jugoslavije pod 

vodstvom tudi kasneje trenerja v Škofji Loki Leopolda Jerasa.Uspešno pot v Evropi v pokalu državnih prvakov pa je 

Slovan nadaljeval s trenerjem Jožetom Šilcem,ki je bil kasneje tudi strokovni svetovalec škofjeloškega rokometnega 

kluba, saj je Slovan na poti do finala premagoval najboljša evropska moštva kot so  Barcelona,Steaua,CSKA medtem 

ko je moral v finalu priznati premoč Magdeburga iz takratne Vzhodne Nemčije (NDR). 

 

 

Rokomet v samostojni Sloveniji (1991-2008) 

 

Lahko z gotovostjo trdimo,da je bil uspeh Slovana v osemdesetih letih začetek uspešne poti slovenskih klubov tudi 

po osamosvojitvi Slovenije v letu 1991. 

Po osamosvojitvi Slovenije se je osamosvojila tudi naša panožna organizacija (RZS) ter že naslednje leto 1992 

postala enakopravna članica evropske (EHF) in mednarodne (IHF) rokometne zveze. 
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Uradni znak Evropske rokometne zveze                    Uradni znak mednarodne rokometne zveze   

 

Že v tekmovalni sezoni 1991/92 je bilo odigrano  prvo državno prvenstvo v samostojni Sloveniji, ustanovili pa smo 

tudi svoje državne reprezentance.Na evropskem rokometnem prvenstvu v Španiji , ki je potekalo med 24.majem in 

2.junijem 1996 je v državni reprezentanci Slovenije igral tudi igralec škofjeloškega rokometnega kluba Sergej 

Sokolov. 

Ženska rokometna reprezentanca pa je osvojila bronasto medaljo na Sredozemskih igrah 1997 in še isto leto nastopila 

na svetovnem prvenstvu v Nemčiji.  

Rokometna zveza Slovenije je leta 1999 praznovala tudi svojo 50 letnico obstoja.Ob tej priložnosti je naš klub - RD 

Termo prejel srebrno plaketo RZS, posamezni člani našega kluba – Celar Branko,Galof Jože, Igor Stupnišek  in 

Svoljšak Jože pa so bili nagrajeni z Zlatimi plaketami Rokometne zveze Slovenije. Jani Klemenčič pa z bronasto 

plaketo. 

 

                            
                                                Rokometno igrišče                                                      Pravilo doseženega zadetka  

     

 

Moška reprezentanca, ki je na EP 2000 osvojila peto mesto se je kot prva med slovenskimi kolektivnimi športi 

uvrstila na Olimpijske igre.Največji mednarodni reprezentančni uspeh je Slovenija dosegla z moško rokometno 

reprezentanco leta 2004 na evropskem prvenstvu – EURO 2004- v Ljubljani,ko je osvojila 2.mesto v Evropi.Kapetan 

takratne srebrne generacije je bil današnji igralec našega kluba Boštjan Ficko. 

 

  
Uradni znak Evropskega rokometnega prvenstva v Sloveniji 2004 

 

Uspešno tlakovano pot na mednarodni evropski rokometni sceni so v samostojni Sloveniji nadaljevali slovenski klubi 

kot so Celje-Pivovarna Laško,Olimpija, Krim-Mercator in drugi .Škofjeloški rokometni klub se je uspešnemu igranju 

slovenskih klubov v Evropi priključil z moško ekipo v sezoni 2004/05, kjer se je uvrstil v 4.krog pokala Evropske 

rokometne zveze (EHF),kjer je končal tekmovanje z eno najboljših evropskih in svetovnih rokometnih moštev 

Magdeburg iz Nemčije. 
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Članek športnega dnevnika Ekipa, dne 11.12.2004 

 

Slovenska moška rokometna reprezentanca je sodelovala tudi na zadnjem evropskem prvenstvu na Norveškem v 

januarju 2008, kjer jedosegla 10. mesto. 

 

  
 

Trenutno v Sloveniji nastopa 55 moških in 26 ženskih rokometnih klubov.Naša moška ekipa RD Merkur nastopa v 1 

A moški rokometni ligi, ki jo vodi Združenje rokometnih prvoligašev Slovenije, katerega predsednik je direktor 

našega društva Jože Galof. Organizirana so tudi državna prvenstva v 

tekmovanju mladih, kjer nastopajo ekipe RD Merkur v konkurenci mladincev, kadetov,starejših dečkov A in B ter 

mlajših dečkov A in B. 
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1958-1968  
 

Prvi začetki rokometne igre in nastopanje v Gorenjski ligi 
 

Kadar govorimo  o začetkih rokometne igre v Škofji Loki moramo omeniti dva datuma. Prvi sega v leto 1958.Tega 

leta je svojo službeno pot v tovarni “Motor” v Vincarjih (danes TCG-Unitech)začel mladi Jože Stanonik.Sprejel ga je 

tedanji sekretar v tovarni, Andrej Levičnik in mu med razgovorom omenil,da igra tudi rokomet.Andrej Levičnik je 

bil leta 1949 tudi med ustanovnimi člani Rokometne zveze Slovenije. Dejal je, da je za ta lepi ekipni  šport z žogo 

pripravljen z mladimi tovarniškimi sodelavci sodelovati tako po strokovni kakor tudi po organizacijski plati.Tako se 

je začelo. 

 

 
 

Problem kje dobiti rokometne vratnice, je bil rešen kar v tovarni. Delavci večinoma zaporniki so zvarili nekaj starih 

cevi centralne kurjave in jih prepleskali. Za mreže na vratih so uporabili kar zakrpane nogometne mreže.V tem letu je 

Jože Stanonik iz Kranja v Škofjo Loko prinesel prvo rokometno žogo.Kmalu je bila sestavljena tudi prva ekipa, v 

kateri so nastopali “motorjevci” Jože Stanonik (veljal je za vodjo ekipe), Rado Čuš, Lado Terkaj,Oto Hribernik,Polde 

Porenta, Tone Mulej in Andrej Levičnik.Včasih pa so se jim pridružili tudi “košarkaša” Miloš Mitič in Janče 

Cerkvenik, ter “nogometni vratar” Rajko Pretnar.Vadili so na košarkaškem igrišču v Puštalu in za loško gimnazijo. 

Odigrali so le nekaj propagandnih tekem, ki pa se niso beležile.Še najbolj jim je v spominu ostala prva tekma v 

Medvodah, ki so jo odigrali jeseni leta 1958 in izgubili s 34:3! 

 

 

 

 
JOŽE STANONIK – idejni oče loškega rokometa 

 
 

Drugo obdobje, ki ga Ločani omenjamo se prične z nekoliko mlajšo generacijo.Pisalo se je leto 1963, ko je takratni 

profesor telesne vzgoje v škofji Loki France Kalan v  okviru šolskega rokometnega krožka”Janez Peternel” poslal 
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malega petnajstletnega Radovana Ojadanića na tečaj rokometne igre v  Rovinj, ki ga je takrat vodil eden znanih in 

vsestranskih športnih delavcev bratov Pavčič Cveto.Radovan je sicer z uspehom zaključil šolanje na enotedenskem 

tečaju, vendar mu diploma zaradi njegove mladosti ni bila podeljena.Diplomo trenerja si je pridobil šele naslednje 

leto in tako s šestnajstimi leti postal najmlajši trener v nekdanji Jugoslaviji. 

Tako je Rade (kot so imenovali prijatelji Radovana Ojadanića) v  šolskem krožku “Janeza Peternela” zbral nekdanje 

igralce, svojega brata Miča, pa še prijatelje in znance, ki so bili pripravljeni odvečno mladostno energijo namesto pri 

“Homanu” ali v  kopališem bifeju porabiti na športnem igrišču.Prvi ljubitelji in bodoči igralci so se zbrali na igrišču  

za gimnazijo. 

To so bili: Rade in Mičo Ojdanić, Miro in Brane Pintarič, Jože Galof, Milan Emil Koplan,Jože Stanonik, Brane in 

Tošo Koban, Matjaž Eržen, Andrej Žargi, Jože Kosec, Franc Podnar, Brane Mladenovič,Dušan Šajna, Avgust 

Babnik, Marjan Kuželj in drugi.Lahko rečemo, da je ta ekipa pod strokovnim vodstvom Radovana Ojdanića 

predstavljala bolj oraganizirano delo v škofjeloškem rokometu. 

 
 

  
 

Kopališče v Puštalu (1963)je bilo vedno priljubljeno shajališče loške mladine 

Z leve proti desni: Andrej Žargi, Smiljana Škarabot, Maks Debenc,Borut Braniselj, Rade Ojdanič, 

Emil Milan Koplan,neznan, Milan Guzelj, Marjan Kuželj 

 

 
Pred slaščičarno Homan (1964) 

Z leve proti desni: Mira Šajna,Marjan Kužel, Brane Pintarič, Avgust Babnik, Jože Galof, Janez Franko 
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Pomembno vlogo pri razvoju rokometnega športa v Škofji Loki ima vsekakor loška vojašnica.Takratni poveljnik 

vojašnice je bil podpolkovnik Dušan Ojdanić predsednik kluba leta 1964, oče mladega trenerja Radovana in 

njegovega brata Miča, ki sta bila poleg Jožeta Stanonika med pobudniki loškega rokometa. 

 

Prvi predsednik leta 1964 
 

Jeseni let 1963 se je skupina škofjeloških fantov zbrala, ob Radovanu 

Ojdaniču in prvič pričela z resnim delom na področju škofjeloškega 

rokometnega, ki je kmalu preraslo v nastopanje v Gorenjski rokometni ligi. 

Resno delo pa je poleg zagnanosti in dobre volje zahtevalo tudi pravo 

rokometno igrišče in opremo. Vse to pa je v tistem času imela le vojašnica v 

Škofji Loki. 

Igra slučaja je hotela, da je bil takratni komandant vojašnice major Jovan 

Ojdanič, oče treh fantov, ki so bili od prvega dne aktivni igralci 

škofjeloškega rokometa. Zato ni naključje, da so fantje bolj iz očetovskih 

nagibov dobili dovoljenje za igranje rokometa na pravem igrišču znotraj 

vojašnice. Drugim civilnim osebam je bil vstop v vojašnico več ali manj 

prepovedan. Resno delo pa je zahtevalo tudi resno vodstvo, zato je bil Jovan 

Ojdanič kot komandant vojašnice in seveda oče treh rokometnih 

navdušencev pripravljen zastopati želje in zahteve rokometne sekcije pri 

TVD Partizan za vključevanje na uradna tekmovanja.     

 

Dušan Ojdanić komandant škofjeloške vojašnice. 

 

Ta “družinska zveza” je omogočila prenekatera tekmovanja in treninge znotraj vojašnice, kljub strogemu režimu, ki 

je takrat vladal v krogih Jugoslovanske ljudske armade. 

 
 

Športne površine v nekdanji loški vojašnici. 
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Vojašnica je imela znotraj svojih površin moderno betonsko igrišče z železnimi vrati  in mrežami.Posamezni vojaki 

ki so služili vojaški rok v Škofji Loki, so bili vrhunski igralci rokometa v svojih klubih po Jugoslaviji. Ni potrebno 

posebej poudarjati, da so bili rokometaši ki so služili vojaški rok dolgo časa premočni za škofjeloške fante. Porazov 

si loški rokometaši velikokrat niso gnali k srcu, saj jih je po končanem tekmovanju v  vojaški jedilnici čakal pravi 

“vojaški pasulj”. Največ prijateljski tekem je bilo poleg omenjenih “vojaških” odigranih še v Medvodah, Žabnici, 

Železnikih in Stražišču. V glavnem so se vrstili porazi, vendar se je razlika v zadetkih kmalu pričela zmanjševati.  

 
Spomladi 1964 je rokometni šolski krožek s sklepom 3.seje UO prešel pod okrilje TVD Partizan Škofja Loka. Jeseni 

istega leta je takratni tajnik Urh Kalan-Muki, prijavil škofjeloško ekipo v ligaško tekmovanje gorenjske lige in od 

takrat pa vse do današnjih dni so uspešno nastopali v različnih ligaških tekmovanjih. 

 

 
Kopija prijave 

 rokometne sekcije TVD PARTIZAN Škofja Loka za tekmovanje v Gorenjski rokometni ligi za sezono 1964/65
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Priprave in tekmovanja so potekala na igrišču v Puštalu in bližnji okolici. 

 

V pripravah za prvo prvenstveno sezono, pod vodstvom prvega uradnega trenerja v klubu Radeta Ojdanića se ekipa 

udeleži rokometnega turnirja v Medvodah ob počastitvi 30 letnice partijske konference v Goričanah.Prvo tekmo s 

Šentvidom so izgubili rezultatom 12 : 3 (6 : 3) drugo z medvodami pa 22 : 5(10 : 3) Med prvimi trening tekmami je 

bila odigrana tekma v Žabnici ki je bila v tistem obdobju ena vodilnih ekip gorenjske lige.Ločani so tekmo izgubili z 

rezultatom 37:5.  

Svoje ligaško tekmovanje so loški rokometaši pričeli v sezoni 1964/65 v Gorenjski ligi.Tekmovanje so končali na 

zadnjem osmem mestu.  

Prvi nastopi v Gorenjski ligi so bili res skromni po rezultatih in finančnih zmožnostih.   

 

 

    
Članska izkaznica Rokometne zveze Jugoslavije 
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Sezona 1964/65 – Gorenjska liga  

Trener Rade Ojdanič 

 

1. Kranj b 14 11 0 3 22 

2. Selca 14 11 0 3 22 

3. Žabnica 14 9 0 5 18 

4. Strožič 14 7 1 6 15 

5. Radovljica 14 7 1 6 15 

6. Kr. Gora 14 5 0 9 10 

7. Savica 14 3 0 11 6 

8. Škofja Loka 14 2 0 12 4 

 
Za ekipo Škofje Loke  so igrali: 

Jože Kosec, Mičo Ojdanič, Matjaž Eržen, Miro Pinterič, Brane Pinterič, Franc Podnar,  

Jože Stanonik, Andrej Žargi, Rade Ojdanič, Emil Milan Koplan, Marjan Kužel.Pavel Podlipnik,Milan Guzelj,Jaro 

Kalan,Niko Pogačnik,Jože Debenc,Jože Stanonik,Darko Trdina,Avgust Babnik,Tihomir Kustec, Andrej Tomc 

 

 

 

 
Škofjeloška ekipa na prijateljski tekmi v Žabnici leta1964. 

Zgoraj od leve proti desni: Jaro Kalan,Tošo Koban,Niko Pogačnik, Franc Podnar, Brane Koban 

Čepijo: Avgust Babnik, Radovan Ojdanič, Emil Milan Koplan 
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Sezona 1965/66 gorenjska liga   

Trener Rade Ojdanič 

 
1. Duplje 18 18 0 0 377 200 36  

2. Kranj b 18 13 0 5 305 213 26  

3. Selca 18 12 0 6 291 218 24  

4. Žabnica 18 11 0 7 360 286 22  

5. Strožič 18 10 0 8 237 280 19 -1 

6. Radovljica 18 7 0 11 296 307 14  

7. Škofja Loka 18 6 1 11 293 370 13  

8. Kranjska gora 18 5 1 12 243 303 11  

9. Krvavec 18 3 2 13 233 306 7 -1 

10. Savica 18 2 1 15 196 328 4 -1 

 

Za ekipo Škofje Loke  so igrali: 

 
Jože Kosec Vratar  Jože Stanonik igralec  
Mičo Ojdanič vratar  Jaro Kalan igralec 71 
Fedja Vraničar vratar  Branko Koban igralec 8 
Jože Debenc vratar  Niko Pogačnik igralec  
Matjaž Eržen igralec 6 Darko Trdina igralec 2 

     Dušan Šajna igralec 21 
Miro Pinterič igralec  Pavle Podlipnik igralec  
Brane Pinterič igralec  Tihomir Kustec igralec  
Andrej Žargi igralec 11 Marjan Kužel igralec 26 
Rade Ojdanič igralec 64 Avgust Babnik igralec 11 
Brane Mladenovič igralec  Emil Mlan Koplan igralec 3 
Franc Podnar igralec 67 Tošo Koban igralec 3 

 

 

 

NEKAJ ZANIMIVOSTI IN ANEKDOT 
Prvi doseženi gol 

Prvi uradni gol za škofjeloške rokometaše je dosegel Andrej Žargi drugi uradni gol za Ločane pa je dosegel Brane 

Pinterič. Oba gola sta bila dosežena v 3. minuti. 

 

Kje je pivo? 

Rokometna ekipa je sestavljena iz šestih igralcev v polju in vratarja. Vsak od igralcev ima  med tekmo svojo nalogo. 

Igralec, ki meče podano žogo proti golu z osnovne šestmetrske črte, se imenuje krožni napadalec. V rokometnem 

žargonu je ime za tega igralca bolj znana angleška spačenka "pivotmen" ali krajše "pivo". Na seminarju leta 1963 v 

Rovinju, je pri praktični ponazoritvi igre prof. Cveto Pavčič vprašal tečajnike, kdo (v igri) bo "pivo"? Misleč, da ima 

prof. Pavcic v mislih steklenico piva, se je prijavil Radovan Ojdanič. Igra se je pričela, piva pa kljub veliki žeji ni 

bilo od nikoder. 

 

Prevoz rokometnih vrat 

Vsi, ki so sodelovali pri začetkih rokometa v Škofji Loki, se še danes spominjajo, da so morali rokometna vrata 

(popularno imenovana goli), za vsako tekmo od Osnovne šole Peter Kavčič voziti ali nositi na igrišče v  Puštal. 

Največkrat  so jim  svojo pomoč pri prevozu z "garami" ponudili Fušarjeva mama s Spodnjega trga ali pa Lizenkova 

mama iz Puštala. 
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Prevozi na tekme 

Danes je v navadi, da se nagostovanja tekmovalci vozijo z avtobusi. Včasih   so se natekmovanja vozili z različnimi 

vozili. Od avtobusa, vlaka do bicikla (še tista "štanga " na kolesu je prišla prav). Vsem bo ostala v spominu  tekma, 

ko so loški rokometaši prvič nastopali v gorenjski ligi.Na gostovanje v Selca so se odpeljali kar s konjsko 

vprego.Zaradi slabih prometnig zvez z Besniso so bili igralci primorani pešačiti od Kranja do Besnice. 

 

Zmrznjena prehrana 

Na jesenski  tekmi v Kranjski Gori se je zgodilo, da je sendvič, ki ga je ponesel s sabo Stanonikov Jože, enostavno 

zmrznil. Užiten je bil šele po dolgotrajnemu pogrevanju pod puloverjem. Nekaj podobnega se je zgodilo v Križah pri 

Tržiču. Na prvenstveni tekmi gorenjske lige je bila odigrana tekma na 20 cm snežne odeje.  Žoga preprosto ni 

odskakovala, zato so jo igralci podajali le z rok v roke, pri tem pa so morali paziti na pravilo korakov. Posledica tega 

je bila, da so bili doseženi le trije goli. 

 

Priprava igrišča za tekmo 

Dolgo časa je bilo igrišče v Puštalu zaradi manjših dimenzij "rezervirano" samo za  košarkarje. Šele s podaljšanjem 

asfaltne prevleke so "domovinsko" pravico dobili tudi rokometaši. Vendar s tem problemov še ni bilo konec. Pred 

vsako tekmo so morali rokometaši odviti kovinsko konstrukcijo koša in jo po končani tekmi ponovno priviti v 

asfaltno podlago. 

 

 
Puštal 1964 

Zgornja vrsta:Jože Galof, Andrej Žargi, Rade Ojdanič, Marjan Kužel, Brane Pinterič, Dušan Šajna, Miro Pinterič, 

Spodaj:Franc Podnar, Jože Debenc, Jože Kosec, Matjaž Eržen 

 
Na igrišču v Puštalu  je bilo vedno veliko gledalcev 
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RADOVAN OJDANIČ 

prvi šolani trener škofjeloškega rokometa 

 

 

 

Kdaj in kaj je bil glavni vzrok, da ste se srečali z 

rokometno igro?  

Z rokometom sem se srečal v 6. razredu osnovne šole 

v Škofji Loki, leta 1961. 

 

Kdo in kdaj vas je navdušil za ta zanimiv šport ? 

Moj najljubši učitelj in prvi vzornik je bil spoštovani 

France Kalan, ki me je leta1962 poslal na tečaj za 

rokometnega trenerja v Rovinj.  

 

Ali so bili vaši prvi koraki v rokometnem športu 

narejeni prav v Škofji Loki ?  

Da. 

 

Kako in kdaj ste se znašli  med najmlajšimi 

rokometnimi trenerji v Škofji Loki?  

Izpit za trenerja sem opravil v letu 1963, sodniški 

izpit pa leto kasneje. 

 

Več članov družine Ojdanić je tako ali drugače 

sodelovalo pri škofjeloškem rokometu? 

Začetke rokometa v Škofji Loki sta poleg g. Franceta 

Kalana podpirala tudi moj oče Dušan in ravnatelj 

gimnazije g. Rado Jan. Brat Milovan pa je bil naš 

vratar od samih začetkov. 

 

Koliko časa ste aktivno igrali  rokomet in v katerih 

klubih ste nastopali? 

Rokomet sem v Škofji Loki aktivno igral do odhoda 

na služenje vojaškega roka leta 1969, kasneje pa še za 

Lekovo tovarniško ekipo na vseh »Farmacevtijadah«, 

ki so do razpada države potekale  v  raznih 

republikah.  

 

Kaj počenjate danes. Ali ste še aktivni v športu in 

v katerem? 

Danes uživam sadove svojega dela in ves prosti čas, 

ko nisem na potovanjih, posvečam športu: pozimi 

tečem na smučeh najmanj 1.000 km, poleti pa 

kolesarim in veslam kajak na mirnih vodah. Tek na 

smučeh zadnjih 10 let vsako leto končam na Finskem, 

kjer tečemo od ruske do švedske meje 444 km, 

veslanje pa doseže višek na »Triatlonu jeklenih« na 

Bohinjskem jezeru, kjer naša ekipa »Stare kajle« 

redno osvoji pokal. Še vedno rad tečem, najraje po 

samotnih peščenih plažah Avstralije, Afrike. 

Brazilije… 

 

Kako, če sploh, še spremljate to zanimivo igro. Ali 

ste na tekočem z uspehi in neuspehi škofjeloškega 

rokometa?  

Rezultate prve ekipe spremljam v dnevnem časopisju. 

 

Kakšne rezultate ste dosegli v času aktivnega 

igranja ? 

Nikoli mi niso bili cilj rezultati, ampak šport kot 

način življenja in druženje s podobno mislečimi.   

 

Ali ste bili trener tudi kakšnih drugih rokometnih 

selekcij v Škofji Loki ?    

Zelo rad sem vpeljal tudi ženski rokomet, saj so 

dekleta kar sama prihajala na rokometno igrišče. 
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Predsednik v obdobju 1964 do 1966  

Emil Milan Koplan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V času vašega predsedovanja klubu 1964/67 ste 

nastopali kot sekcija TVD Partizan. Kako se 

spominjate začetne organizacije kluba? 

 
Ti spomini segajo daleč nazaj v čase naše rane 

mladosti, saj smo se takrat odločali o organiziranem 

igranju rokometa v Škofji Loki. Začetek kot vsak 

začetek ni bil lahek. Zbrali smo se mladi fantje, po 

večini smo šteli osemnajst ali devetnajst le, brez 

izkušenj na področju igranja rokometa in vodenju 

sekcije. Praktično smo klub ustanavljali iz nič. 

Prisoten sem bil na seji TVD Partizana in na njej so se 

takratni vodilni možje pametno odločili, da podprejo 

ustanovitev rokometne sekcije v sklopu TVD 

Partizana. Klub pomanjkanju finančnih sredstev so 

nam vseeno dodelili minimalna sredstva za naš 

začetek. 

Nekaj časa sem bil prisoten na sejah takratne 

Rokometne zveze Gorenjske.    

Zanimivo pa je naslednje: kljub zadnjemu mestu v 

Gorenjski ligi so si bili v vodstvu Gorenjske 

rokometne zveze v Kranju enotnega mnenja, da naj bi 

škofjeloški rokomet prav kmalu prevzel primat na 

Gorenjskem. To se je v naslednjih letih tudi potrdilo. 

 

Kakšni so bili v tem času materialni in finančni 

pogoji za delo kluba? 

O financah za tiste čase težko govorimo, saj jih 

praktično ni bilo. V času naših začetkov ni bilo 

sponzorjev. Prvi denar, ki smo ga dobili v sklopu 

TVD Partizana, smo porabili za nakup zgornjih delov 

dresov. Za hlačke pa denarja ni bilo več. Tako so nam 

jih po pogovoru s takratno direktorico tovarne Odeja 

sešile njihove šivilje. Športne copate  smo si  morali 

kupiti sami, prav tako karte za prevoze na tekme. 

Tudi opreme za rokometno igrišče nismo imeli svoje. 

Ni bilo rokometnih vrat in ne mrež za ta vrata. To 

smo si izposojali na Osnovni šoli Petra Kavčiča in jih 

pred vsako tekmo na razne načine nosili in vozili na 

igrišče v Puštal. Najteže pa jih je bilo po končani 

tekmi vrniti. 

Igrišče v Puštalu je bilo košarkarsko. Pred vsako 

tekmo je bilo potrebno odstraniti koše in jih po tekmi 

zopet postaviti.  

Danes se igralci koncentrirajo in v miru pripravljajo 

na tekmo. V naših časih pa je bilo najprej potrebno 

pripraviti igrišče. 

  

Kakšen je vaš pogled na prehojeno razvojno pot 

loškega rokometa? 

 

Z lepimi občutki se človek ozre nazaj na prehojeno 

razvojno pot loškega rokometa. Misliš si, da le ni bilo 

zastonj vse, kar smo si takrat zamislili, in da si k 

vsemu temu  sam tudi nekaj prispeval. Saj loški 

rokomet danes igra vidno vlogo tudi na državnem 

nivoju. Najbolj pa veseli to, da se dobro dela z 

mladimi generacijami. Tu pa smo Ločani po veliki 

zaslugi neumornega Janija Klemenčiča in njegovih 

pomočnikov v samem republiškem vrhu. 

Samo kaj, ko  pa je vse pogojeno z denarjem in 

prostorsko stisko. Igrišč pa v Škofji Loki stalno 

primanjkuje. 

Mogoče je prav to vzrok, da iz vseh teh mladih 

igralcev ne vzgojimo več državnih članskih 

reprezentantov. Že z novo dvorano na Trati se bo 

stanje nekoliko izboljšalo. Zato je  treba z 

optimizmom gledati naprej. S premišljenim in 

pametnim vodenjem kluba se za bodočnost loškega 

rokometa ni treba bati. 
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Sezona 1966/67  gorenjska liga 

Trener: Rade Ojdanič 

 
1. Duplje 18 17 0 1 422 204 24 

2. Selca 18 13 0 5 325 226 26 

3. Kranj b 18 13 1 4 365 255 25 

4. Žabnica 18 10 1 7 309 275 21 

5. Krajnska gora 18 9 0 9 333 306 18 

6. Radovljica 18 9 0 9 290 291 18 

7. Škofja Loka 18 8 0 10 270 288 16 

8. Križe b 18 3 2 13 232 378 8 

9. Tržič b 18 2 3 13 232 330 7 

10. Besnica 18 3 0 15 216 451 6 

 

Za ekipo Škofje Loke so igrali: 

 
Mičo Ojdanič vratar   Peter Pipp igralec 8 

Fedja Vraničar vratar   Lado Čerina igralec 8 

Jože Kosec vratar   Avgust Babnik igralec 5 

Rade Ojdanič igralec 51 Matjaž Eržen igralec 5 

Franc Podnar igralec 81 Marjan Kalamar igralec 4 

Jaro Kalan igralec 36  Ferbežer igralec 3 

Dušan Šajna igralec 33  Karamatič igralec 1 

Andrej Žargi igralec 27  Tomc     

Brane Koban igralec 13  Križaj     

Tošo Koban igralec 9  Cankar     

Pavel Pipp igralec 9  Okroglič     

Šušteršič           

 

Sezona1967/68 Gorenjska liga    

Trener: Rade Ojdanič 

 
1. Radovljica 18 16 1 1 348 264 33 

2. Žabnica 18 15 2 1 346 258 32 

3. Selca 18 13 2 3 328 243 26 

4. Škofja Loka 18 11 1 6 317 242 23 
5. Kranjska gora 18 9 3 6 296 282 21 

6. Jesenice 18 8 2 8 309 312 18 

7. Kamnik 18 7 1 10 286 314 15 

8. Kranj b 18 6 2 10 232 368 14 

9. Krvavec 18 4 1 13 211 382 9 

10. Križe b 18 3 0 15 206 442 6 
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Za ekipo Škofje Loke  so igrali: 

 
 Jože Debenc vratar   Okroglič  igralec 2 

 Fedja Vraničar vratar   Franc Podnar  igralec 14 

 Matjaž Eržen  igralec 4  Dušan Šajna  igralec 12 

 Andrej Žargi igralec 28  Marjan Kužel  igralec 10 

 Rade Ojdanič igralec 35  Firbežar  igralec 29 

 Cankar igralec 11  Pavel Pipp  igralec 39 

 Peter Pipp igralec 13  Marjan Kalamar  igralec 37 

 Šušteršič igralec 11       

 
 

Predsednik v obdobju 1966-1967 

Marjan Kalamar 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša prva športna ljubezen ni bil rokomet ? 

Moja športna pot se je začela v osnovni šoli. Učitelji 

telovadbe so dobro poznali gimnastiko in tako je  bila 

ura v glavnem namenjena telovadbi na orodju in to je 

bila športna panoga, ki me je navdušila. Zelo rad sem 

igral tudi košarko in nogomet. Navdušenje za orodno 

telovadbo me je pripeljalo v društvo Partizan, ki je 

bilo v tem času športno zelo razgibano, gimnastika pa 

je bila v Škofji Loki množična in kvalitetna. Bilo je 

kar nekaj odličnih orodnih telovadcev in ob skupni 

vadbi smo tudi mladi hoteli čim prej napredovati.  

Pionirska, kasneje pa mladinska vrsta,  smo pogosto 

tekmovali na gorenjskih, republiških in tudi na 

državnih prvenstvih v orodni telovadbi. 

Kako ste se potem znašli v rokometnih vodah ? 

Veselje do orodne telovadbe in pobude, da začnem 

delati kot vaditelj, me je pripeljala na Visoko šolo za 

telesno kulturo. Želja je bila postati trener v orodni 

telovadbi. V tem obdobju sem že vodil treninge 

mladih orodnih telovadcev, kjer smo dosegli kar 

nekaj dobrih rezultatov. Na  treningih sem vključeval 

tudi igre z žogo, ki mi niso bile tuje, razen rokometa. 

Ta igra me ni privlačila in že na prvih urah rokometa 

na  Visoki šoli me je prof. C. Pavčič opozoril, da je 

moje znanje slabo in predlagal, da se vključim v 

rokometni klub. V Loki je v tem obdobju že obstajal 

rokometni klub in vsakega člana so z veseljem 

sprejeli. Igralci v ekipi so že dobro poznali rokometno 

igro in vsa igralna mesta so bila zapolnjena.  Najbolj 

nezaželeno mesto je bilo igralno mesto »pivota«, ki so 

se ga vsi branili in prav na tem položaju krožnega 

napadalca sem začel igrati rokomet in ga tudi 

zaključil.  

Dolga leta ste uspešno nastopali za člansko ekipo 

kot igralec, tudi v II. Zvezni jugoslovanski ligi. 

Leta 1966 sem prvič začel igrati z ekipo Škofje Loke 

v Gorenjski rokometni ligi. Rokometna igra je postala 

vse bolj priljubljena, s soigralci smo postali odlični 

prijatelji, dobra »klapa« in tako smo v sezoni 1971/72 

postali gorenjski prvaki. Od tega leta je ista ekipa iz 

Škofje Loke samo še napredovala. Homogenost, 

tovarištvo, vse bolj kakovostno delo trenerjev in želja 

po uspehu nas je pripeljala v enotno slovensko ligo in 

leta 1976 smo osvojili naslov prvaka Slovenije in s 

tem uvrstitev v II. Zvezno rokometno ligo, kjer so 

tekmovale ekipe, kot so Slovan, Celje, Zagreb, Split. 

Vse to se je odražalo tudi pri zanimanju občinstva in 

rokometna igraje postaja v Loki vse bolj uveljavljen 

vrhunski ekipni šport. Seveda se je bilo z uvrstitvijo v 

tak kakovostni razred  potrebno marsičemu 

odpovedati in vedno več trenirati. Treningi postanejo 

vsakodnevni, potovanja dolga in po končani sezoni 

1977 leta sem zaključil s tekmovanjem. Bil sem 

mnenja, da je bil trud poplačan z dosego ciljev, ki 

smo si jih vsi »stari« igralci želeli. Od majhnega 
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kluba je zraslo res imenitno rokometno društvo, ki še 

vedno opravlja vrhunsko poslanstvo.  

Določeno obdobje ste bili tudi predsednik 

rokometnega kluba ? 

V začetnem obdobju so v rokometnem klubu delali 

predvsem igralci, ki so skrbeli za vse funkcije v 

klubu, da je rokometna igra živela. Tako sem tudi 

sam, v obdobju 1976/68, kot predsednik vodil 

rokometni klub. S popularizacijo rokometa smo 

pridobili nove ljubitelje, ki so prevzeli odgovorne 

naloge predvsem pri zbiranju sponzorjev in finančnih 

sredstev, sam pa sem rajši igral in istočasno začel tudi 

z vodenjem  treningov mlajših. 

Pustili ste tudi neizbrisen pečat pri delu z 

mladimi? 

Z vključitvijo na Visoko šolo za telesno kulturo in z 

vključevanjem v rokomet je prvotna želja postati 

trener orodne telovadbe počasi minila, vse več pa je 

bila želja po treniranju in prenašanju rokometnega 

znanja na druge. Leta 1973 sem opravil izpit za 

trenerja rokometa. Ob moški ekipi se je ustanovila 

tudi ženska rokometna ekipa. Že kot igralec sem leta 

1972  prevzel in vodil žensko ekipo, ki je igrala v 

Ljubljanski conski ligi do leta 1975, ko se ženska 

ekipa razformira. Leta 1994 sem ponovno začel 

treniranje ženske ekipe Lokastar. Ženski rokomet je 

bil domena Selške doline, vendar pa je v tistem 

obdobju sledil padec popularnosti, predvsem tudi 

zaradi obveznega igranja v Športni dvorani. Dveletno 

delo je bilo dovolj, da se je ženski rokomet uveljavil v 

Škofji Loki. Eno  sezono sem vodil tudi žensko ekipo 

v Stražišču, ki je igrala v II. državni ligi  

Prvi ste začeli organizirati tekmovanja za 

najmlajše na nivoju takratne občine ? 

Delo z mladimi postane moje najljubše obdobje. 

Zaposlen na Osnovni šoli Petra Kavčiča začnem 

ustanavljati rokometne krožke in mlade navduševati 

za rokometno igro.  Na nivoju takratne občine so 

organizirana občinska tekmovanja, v republiškem 

merilu se uvajajo tekmovalni sistemi za pionirje in 

Škofja Loka postaja  vse bolj prepoznavna pri delu s 

temi kategorijami. Z zaposlitvijo na tedanji ZTKO se 

moje vključevanje v rokometno delo z najmlajšimi še 

poveča. Kot predsednik strokovnega sveta za rokomet 

začnemo z organizacijo tekmovanj za vse kategorije 

pionirjev in pionirk v občini, organizirani so seminarji 

za inštruktorje rokometa in rokometne sodnike. Za 

mlade rokometaše smo organizirali tudi priprave 

oziroma letovanja v Fažani, ki so bila zelo dobro 

obiskana. Tak množičen pristop k uveljavljanju 

rokometa se je moral preoblikovati v selekcioniranje 

posebno mlajših ekip. Treningi  z mladimi so mi bili v 

veselje, saj sem poleg rokometnih prvin lahko 

prenašal tudi znanje, ki sem ga poznal iz gimnastike. 

Mnenja sem, da morajo biti treningi za mlade, ki 

iščejo priložnosti za uveljavljenje, raznovrstni, polni 

novih spoznanj in ponuditi več informacij tudi iz 

drugih športnih panog.  S tem bogatimo igralčeve 

fizične in umske sposobnosti. Tako smo leta 1980 

postali prvaki. Leta 1981, 1983, 1987 so starejši dečki 

osvojili 2. mesto v Sloveniji, 1983 pa smo skupaj z 

mlajšimi dečki osvojili naslov prvaka Slovenije. V 

obdobju  trinajstih let je istočasno potekala tudi 

občinska rekreacijska liga  za odrasle, kjer je vsako 

leto sodelovalo tudi več kot 10 ekip.   

 

 

 

 
Marjan Kalamar v svojem značilnem slogu. 
 

Vse življenje pa ste zavezani športu? 

Moje življenje je res povezano s športom. Že mlad 

sem spoznal možnosti, ki jih ponuja šport. V tem 

zgodnjem  času sem našel prijatelje in družbo, ki me 

je vzpodbujala in  neprestano vodila dalje in k ciljem, 

ki sem jih dosegel. Kasneje, ko sem se vključil v delo 

z mladimi, sem spoznal  nove vrednote športa in 

sodelovanje  z mladimi je ponudilo zopet nove 

razsežnosti. Znanje, pridobljeno na Visoki šoli, sem 

vseskozi prenašal na mlade in ne samo v rokometu, 

ampak tudi v gimnastiki, smučanju, plavanju in ne 

nazadnje tudi v delo, ki ga opravljam. Kot organizator 

rekreacije na Športni zvezi že trideset let organiziram 

in pripravljam različna rekreacijska tekmovanja 

namenjena odraslim, sodelujem pri vključevanju 

otrok v različne športne programe in se s športnimi 

društvi dogovarjamo o novih pogojih za vključevanje 

v športne aktivnosti mladine in odraslih.   
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Rojstvo prve ženske ekipe           
 
Ob moški ekipi pa je vse bolj rasla želja  po ustanovitvi ženske ekipe.S polnim angažiranjem Smiljane Škarabot-

Oblak, se zbere nekaj deklet, ki se v sezoni 1967/68 prijavijo za tekmovanje v Ljubljanski conski ligi. Rade Ojdanič 

je postal tudi trener ženske ekipe kasneje pa sta trenerske posle z žensko ekipo prevzela Marjan Kalamar in Brane 

Jeršin. 

Kot zanimivost naj zapišemo, da je prvo uradno tekmo loških rokometašic sodil Igor Stupnišek, ki je kasneje postal 

profesionalni trener in se preselil v Škofjo Loko. Med začetnicami ki so orale ledino loškega ženskega rokometa, so 

bile igralke: Smiljana Škarabot,Vanja Potočnik,Vida Oblak, Špela Peternel,Nataša Finžgar,Vanda Štiglic,  

Sonja Sodnikar, Stanka Emeršič, Irena Mrak, Bojana Jeras, Mehida Mehonić, Ivanka Rupar, Nada Babnik,  

Krelj, M.Oblak, Tončka Inglič, Šifrer, Nada Biček, Kovač, Vesna Harej, Jugovic, Oširme in druge. 

 

Sezona 1967/68 so prvič  nastopile v novo formirani ljubljanski conski ligi v kateri je nastopilo 5 ekip. 

 

1. Slovan II. 16 15 0 1 132:67 30 

2. Šmartno 16 7 4 5 89:75 18 

3. Selca II. 16 6 2 8 67:109 14 

4. Olimpija II. 16 6 1 9 83:78 13 

5. Škofja Loka 16 2 1 13 45:101 5 

 

 

 
 

Stojijo od leve: Sonja Sodnikar,Marjeta Lipušček ,Vanja Potočnik,Smiljana Škarabot,Vida Oblak 

Čepijo: Marjanca Zatler,Jaro Kalan,Damjana Poljanec,Ivanka Rupar,Vanda Štiglic
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Loške rokometašice imajo svojevrsten rekord.  Na sicer regularni tekmi s Šmartnim pri Litiji je bil končni rezultat 

samo 1 : 1. Ločanke so ob polčasu vodile 1 : 0. Veliko število rokometnih strokovnjakov in pregledane strokovne 

literature ter statističnih podatkov s področja rokometnega športa je potrdilo,  da zlepa ne najdejo tekme, na kateri bi 

bila dosežena samo dva gola. 

 

1972/73 Ljubljanska conska rokometna liga – ženske 

Trenerja: Jeršin-Kalamar 

 
1 Olimpija B 18 16 0 2 367 189 32  

2 Kamnik 18 15 1 2 327 179 31  

3 Čromelj 18 14 1 3 303 165 28 (-1) 

4 Radeče 18 12 0 6 285 183 24  

5 Škofljica 18 7 0 11 202 282 13 (-1) 

6 Šešir 18 6 1 11 177 232 12 (-1) 

7 Borec B 18 6 0 12 122 215 10 (-2) 

8 Zagorje 18 5 1 12 182 281 10 (-1) 

9 Alples B 18 2 0 16 171 317 4  

10 Sava B 18 5 0 13 87 164 1 (-9) 

 

Za ekipo Šeširja so igrale: 

Oblak 48 Potočnik 46 

Šifrer 13 Biček 11 

Kovač 8 Hure 4 

Vidmar 3 Jugovic 2 

Inglič 14 Ošimre 1 
 

 
Ženska ekipa RK Šešir na turnirju leta 1971 v Idriji 

Od leve proti desni: Marjan Kužel vodja potovanja, Vida Oblak,Vida Zaletel, Košir,Smiljana Škarabot, Tončka 

Inglič, Milena Ošina,Ana Vidmar,Damjana Poljanec,Jože Galof tehnični vodja 
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Zgoraj od leve proti desni: Vida Oblak,  Marjan Kalamar-trener,neznana , Špela Peternelj, Marinka Pipan,      , 

Čepijo: Vanja Potočnik, Ana Vidmar, Sonja Šivic, Nataša Finžgar, Vesna Harej 

 

Ženska ekipa, ki je nastopala v senci moške ekipe je sicer z malo uspehov nastopala vse do leta 1975.Zaradi sprejetja 

»zloglasnih » portoroških sklepov se primat ženskega rokometa  za nekaj let Preseli v Železnike oziroma Selca kjer 

se dekleta pod pokroviteljstvom industrije Alples imela vidno vlogo v ligaškem tekmovanju nekdanje Jugoslavije. 
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VANJA ZUPANEK rojena Potočnik-igralka z 

najdaljšim stažem  

 

KDAJ IN KAKO STE PRIČELI Z VADBO 

ROKOMETA? 

Z rokometom sem se prvič seznanila pri telovadbi v 

osnovni šoli pod mentorstvom profesorice Zofke 

Kafol. Resneje pa sem začela igrati v 8. razredu  pri 

klubu Šešir.  Dekleta smo takrat igrale bolj zaradi 

veselja in druženja. Igrale smo na igrišču v Puštalu, 

tudi v dežju in snegu. Na tekme  v Ribnico, Črnomelj 

in Ljubljano so nas vozili trenerji, igralke in 

rokometni navdušenci. Denarna sredstva za igranje, 

drese in trenirke smo zbirale s srečelovi na 

izseljeniških piknikih na gradu in z organizacijo 

silvestrovanja v Partizanu. Večji del pa so prispevali 

naši pokrovitelji. Dejstvo je, da je bil ženski rokomet 

takrat še v povojih, zato je primanjkovalo deklet. Pred 

tekmo smo jih hodili iskat na dom, dogodilo pa se je 

celo, da so igrale noseče igralke .  

 

KDO SO BILI VAŠI TRENERJI? 

Trenerji so se menjali zelo pogosto. Pravzaprav je bil 

trener tisti, ki je imel čas in dovolj volje, da se je 

ukvarjal s tem. Nekaj imen trenerjev: 

RADOVAN OJDANIČ, JARO KALAN, SMILJANA 

ŠKARABOT (bila je tudi igralka), MARJAN 

KALAMAR, MARJAN KOŽELJ,JERŠIN BRANE. 

 

 

LETA 1972 STE SE UVRSTILE V 

LJUBLJANSKO CONSKO LIGO, KJER STE 

NASTOPALE TRI SEZONE? 

Tekme so bile v Ljubljani v Tivoliju in na 

Kodeljevem, v Ribnici in Črnomlju… 

 

LETA 1975 SE ŽENSKA EKIPA V ŠKOFJI 

LOKI RAZPUSTI, ZARADI PORTOROŠKI H 

SKLEPOV, IN SE ŽENSKI ROKOMET 

PRESELI V ŽELEZNIKE, ALI STE TUDI VI 

KAJ NASTOPALI ZA ALPLES? 

Za Alples nisem nikoli igrala. Leta 1974 sem si 

poškodovala prst na roki na tekmi na Igu. S tem se je 

zaključila moja 10-letna rokometna kariera. Na koncu 

sem bila tako rekoč že »stara mama«, bila sem ena 

najstarejših igralk v klubu. Najdlje pa je vztrajala  

VIDA  OBLAK. 

 

TUDI VAŠA OTROKA STA SE UKVARJALA Z 

ROKOMETOM? 

Imam dva otroka in oba sta igrala rokomet. Starejši 

sin Gregor je začel z igranjem rokometa v drugem 

razredu osnovne šole. Bil je vratar in je igral tudi za 

kadetsko reprezentanco. Po devetih letih je zaključil z 

igranjem rokometa in se posvetil še ostalim športom. 

Hči Vesna je začela z rokometom v petem razredu 

osnovne šole in vztrajala do konca srednje šole. Igrala 

je za kadetsko in mladinsko žensko reprezentanco. Z 

rokometom je prenehala zaradi poškodbe kolena in 

študija. 

 

KAKO PA DANES, ALI SI ŠE KDAJ 

POGLEDATE KAKŠNO ROKOMETNO 

TEKMO OZIROMA MOGOČE OBIŠČETE 

TUDI KAKŠNO ŠPORTNO DVORANO? 

Dokler sta otroka še igrala, sem si kakšno tekmo 

ogledala še v živ, na Podnu. Danes pa spremljam 

rokomet le preko televizijskega zaslona.   
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Prvo novačenje igralcev iz drugih rokometnih sredin 
Prva "tujca",  ki sta pristopila k loškim rokometašem, sta bila brata Peter in Pavel Pipp. V spomladi 1967 sta prišla iz 

bližnjega Rokometnega kluba Žabnica, ki je ravno z njuno pomočjo že v letu 1960 pričel aktivno igrati. v gorenjski 

ligi. 

 

  
 

Peter Pipp igralec in dolgoletni 

funkcionar 
 

Kadar nanese beseda o škofjeloškem rokometu velikokrat 

ne moremo mimo imena Petra Pipp-a . Več kot štirideset let 

je minilo, odkar sta z bratom Pavlom prestopila kot aktivna 

igralca iz rokometne ekipe Žabnice med škofjeloške 

rokometaše. Čeprav se je njegova aktivnost na 

tekmovalnem športu končala koncem šestdesetih let, je vse 

do danes ostal zvest škofjeloškemu rokometu. Prosili smo 

ga, da nam kar sam pove kaj več o njegovem delu v klubu. 

 

Več kot štirideset let delujete v Škofji Loki, čeprav ste 

svoje dni živeli v Žabnici?  

 
Pred prihodom v Škofjo Loko sem pet let skupaj z bratoma 

Andrejem in Pavlom aktivno igral za ekipo Žabnice v 

gorenjski ligi. Ekipa Žabnice je v tistih časih predstavljala 

kar močno ekipo, ki je večkrat krojila sam vrh Gorenjske 

lige. Leta 1966 sva z bratom dvojčkom odslužila vojaški 

rok in na prigovarjanje takratnega vodstva škofjeloških 

rokometašev, v kateri je bil najbolj vztrajen Rade Ojdanič, 

za »zaboj piva«, prestopila v ekipo Škofje Loke.  

 

Po končani tekmovalni karieri ste ostali v rokometu in 

delovali v organih škofjeloškega društva.  

 

Moje aktivno igranje rokometa se je končalo v začetku 

sedemdesetih let. Služba in druge obveznosti so mi 

narekovale, da opustim tekmovalni del rokometa, ki je 

takrat nastopalo v Gorenjski ligi. Ambicije škofjeloškega 

rokometa so začele preraščati amatersko delovanje, zato se 

je začel klub pripravljati tako v organizacijskem kot 

tekmovalnem športu na nivo profesionalizma. Tudi igralski 

kader je pričel prihajati iz bližnjih in daljnih rokometnih 

društev. 

Vse to je narekovalo, da smo se morali kadrovsko ojačati 

tudi znotraj organov kluba, kjer sem delal in pomagal na 

področju propagande in obveščanja, pripravi biltenov, 

organizacijah domačih tekmovanj in turnirjev, pridobitvi 

manjših sponzorjev, ter druge vrste pomoči aktualnim 

predsednikom društva in posameznim članom izvršnega 

odbora.    

  

Koliko časa opravljate ta dela in zakaj? 

 

Že v uvodu je zapisano, da sem po aktivnem igranju ostal v 

društvu, kjer sem po svojih močeh pomagal in deloval v 

organih kluba. Vedno se nam je in se še dogaja, da aktivni 

igralci odidejo iz društva in se le redki odločijo za aktivno 

delovanje v društvu. Največjo pomoč pri delu v raznih 

odborih in pri organizaciji kluba so nam vedno nudili starši 

aktivnih igralcev, ki pa so navadno svoje delo zaključili, 

skupaj s končano igralsko kariero svojih otrok.   

 

Moje delo v klubu je bilo tako vezano zgolj na ljubiteljsko 

dejavnost rokometne igre, v kateri sem vedno našel dovolj 

časa in osebnega odpovedovanja za to atraktivno športno 

panogo, ki ima v Škofji Loki, predvsem pa na Gorenjskem 

vodilno vlogo med ekipnimi športi. Moram pa poudariti 

tudi to, da je v teh letih delovanja v klubu ostala le peščica 

zanesenjakov, ki s svojim entuziazmom in resnim delom 

veliko prispevajo k bogatitvi in pomembni vlogi 

škofjeloškega rokometa.       

 

Kaj bi še lahko povedali za konec najinega pogovora?  

 

Želim, da bi škofjeloški rokomet ostal na nivoju 

kvalitetnega športa, da bi ohranil primat najbolše ekipe na 

Gorenjskem in nenazadnje, da bi našli kvalitetnega 

sponzorja, ki bi s svojo finančno pomočjo na dolgi rok nudil 

kvalitetno rokometno tekmovanje, ki bi sčasoma nastopalo 

v evropski ligi. Škofja Loka si to nedvomno zasluži. Tako 

dediščino bi rad zapustil novim članom v organih kluba in 

vsem ljubiteljem te atraktivne igre. 
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Lepo  urejena  izložba na loškem »Placu«   

 

 

 

 

 

 

Od Gorenjske do II. Jugoslovanske zvezne lige                    1968-1978 
 
Tega, da se je loški rokomet, enako kot tudi drugi športi, nenehno boril s finančnimi težavami, ni potrebno posebej 

poudarjati.Ekipa je nastopala pod imenom Škofja Loka. V tekmovalni sezoni 1968/69, klub pokroviteljsko prevzame 

tovarna klobukov Šešir, po zaslugi Valterja Galofa– direktorja Šeširja. Poznejši direktor Miro Pinterič eden od prvih 

rokometnih začetnikov  v  Škofji Loki pokroviteljstvo Šeširja vzdržuje vse do sezone 1974/75. 

Tovarna je zagotovljala tudi kombi  za prevoze na gostovanja. 
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Sezona 1968/69 gorenjska liga  

Trener: Rade Ojdanič 

 
1. Veterani 12 11 1 0 301 221 23  

2. Kamnik 12 7 2 3 307 268 16  

3. Selca 12 7 0 5 259 223 14  

4. Škofja Loka-Šešir 12 6 2 4 241 214 14  

5. Žabnica 12 5 1 6 237 314 11  

6. Kranjska gora 12 2 0 10 204 314 4  

7. Jesenice 12 1 0 11 199 277 1 -1 

          

Ekipi Tržič b in Sava b nastopata izven konkurence.       

 V II. Gorenjski ligi nastopa ekipa Šešir  b - zadnje 10.  mesto z 2 zmagama in 16 porazi.    

Nastopa še v sezonah 1969/70 in 1970/71.        

 

Za ekipo Škofje Loke - Šešir  so igrali: 
Ivanušič vratar  Pavel Pipp igralec 10 

Fedja Vraničar vratar  Andrej Žargi igralec 11 

Franc Podnar igralec 83 Kejžar igralec 6 

Rade Ojdanič igralec 42 Jože Galof igralec 4 

Marjan Kužel igralec 30 Poljanec igralec  

Marjan Kalamar igralec 21 Vodopivec igralec  

Jaro Kalan igralec 19 Janek Kalan igralec  

Peter Pipp igralec 15    
 
Predsednik     1969-1970 

†Anton Posedi   
Redki so bili predsedniki našega rokometnega kluba, ki niso izhajali iz vrst 

škofjeloških rokometašev. Eden takšnih je bil Anton Posedi, ki je imel v času 

svojega predsedovanja od leta 1969 do 1970 samostojno obrt finomehanike 

na Sp. trgu v Škofji Loki. Bil je eden redkih loških obrtnikov, ki je imel za 

potrebe opravljanja svojega poklica lastni kombi. Veliko zaslugo za prevzem 

funkcije predsednika kluba, gre pripisati njegovemu takratnemu sodelavcu in 

znancu Jožetu Galofu, ki ga mu je uspelo prepričati, da je prevzel mesto 

predsednika. Ožje vodstvo kluba in igralci pa so bili tako prepričani, da bodo 

z prevzemom funkcije, deležni tudi prevozov na tekmovanja z njegovim 

kombijem.  

Zaradi družinskih razmer se je kmalu preselil v Kranj, kjer je nadaljeval s 

svojim poklicnim delom, po več kot desetih letih pa je zapustil tudi Slovenijo 

in se leta 1982 za stalno preselil na Portugalsko. Tako smo loški rokometaši 

za njim izgubili vsak stik.    

Občasno se je še vračal na obisk v Slovenijo, v Škofjo Loko, kjer je preživel 

svoja ustvarjalna leta pa le dvakrat ali trikrat.  Njegove življenske moči so 

zaradi dolgotrajne bolezni pričele pešati, smrt pa ga je pred tremi leti doletela 

v daljni Portugalski, kjer je v mestu Guimaraes našel svoje zadnje 

počivališče 
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Sezona 1969/70 Gorenjska rokometna liga 

Trener Jaro Kalan 
 

Za to obdobje je pomembno tudi to, da klub dobi prvega (polovičnega) profesionalnega trenerja (Jaro Kalan – 4 ure 

rokomet in 4 ure smučanje), ki ekipo prevzame v tekmovalni sezoni 1969/70 in jo trenira 3 tekmovalne sezone.  

Pod njegovim vodstvom ekipa v sezoni 1971/72 osvoji 1. mesto v Gorenjski rokometni ligi.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
V Sloveniji in svetu poznani športni delavec Jaro Kalan, ki danes 

opravlja funkcijo direktorja Smučarske zveze Slovenije je bil prvi 

profesionalni trener za rokomet v Škofji Loki, resnici na ljubo je bil 

samo za polovičen delavni čas, saj je drugo polovico opravljal pri 

smučarskem klubu. Pred tem pa je uspešno nastopal tudi za člansko 

ekipo loškega kluba. 

 

Jaro Kalan-igralec in trener 

 
1. Kamnik 14 13 1 0 345 242 27 

2. Sava 14 12 1 1 322 251 25 

3. Kranj 14 9 2 3 336 269 20 

4. Tržič b 14 7 1 6 296 288 15 

5. Šešir 14 7 0 7 239 221 14 

6. Jesenice 14 5 1 8 211 289 11 

7. Žabnica 14 3 1 10 204 329 7 

8. Kranjska gora 14 1 0 13 187 316 2 

 

Za ekipo Šeširja so igrali: 
Jože Debenc vratar   Jaro Kalan   igralec 49 

Fedja Vraničar vratar   Franc Podnar  igralec 67 

Mičo Ojdanič  vratar 1  Dušan Šajna  igralec 14 

Andrej Žargi igralec 8  Marjan Kužel  igralec 19 

Kralj igralec 8  Rade Ojdanič  igralec 25 

Kejžar igralec 5  Jože Galof  igralec  

Janek Kalan igralec 3  Marjan Kalamar  igralec 31 

Janko Vodopivec igralec 1  Brane Koban  igralec  

Tomaž Rupnik  igralec   Tone Koban igralec  

 

 



 33 

Predsednik v obdobju  1970-1971 

Janez Podnar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V svojih vrstah smo imeli tudi predsednike, ki niso nikoli želeli siliti v 

ospredje. Eden takih je bil Janez Podnar, v tistem času zaposlen kot 

elektroinženir v podjetju Instalacije v Škofji Loki. Morda je nanesel 

slučaj ali pa tudi ne, da je v času njegovega predsedovanja za 

škofjeloške rokometaše igral njegov brat France in bil tudi najboljši 

strelec Gorenjske rokometne lige. Janez Podnar je kot predsednik kluba, 

redno spremljal tekme v Puštalu, večkrat pa pomagal pri zbiranju 

finančnih sredstev. Ni mu bilo odveč, da je s svojim osebnim vozilom 

popeljal škofjeloške rokometaše na razna gostovanja. Za rokomet je 

navdušil tudi svojega sina Tomaža, ki je bil v sezoni 1978/ 1979 s svojo 

ekipo tudi mladinski prvak Slovenije, danes pa je priznani kirurg v 

pediatriji.  

 

 

 

Marko Oblak  

Najboljši igralec svojega obdobja in prvi igralec škofjeloškega kluba, ki je bil povabljen v 

republiško člansko reprezenanco Slovenije. 
 

 

                       
Marko Oblak 
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V sezoni 1970/71 pa je v Škofjo Loko prišel tudi tretji  Žabničan Marko Oblak. Prestop tega igralca je bil za tiste 

čase najbolj spektakularen, saj je šlo za kakovostnega igralca, ki je prišel iz kranjskega kluba Mladost, ki je takrat 

nastopal v prvi slovenski ligi. 

Njegov prihod v loške vrste gre iskati predvsem v dejstvu, da je bila njegova izvoljenka doma v Škofji Loki, povrhu 

pa  še aktivna igralka in strokovni vodja ženskega rokometa.   

Z njegovim prihodom se je dvignila tudi kvaliteta škofjeloškega rokometa, saj se je iz takratne Gorenjske lige preko 

Ljubljanske conske lige povzpel v najkvalitetnejšo Republiško rokometno ligo. Poudariti velja, da je bil Marko 

Oblak najboljši strelec Ljubljanske conske lige, na zelo visokem mestu pa ga najdemo tudi med strelci Republiške 

lige. Zapomnili si ga bodo tudi zlati olimpijski reprezentanti Jugoslavije, saj jim je na dveh pripravljalnih tekmah v 

juniju mesecu leta 1972 v hali Tivoli v Ljubljani »zabil« skupno kar deset golov, svetovno znanemu vratarju Abasu 

Arslanagiću  pa vseh šest sedmercev. 

Še danes kroži resnična anekdota, da je kot vojak pod lažnim imenom nastopal tudi v Slavonsko Baranjski rokometni 

ligi, kjer je kljub predčasnemu odhodu iz Belega Manastira ostal in postal najboljši strelec Slavonske rokometne lige. 

Službene dolžnosti so ga leta 1976 prisilile, da je moral končati svojo uspešno športno pot ter se posvetiti tudi svoji 

mladi družini.  

 

Sezona 1970/71 gorenjska liga  

Trener: Jaro Kalan 
 

1. Alples 18 15 0 3 259 144 30  

2. Šešir 18 13 2 3 362 227 28  

3. Sava 18 10 2 6 344 296 22  

4. Jesenice 18 11 0 7 284 271 22  

5. kranj b 18 10 1 7 288 261 21  

6. KRANJ b 18 9 1 8 291 274 19  

7. Tržič b 18 7 2 9 224 247 16  

8. Kranjska gora 18 5 1 12 219 277 11  

9. Križe b 18 3 3 12 237 341 9  

10. Žabnica 18 1 1 16 196 346 2 -1 

 
Za ekipo Šeširja so nastopili: 
      

Franc Podnar igralec 11 Kejžar igralec 2 

Marko Oblak igralec 67 Križaj igralec 2 

Dušan Šajna igralec 53 Finžgar igralec 2 

Jaro Kalan igralec 52 Božnar igralec 1 

Marjan Kalamar igralec 28 Janko Vodopivec igralec 1 

Marjan Kužel igralec 24 Brane Koban igralec   

Rade Ojdanič igralec 11 Svoljšak igralec   

Janek Kalan igralec 8 Bogataj igralec   

Matjaž Eržen igralec 6 Hafner igralec   

Kralj igralec 4 Prevec igralec   

Furlan igralec 3 Jože Debenc vratar   

Janez Pokorn igralec 2 Mičo Ojdanič vratar   

 

Leta 1972 so Ločani postali prvaki Gorenjske in lahko rečemo, da se je s tem letom primat gorenjskega rokometa 

preselil v Škofjo Loko, kjer  ga še danes trdno držijo v svojih rokah. 
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Predsednik v obdobju 1971-1972 

Jože Stanonik 

 
  
 

Bilo je leta 1958, ko je Jože Stanonik kot mladi dijak 

tekstilne šole v Kranju prinesel rokometno žogo v 

Škofjo Loko. Tega leta je namreč v tovarni Motor 

(danes Lth Unitech) v Vincarjih  mlade  sodelavce 

navdušil za to atraktivno igro. V veliko pomoč mu je 

bil takratni sodelavec Andrej Levičnik, kasnejši prvi 

sekretar Rokometne zveze Slovenije, svoje pa so 

takrat dodale tudi politične organizacije v Škofji Loki. 

Prav je, da nam sam pove nekaj o  takratnih časih.  

 
Leto 1958 štejemo v Škofji Loki za začetek 

rokometne igre. Kaj pa kasneje?  Ali je res prišlo 

do krajše prekinitve? 

 
Res je. Ko sem šel služit vojaški rok, je v letih 1959 

in 1960 zagnanost za ta šport malo upadla. Ob 

prihodu domov, leta 1961, pa sem takoj aktiviral 

mlade fante v tovarni Motor, da smo  z resno in 

organizirano vadbo pristopili k tej športni panogi. V  

veliko pomoč nam je bila škofjeloška vojašnica, kjer 

so vojaški rok služili priznani aktivni igralci iz 

takratne Jugoslavije. Seveda ne smemo pozabiti 

takratnega komandanta garnizona majorja Jova 

Ojdaniča.         . 

     
Znano je, da je ravno vojašnica v Škofji Loki 

zibelka rokometa. Ali to drži? 

 
Mirno lahko trdim, da velika zasluga za razvoj 

škofjeloškega rokometa pripada komandantu 

Ojdaniču, ki je kljub strogim vojaškim predpisom 

večkrat omogočil vadbo znotraj vojašnice, ki je v 

tistem času edina imela rokometno igrišče z betonsko 

podlago. Prepričan sem, da je bila naklonjenost 

komandanta  močno povezana z njegovimi tremi 

sinovi, ki so se v času odraščanja aktivno ukvarjali z 

rokometom. Sin Rade je bil aktivni igralec in trener 

ženske ekipe, sin Mičo pa priznani vratar.  

 
Zakaj vas kasneje  ne srečujemo v škofjeloškem 

rokometu ? 

 
Pot me je vodila v politične vode. Leta 1963 sem 

postal  predsednik mladinskega komiteja v Škofji 

Loki in republiški poslanec gospodarskega zbora in 

kasneje tudi predsednik Izvršnega sveta občine Škofja 

Loka. Časa za treninge in aktivno igranje je bilo 

premalo. Sredstev za masovno in kvalitetnejšo igro 

takrat ni bilo, saj je bil rokomet vezan na sredstva 

TVD Partizan.  Moje takratne politične funkcije so mi 

pomagale, da sem za škofjeloške rokometaše pridobil 

dokajšna finančna sredstva za športno opremo in 

stroške prevozov na razna tekmovanja uradnih in 

prijateljskih tekem. To je bil v tistem času velik 

prispevek.  
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Sezona 1971/72  gorenjska rokometna liga  

Trener: Jaro Kalan 
 

1. Šešir 18 18 0 0 476 217 36  

2. Kranj 18 16 0 2 337 215 32  

3. Radovljica 18 11 0 7 301 253 21 -1 

4. Jesenice 18 9 0 9 342 320 18  

5. Preddvor 18 7 2 9 280 294 16  

6. Križe b 18 7 1 10 238 281 15  

7. Tržič b 18 7 0 11 239 282 14  

8. Sava b 18 4 3 11 253 341 11  

9. Kranjska gora 18 5 0 13 240 320 9 -1 

10. Žabnica 18 2 2 14 258 391 6  

 

8.7.1972  kvalifikacije za uvrstitev v ljubljansko consko ligo     

Šešir - Gradišče 23:11         

Šešir - Prule 25:15         

Šešir - Novo mesto 20:13         

 

 
Od leve proti desni:Franc Podnar, Marjan Kužel, Janek Kalan, Marjan Kalamar, Marko Oblak, 

Dušan Šajna, Mišo Cerovski, Lado Trobec, Jaro Kalan 

Spodaj vratarja: Jože Debenc, Mičo Ojdanić 

 

 

 



 37 

Uvrstitev v Ljubljansko consko ligo. 

Za ekipo Šeširja so nastopili: 
 

Jože Debenc vratar  Rade Ojdanič igralec 33 

Mičo Ojdanič vratar  Janez Pokorn igralec 30 

Marko Oblak igralec 147 Jaro Kalan igralec 24 

Franc Podnar igralec 91 Dušan Šajna igralec 21 

Marjan Kužel igralec 52 Lado Trobec igralec 10 

Marjan Kalamar igralec 40 Mišo Cerovski igralec 1 

Janek Kalan igralec 40 Andrej Žargi igralec   

 

Strelci v kvalifikacijah: 
 

Marko Oblak igralec 20 Dušan Šajna igralec 5 

Marjan Kužel igralec 4 Dušan Čater igralec 2 

Hafner igralec 2 Lado Trobec igralec 4 

Janek Kalan igralec 4 Franc Podnar igralec 22 

Marjan Kalamar igralec 5      

 

 
Članska ekipa sezona 1971-72 

Zgornja vrsta od leve proti desni:Franc Podnar, Marko Oblak, Janek Kalan, Mišo Cerovski,                 

,Marjan Kalamar 

Spodnja vrsta:Lado Trobec, Milovan Ojdanić, Jaro Kalan, Dušan Šajna 
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Prispevek loških rokometašev k osvojitvi prve zlate Olimpijske medalje  
 

 

 

Že uvodoma smo zapisali, da se je rokometna igra prvič na olimpijskih igrah igrala leta 1972 v  Münchnu. Zlato 

medaljo je osvojila  ekipa Jugoslavije,  za katero so takrat nastopala znana imena, ki so danes v svetu kakovostni 

strokovnjaki rokometnega sporta. Nastejmo samo nekaj imen:  Arslanagić, Horvat, Lazarević, Vidović, Pokrajac, 

Zorko, Lavrnić, Miljak, Pribanić, Popović in drugi. Reprezentanco sta takrat vodila znana strokovnjaka, trener Vlado 

Štencel in, danes žal pokojni, Ivan Snoj. V pripravljalnem obdobju je reprezentanca odigrala tudi dve tekmi s 

škofjeloškimi rokometaši, ki jih je okrepilo nekaj igralcev iz Kamnika. Obe tekmi sta bili odigrani v mesecu juliju 

leta 1971 v Ljubljani v hali Tivoli. V obeh so seveda zmagali reprezentantje Jugoslavije. Prva tekma se je končala z 

rezultatom 36 : 20,  druga pa z rezultatom  42 : 16. Najboljša loška strelca na obeh tekmah  sta bila  Marko Oblak z 

10  in Franc Podnar z 9 goli. Kot zanimivost naj zapišemo, da je reprezentančni vratar  Arslanagić slovel za 

najboljšega vratarja sedemmetrovk na svetu. Marko Oblak je na obeh tekmah šestkrat izvajal najstrožjo kazen in 

šestkrat  premagal svetovnega asa. To je vratarja Arslanagića tako razjezilo, da se je pričel vesti nekulturno. Trener 

Štencel ga je za kazen poslal na stopnice tivolske dvorane nabirat kondicijo za naporne tekme olimpijskega turnirja.  

  

 
Skupinska slika olimpijske  reprezentance Jugoslavije in škofjeloških rokometašev 
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Sezona 1972/73 ljubljanska conska liga   

Trenerja: Jaro Kalan - Igor Stupnišek 

 
Z uvrstitvijo v LCRL se je tudi organizacijski nivo kluba precej dvignil, delavno mesto profesionalnega trenerja za 

poln delavni čas prevzame Igor Stupnišek in že v prvi sezoni, v kateri je bil cilj seveda obdržati status conskega 

ligaša, je ekipa presenetila vso slovensko javnost in osvojila na koncu odlično 3. mesto, Marko Oblak pa je postal 

celo prvi strelec lige z doseženimi 140 zadetki.  

 

 

1. Kamnik 22 18 1 3 475 364 37  

2. Mokerc 22 15 3 4 389 303 33  

3. Šešir 22 16 1 5 397 319 33  

4. Duplje 22 14 1 7 400 352 29  

5. Novo mesto 22 11 1 10 310 310 23  

6. Sava 22 8 3 11 343 372 19  

7. Olimpija 22 9 0 13 413 418 18  

8. Alples 22 9 0 13 348 360 18  

9. Križe 22 8 2 12 338 368 18  

10. Hrastnik 22 8 1 13 282 351 17  

11. Prule 22 5 1 16 361 463 11  

12. Zagorje 22 4 0 18 312 401 7 -1 

 

 

Za ekipo Šeširja so nastopili: 

 

Marko Oblak igralec 140 Dušan Čater igralec 2 

Franc Podnar igralec 88 Debenc igralec 1 

Marjan Kalamar igralec 35 V.Hafner igralec 2 

Janez Pokorn igralec 32 J.Orešnik igralec  

Brane Bregar igralec  Andrej Žargi igralec  

Janek Kalan igralec 29 Mičo Ojdanič vratar  

Marjan Kužel igralec 18 Jože Debenc vratar  

Dušan Šajna igralec 14 Mišo Cerovski igralec  

Lado Trobec igralec 9    

 
 

Z nastopom profesionalnega trenerja Igorja Stupniška leta 1972 se je pot uspehov pričela strmo dvigati.Lahko 

rečemo, da se je z njegovim prihodom nastopi »zlata doba loškega rokometa«. 

 

Za to obdobje je značilen izredno hiter  rezultatski vzpona članske ekipe, ki jev petih tekmovalnih sezonah, iz 

Gorenjske lige (prvaki 1971/72), preko LCRL (Ljubljanske conske rokometne lige v sezonah 1972/73 in 1973/74) in 

SRL (slovenske rokometne lige) v sezonah 1974/75 in 1975/76 (ko osvojimo naslov prvaka Slovenije), 

napredovala v 2. zvezne (Jugoslovanske) rokometne lige – sever, kjer že v tretji sezoni nastopanja na tem nivoju 

(1978/79), zabeležimo največji ligaški uspeh - 6. mesto. 
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Igor Stupnišek – prvi profesionalni trener s polnim delovnim časom 
 

Kot prvi pravi profesionalni trener je Bosanec s slovenskimi koreninami v Škofji Loki dosegel izjemne uspehe s 

člansko ekipo in njegova zasluga je da si je rokomet v mestu pod Lubnikom začel pridobivati  mesto med športi, ki 

ga danes zaseda. 

S svojim neverjetnim občutkom za pripravo igralcev na tekme je mnogokrat premagal precej boljše ekipe kot je bila 

njegova 
 

ROJENI STE V BOSNI IN HERCEGOVINI, KJER STE SE PRVIČ SREČALI Z ROKOMETOM, 

VELIKIM, PREDVIDEVAM?  
 

Veliki rokomet je bil res prva oblika, s katero sem se srečal, a le kot gledalec. Spominjam se, da sem si leta 1948 

ogledal tekmo med Milicionarjem iz Sarajeva in ekipo Polizai z Dunaja. Rokomet sem spoznal seveda v osnovni 

šoli, aktivno pa sem začel igrati leta 1953, ko sem bil tudi prvič registriran. Do leta 1959 sem igral za ekipo TVD 

Partizan iz Zenice. Istočasno pa sem se ukvarjal še s smučarskim tekom. Ko je v Zenico prišel  trener, Slovenec Sašo 

Novak, smo vsi mladi tekači močno napredovali. Leta 1958 sem se udeležil tudi I. igmanskega marša v smučarskem 

teku na 30 km. 

 

ŽIVLJENSKA POT VAS JE NATO PRIPELJALA V SLOVENIJO, ROKOMET PA JE BIL ŽE RDEČA  

NIT VAŠEGA ŽIVLJENJA? 

 

Leta 1959 sem prišel Ljubljano na študij metalurgije.  Dobre pol leta po prihodu sem začel igrati za Olimpijo, ki je 

bila takrat študentski klub in že tisto leto nam je uspelo zmagati v conski ligi in se uvrstiti v republiško. Nato sem 

dve leti nastopal za ekipo Šentvida, kjer sem prvo sezono samo igral, v drugi sezoni pa sem že prevzel tudi vlogo 

trenerja. Po prihodu v Šentvid sem začel obiskovati  seminar za trenerje pri mag. Cvetu Pavčiču, istočasno pa sem 

napravil tudi sodniški izpit. Naš mentor je bil prof. Krešo Petrovič, oče pokojnega smučarja Roka Petroviča. 

Nato sem odšel v Medvode, kjer sem delal kot trener igralec in isto vlogo sem potem opravljal še v Kamniku. Nato 

sledi odhod v Škofjo Loko.  Leto in pol sem treniral tako Kamnik kot Škofjo Loko. Poslovilno tekmo sem kot igralec 

igral ravno na srečanju med tema dvema ekipama. Kot sodnik pa sem sodil finalno tekmo slovenskega pokala za 

dekleta leta 1967 v Slovenj Gradcu med Alplesom in Kranjem. Zmagala je ekipa iz Železnikov s 13:12. 

 

 

 

LETA 1972 STE PRIŠLI V ŠKOFJO LOKO IN TU PUSTILI KOT TRENER NEIZBRISEN PEČAT? 
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V Škofjo Loko sta me povabila Marko Oblak in Jože Galof. Kot sem že dejal, sem določeno obdobje, ko sem že 

treniral v Škofji Lok, še vedno vodil tudi ekipo Kamnika. 1. marca 1974 sem se v Škofji Loki tudi zaposlil kot 

profesionalni trener, konec tega leta pa se tudi preselil v novo lastniško stanovanje na Partizanski cesti in se očitno 

takrat zapisal Škofji Loki. Ob mojem prihodu je ekipa nastopala v conski ligi in po načrtih naj bi vsake štiri leta 

napredovali v višjo ligo. To nam je uspelo že v dveh letih, tako da smo nato dve sezoni igrali v republiški  in nato v 

II. Zvezni jugoslovanski ligi. Najboljša uvrstitev v II. Zvezni ligi je bilo 6. mesto, kar menim, da je bil izreden uspeh. 

Mladinska ekipa je leta 1980 osvojila naslov slovenskega prvaka in ekipa kadetov je ta uspeh ponovila leta 1985. 

Obe omenjeni ekipi sem vodil kot trener. 

 

DOLGA LETA STE BILI TUDI SELEKTOR OZIROMA ČLAN STROKOVNIH VODSTEV MLADIH 

REPREZENTANC SLOVENIJE? 

 

6 let sem skupaj z Silvom Kristanom iz Ljubljane vodil mladinsko žensko reprezentanco, ki je leta 1968 osvojila 1. 

mesto na turnirju »Bratstvo in enotnost« v Bijelopolju v Črni Gori. To je bila prva zmaga kakšne mlade slovenske 

reprezentance na teh turnirjih tako v moški kot ženski kategoriji v vseh športih z žogo. 

12 let pa sem vodil mladinsko reprezentanco, pri kateri pa sem sodeloval z različnimi sodelavci. Največji uspeh pa 

smo dosegli z mladinci leta 1980, ko smo osvojili 1. mesto na turnirju »Bratstvo in enotnost« v Kaću pri Novem 

Sadu. S tega tekmovanja je zanimiva zgodba ta, da smo v finalu premagali prav domačine, reprezentanco Vojvodine. 

Vsa dvorana pa je navijala za Slovenijo.  Nikomur ni bilo jasno, zakaj. Razlog pa je povsem preprost. V Kaću smo 

bili mi že en teden pred prvenstvom na pripravah in igralci ter strokovno vodstvo smo spali pri domačinih po 

domovih in ne v hotelu. Organizatorji so nam ponudili obe možnosti in jaz sem se odločil za prvo, ki je bila očitno 

zadetek v črno. 

 

KAKO DANES KOT UPOKOJENEC GLEDATE NA ROKOMET IN ALI GA ŠE VEDNO PODROBNO 

SPREMLJATE? 

 

Zelo težko je bilo zaključiti  igralsko kariero, prav tako pa tudi trenersko. Danes vidim, da sem se očitno prezgodaj 

rodil, saj ko sem jaz delal v rokometu, še ni bilo pravega profesionalizma, takega kot je danes. Sedaj ko sem 

upokojenec in gledam tekmo domačega kluba, vidim stvari na tribunah, ki jih prej  kot trener s klopi ne vidiš in mi 

niso najbolj pri srcu. Najraje se postavim v kakšen miren kot tribun in si v miru ogledam tekmo s svojimi očmi. 

Običajno pogledam le en polčas, razen če se mi ne zdi, da bo tekma napeta do konca.  Seveda pa rokomet spremljam 

tudi prek časopisov in televizije. Naj pa omenim še, da mi ni všeč oziroma vseeno, kar se dogaja zadnje čase, da na 

tekmah domačega kluba le po redko vidim bivše igralce in menim, da so premalo vključeni v delo kluba. Prav tako 

pa menim, da se tudi premalo spodbuja mlade, doma vzgojene igralce, ki v mlajših kategorijah dosegajo odlične 

rezultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezona 1973/74 Ljubljanska conska liga  
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Trener Igor Stupnišek 
 
Ko je Igor Stupnišek prišel v Škofjo Loko je pripravil tudi program napredovanja v višji rang tekmovanja. Le ta je 

predvideval, da bi nekako v štirih sezonah napredovali v višji rang tekmovanja. In poglej ga zlomka, ekipa prehiteva 

trenerjev program in že v drugi sezoni nastopanja v LCRL preseneti vse, tako loško javnost kot trenerja in osvoji 

prvo mesto in se uvrsti v enotno slovensko rokometno ligo. Če bi se izrazili malo poetično, bi lahko dejali, da se je s 

prihodom Igorja začela rokometna pravljica tistega obdobja. 

 
1. Šešir 22 20 0 2 541 346 40 

2. Mokerc 22 19 0 3 426 328 38 

3. Brežice 22 15 1 6 538 463 31 

4. Krško 22 11 2 9 426 409 24 

5. Novo mesto 22 11 1 10 442 417 23 

6. Duplje 22 11 0 11 387 406 22 

7. Slovan b 22 9 2 11 451 458 20 

8. Olimpija 22 9 2 11 444 458 20 

9. Križe 22 10 0 12 344 389 20 

10. Alples 22 8 2 12 366 370 18 

11. Sava 22 4 0 18 358 496 8 

12. Preddvor 22 0 0 22 348 530 0 

 
Za ekipo Šeširja so igrali: 

 
Jože Debenec vratar   Lado Trobec igralec  

Stane Vrbinc vratar   Franc Podnar igralec 57 

Marko Oblak igralec 67 Janez Pokorn igralec 102 

Brane Bregar igralec 41 Marjan Kalamar igralec 69 

Marjan Kužel igralec 71 Janek Kalan igralec 3 

Dušan Šajna igralec 7 Tomaž Kristan igralec 21 

Vinko Hafner igralec 7 Franc Jordan igralec 69 

Ahmed Mehonič igralec 28 Orešnik igralec 1 

 

 
Po tekmi sklece za nagrado namesto “dnevnic”. 
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Predsednik v obdobju  1973-1974 

Miro Pinterič 
 

 
 
                                                    
Njegovo ime je tesno povezano s škofjeloškim 

rokometnim športom. Bil je med prvimi aktivnimi 

igralci, ki so orali ledino škofjeloškemu rokometu, 

kasneje pa je kot direktor tovarne klobukov Šešir 

pomagal pri sponzoriranju našega kluba.  

Lahko rečemo, da je pod njegovim mentorstvom 

škofjeloški rokomet dosegel vidne rezultate in se 

zasidral med vodilnimi slovenskimi klubi ter prevzel 

primat na Gorenjskem. 

  

Kdaj in na kakšen način vas je pot pripeljala V 

Škofjo Loko?  

 

Po končani gimnaziji, ki sem jo obiskoval v rodnih 

Brežicah, sem leta 1961 nadaljeval študij na tekstilni 

šoli v Kranju ter se tudi zaposlil v tovarni »Šešir«. 

Stanoval sem pri sorodnikih v Škofji Loki in tako 

preko škofjeloških tabornikov spoznal nekatere 

ljubitelje rokometne igre.  

     

Bili ste aktivni igralec in dolgoletni funkcionar v 

klubu. Kaj vse ste počeli v tistih letih razvoja 

loškega rokometa? 

 

Spominjam se, da smo že leta 1961 pričeli s pravimi,  

vendar takrat še prijateljskimi tekmami v Žabnici, 

Medvodah in škofjeloški vojašnici, ki je takrat po 

zaslugi komandanta Ojdaniča rada dovolila uporabo 

edinega rokometnega igrišča v Škofji Loki. Aktivno 

sem igral vse do leta 1967, nato pa nadaljeval z delom 

v organih kluba. Pomagal sem pri barvanju dresov, 

nabavi športne opreme, ko smo znali iz tujine večkrat 

»pretihotapiti« kvalitetno športno opremo. Seveda mi 

je bila pri tem v veliko pomoč tudi moja takratna 

funkcija v podjetju in številna poznanstva s 

poslovnimi partnerji doma in v tujini.    

 

Kdo vse  od vaših sorodnikov je igral pri Ločanih? 

 

Lahko rečem, da se je rokometna igra kar krepko 

usidrala v naši družini. Moj soigralec je bil brat 

Branko, ki danes opravlja dela gospodarja v športni 

dvorani »Poden«, kasneje pa je v članski ekipi 

»Šeširja« nastopal tudi sin Igor ter hči Andreja. Danes 

pa hodim gledat že svojega vnuka Bora.  
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Pokalni prvaki  Gorenjske leta 1974 

Zgoraj z leve proti desni:Igor stupnišek, Marjan Kužel, Ahmed Mehonić, Marjan Kalamar,  

Janez Pokorn, Brane Bregar, Stane Vrbinc 

Spodaj: Jože Debenc, Franc Jordan, Tomaž Kristan, Igor Orešnik  

 

Sezona 1974/75 Slovenska rokometna liga  

Trener Igor Stupnišek 

 
Z uvrstitvijo v višji rang in želji, da ne bi plesali samo eno poletje se ekipa okrepi s štirimi igralci iz Medvod ( Jeršin, 

A. Vrbinc, Kristan in Jordan). Kot novinec v ligi pa ekipa z za ločane borbeno in atraktivno igro prepričljivo ostane v 

ligi, še več osvoji celo šesto mesto.  

V času hitrega napredovanja pa je treba omeniti tudi Janeza Novosela dr. med., ki je bil uradno prvi klubski 

zdravnik, obenem pa je vodil statistiko na prvenstvenih tekmah. 

 

 

1. Inles 22 19 0 3 542 413 38 

2. Slovenj gradec 22 15 0 7 598 446 30 

3. Sevnica 22 14 1 7 502 445 29 

4. Šoštanj 22 12 2 8 468 447 26 

5. Jadran 22 12 1 9 504 490 25 

6. Šešir 22 11 2 9 501 444 24 

7. Izola 22 10 1 11 415 477 21 

8. Branik 22 9 2 11 433 430 20 

9. Tržič 22 9 1 12 401 412 19 

10. Polet 22 8 1 13 468 499 17 

11. Rudar 22 4 1 17 379 457 9 

12. Drava 22 2 2 18 430 581 6 



 45 

Za ekipo Šeširja so igrali: 

 

Marjan Kužel igralec 89 Vrbinc igralec 17 

Ahmed Mehonič igralec 79 Franci Jamnik igralec 4 

Marko Oblak igralec 71 Jože Debenc vratar   

Franc Jordan igralec 48 Orešnik igralec   

Tomaž Kristan igralec 30 Marjan Kalamar igralec 44 

Lado Trobec igralec 26 Janez Pokorn igralec 44 

Brane Bregar igralec 23 Stane Vrbinc vratar   

Jeršin igralec 19    

 
Jeseni 1974 se je pri vračanju s tekme v Predvoru , smrtno ponesrečil naš igralec Brane Bregar. Dan pred tem pa je 

odigral zadnjo tekmo za naš klub v Slovenj Gradcu. Ostal  nam je v lepem spominu. 

 

 
Brane Bregar igralec št.4 

 

.  
Prijateljska tekma z zagrebškim Medveščakom 1974 v Puštalu 
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Predsednik   1975-1976 

Smiljana Oblak 
  

 
 

 

Kako se spominjate začetkov v škofjeloškem 

rokometu ?  

 

Priznati moram, da so zaradi časovnega odmika moji 

spomini na začetke loškega rokometa že zelo zbledeli. 

Kolikor se še spominjam, so me fantje, ki so že 

ljubiteljsko igrali rokomet, povabili k sodelovanju kot 

vodjo administracije pri rokometni sekciji TVD 

Partizan, kjer sem opravljala blagajniške in tajniške 

posle.  

Sprva administracija ni obsegala toliko dela, z 

vključitvijo v Prvo gorenjsko ligo in pridobitvijo 

sponzorja ekipe tovarne klobukov Šešir, pa so se 

povečala tudi dela na področju administracije.  

 

Koliko časa ste aktivno igrali v ženski ekipi ter 

koliko čas steopravljali razne     funkcije in katere 

? 

 

Povedati moram, da me je k rokometu pritegnilo 

druženje s sošolci in sošolkami, ki so z velikim 

navdušenjem sprejeli to atraktivno igro, ki je bila 

takrat še v povojih. Rokometno igro smo spoznavali 

le v šolah, pri rednih urah telovadbe. Ženska ekipa se 

je formirala na podlagi osebnih poznanstev, zlasti na 

gimnazijskih in tudi drugih srednjih ali poklicnih 

šolah. Šele z nastopom trenerja ženske ekipe Radeta 

Ojdaniča, je ta rokometna igra pridobila na svoji 

veljavnosti. Takrat sem se tudi resno priključila ekipi 

in odigrala kar nekaj tekem, pa tudi treniranja ženske 

ekipe sem se lotila. Kasneje je trenersko delo prevzel 

tudi Jaro Kalan. Ženska ekipa je nastopala le v nižjem 

rangu tekmovanj ter na raznih turnirjih v počastitev 

državnih praznikov.  

 

Kdaj in zakaj ste se umaknili iz škofjeloškega 

rokometa? 

 

Zaradi študija, predvsem pa zaradi rojstva hčera, sem 

z nekajletnim aktivnim igranjem prenehala, leta 1975 

pa sem za eno sezono  prevzela tudi funkcijo 

predsednika rokometnega kluba Šešir.  Ni naključje, 

da sem svojega moža, Marka Oblaka, spoznala med 

rokometaši, ko je prišel že kot uveljavljen rokometaš 

igrat iz  stražiške Mladosti v ekipo Šeširja iz Škofje 

Loke. Postali smo mlada družina, ki je ves prosti čas 

posvetila rokometu, saj je bil mož Marko vrsto let 

aktivni igralec, moja malenkost pa je sodelovala pri 

organizaciji znotraj kluba in ob igrišču. S 

prenehanjem aktivnega igranja mojega moža, pa se je 

zaključila tudi najina aktivnost v  škofjeloškem 

rokometu.  

 

Pa še vaš najljubši dogodek iz časov aktivnega 

igranja oziroma dela v klubu?  

 

Moji najljubši spomini so vezani na sam začetek, ki je 

bil povezan z velikim navdušenjem in ljubiteljstvom 

do športa, ki se je začel šele uveljavljati v Škofji Loki. 

Vse je bilo podvrženo amaterstvu in velikim 

improvizacijam, ki pa smo jih z veseljem reševali. 

Bili smo kot velika družina in na ta druženja me 

vežejo najlepši spomini.  

Pa še anekdota, ki se je vedno rada spominjam. Ko je 

moj mož služil vojaški rok, so bile vrste škofjeloških 

rokometašev dokaj oslabljene. Za pomembnejše 

tekme smo zato večkrat organizirali »pobeg« iz 

vojašnice v Belem Manastiru na madžarsko - srbski 

meji. Tik pred tekmo smo ga »vzeli« iz vojašnice, po 

odigrani tekmi pa takoj odpeljali nazaj, da ni  sledila 

huda vojaška kazen.      
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Sezona 1975/76  Slovenska rokometna liga  

Trener Igor Stupnišek 
 

Kljub uspešnem nastopanju in uvrstitvi v višji rang tekmovanja pa Tovarna klobukov Šešir odstopi od sponzorske 

pogodbe, tako da je uprava prisiljena poiskati novega sponzorja v domačem okolju. To ji s podpisom pogodbe z 

tovarno Jelovica tudi uspe, tako se klub preimenuje v RK JELOVICA. V naslednjih letih ob zares blestečih rezultatih 

in odličnem vodenju Igorja Stupniška klub spremlja takratna reklama za izdelke LI Jelovica z »Ne bo vam uspelo, to 

je Jelovica«.   

 

 
 

Ob koncu sezone pa lahko rečemo »SENZACIJA«. Škofjo loko napolni nepopisno veselje in navdušenje, saj so 

rokometaši » SLOVENSKI PRVAKI«. Rokometašem je uspelo to, kar ni uspelo še nobeni rokometni ekipi na 

Gorenjskem, še manj pa Škofjeloški.  

 

Odločilna tekma za slovenskega prvaka se je leta 1976 odigrala v Izoli. Loški rokometaši so bili odločeni, da napnejo 

vse sile za osvojitev tega laskavega naslova. Bodrili so drug drugega, še največ poguma so dajali Marjanu 

Kalamarju, ki je igral na mestu krožnega napadalca. Marjana se še danes drzi rokometno ime Kaco. Za vsako žogo, 

ki jo je sprejel, je pred udarcem na nasprotnikov gol sledil tudi klic soigralca: "Kaco, do konca"! Očitno so bili 

mladim izolskim gledalkam, med katerimi je bila večina italijanske narodnosti,  vzkliki loških rokometasev kar všeč, 

če pomislimo, kakšen pomen v italijanskem jeziku ima besedica "kaco". Bile so tako "navdušene", da so tudi same 

pričele skandirati: "Kaco, do konca"! 

 

1. Jelovica 22 16 3 3 498 424 35 

2. Minerva 22 14 4 4 574 503 32 

3. Jadran 22 12 4 6 521 479 28 

4. Polet 22 12 2 8 561 536 26 

5. Tržič 22 11 2 9 503 501 24 

6. Mlinotest 22 11 2 9 523 539 24 

7. Šoštanj 22 10 2 10 546 518 22 

8. Brežice 22 9 1 12 553 576 19 

9. Izola 22 7 2 13 447 491 16 

10. Dobova 22 5 5 12 469 495 15 

11. Branik 22 5 2 15 446 510 12 

12. Radgona 22 5 1 16 486 547 11 
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Podpis pogodbe z Jelovico 

 

 

 
Zgoraj od leve:Tone Bobnar-predsednik, Lado Trobec, Marjan Kalamar,         ,Marko Oblak, 

Franci Jamnik, FrancJeršin, Marjan Kužel, Igor Stupnišek-trener 

Spodaj: Ahmed Mehonić, Jože Debenc, Primož Kopajtič, Franc Jordan, Tomaž Kristan,  

Dušan Čater-sekretar 
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Za ekipo Jelovice so nastopili: 
 

Franc Jeršin igralec 14 Marjan Kalamar igralec 39 

Marjan Kuželj igralec 38 Andrej Vrbinc igralec 21 

Primož Kopajtič igralec 51 Igor Orešnik igralec 16 

Tomaž Kristan igralec 33 Franci Jamnik igralec  

Marko Oblak igralec 86 Jože Debenc vratar  

Ahmed Mehonič igralec 97 Stane Vrbinc vratar  

Franc Jordan igralec 49 Jože Krek igralec  

Vlado Trobec igralec 54    

 

 

 
Priprave ekipe Jelovice v Umagu leta 1975 

 
Predsednik  v obdobju            1976-1977 

Tone Bobnar 
Lahko rečemo, da je bil Anton Bobnar eden redkih članov 

društva, ki je funkcijo predsednika vzel zelo resno, zlasti če 

upoštevamo, da ni bil nikoli aktivni igralec.  

V tistem času je bil zaposlen v upravi podjetja Marmor 

Hotavlje.   

V vrste škofjeloških rokometašev ga je pripeljalo osebno 

poznanstvo s takratnim direktorjem Jelovice Valentinom 

Kokeljem, direktorjem Šeširja Mirom Pinteričem in nekdanjim 

sodelavcem Igorjem Stupniškom.  

Postal je goreč privrženec rokometnega športa in svoje 

poslanstvo predsednika opravljal nadvse uspešno. Bil je 

zanesljiv v svojem poslu, svoj velik delež pa je prispeval pri 

pridobivanju finančnih sredstev, saj so bila njegova poznanstva 

s poslovnimi partnerji še kako dobrodošla. Pa to še ni vse. 

Znano je da je pri prevozu igralcev večkrat pomagal s svojim 

osebnim vozilom, v kolikor pa mu čas ni dopuščal, je svoje 

vozilo enostavno posodil igralcem.    
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Sezona 1976/77 II.zvezna rokometna liga-sever   

Trener Igor Stupnišek 

 
Liga, kjer tekmujejo SLOVAN, CELJE, ZAGREB, ZAMET, SPLIT, INLES in druge ekipe, ki v jugoslovanskem 

prostoru nekaj pomenijo je prav gotovo velik zalogaj za ekipo, ki je še pred štirimi sezonami igrala v gorenjski ligi. 

Vse to se odraža tudi na zanimanju občinstva. Na tekmah se jih zbere tudi 600 in več.Po 30 in več pa se jih potuje 

tudi na gostovanja, kamor se potuje z avtobusom. Na daljša potovanja pa se potuje z letalom. Sedem zmag ne 

zadostuje za več kot 11. mesto, toda za obstanek je dovolj.  Zato ker je prvak Slovan napredoval v I. zvezno 

rokometno ligo, iz nje pa ni nihče izpadel v II. zvezno ligo – sever.  

V tej sezoni pa se zgodi še ena zelo pomembna stvar za loški rokomet, kot se je pokazalo kasneje. Prvič za 

JELOVICO nastopi 17 letni Franc Peternel, ki je prišel iz Jesenic, na pobudo Igorja Stupniška, ki ga je opazil na 

srednješolskem tekmovanju. Peternel potem v devetih sezonah, kolikor jih je odigral za loško ekipo doseže 1223 

golov, kar ga uvršča na 2. mesto večne lestvice strelcev našega kluba. V ekipi pa se pojavi še eno mlado ime 

Vladimir Polajnar iz Železnikov, starejši brat kasneje slavne jugoslovanske in slovenske reprezentantke Tanje 

Polajnar. 

Uvrstitev in nastopanje v II. ZRL – sever, je prineslo nepozabne dvoboje rokometnih ekip Jelovice in Inlesa  ter  

prestižne dvoboje vodilnih mož, teh dveh uglednih lesnih tovarn ob njem. 

 

 

 

 

 
 

Ekipa Jelovice na pripravah na Pokljuki pred sezono 1976-77 
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1. Slovan 22 18 1 3 550 451 37 

2. Varteks 22 13 4 5 536 469 30 

3. Industromontaža 22 12 3 7 505 494 27 

4. Kvarner 22 12 2 8 517 505 26 

5. Inles 22 9 3 10 457 454 21 

6. Rovinj 22 9 3 10 503 522 21 

7. Slatina 22 10 1 11 433 468 21 

8. Zagreb 22 10 0 12 557 522 20 

9. Senj 22 9 2 11 493 507 19 

10. Rudar 22 7 3 12 455 532 17 

11. Jelovica 22 7 0 15 469 503 14 

12. Sevnica 22 5 0 17 578 566 10 

 

 
O obstanku v ligi je poročalo tudi dnevno časopisje. 

 

Za ekipo Jelovice so nastopali: 
 

TOMAŽ KRISTAN igralec 6 LADO TROBEC igralec 82 

STANE VRBINC vratar 1 MARKO OBLAK igralec 53 

FRANC JERŠIN igralec 9 JANEZ POKORN igralec 44 

MARJAN KUŽEL igralec 37 ANDREJ VRBINC igralec 69 

VLADO POLAJNAR igralec 32 IGOR OREŠNIK igralec  

FRANC PETERNELJ igralec 101 JOŽE DEBENC vratar 1 

MARJAN KALAMAR igralec 10 MARJAN AVGUSTINČIČ vratar  

JURE VEBER igralec 21 DRAGAN MARKOVIČ igralec  

JOŽE RAMOVŠ igralec 1    
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Sezona 1977/78    II.zvezna rokometna liga-sever  

Trener Igor Stupnišek 

 
Po srečnem obstanku v drugi zvezni ligi v prejšnji sezoni, ekipa drugo leto nastopa v zveznem rangu. Od aktivnega 

dolgoletnega igranja se poslovijo Marko Oblak, Marjan Kalamar, Marjan Kužel in legendarni vratar Jože Debenc – 

Osojnk. Za vse štiri bi lahko rekli, da so zaslužni člani kluba. 

Ker se je Osojnk poslovil, je strokovno vodstvo ocenilo, da klub potrebuje okrepitev na mestu vratarja, tako v Škofjo 

Loko pride Ivan Pušpan, visoki vratar doma iz Pirana. Iz Ljubljane pa ekipo okrepi Bojan Fister. 

 Zaradi »portoroških sklepov« in njihove centralizacije kvalitete, ki so v Škofji Loki za nekaj časa ugasnili ženski 

rokomet, pa se ekipi Jelovice pridružijo Franc Lušina, Franc Dolenc in Jure Veber.  

V tej sezoni na klubski naslov pride tudi laskavo vabilo. Franc Peternel je namreč povabljen v mladinsko 

reprezentanco Jugoslavije. 

 

Franc Peternel-Brk  

Prvi mladinski reprezentant 

 
 

Kdaj ste se začeli ukvarjati z rokometom? 

Rokomet sem začel igrati na Jesenicah, kjer sem že 

pri 14 letih igral za člansko ekipo v takratni drugi 

slovenski ligi, bil sem namreč precej večji in močnejši 

od svojih vrstnikov. 

Kako pa ste prišli v Škofjo Loko? 

Na prvenstvu srednjih šol sem igral za ekipo Srednje 

strojne šole iz Jesenic in na tem tekmovanju me je 

opazil gospod Igor Stupnišek, ki je bil takrat trener 

članske ekipe Jelovice, ki je nastopala v drugi zvezni 

jugoslovanski ligi in me povabil v Škofjo Loko. Na 

treninge sem se vozil z vlakom štirikrat na teden in še 

tekma. Po vsakem treningu me je v gostilni Prajerca 

na Spodnjem trgu čakal polkilogramski sendvič in 

liter mleka. Takrat smo namreč trenirali še v Puštalu 

na zunanjem igrišču. 

Dobre igre v klubu so vas pripeljale tudi do 

mladinske reprezentance Jugoslavije? 

V rokometu so takrat za mladinsko reprezentanco 

lahko nastopali igralci do 21 leta. Takratni trener 

Crvene Zvezde iz Beograda Mihajlo Obradović je bil 

tudi trener te reprezentance. Ko je bila Crvena Zvezda 

na pripravah v Škofji Loki, se je želel prepričati v 

moje kvalitete in me je potem tudi poklical v 

reprezentanco. Leta 1978, ko najmlajši član sem 

nastopil na četveroboju narodov v Šabcu v Srbiji. 

Pomerili smo se z reprezentancami Romunije, 

Madžarske in Bolgarije, ki so takrat vse spadale v 

svetovni vrh. 

Kmalu so prišle tudi ponudbe iz prve lige? 

Po preboju v mladinsko jugoslovansko reprezentanco 

me je v svoje vrste povabil takratni Aero Celje, kjer 

sem v prvi ligi igral eno sezono. Nato sem se ponovno 

vrnil v Škofjo Loko in igral tu tri sezone, nakar pa 

sledi ponudba iz ljubljanskega Slovana, kjer sem ostal 

štiri sezone do leta 1986. 

Nato ste kariero nadaljevali v tujini? 

Na jesen 1986 sem dobil ponudbo od koroškega 

drugoligaša Ferlacha, kjer sem prebil dve sezoni. Ko 

sem podpisal pogodbo z upravo, se mi je na poti 

domov dober kilometer pred domom zgodila huda 

prometna nesreča, zaspal sem namreč v avtu. Takrat 

so zdravniki dejali, da se lahko zahvalim izredni 

telesni pripravljenosti, da sem sploh preživel. V 

Borovljah sem igral dve sezoni in nato še tri v 

celovškem PSK- ju. 

Za konec kariere ste se vrnili v Škofjo Loko? 

Tako je leta 1991 sem se vrnil v Škofjo Loko, kjer 

sem tudi končal kariero. Igral sem tri sezone v zadnji 

smo se celo uvrstili v prvo ligo, a žal takrat takoj tudi 

izpadli. Predvsem so nas to sezono precej pestile 

poškodbe, tako mene kot tudi Urbana Šilca, ki celo 

pol sezone ni igral. 

Katerega dogodka se še posebej spominjate iz 

igralske kariere? 

Leta 1977 smo igrali odločilno tekmo za obstanek v 

drugi zvezni ligi proti ekipi Rudarja iz Labina. Tekma 

se je igrala v Železnikih, ker je bilo igrišče v Puštalu 

zaprto. Na tej tekmi sem dosegel enajst zadetkov, 

vendar mi je pri enem zadnjih napadov na asfaltu 

spodrsnilo, tako da sem zgrešil, trener Igor Stupnišek 
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me je poklical k sebi in mi primazal zaušnico. Tekmo 

smo vseeno zmagali in ostali v ligi. 

Za konec me še zanima, kaj je pomenilo tisto 

znamenito poseganje po smoli, običajno takrat ko 

ste bili v obrambi? 

Ha, ha (smeh). To sem običajno napravil potem, ko 

sem v obrambnih nalogah malo preveč ostro 

posredoval in sem s tem hotel nekako odvrniti 

pozornost sodnikov stran od mene. 

    
Franc Peternel-Brk v Svoji značilni akciji                                Janez Pokorn-Bičk v igri eden proti enemu 

 

Čeprav je ekipa precej spremenjena, uspešno nastopa in osvoji 9, mesto. 

 
1. Zamet 22 16 3 3 517 421 35 

2. Senj 22 14 1 7 397 371 29 

3. Kvarner 22 11 4 7 525 456 26 

4. Varteks 22 12 2 8 501 451 26 

5. Inles 22 12 2 8 466 430 26 

6. Rovinj 22 11 2 9 521 518 24 

7. Zagreb 22 9 2 11 497 520 20 

8. Slatina 22 9 2 11 386 435 20 

9. Jelovica 22 7 3 12 410 423 17 

10. Jadran 22 7 3 12 404 438 17 

11. Rudar 22 8 1 13 425 484 17 

12. Industromontaža 22 3 1 18 449 542 7 

 

Za ekipo Jelovice so nastopili: 
 

Ivan Pušpan vratar  Franc Lušina igralec 36 

Marjan Avgustinčič vratar  Lado Trobec igralec 21 

Franc Dolenc vratar  Dragan Markovič igralec  

Rado Kejžar vratar  Jože Ramovš igralec 2 

Ahmed Mehonič igralec 68 Iztok Fireder igralec 2 

Andrej Vrbinc igralec 48 Jure Veber igralec 42 

Franc Peternelj igralec 90 Franc Jeršin igralec 11 

Bojan Fister igralec 43 Vladimir Polajnar igralec 8 

Janez Pokorn igralec 27 Jože Bešter igralec 5 
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Iz druge zvezne  nazaj v slovensko ligo                    1978-1988 

 
 

 

 

Predsednik  v obdobju 1978-1980 

Andrej Bolčina 
 
 

 

 

 
 

Če danes vprašate Andreja Bolčino, kdo ga je pripeljal v rokometne vrste 

škofjeloških rokometašev, vam bo odgovoril, da se enostavno ne spominja. 

Spominja se samo tega, da mu je bila ta funkcija po svoje v breme, zlasti če 

se zavedamo, da je bil takrat uniformirani uslužbenec za notranje zadeve. 

Želeli smo, da bi kot javni delavec s svojimi izkušnjami pomagal izboljšati 

delo uprave v organizacijskem smislu. Kot predsednik je bil vsestransko 

prizadeven, vesten in natančen. Njegova desna roka pri realizaciji je bil 

takrat neumorni član uprave Dušan Čater tako, da mu je pomagal pri 

vodenju tajniških poslov rokometnega kluba. Kot zanimivost naj zapišemo, 

da so v njegovi eri naši mladinci postali prvaki Slovenije, škofjeloški 

rokometaši pa so se preselili v novo dvorano »Poden«.     

 
 

 

 

 

Sezona 1978/79   II. Zvezna  rokometna liga - sever   

Trener: Igor Stupnišek 

 
V tretji sezoni v II. zvezni ligi – sever ekipo zapustita vratar Pušpan (odide v 1. ligo k Slovanu) in mladinski 

reprezentant Franc Peternel odide v prvo ligo k Celju). Kot novinca pa se ekipi pridružita Janez Laibacher iz Tržiča 

in levoroki strelec Silvo Vidic iz Preddvora. Čeprav ni tega nihče pričakoval, je ekipa dosegla zgodovinski uspeh in 

zasedla 6. mesto na lestvici. 

 

Nepričakovano hiter razvoj in napredovanje, pa v teh letih prinese obilico vprašanj, ter orgzanizacijskih in finančnih 

težav. Vse bolj je prisotno vprašanje, do kam lahko Loški rokomet napreduje in seveda ali so Škofja Loka, njeno 

gospodarstvo in politika (občinska in telesno kulturna), pripravljeni ter sposobni finančno in moralno podpreti to 

športno dejavnost. 

 

Vse bolj pa je aktualno tudi vprašanje organiziranosti kluba in organizacijske sposobnosti klubskega vodstva. 

To je bil čas rokometnih sanj in tudi čas, ko je v posameznike vodstva kluba  prodrla zavest, da je potrebno povečati 

in okrepiti večino aktivnosti kluba in organiziranost prilagoditi novim zahtevam in razmeram. To je bil čas, ko je 

zavest opozarjala, da bo slej ko prej prišlo do krize. Potrebno je bilo temelje kluba postaviti na novo in na takšni 

osnovi, ki bo zdržala pričakovano krizno obdobje. Pri tem delu se je kot sekretar kluba polno angažiral Dušan Čater, 

ki je pripravil novo organiziranost kluba, temelječo na štirih točkah: 
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- zagotoviti kvalitetno delo z množico šolske ladine, kar bo zagotavljalo dovolj dober lasten igralski kader, s 

katerim bi ohranili rokometno igro na dovolj visokem nivoju 

- organiziranost kluba prilagoditi novim povečanim zahtevam. V ta namen so bile pri U.O. kluba ustanovljene 

različne komisije (finančna, strokovna, tehnična, gospodarska), ki naj bi s svojimi aktivnostmi, vsaka na 

svojem področju zagotavljala organizacijsko stabilnost 

- kadrovska krepitev vodstva kluba, ki je bila zasnovana na potrebi po novih uglednih in vplivnih članih, ki bi 

odpirala sicer zaklenjena finančna vrata 

- igralska krepitev članske ekipe, ki je temeljila na: 

¤ doma vzgojenih igralcih (okostje ekipe) 

  ¤ perspektivnih igralcih iz sosednjih in regijskih klubov 

¤ korektno sodelovanje s klubi  iz regije in cele Slovenije (izmenjava igralcev) 

  ¤ dveh do treh vrhunskih okrepitvah iz jugoslovanskega prostora 

 

Kot se je pozneje izkazalo, je najbolje opravila delo strokovna komisija in sicer na področju dela z mladimi. To da je 

bilo dovolj kvalitetnih mladih igralcev in da je ostalo jedro domačih igralcev, pa je bilo ključnega pomena, da ni 

prišlo do takšne igralske krize, ki bi povzročila še veliko večje probleme v prihodnosti. 

V tej sezoni pa mladinci postanejo prvaki SR Slovenije. 

 

 
 

Svečana podelitev za osvojeni prvi naslov mladinskega  prvaka SR Slovenije 

 

1. Zagreb 22 16 4 2 498 429 36 

2. Inles 22 15 2 5 513 439 32 

3. Slavonija Di 22 14 0 8 533 491 28 

4. Jadran 22 10 3 9 424 420 23 

5. Kvarner 22 9 3 10 494 479 21 

6. Jelovica 22 10 1 11 476 521 21 

7. Varteks 22 9 2 11 509 503 20 

8. Partizan Tvs 22 9 2 11 546 575 20 

9. Rovinj 22 9 1 12 546 536 19 

10. Senj 22 9 0 13 515 530 15 

11. Rudar 22 6 3 13 515 530 15 

12. Slatina 22 5 1 16 419 524 11 
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Za ekipo Jelovice so nastopili: 
Janez Laibacher vratar  Tomaž Podnar igralec  

Rado Kejžar vratar  Bojan Fister igralec 69 

Stane Vrbnic vratar  Franc Jordan igralec 17 

Boris Zakotnik igralec 6 Lado Trobec igralec 53 

Jože Ramovš igralec 4 Borut Rebič igralec 1 

Ahmed Mehonič igralec 98 Tomaž Thaler igralec  

Jože Bešter igralec 12 Franc Jeršin igralec 3 

Silvo Vidic igralec 156 Bojan Krt igralec  

Andrej Vrbinc igralec 50 Vladimir Polajnar igralec  

Iztok Fireder igralec 1 Šavs igralec  

 

Sezona 1979/80 II. Zvezna rokometna liga-sever   

Trener: Igor Stupnišek 
 

Po zares velikem uspehu in doseženi najboljši uvrstitvi v zgodovini seveda ni nihče pričakoval, da bo ekipa, kateri se 

je ponovno priključil Franc Peternel, odigrala tako slabo in osvojila 12. mesto in s tem tudi izpadla iz II. zvezne lige. 

Resnici na ljubo, sta odšla Janez Laibacher in Bojan Fister in odhod dveh tako kvalitetnih igralcev je bilo težko 

zapolniti. 

 

1. Celje 22 18 1 3 573 448 37 

2. Zamet 22 17 1 4 489 436 35 

3. Kvarner 22 12 2 8 474 459 26 

4. Union Dalmacija 22 11 3 8 527 511 25 

5. Slavonija Di 22 11 3 8 503 527 25 

6. Zagreb 22 11 1 10 496 477 23 

7. Borac Zagreb 22 10 1 11 409 418 21 

8. Inles 22 9 2 11 497 482 20 

9. Jadran 22 8 2 12 471 488 18 

10. Pratizan tvs 22 4 8 10 512 554 16 

11. Minerva 22 4 3 15 498 576 11 

12. Jelovica 22 3 1 18 486 559 7 

 

Za ekipo Jelovice so nastopali: 
 

Stane Vrbinc vratar  Andrej Vrbinc  igralec 24 

Rado Kejžar vratar  Iztok Fireder igralec 21 

Franc Peternelj  igralec 176 Tomaž Podnar  igralec 12 

Silvo Vidic  igralec 73 Lado Trobec igralec 11 

Boris Zakotnik  igralec 44 Franc Jeršin  igralec 10 

Jože Ramovš igralec 70 Aleš Dolinar igralec 4 

Ahmed Mehonič igralec   Željko Vujinovič igralec  16 

Vojko Prislan igralec  Franc Majc igralec 4 

Andrej završnik  igralec 11 Marjan Fajfar igrale 1 

Dušan Kern igralec 4    
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Sezona 1980/81 Slovenska rokometna liga  

Trener: Igor Stupnišek 
 

Po štirih letih nastopanja v zveznem rangu, se je ekipa torej vrnila v slovensko ligo, kjer je kljub mladosti, ampak z 

precej izkušnjami z drugoligaških igrišč osvojila drugo mesto in se ponovno uvrstila v zvezni rang tekmovanja, zato 

ker je prišlo do reorganizacije zveznih lig. 

Ta sezona bo prav gotovo šla v anale po tem, da je Franc Peternel Brk postal najboljši strelec lige z kar 229 zadetki, 

kar je v povprečju več kot 11 na srečanje. Velik del bremena v igri pa že prevzame ogrodje ekipe, ki je postala 

mladinski slovenski prvak. Z izgradnjo nove športne dvorane na Podnu, pase bistveno izboljšajo pogoji za vadbo in 

tekmovanja, tako se dokončno poslovimo od zunanjega igrišča v Puštalu. 

 

 
 

Športna dvorana Poden je še danes domovanje naših rokometašev 

 

1. Šoštanj 22 16 1 5 580 465 33 

2. Jelovica 22 15 2 5 567 502 32 

3. Prule 22 15 2 5 550 486 32 

4. Minerva 22 14 3 5 572 494 31 

5. Lipa 22 14 1 7 589 506 29 

6. Partizan Tus 22 11 3 8 585 595 25 

7. Velika Nedelja 22 8 3 11 486 511 19 

8. Usnjar 22 7 5 10 507 536 19 

9. Rudar 22 6 2 14 498 547 14 

10. Peko 22 5 2 15 471 527 12 

11. Aero Celje 22 6 0 16 518 583 12 

12. Branik 22 3 0 19 423 594 6 
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Za ekipo Jelovice so nastopali: 
 

 

Stane Vrbinc vratar   Aleš Dolinar igralec 28 

Rado Kejžar  vratar   Franc Peternelj  igralec 229 

Jože Ramovš  igralec 30 Silvo Vidic  igralec 83 

Edo Oberstar igralec   Tomaž Podnar igralec 14 

Andrej Završnik igralec 43 Urban Blaznik igralec   

Boris Zakotnik igralec 33 Darko Rupar  igralec 1 

Vili Kern igralec 9 Franc Jeršin  igralec 12 

Ahmed Mehonič  igralec 43 Lado Trobec igralec 3 

Iztok Fireder igralec 20 Slavko Sefaj igralec 2 

Marjan Fajfar igralec 17 Jože Obadič  vratar   

Bojan Krt  igralec         

 

 

 

Predsednik v obdobju 1981-1984 

Jože Bergant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrovitelj in glavni sponzor škofjeloškega rokometnega društva 

Jelovica je za novega predsednika predlagal člana njihove uprave 

Jožeta Berganta, doma iz Stare Loke. Bil je le ljubitelj te atraktivne 

igre, zato je že ob nastopu svoje funkcije zaprosil za tesno sodelovanje 

z ostalimi člani uprave. V veliko pomoč sta mu bila  neumorna 

delavca našega odbora Dušan Čater in Slavko Kalamar, ki sta vodila 

vse tehnične in druge posle v zvezi s tekmovanji. V času njegovega 

predsedovanja so igralci Jelovice napredovali iz republiške v 

medrepubliško rokometno ligo. Kot zanimivost naj zapišemo, da se je 

s prenehanjem funkcije predsednika Berganta, končalo tudi igranje na 

odprtem igrišču v Puštalu in se preselilo v novo dvorano na Podnu.   
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Sezona 1981/82   Medrepubliška liga-sever   

Trener: Igor Stupnišek 

 
Kot rečeno je 2. mesto bilo dovolj za ponovni nastop v novo nastali medrepubliški ligi, ki je predstavljala tretji 

kakovostni razred zveznega tekmovanja. Ekipo okrepi vratar Janez Ribnikar, doma iz Dupelj. Liga, kjer je nastopalo 

pet slovenskih ligašev in 7 iz Hrvaške je bila vseeno zelo zahtevno tekmovanje, tako da 16 osvojenih točk zadostuje 

za 9. mesto in obstanek v ligi. 

 

1. Zagreb 22 20 1 1 532 428 41 

2. Inles 22 16 3 3 486 437 35 

3. Varteks 22 12 2 8 531 498 26 

4. Split 22 11 2 9 526 518 24 

5. Istraturist 22 10 2 10 458 452 22 

6. Bubovac 22 9 3 10 569 582 21 

7. Šoštanj 22 10 1 11 482 516 21 

8. Jadran 22 8 1 12 512 528 17 

9. Jelovica 22 7 2 12 533 552 16 

10. Rijeka 22 7 2 12 489 516 16 

11. Prule 22 4 3 15 474 542 11 

12. Slavonija Di 22 4 2 16 435 532 10 

 

Za ekipo Jelovice so nastopali: 
 

Janez Ribnikar vratar  Boris Zakotnik igralec 20 

Rado Kejžar vratar  Marjan Fajfar igralec 24 

Jože Obadič vratar  Franc Peternelj igralec 122 

Jože Ramovš igralec 32 Bojan Krt igralec  

Andrej Završnik igralec 13 Iztok Fireder igralec 7 

Silvo Vidic   igralec 137 Vladimir Polajnar igralec  

Aleš Dolinar igralec 17 Aleš Hafnar igralec  

Željko Vujinovič igralec  Franc Rautar igralec  

Jože Bešter igralec 119 Edo Oberstar vratar  

Tomaž Podnar igralec 3 Dragan Markovič igralec 21 

Igor Pintarič  igralec  Lado trobec igralec 4 

Ahmed Mehonjić igralec 24 Andrej Vrbinc igralec 1 

 

Sezona 1982/83  Medrepubliška liga 

Trener: Igor Stupnišek 
 

Ponovno ekipo zapusti Franc Peternel, tokrat odide v ljubljanski Slovan, zadnjo sezono pa nastopa Silvo Vidic. Vse 

več mladih doma vzgojenih igralcev se vključuje v delo in igro članske ekipe, tako postaja vse bolj domača. Osem 

zmag in dva neodločena izida prineseta 18 točk, kar zadostuje za 8. mesto in kot se izkaže kasneje, je to najboljša 

uvrstitev na tem nivoju tekmovanja. 

Do prihoda v športno dvorano Poden in še nekaj let po tem, so bili edini klubski prostori, lesena baraka na zunanjem 

igrišču v Puštalu, kjer  je bil ves spravljen ves arhiv in večina klubskih dokumentov. Požar, ki je uničil barako je 

rokomet dokončno izselil iz Puštala in uničil tudi precej dokumentacije. 
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Ob koncu sedemdestih in osemdesetih let je bila Planica pogosto gostitelj zimskih priprav. 

 

1. Inles 22 15 4 3 544 465 34  

2. Split 22 12 5 5 560 491 29  

3. Moslavina 22 14 1 7 531 465 29  

4. Šoštanj 22 12 4 6 623 582 28  

5. Istraturist 22 13 1 8 482 422 27  

6. Lipa  22 11 2 9 549 558 23 -1 

7. Varteks 22 7 5 10 557 579 19  

8. Jelovica 22 8 2 12 502 559 18  

9. Dubovac 22 8 2 12 558 585 18  

10. Jadran 22 6 4 12 479 528 16  

11. Rovinj 22 7 2 13 462 519 15 -1 

12. Kvarner 22 2 2 18 496 590 5 -1 

 

Za ekipo Jelovice so nastopali: 
 

Jože Bešter igralec 140 Franci Rauter  igralec 5 

Jože Ramovš  igralec 80 Matjaž Šubic igralec 3 

Miha Jelovčan igralec 72 Aleš Hafner  igralec 2 

Ahmed Mehonič igralec 46 Urban Blaznik igralec 2 

Silvo Vidic  igralec 40 Andrej Završnik igralec 2 

Aleš Dolinar  igralec 36 Igor Pinerič igralec 1 

Dragan Markovič igralec 31 Janez Ribnikar vratar  

Jure Veber igralec 18 Rado Kejžar vratar  

Boštjan Hribernik igralec 17 Jože Obadič  vratar  

Boris Zakotnik igralec 7       
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Sezona 1983/84   Medrepubliška liga 

Trener: Igor Stupnišek 
 

Ekipa je razen vratarja Ribnikarja sestavljena iz izključno doma vzgojenih igralcev, ki pa kljub nespornim 

kvalitetam, ne zmore bremena. Začnejo se kazati znaki finančne, rezultatske in igralske krize, ki je bila v prejšnjih 

letih pričakovana. Z razpoložljivimi sredstvi , ni mogoče nadgraditi ekipe z dvema do tremi vrhunskimi igralci, ki bi 

dali mladim domačim tisti motiv in zalet, ki bi sprožil nov ciklus dobrih rezultatov. V takih okoliščinah ekipa po treh 

letih nastopanja v medrepubliški ligi in osvojenem 10. mestu in po predolgo trajajoči sanaciji ekipe, kot se izkaže 

kasneje ,  za vedno poslovi od zveznega nivoja jugoslovanskega rokometa. Na tej točki se začenja kriza še bolj 

poglabljati. 

Ključno vlogo odigrajo finance, politika občinske športne organizacije in posamezniki iz drugih »vplivnejših, 

uglednejših in forsiranih« športnih panog, ki so zasedli ključne položaje v občinski športni organizaciji. 

 
Ekipa Jelovice pred prvenstveno tekmo v Dubrovniku 

Stojijo od leve: Jože Ramovš, Andrej Peternel, Franci Rauter, Boris Zakotnik, Boštjan Hribernik, Jure Veber, Janez 

Ribnikar, Andrej Završnik, Stane Vrbinc, Igor Stupnišek 

Čepijo: Jože Bešter, Matjaž Damijan, Aleš Dolinar, Rado Kejžar, Tone Obadič, Dragan Markovič  

 

1. Istraturist 22 20 2 0 569 456 42  

2. Moslavina 22 14 3 5 560 501 31  

3. Šoštanj 22 11 2 9 629 595 24  

4. Split 22 11 1 10 501 509 23  

5. Lipa 22 9 4 9 547 559 22  

6. Varteks 22 11 0 11 504 498 21 -1 

7. Dubrovnik 22 8 4 10 540 553 20  

8. Dubovac 22 9 1 12 519 534 19  

9. Rovinj 22 8 2 12 517 533 18  

10.-11. Jelovica 22 5 6 11 454 553 16  

10.-11. Astra-Jadran 22 6 4 12 510 553 16  

12. Krško 22 4 3 15 520 592 11  
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Za ekipo Jelovice so nastopali: 
 

Jože Ramovš  igralec 123 Franci Rauter igralec 16 

Boštjan Hribernik igralec 73 Jure Veber igralec 8 

Jože Bešter  igralec 48 Peter Nikolič igralec 3 

Aleš Dolinar igralec 50 Jože Obadič  vratar  

Dragan Markovič igralec 42 Janez Ribnikar vratar  

Andrej Završnik igralec 29 Zvone Jelinič igralec  

Boris Zakotnik igralec 28 Rado Kejžar vratar  

Matjaž Damijan igralec 24 Andrej Peternel vratar  

 

Predsednik v obdobju  1984-1985 in 1989- 1991 

Beno Sokolov 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benova prva športna ljubezen je bil nogomet. Kot pedagoški delavec je deloval 

kot trener v tej športni panogi.  

Rokometnim vrstam se je priključil leta 1984 kot eden vodilnih mož kranjskega 

turizma, prav gotovo predvsem zaradi sina Sergeja, ki je v tistem času že bil 

aktiven igralec kluba. 

Funkcijo predsednika rokometnega kluba je opravljal v dveh obdobjih, kljub 

velikim obveznostim pri svojem poklicu . 

 

Sezona 1984/85  Slovenska liga 

Trenerja: Stane Vrbinc in Igor Stupnišek 
 
Kriza rezultatov  kluba se samo še stopnjuje. Po končanem jesenskem delu sezone, pokroviteljstvo nepričakovano 

zaradi menjave direktorja prekine Jelovica, kar še bolj poglobi tudi finančno krizo in načne že sicer zrahljano 

zagnanost večine članov uprave. Začne se mrzlično iskanje novega pokrovitelja in novih ljudi, ki bi bili pripravljeni 

sodelovati pri delu kluba.  

Za rešitev in ponoven zagon, pa se lahko zahvalimo  Lojzetu Bogataju, takratnemu  direktorju Termopola Sovodenj, 

 
ki je bil pripravljen pomagati loškim rokometašem in prav ta njegova poteza je bila odločilna za sanacijo in  delno 

zaustavitev krize. 
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Podpis nove pokroviteljske pogodbe s podjetjem Termopol iz Sovodnja 
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Predsednik  v obdobju  1985-1989 

Dušan Čater 

 

 
 

Lepa leta svojega življenja je škofjeloškemu 

rokometu posvetil Dušan Čater. Bil je dolgoletni 

aktivni igralec in funkcionar v pravem smislu besede. 

Opravljal je skoraj vse funkcije v klubu, saj mu niso 

bila neznana dela pri pranju dresov, prevažanje 

rokometašev z lastnim avtobusom na tekme in 

treninge, organizacijskih poslih pri ligaškem 

tekmovanju in vodenje turnirjev, sestankovanja na 

Rokometni zvezi Slovenije, predsedovanju  in 

sekretarskih poslih pri domačem klubu in delu v 

družbeno političnih organizacijah v Škofji Loki.  

Lahko rečemo, da je Dušan Čater  v škofjeloškem 

rokometu pustil vidne in trajne sledi. Zaradi vsega 

naštetega smo ga povabili, da nam sam pove nekaj 

misli na leta njegovega sodelovanja. 

 
Kako se spominjate prvih začetkov? 

 
Čeprav sem rojen v Brežicah, sem zaradi družinskih 

razmer otroštvo in mladost preživel v Stražišču, kjer 

sem hodil tudi v osnovno šolo. Za rokometno igro 

sem se navdušil že v osnovni šoli in nadaljeval v 

pionirski in mladinski ekipi »Mladosti« takratnega 

rokometnega kluba v Stražišču. 

 

Kaj vas je privedlo v Škofjo Loko ? 

 

Obisk škofjeloških zabavnih prireditev in mladostna 

ljubezen  sta me je leta 1970,  ko sem odslužil tudi 

vojaški rok, pripeljala v Škofjo Loko. Kot aktivni 

igralec sem sicer pol sezone nastopal za člansko ekipo 

rokometnega kluba iz Žabnice, vendar sem že v 

sezoni 1970/71, na povabilo takratnih članov 

škofjeloških rokometašev, nastopil za ekipo »Šeširja«. 

 

Koliko časa ste nastopali za Ločane ? 

 

Z aktivnim igranjem rokometa sem zaključil v sezoni 

1972/73, nato pa vse do leta 1998 deloval kot trener 

mlajših generacij in kasneje v organih kluba. 

Osem let sem bil predsednik kluba, nekaj let sekretar, 

nato pa član upravnega oziroma izvršnega odbora. 

Spominjam se, da sem kot mlajšega  igralca v svojih 

vrstah treniral tudi Sergeja Sokolova, ki je kasneje  

igral tudi v slovenski reprezentanci, danes pa svojo 

igralsko kariero zaključuje v matičnem klubu. 

 

Kaj bi še lahko povedali igralcem, ki prihajajo, in 

tudi ljubiteljem škofjeloškega rokometa? 

 

Kar nekaj zanimivih in pomembnih dogodkov se je 

nabralo. Omeniti velja, da sva skupaj z Markom 

Primožičem organizirala prvo rokometno šolo v 

Škofji Loki. Ponosen sem na prvi moštveni naslov 

slovenskega prvaka, ki ga je moja ekipa mlajših 

pionirjev prinesla v Škofjo Loko. Spominjam se tudi, 

kako smo prišli do     prvega lastnega avtobusa, s 

katerim smo se vozili na tekme,  pa tudi drugim 

interesentom smo ga radi posojali, saj je na tak način 

kapnil kakšen dinar v klubsko blagajno. 

Organizirali smo tudi evropsko prvenstvo za mladince 

skupine D, na katerem so se v Škofji Loki srečale 

ekipe Avstrije, Slovenije, Latvije in Cipra. Ve se, da 

organizacija takega tekmovanja ni bila mačji kašelj za 

našo majhno upravo in samo mesto.  
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Med sezono pride do menjave trenerja prve ekipe, saj vodenje od Igorja Stupniška prevzame Stane Vrbinc, a to ne 

pomaga. Slaba igra in rezultati botrujejo osvojitvi 11. mesta in izpadu iz Slovenske lige v II. slovensko ligo.  

Kadetska ekipa pa osvoji naslov prvaka Slovenije, pod vodstvom Igorja Stupniška so nastopali: Iztok Kuzma, Matjaž 

Tavčar, Zvone Jelinič, Lojze Primožič, Branko Friškovec, Stane Mohorič, Peter Nikolič, Tomaž Kurdija, Iztok 

Kunstelj in Beno Kastelic. V finalni tekmi so bili za zadetek boljši od ekipe Aera iz Celja, za katero so nastopali 

kasnejši državni reprezentantje Slovenije, kot so: Aleš Anžič, Boštjan Strašek, Tomaž Jeršič, Tomaž Čater, Tettey 

Banfro, Aleš Franc in drugi. 

 

1. ŠOŠTANJ 22 20 1 1 657 531 41 

2. INLES 22 18 2 2 544 446 38 

3. AJDOVŠČINA 22 16 3 3 577 505 35 

4. DVZ PARTIZAN 22 10 3 9 479 475 23 

5. ASTRA JADRAN 22 9 3 10 526 532 21 

6. FEROTEHNA IZOLA 22 8 4 10 486 511 20 

7. IUV USNJAR 22 8 2 12 538 530 18 

8. MINERVA 22 8 2 12 531 530 18 

9. KRŠKO 22 7 2 13 523 544 16 

10. ORMOŽ 22 7 1 14 516 608 15 

11. JELOVICA-TERMOPOL 22 5 1 16 509 550 11 

12. MOKERC KIG 22 3 2 17 437 534 8 

 

Za ekipo Jelovice Termopol so nastopali: 
 

JOŽE RAMOVŠ  IGRALEC 148 ZVONE JELINIČ IGRALEC 23 

BORIS ZAKOTNIK IGRALEC 47 JERNEJ STANONIK  IGRALEC 1 

DRAGAN MARKOVIČ  IGRALEC 47 TONE JURIČAN  IGRALEC 12 

MATJAŽ DAMIJAN IGRALEC 45 TONE OBADIČ IGRALEC  

BOŠTJAN HRIBERNIK IGRALEC 50 HRIBERŠEK IGRALEC 7 

FRANCI RAUTER IGRALEC 46 PETER NIKOLIČ IGRALEC 1 

ANDREJ ZAVRŠNIK IGRALEC 25 RADO KEJŽAR  VRATAR  

JOŽE BEŠTER  IGRALEC 36 ANDREJ PETERNELJ VRATAR  

ALEŠ DOLINAR IGRALEC 21    

 
Priprave v Poreču 

Stojijo od leve: Rado Kejžar, Andrej Peternel, Dragan Markovič, Jože Ramovš, Janez Ribnikar, Andrej Završnik, 

Matjaž Damijan, Aleš Dolinar 

Čepijo: Stane Vrbinc-trener, Boštjan Hribernik, Peter Nikolič, Franci Rauter, Jernej Stanonik, Zvone Jelinič  
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Sezona 1985/86 II. Slovenska rokometna liga 

Trener: Stane Vrbinc 
 
Padec na nivo, kjer je ekipa igrala nazadnje v sezoni 1973/74 je bil zelo boleč in samo in predvsem igralcem in 

trenerskemu paru Stane Vrbinc in Jože Debenc,ki so ostali zvesti klubu tudi v najhujših trenutkih,  gredo zasluge, da 

ni prišlo do popolnega razsula članske ekipe. 

Na začetku sezone pogodbo profesionalnega trenerja prekine Igor Stupnišek in odide na delo v sosednjo Avstrijo. S 

tem začne iskanje novega profesionalnega trenerja (cilj je obdržati delavno mesto), a le to obrodi sadove šele čez 

nekaj let. Kljub trudu in napornemu delu pa ekipa osvoji 4. mesto v II. slovenski rokometni ligi, kar ni dovolj za 

napredovanje. 

 

 

 

STANE VRBINC-OLE 

 

 
 

 

IZPOD KOŠEV, KJER STE SE ZAČELI 

UKVARJATI S ŠPORTOM, STE PRESEDLALI 

PRED ROKOMETNA VRATA? 

Kot veliko loških  rokometašev sem tudi sam svoje 

prve športne korake začel v košarki,vsaj to je bil 

glavni šport na osnovni šoli Cvetko Golar na Trati .V 

poletnem času pa sem igral nogomet  kot igralec in 

vratar NK LTH Puštalu. 

Z rokometom sem začel kot igralec v ekipi Šešir 

II.Ker pa so me poznali kot nogometnega vratarja so 

me kaj hitro postavili v rokometna vrata .Prvo tekmo 

kot vratar dem odigral v ekipi Šešir II na Golniku. 

OSEM LET STE BILI NEPOGREŠLJIVI DEL 

VRATARSKEGA PARA LOŠKEGA KLUBA? 

Kot vratar v ekipi Šešir sem pričel z uvrstitvijo kluba 

v consko ligo.V tistem času je postal trener ekipe  

Igor Stupnišek.in tako midva skupaj do njegovega 

odhoda v AVSTRIJO.Večino časa kot igralec. 

ŽE PRED KONCEM IGRALSKE KARIERE STE 

SE PRIČELI UKVARJATI TUDI S 

TRENERSTVOM? 

Igor Stupnišek  me je pričel tudi uvajati v trenerske 

vode.In tako sva  skupaj obiskovala razne rokometne 

šole (Jugoslovanaska šola rokometa Trogir) in 

trenerske tečaje ter seminarje. Po njegovem odhodu 

sem prevzel mesto amaterskega trenerja 

TRENER MATIČNEGA KLUBA STE BILI 

VEČKRAT? 

Prvič sem sasmostojno vodil ekipo Termopol. V boju 

za slovensko ligo. nato sem bil odstavljen.Pozneje 

spet pionirji, pa spet člani pod predsedstvom Bena 

Sokolova. Pa mladinci ,kadeti itd. 

 

MED DRUGIM PA STE VODILI TUDI ŽENSKO 

EKIPO IZ ŠKOFJE LOKE IN PA TUDI 

NEKATERE DRUGE GORENJSKE KLUBE? 

Na nagovor Petrnelja in Cerovskega sem prevzel 

žensko ekipo LOKA star, ki pa sem jo na pragu prve 

lige zapustil. 

V svoji trenerski karijeri sem treniral več gorenjskih 

ekip:Preddvor,Besnica, Radovljca,2Xželezniki 

 

TRENUTNO NE DELATE V ROKOMETU, ALI 

VAS BOMO ŠE KAJ VIDEVALI V VLOGI 

TRENERJA? 

V zadnjem času nisem aktiven v rokometu kot trener 

vendar še vedno živim z njim  in tudi  se nameravan 

še aktivno vključevati vanj. Nisem se še odločil 

končati z rokometom. V vlogi trenerja ali kakšni 

drugi vlogi bom seveda še deloval, saj bi bilo težko 

brez ljudi ki sem jih spoznal ob njem 
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1. PEKO 22 20 0 2 596 433 40 

2. DONIT 22 16 0 6 528 482 32 

3. PREDDVOR 22 15 1 6 552 519 31 

4. TERMOPOL 22 14 2 6 555 461 30 

5. MOKERC 22 12 1 9 521 499 25 

6. NOVA GORICA 22 9 3 10 540 538 21 

7. GROSUPLJE 22 10 1 11 520 517 21 

8. ITAS KOČEVJE 22 8 2 12 534 534 18 

9. DINOS SLOVAN 22 8 2 12 487 525 18 

10. INLES B 22 6 0 16 451 525 12 

11. KAMNIK 22 5 2 15 489 568 12 

12. TOK ILIRSKA BISTRICA 22 3 0 19 397 570 6 

 

Za ekipo Termopola so nastopali: 
JOŽE RAMOVŠ  igralec 179 VILI KERN igralec 12 

BORIS ZAKOTNIK igralec 66 JANEZ KALAN igralec 9 

FRANCI RAUTER  igralec 63 URBAN BLAZNIK igralec 8 

ALEŠ DOLINAR igralec 44 JERNEJ STANONIK igralec 5 

ANDREJ ZAVRŠNIK igralec 44 JOŽE BEŠTER  igralec 3 

ZVONE JELINIČ  igralec 35 JANEZ GOLJA igralec   

PETER NIKOLIČ igralec 32 BENO KASTELIC igralec   

STANE MOHORIČ igralec 26 JOŽE OBADIČ  vratar   

MATJAŽ TAVČAR igralec 14 RADO KEJŽAR vratar   

MARKO JURIČAN  igralec 13    

Sezona 1986/87  II. Slovenska rokometna liga    

Trener  Stane Vrbinc 

 
Sprememb praktično ni, večina igralcev in trenerska ekipa ostane ista. Cilj pa je samo eden, treba je osvojiti prvo 

mesto v 2. SRL in se poskušati čimprej vrniti med najboljše slovenske klube. Igralci, ki so bili v najboljših igralskih 

letih, polni elana in pa izkušenj še iz višjih lig, so nalogo, ki si so jo zadali v začetku sezone prepričljivo izpolnili, 

osvojili 34 točk in prepričljivo 1. mesto. S tem rezultatom pa se ponovno začne vzpon rokometa na loškem. 

 
 

1. TERMOPOL 22 15 4 3 534 432 34 

2. GROSUPLJE 22 14 1 7 530 491 29 

3. PREDDVOR 22 14 1 7 537 503 29 

4. ITAS KOČEVJE 22 12 4 6 507 498 28 

5. FEROTEHNA IZOLA 22 12 4 6 519 475 28 

6. MOKERC KIG 22 11 2 9 494 475 24 

7. DINOS SLOVAN 22 10 3 9 527 497 23 

8. NOVA GORICA 22 10 1 11 517 521 21 

9. ŠKOFLJICA 22 7 3 12 465 483 17 

10. BESNICA 22 5 3 14 540 592 13 

11. PARTIZAN 22 3 3 16 435 545 9 

12. DONIT izključen iz lige      
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Za ekipo Termopola so nastopali: 
 

BORIS ZAKOTNIK  igralec 63 FRANCI RAUTER igralec 58 

STANE MOHORIČ igralec 61 SAJOVIC igralec 6 

MATJAŽ DAMIJAN igralec 16 PETER NIKOLIČ igralec 14 

BOŠTJAN HRIBERNIK igralec 47 ZVONE JELINIČ  igralec 13 

TONE JURIČAN igralec 14 ANDREJ PETERNEL vratar 1 

ALEŠ DOLINAR  igralec 81 JOŽE OBADIČ vratar   

ANDREJ ZAVRŠNIK igralec 44 RADO KEJŽAR vratar   

JOŽE RAMOVŠ igralec 106    

 

 

 
Sezona 1987/88  I. Slovenska rokometna liga 

Trenerja: Janez Laibacher in Igor Stupnišek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz domačega Tržiča je odšel kot odličen vratar in branil tri sezone za Inles iz 

Ribnice, nato pa eno sezono še v Škofji Loki. Kasneje je na pobudo Dušana Čatra 

prevzel vodenje  prve ekipe. Janezovo delovanje v Škofji Loki ni bilo ravno 

dolgo, ekipo je namreč vodil le pol sezone. Ravno v tistem obdobju je precej 

igralcev odšlo na služenje vojaškega roka. 

 

Janez Laibacher 
 

Ponovna vrnitev v slovensko ligo pa pripelje do odločitve, ki se pokaže za ne najbolj uspešno. Trenersko palico na 

pobudo upravnega odbora iz rok Staneta Vrbinca prevzame Janez Laibacher (eno sezono je branil v Škofji Loki). Po 

jesenskem delu sezone ekipa zmaga štiri tekme in jih sedem izgubi, od tega kar pet z enim zadetkom razlike. Janez 

Laibacher, kar sam odstopi in ekipo po treh letih ponovno prevzame Igor Stupnišek. Ekipo pa v drugem delu 

okrepijo igralci, ki so že prenehali z aktivnim igranjem Jože Bešter, Tone Juričan in Janez Pokorn – Bičk, ter Andrej 

Završnik, ki se vrne po poškodbi. Z njihovim prihodom se poveča konkurenca v ekipi, ki postane pod Igorjevim 

vodstvom hit pomladanskega dela, v katerem osvoji 15 točk in na koncu 7. mesto. S tem je pripravljen temelj, k 

ponovnemu zagonu in dvigu kvalitete rokometa v Škofji Loki, ki smo mu priča v kasnejših letih. 
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1. SLOVENJ GRADEC 22 15 3 4 605 539 33 

2. JADRAN 22 13 4 5 564 520 30 

3. AJDOVŠČINA 22 13 1 8 527 505 27 

4. PRULE 22 12 2 8 497 471 26 

5. ŠOŠTANJ 22 12 1 9 560 488 25 

6. INLES 22 11 3 8 541 548 25 

7. TERMOPOL 22 11 1 10 519 510 23 

8. RUDAR 22 10 2 10 550 532 22 

9. BAKOVCI 22 10 0 12 554 566 20 

10. ČRNOMELJ 22 9 2 11 482 521 20 

11. SEVNICA 22 4 1 17 504 568 9 

12. IUV USNJAR 22 2 0 20 471 606 4 

 

 
Ekipa – hit pomladanskega dela sezone 1987-88 

Stojijo z leve: Dare Rupar, Peter Pipp, Peter Nikolič, Boštjan Hribernik, Andrej Peternel, Tone Juričan, Franci Rauter, Lojze 

Primožič, Jani Klemenčič, Igor Stupnišek-trener, Janez Pokorn, Darko Leben, 

Čepijo: Jure Horvat, Jože Bešter, Tone Obadič, Stane Mohorič, Aleš Dolinar, Jože Obadič, Rado Kejžar, Dušan Čater 

 

Za ekipo Termopola so nastopali: 

ANDREJ PETERNEL vratar 2 SERGEJ SOKOLOV igralec   

RADO KEJŽAR vratar   MARKO BERCE igralec   

JOŽE OBADIČ vratar   KLEMEN OMAHEN igralec   

LOJZE PRIMOŽIČ igralec 42 JOŽE RAMOVŠ igralec 77 

STANE MOHORIČ igralec 43 BOŠTJAN HRIBERNIK igralec 53 

PETER NIKOLIČ igralec 19 JOŽE BEŠTER igralec 47 

ALEŠ DOLINAR igralec 79 JANEZ POKORN igralec 13 

TONE OBADIČ igralec 7 TONE JURIČAN igralec 11 

FRANCI RAUTER  igralec 114 ANDREJ ZAVRŠNIK igralec 8 

MATEJ MRAK igralec 4    
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Časopisni članek iz dnevnika Delo, ki priča o zmagi nad Šoštanjem, katerega je v jesenskem delu vodil Igor 

Stupnišek. 
 

S ponovnim zagonom do stabilnega državnega prvoligaša  

1988-1998 
 

Sezona 1988/89 I. Slovenska rokometna liga   

Trener: Jure Horvat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jure je začel trenersko kariero v mladinskem pogonu ljubljanskega Slovana 

in nato prišel v Škofjo Loko. Najprej je delal z mlajšimi selekcijami in bil 

prek športne zveze štipendist v klubu, nato pa ko je dokončal študij na 

Fakulteti za šport postal profesionalni trener. V tem obdobju pa je tudi tri leta 

vodil člansko ekipo. 
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Pred začetkom sezone se je ekipa v sodelovanju s Šoštanjem odpravila na gostovanje na Češkoslovaško v Topolčane. 

Zaradi nesporazumov se je vodstvo kluba odločilo in trenerja Igorja Stupniška zamenjala z mladim Juretom 

Horvatom iz Ljubljane, ki je bi v tistem času štipendist v klubu. Iz Kamnika je prišel Jože Jeglič in iz ljubljanskih 

Prul Jovan Cvetanovič.Iz mladinskih vrst se članski ekipi pridružita Boštjan Grum in Mirč Činku. Z služenja 

vojaškega roka se vrneta Zvone Jelinič in Marko Berce.  
Z aktivnim igranjem prenehajo Boštjan Hribernik, Jože Bešter in Tone Juričan, na služenje vojaškega roka pa 

odidejo Lojze Primožič, Stane Mohorič, Peter Nikolič in Matej Mrak. Ekipa je glede na to, da je doživela veliko 

sprememb igrala spremenljivo uspešno in na koncu osvojila 9. mesto. 

Dne 22. 12. 1988, torej na takratni Dan JLA je bila v loški vojašnici organizirana proslava ob 30. letnici rokometa v 

Škofji Loki. Ob tej priložnosti so bile podeljene številne nagrade najbolj zaslužnim članom kluba. Da pa je bila 

proslava organizirana v kasarni, pa seveda ni bilo naključno, saj so se tudi prvi aktivni začetka rokometa precejkrat 

odvijali prav v loški kasarni, katero je vodil oče Rada in Miča Ojdaniča. 

 
 

1. ŠOŠTANJ 22 16 3 3 551 472 35 

2. STT RUDAR 22 16 0 6 549 511 32 

3. AJDOVŠČINA 22 12 1 9 496 481 25 

4. JADRAN 22 9 6 7 482 482 24 

5. INLES RIKO 22 11 2 9 492 489 24 

6. KRŠKO 22 10 4 8 542 508 24 

7. BAKOVCI 22 9 5 8 539 543 23 

8. PRULE 22 9 4 9 457 458 22 

9. TERMOPOL 22 8 5 9 486 461 21 

10. PREDDVOR 22 7 5 10 501 507 19 

11. ČRNOMELJ 22 3 2 17 507 610 8 

12. FUŽINAR 22 2 3 17 479 559 7 

 

 
Priprave na Ermanovcu pred začetkom sezone leta 1988 

Zgornja vrsta od leve: Matjaž Grum, Franci Sajovic, Janez Pokorn, Jovan Cvetanović, Jože Ramovš,  

Andrej Završnik 

Srednja vrsta: Marko Berce, Aleš Dolinar, Andrej Peternel 

Spodnja vrsta: Dušan Čater ml., Janez Pokorn ml., Mirč Činku, Jože Obadič,  

Jure Horvat-trener, Tone Obadič   
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ZA EKIPO TERMOPOLA SO NASTOPALI: 

 

JOVAN CVETANOVIĆ igralec 43 JANEZ POKORN igralec 16 

ZVONE JELINIČ igralec 8 MARKO BERCE  igralec 39 

JOŽE BEŠTER igralec 87 SERGEJ SOKOLOV igralec 2 

JOŽE JEGLIČ igralec 4 MIRČ ČINKU igralec 1 

ALEŠ DOLINAR  igralec 76 BOŠTJAN GRUM igralec   

ANDREJ ZAVRŠNIK igralec 22 TONE OBADIČ igralec   

JOŽE RAMOVŠ igralec 110 JOŽE OBADIČ vratar   

FRANCI RAUTER  igralec 62 RADO KEJŽAR vratar   

ANDREJ PETERNEL vratar 4       

FRANCI SAJOVIC igralec 12       

 

 

SEZONA 1989/90  I.SLOVENSKA ROKOMETNA LIGA  6. MESTO 

TRENER: JURE HORVAT 
 
Poletje leta 1989, pa bi lahko zapisali kot obdobje, ki je bilo eno najbolj razburljivih v zgodovini kluba. Po dvajsetih 

letih dela v klubu kot sekretar, trener in nazadnje tudi predsednik, je klubske vrste zapustil Dušan Čater iz 

Podlubnika. Ob tej priložnosti se mu lahko lepo zahvalimo za vse kar je storil za rokomet v Škofji Loki.  

Na pobudo Aleša Dolinarja in Dareta Ruparja, se v klub vrne po skoraj dvajsetih letih Jože Galof. Predsedniško 

mesto drugič prevzame gospod Beno Sokolov. V delo klubske uprave pa se vključi tudi Franci Razdrih. Tudi v tej 

sezoni ekipa doživi kar nekaj sprememb in sicer z aktivnim igranja prenehata brata Tone in Jože Obadič, klubske 

vrste pa zapustita tudi Franci Sajovic iz Žabnice in dolgoletni vratar Rado Kejžar.  

Iz JLA se vrnejo Peter Nikolič, Lojze Primožič in Stane Mohorič. Iz mladinske vrste za člansko ekipo prvič nastopita 

Robert Bajt in Primož Derling. Kot nove igralce pa lahko vidimo v zapisnik vpisane Francija Komočarja in 

Tomislava Marolta iz Ljubljane, Sandija Rehbergerja iz Preddvora in Gorazda Zormana iz Kranja, ki je prišel iz 

ljubljanskih Prul. Trenersko vlogo je še vedno opravljal Jure Horvat. Ekipa je glede na velike spremembe osvojila 6. 

mesto v prvenstvu, kar je bilo kar spodbudno za naprej. 

Pokroviteljstvo nad klubom pa ponovno prevzame Tovarna klobukov Šešir, ki je bila v preteklosti že sponzor kluba. 

 

 

 

1. Slovenj Gradec 22 15 4 3 599 521 34  

2. Iuv Usnjar 22 13 1 8 528 491 27  

3. Ajdovščina 22 12 1 9 493 500 25  

4. Inles Riko 22 11 2 9 521 475 24  

5. Pomurka Bakovci 22 10 2 10 568 551 22  

6. Šešir 22 10 2 10 448 445 22  

7. Ferrotehna 22 8 5 9 535 544 21  

8. Jadran 22 10 1 11 503 500 21  

9. Stt Rudar 22 10 2 10 466 505 21 -1 

10. Ormož 22 8 1 13 456 496 17  

11. Prule 22 6 4 12 475 505 16  

12. Krško 22 6 1 15 514 573 13  
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DARE RUPAR- igralec, trener, dolgoletni 

sekretar kluba in športni novinar 
 

Dare je v slovenskem prostoru priznani športni 

novinar, ki deluje predvsem kot poročevalec Radia 

Slovenija. Poklic, ki ga opravlja bi lahko rekli, da mu 

je pisan na kožo. V začetku je to delo opravljal 

ljubiteljsko in si kruh služil v loški ekspozituri 

Ljubljanske Banke. Čeprav je prvovrsten poznavalec 

večine športnih aktivnosti, pa je prav gotovo rokomet 

na prvem mestu. Bil je igralec, pa trener deklet in 

dolgo letni funkcionar, bolje rečeno sekretar kluba, 

kar celo desetletje.  

 

ŠPORT VAM PRAV GOTOVO POMENI VELIKO 

V ŽIVLJENJU?  

V prenesenem pomenu besede prav gotovo. Čeprav se 

sliši kot leporečje je zagotovo na prvem mestu 

družina, ki mi je vedno veliko pomenila. Tako takrat, 

ko sem bil del družine kot otrok in sedaj, ko družina 

prav zagotovo pomeni precej večjo obveznost kot 

nekdaj. In prav zaradi športa je prav družina bila 

največkrat najbolj prikrajšana.  

Je pa zagotovo res, da sem eden izmed tistih, ki lahko 

rečem, da je stvar s katero se ukvarjam poklicno kar 

moje življenje. Toda do tega je bilo enostavno 

potrebno priti in ne bom se veliko zlagal, če rečem, da 

je tudi moja rokometna aktivnost, ki ni bila majhna 

kar precejšen krivec, da sem končal tam kjer trenutno 

sem. Seveda mi niti trenutka prepletenega s športom v 

mojem življenju ni žal. Edino kar bi seveda popravil, 

če bi le lahko, bi se za poklicno udejstvovanje s 

športom odločil mnogo prej kot sem se. To so 

enostavno stvari za katere moraš imeti »korajžo«, ki 

pa mi jo je očitno predolgo primanjkovalo. Toda 

dejstvo, da je bila zaradi tega družina vedno nekoliko 

prikrajšana, pa bo ostala siva lisa. Ampak tkao pač je 

in preko določenih stvari človek pač ne more. 

 

ROKOMET PA JE ŠTEVILKA ENA, KAJNE? 

Rokomet je nedvomno športna disciplina, ki me 

spremlja od mojega 11. leta, ko sem na pobudo 

sošolca Francija Gabra prvič zašel na rokometno 

igrišče. Takrat niti pomislil nisem, da bo to moj 

spremljevalec vse do današnjih dni. Kot igralec sem 

bil bolj »poleg« kot  kaj drugega, toda ob številnih 

minutah presedenih na klopi za rezerve se je dalo 

opaziti obilo stvari. Menim, da sem jih kar pridno 

nabiral v svoji glavi in v rokometu sem bil dejansko 

res vse – igralec, trener, sodnik in tudi funkcionar. In 

niti enega trenutka preživetega za rokomet v 

domačem okolju mi ni bilo žal. Navkljub temu, da 

smo neštetokrat imeli tudi povsem različne poglede. 

Toda sam menim, da je klub vedno nad vsemi 

posamezniki in tudi zaradi tega ne gojim nobenih 

zamer do nikogar in vedno ko imam čas tudi še danes 

rad zavijem na rokometne tekme. Predvsem na 

domači Poden. Toda, da ne bo pomote izjemno 

visoko spoštovanje gojim prav do vseh športnih 

panog in do vseh, ki se z njimi ukvarjajo. 

 

ZAČELI STE V OSNOVNI ŠOLI IN NATO 

ZBRALI CELO NEKAJ NASTOPOV ZA 

ČLANSKO EKIPO? 

Začetek je bil prej kot ne bolj zaradi družbe kot 

česarkoli drugega. Še danes namreč menim, da 

enostavno nisem bil rojen za kakšnega športnega 

junaka. Po drugi strani pa sem prepričan, da sem 

glede na danosti s treningi in trdim delom le ustvaril 

nekaj iz sebe. Na vsako minuto, ki sem jo zaigral za 

katerokoli zasedbo škofjeloškega kluba sem bil 

zatorej še toliko bolj ponosen. Včasih se mi je zdelo, 

da sem bil tudi po krivem kdaj pahnjen bolj v ozadje. 

Toda to so stvari, ki so v glavah trenerjev, taktičnih 

zamisli in vsega kar sodi zraven. Brez vsakega dvoma 

bom v sebi za vedno ostal član škofjeloške rokometne 

družine in kakorkoli obrnem, tudi moj kamenček je v 

tem mozaiku ob tej častitljivi obletnici. Če ga drugi 

ne vidijo mi ni toliko mar, kot dejstvo, da sem nanj 

sam zelo ponosen. 

 

TUDI ŽIVLJENSKO DRUŽICO STE SREČALI V 

ROKOMETNIH VRSTAH?  

Najbrž je to največja sreča, ki se mi je pripetila v 

rokometu in ki mi jo je to moje udejstvovanje v njem 

namenilo. Naključja so pač sestavni del življenja. 

Moji trenerji, ki jih še danes najbolj cenim Igor 

Stupnišek, Marjan Kalamar in Marjan Kužel so očitno 

že kaj kmalu uvideli, da bom morda v večjo korist kot 
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igralec v drugih dejavnostih za katere je klub vedno 

skrbel. Denimo tudi za ženski del ekipe, čeprav je bil 

ženski rokomet takrat v prvi vrsti doma v Železnikih. 

Sreča je bila tudi v tem, da je takrat trenersko 

udejstvovanje prekinil Jože Svoljšak in tako sem 

začel s trenerstvom. Kar nekaj deklet je bilo zelo 

obetavnih in so potrkala tudi na vrata Alplesa. Bilo pa 

je to obdobje, ko je v Železnikih odraščala Tanja 

Polajnar, najbrž najboljša slovenska igralka vseh 

časov. Nekaj časa sem nato skrbel tudi za fante in 

denimo »skozi« moje roke je šel tudi Sergej Sokolov, 

ki je med škofjeloškimi igralci brez vseh dvomov 

dosegel največ. Meni pa je iz teh let na srečo ostala 

Nuša. 

 

SEKRETAR KLUBA STE BILI CELO 

DESETLETJE? 

To je posebna zgodba o kateri ne bi rad preveč 

razpredal. Tudi za to je prvi krivec Igor Stupnišek, ki 

je bil naši generaciji kot drugi oče. Ne vem zakaj sem 

mu za te stvari v glavo padel ravno jaz, saj je bilo 

okrog mene zagotovo polno bolj sposobnih za kaj 

takega. Toda očitno je Igor vedel, da se bom z 

rokometom družil še precej dlje kot le do konca 

tekmovalnega obdobja. V tej vlogi je bilo najbolj 

zahtevnih nekaj let v drugi polovici 90-ih prejšnjega 

stoletja. Brez Mira Duića in Mirka Freliha ne bi šlo, 

najbolj pa me še vedno veseli, da je takrat na 

škofjeloški rokometni barki ostal Srdjan Praljak – 

Šjor, ki je napravil temelje za naslednje desetletje in 

pol. 

 

KAKO VIDITE 50 LETNO PREHOJENO POT 

LOŠKEGA ROKOMETA?  

Tu bi še enkrat rad poudaril moje videnje tega. Klub 

je in mora biti vedno nad vsakim posameznikom. V 

njem je združeno vse in le to je celota in če nekaj ne 

deluje tako kot je potrebno, tudi klub ne more 

delovati tako kot si v prvi vrsti vsi želimo. Padci in 

vzponi so sestavni deli take dolge poti. Različnosti, ki 

jih vsak nosi v sebi bi morale biti naša prednost in 

želim si, da bi to vedno znali napeljati v korist kluba. 

Z besedami, da sem vesel, da me je kot fantiča 

Markucov Fric popeljal v to rokometno družino 

najbrž povem vse. Te rokometne pripadnosti mi ne 

more vzeti nihče, razen večnost.  

 

 

Sicer pa prav vsem členom naše rokometne družine 

želim tudi v prihodnje čim več prijetnih trenutkov.

 

 

ZA EKIPO ŠEŠIRJA SO NASTOPALI: 

ANDREJ PETERNEL vratar  JOVAN CVETANOVIČ igralec 46 

GORAZD ZORMAN igralec 77 FRANCI KOMOČAR igralec 73 

SANDI REHBERGER igralec 33 STANE MOHORIČ igralec 1 

PETER NIKOLIČ igralec 16 SERGEJ SOKOLOV igralec 23 

MARKO BERCE igralec 38 FRANCI RAUTER igralec 9 

JANEZ POKORN igralec 1 LOJZE PRIMOŽIČ igralec 6 

ALEŠ DOLINAR igralec 63 ROBERT BAJT igralec   

ANDREJ ZAVRŠNIK igralec 9 PRIMOŽ DERLING igralec 2 

JOŽE RAMOVŠ igralec 51 TOMISLAV MAROLT vratar   
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Predsednik  obdobju    1991-1998 

Miro Duić 

 

 

 
Miro Duič živi danes kot upokojenec v Škofji Loki. 

Pred kratkim je prevzel tudi funkcijo predsednika 

Društva upokojencev našega mesta. Je eden tistih, ki 

so v času devetdesetih let pustili velik pečat pri 

napredku rokometnega športa v Škofji Loki. Bil je 

tisti predsednik društva, ki je dosledno in zapisniško 

vodil vse seje in predstavljal poročila na naslednjih 

sejah. Poznalo se  je, da je bil direktor podjetja 

Mesoizdelki, ki so v veliki mer, zlasti v finančnem 

smislu, pomagali reševati problematiko rokometa v 

Škofji Loki. Zato ni naključje, da ga v tem Zborniku 

podrobneje predstavimo. 

 
Kdaj in na kakšen način vas je pot pripeljala V 

Škofjo Loko?  

 
Bilo je leta 1975, ko sem kot mlad ekonomist prišel 

službovat v to tisočletno mesto.  Najprej sem živel v 

Podlubniku, nato pa sem leta 1985 pričel z gradnjo 

stanovanjske  hiše Pod  Plevno.  

     
Kako ste se srečali s škofjeloškim rokometom? 

 
Že po duši sem športnik. Zanimalo me je vse, zlasti 

pa nogomet, ki sem ga tudi aktivno igral. Za 

škofjeloški rokomet pa sem se začel zanimati v l. 

1977, ko sta moja sinova  iz šolskega krožka 

prestopila v ekipo škofjeloških rokometašev. Sprva 

sem  bil le ljubitelj in gledalec ligaških tekem, nato pa 

sem bil na željo vodstva kluba, v juniju 1989 leta, 

izvoljen v IO RK Termopol. Leta 1991 sem prevzel 

vlogo predsednika.   

 
Koliko let ste opravljali vlogo predsednika v 

našem klubu in katerih dogodkov se najraje 

spominjate? 

 
Funkcijo predsednika sem opravljal kar osem let, od 

leta 1990 do 1998. Spominjam se, da so bili večni 

problemi pridobivanje finančnih sredstev. Čeprav je 

bil glavni sponzor  Tovarna klobukov »Šešir«, smo 

morali večkrat poiskati še dodatne vire. Podjetje 

Mesoizdelki iz Škofje Loke, ki sem vodil, ter številni 

kooperanti, so v tistih časih z dokaj močno finančno 

injekcijo pomagali, da smo izplavali iz dolgov, pa 

tudi večje rokometne turnirje in kvalifikacije skupin 

za prvenstvo Evrope za mladince smo organizirali v 

času mojega predsednikovanja.   
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Sezona 1990/91  1. Slovenska rokometna liga  

Trener: Jure Horvat 

 
Tekmovalno sezono 1990/91 so v Škofji Loki so zaznamovale velike poplave 1. novembra 1990. Ker je reka Sora 

zalila tudi športno dvorano Poden, tekme proti ekipi iz Bakovcev nismo mogli odigrati v domači dvorani, tako da je 

bila tekme registrirana z rezultatom 10:0 za goste, domača ekipa pa je bila kaznovana z odvzemom ene točke. 

Pred to sezono sta z aktivnim igranjem prenehala dolgoletna člana članske ekipe in tudi slovenska mladinska 

reprezentanta Jože Ramovš in Andrej Završnik. Prav tako pa sta mnogo prezgodaj pri 21. letih športno pot zaključila  

Lojze Primožič in Stane Mohorič.  

Iz služenja vojaškega roka se je vrnil Matej Mrak, iz mladinskih vrst pa sta se delu prve ekipe priključila Tone Justin 

in Marko Marguč. Po osmih letih je v Škofjo Loko vrnil Franc Peternel Brk, ekipo pa je okrepil tudi Franc Majc iz 

Tržiča, a je žal odigral samo nekaj tekem potem pa zapustil Škofjo Loko.  

Kljub težavam, ki smo jih imeli z vadbo in igranjem tekem je ekipa uspešno nastopala v I. SRL in osvojila 8. mesto. 

To pa je pomenilo, da je le za dve mesti zgrešila 6. mesto, ki je v naslednji sezoni prinašalo nastopanje v Slovenski 

super ligi, ki se je ustanovila po razpadu Jugoslavije. V slovensko prvenstvo se je namreč vrnilo šest ekip, ki so 

nastopale v zveznem rangu tekmovanja. Tudi v tej sezoni je člansko ekipo vodil Jure Horvat.  

 

 

1. STT RUDAR 26 22 1 3 689 535 45  

2. POMURKA BAKOVCI 26 19 3 4 708 558 41  

3. INLES RIKO 26 18 3 5 668 578 39  

4. PREDDVOR 26 16 4 6 672 602 36  

5. JADRAN 26 14 6 6 656 603 34  

6. DRAVA 26 14 4 8 682 624 32  

7. LIPLAST GROSUPLJE 26 11 4 11 615 585 26  

8. ŠEŠIR 26 12 2 12 580 545 25 -1 

9. DOBOVA 26 9 2 15 630 663 20  

10. ORMOŽ 26 9 1 16 530 563 19  

11. FERROTEHNA IZOLA 26 9 0 17 620 730 18  

12. VELIKA NEDELJA 26 7 1 18 557 644 15  

13. KRŠKO 26 6 1 19 572 684 13  

14. EMENS DOL PRI HRASTNIKU 26 0 0 26 483 748 0 -1 

 

Za ekipo Šeširja so nastopali: 

Robert Bajt igralec 33 Marko Berce igralec 45 

Tone Justin  igralec 7 Franci komočar  igralec 17 

Primož Derling igralec 3 Tomislav Marolt vratar   

Marko Marguč igralec 1 Sergej Sokolov igralec 57 

Sandi Rehberger igralec 2 Jovan Cvetanovič igralec 43 

Peter Nikolič igralec 5 Matej Mrak igralec 11 

Franci Rauter  igralec 57 Janez pokorn igralec 20 

Andrej Peternel vratar 1 Franci Peternel  igralec 157 

Gorazd Zorman igralec 31 Franc Majc  igralec 4 

Aleš Dolinar igralec 76    
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Sezona 1991/92   1. Državna rokmetna liga 

Trener: Stane Vrbinc 
 
Cilj pred to tekmovalno sezono je bil samo eden, uvrstiti se v tako imenovano super ligo. Žal pa to ekipi ni uspelo, 

saj je osvojila 3. mesto v 1. državni rokometni ligi in morala tako še najmanj eno sezono čakati na uvrstitev v višji 

rang tekmovanja. Pred sezono je ekipa doživela precejšnje spremembe. Klub so zapustili Sandi Rehberger, Gorazd 

Zorman, Franci Komočar, Tomislav Marolt in Jovan Cvetanovič. Z aktivnim igranjem sta prenehala Peter Nikolič in 

Tone Justin, ki se je posvetil trenerskemu delu. Iz mladinskih vrst pa so se delu prve ekipe priključili Boris Pensa, 

Tadej Platovšek, Jani Pokorn, Matjaž Grum, Matjaž Celar in Grega Keše. Trenersko palico pa je po Juretu Horvatu 

prevzel Stane Vrbinc – Ole.  

 

 

1. Celje Pivovarna Laško b  26 21 1 4 621 522 43  

2. Afp Dobova 26 20 2 4 635 519 42  

3. Šešir 26 20 0 6 582 510 40  

4. Krško 26 17 2 7 551 487 36  

5. Global Best Grosuplje 26 13 2 11 617 550 28  

6. Črnomelj 26 11 4 11 613 589 26  

7. Ormož 26 11 5 10 541 554 26 -1 

8. Krog 26 10 3 13 522 531 23  

9. Radeče papir 26 10 3 13 545 583 23  

10. Kamnik 26 9 2 15 506 533 20  

11. Dol pri Hrastniku 26 9 2 15 546 586 20  

12. Velika Nedelja 26 8 2 16 498 535 18  

13. Delmar Izola 26 5 0 21 490 650 10  

14. Mokerc - Ig 26 3 2 21 502 620 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za ekipo Šeširja so nastopali: 

 

Robert Bajt igralec 61 Aleš Dolinar igralec 71 

Primož Derling igralec 38 Marko Berce igralec 57 

Mirč Činku igralec 18 Matjaž Celar vratar   

Boris Pensa igralec 7 Sergej Sokolov igralec 38 

Marko Marguč igralec 6 Matej Mrak igralec 24 

Tadej Platovšek igralec   Janez Pokorn igralec 13 

Janez Pokorn ml. igralec 12 Grega Keše vratar   

Matjaž Grum igralec 2 Franci  Peternel igralec 184 

Franc Rauter igralec 47 Urban Blaznik igralec 1 

Andrej Peternel vratar 2    
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Sezona 1992/93  2. Državna liga-zahod 

Trener: Jože Galof 
 
 Pred začetkom sezone je prišlo do spremembe tekmovalnega sistema in sicer je bila ustanovljena enotna 1. DRL in 

dve II. DRL vzhod in zahod. Ker se nam je pretekli sezoni ni uspelo uvrstiti v 1.DRL, smo morali nastopati v novi 

sezoni v II. DRL zahod, kjer je igralo deset moštev. V I. DRL pa sta se uvrstila samo prvaka obeh II. DRL. Po 

rednem delu sezone je ekipa osvojila 1. mesto na lestvici in to mesto potrdila tudi v končnici, kjer so po vrsti 

sklonjenih glav igrišče zapuščale ekipe Izole, Nove Gorice in Preddvora. V tej sezoni je trenersko vlogo prevzel Jože 

Galof, v veliko strokovno pomoč pa mu je bil Jože Šilc, ki pa je imel v tem času že precejšnje zdravstvene težave. 

Ekipa od prejšnje sezone ni doživela velikih sprememb. Iz mladinskih vrst so prišli Boris Kalan, Uroš Kalan in Miha 

Keše. Kot največja okrepitev pa je v pol sezone iz ljubljanskega Slovana prišel Urban Šilc, ki je s svojo igro veliko 

pripomogel k velikemu uspehu. Tako je bil dosežen veliki cilj, priti v družbo najboljših rokometnih kolektivov v 

Sloveniji, kamor loški rokomet prav gotovo sodi. 
   

 

 
Jože Galof  alfa in omega našega kluba      
 Prejemnik srebernega grba Občine Škofja Loka, 

za razvoj škofjeloškega rokometa 
                                                  

Sigurno je Jože  Galof sinonim, ne le za škofjeloški temveč tudi slovenski rokomet. Čeprav nam je za nekaj časa ušel 

iz Škofje Loke, je vse od leta 1964 pripadal na tak ali drugačen način škofjeloškemu rokometu. Prva leta ga srečamo 

kot aktivnega igralca, včasih hitre jeze, ki jo je ponesel še v svoja zrelejša leta, v čas, ko je opravljal funkcionarske 

zadolžitve v klubu. Bil je in ostaja  nezamenljiv funkcionar in organizator, saj je za svoje delo dobil kup priznanj iz 

rokometnih in občinskih vrst. Še vedno je zelo aktiven na področju krajevne skupnosti in občinskih funkcij, primarno 

delo pa ga veže na škofjeloški rokomet.  V delo s klubom je potegni, kakor radi pravimo, vse člane svoje družine. 

Sicer pa nam bo kar sam povedal kaj več o  delu, ki ga opravlja že skoraj petinštirideset let.   

 

Kako se spominjate prvih začetkov?  

 

Vem, da sem na povabilo mojih vrstnikov, s katerimi smo se radi dobivali na vrtu slaščičarne Homan ali pa na 

kopališču ob Sori, nekega dne leta 1963  prišel na igrišče v Puštalu, kjer nas je z rokometno igro seznanjal Rade 

Ojdanić. To so bili sicer amaterski začetki, vendar je nekaj fantov že igralo rokomet  pri urah telovadbe v poklicni 

šoli v Kranju.  

     



 79 

Koliko časa ste bili aktivni v tekmovalnem športu? 

 

Začetki tekmovanja so sprva potekali z bližnjimi klubi in vojaki v vojašnici v Škofji Loki. Pod okriljem TVD 

Partizana smo pričeli s tekmovanjem v Gorenjski rokometni ligi in tam z večjimi in manjšimi uspehi nastopali šest 

sezon. Ko se je ekipa kvalificirala v  Ljubljansko consko ligo pa sem končal z aktivnim tekmovanjem in svoje delo 

nadaljeval v upravi društva. Spominjam se, da je v času mojega odhoda predsedniško mesto društva upravljala 

Smiljana Škarabot, poročena Oblak.  

 

Za nekaj časa ste zapustili Škofjo Loko in se podali proti Ljubljani? 

 

Da. Leta 1977 sem odšel v Ljubljano trenirat ekipo Prul. Tam sem opravljal tudi funkcionarske posle. Po šestih letih 

pa sem se preselil k ekipi Ponikev, kjer sem treniral ekipo, ki je nastopala v Ljubljanski conski ligi.  

Iz škofjeloškega rokometa sem bil tako odsoten kar devet let, vendar sem v tem času redno spremlja njegove vzpone 

in padce.  

Veliko dogodkov se je zvrstilo v tej več kot štiridesetletni zgodovini. Povejte jih vsaj nekaj. 

 

Preveč bi bilo tega. Za cel roman! 

Rad se spominjam naslova državnih prvakov (bivše Jugoslavije) s pionirsko ekipo leta 1976, katere selektor sem bil 

v tistem času.  Ves šport,  tudi rokomet ni izjema, je povezan z denarjem. S sponzorji oziroma pokrovitelji smo imeli 

včasih več včasih manj sreče. Eni so imeli več posluha drugi malo manj, vedno pa smo morali iskati denar še iz 

drugih virov. Velik finančni zalogaj smo dobivali tudi iz žepov staršev posameznih igralcev.  
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Lestvica po rednem delu        

1. Šešir 18 15 1 2 399 315 31 

2. Kodeljevo 18 15 0 3 475 397 30 

3. Preddvor Infotrade 18 10 3 5 436 389 23 

4. Nova Gorica 18 10 3 5 429 391 23 

5. Gpg Grosuplje 18 8 0 10 367 411 16 

6. Novo line Črnomelj 18 7 0 9 386 392 14 

7. Akripol Trebnje 18 6 1 11 361 394 13 

8. Izola 18 6 1 11 333 398 13 

9. Kamnik 18 5 1 12 380 416 11 

10. Mokerc Best 18 3 0 15 358 421 6 

         

Končnica za prvaka v četrtfinalu smo premagali:  Izolo    

  v polfinalu smo premagali: Novo Gorico   

  v finalu smo premagali: Preddvor   

 

 
Prvaki II.državne lige zahod v sezoni 1992/93 

Stojijo z leve: Jože Galof-trener, Andrej Peternel, Boris Kalan, Sergej Sokolov, Grega Keše, Urban Šilc,  

Franc Peternel, Marko Marguč, Primož Derling, Mirč Činku, Matej Mrak, Franci Razdrih 

Čepijo: Jure Krvina, Grega Kafol, Marko Berce, Aleš Dolinar, Janez Pokorn st., Janez Pokorn ml., Tadej Platovšek, 

Robert Bajt, Tomaž Kalan  

 

Za ekipo Šeširja so nastopali: 
                                         REDNI DEL  KONČNICA                                                                                           REDNI DEL  KONČNICA       

Miha  Keše igralec 1 0 1 Aleš Dolinar igralec 44 12 56 

Boris Kalan igralec 5 6 11 Marko Berce igralec 61 17 78 

Robert Bajt igralec 29 16 45 Sergej Sokolov igralec 62 34 96 

Primož Derling igralec 16   16 Matej Mrak igralec 3   3 

Marko Marguč  igralec 2 2 4 Janez Pokorn igralec 13 2 15 

Uroš Kalan igralec 9   9 Franci Peternel  igralec 106 45 151 

Franci Rauter igralec 12 9 21 Urban Šilc igralec 26 24 50 

Andrej Peternel vratar     0 Grega Keše vratar     0 
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Sezona 1993/94 1.Državna rokometna liga  

Trenerja: Dušan Novšak in Srdjan Praljak Šjor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušan Novšak je bil izredno uspešen rokometaš doma iz Sevnice. Igral je v 

precej vodilnih klubih v Sloveniji. V Škofjo Loko je prišel v dvojni vlogi, kot 

igralec in trener, vendar je trenersko delo opravljal zelo kratek čas. Potem se je 

posvetil samo igranju. 

Dušan Novšak-trener in igralec 
 

 

Pričakovanja pred prvo sezono v 1. DRL so bila velika in zato je tudi prišlo do nekaterih igralskih in trenerskih 

sprememb. V Škofjo Loko pride Srdjan Praljak – Šjor, ki je kot izredno uspešen trener deloval v BIH, a ga je vojna 

vihra pregnala iz domačih krajev, tako da ga v Škofji Loki zaposlijo kot profesionalnega trenerja. Najprej je delal 

samo z mladimi, nato pa je že v tej sezoni prevzel tudi člansko ekipo. Kot igralec in trener je prišel Dušan Novšak iz 

Sevnice, ki pa je po nekaj kolih trenersko delo prepusti že prej omenjenemu Šjoru, sam pa samo igral. V Škofji Loki 

sta prvič za člansko ekipo nastopila tudi dva tujca in sicer Boris Tomić iz Kaknja in Nebojša Praljak iz Visokega. 

Oba iz BIH. Iz mladinskih vrst pa je v člansko ekipo prestopil tudi Boštjan Frelih.  

Iz lanske sezone sta prenehala igrati za matični klub Marko Marguč in Uroš Kalan. Igralsko kariero pa je pri 41. letih 

zaključil Janez Pokorn Bičk, lahko rečemo eden od legend loškega rokometa. Za člansko ekipo kluba je od leta 1970 

pa do leta 1993 nastopal 13 sezon.  

Žal pa uvodno leto med slovenskimi prvoligaši ni bilo najbolj srečno za ločane, že v pripravljalnem obdobju si je prst 

na roki poškodoval Urban Šilc, tako da ni igral skoraj ves prvi del prvenstva. Poškodbe tudi nekaterim drugim 

nosilcem igre niso prizanesle, tako da je ekipa osvojila samo 13 točk in s tem 11. mesto, kar je pomenilo, da smo 

plesali samo eno sezono med slovensko rokometno elito.  

 

 

 

 

 

 

1. Celje Pivovarna Laško 22 19 1 2 562 369 39 

2. Slovan 22 12 6 4 485 463 30 

3. Gorenje Velenje 22 13 3 6 453 375 29 

4. Andor Jadran 22 12 4 6 537 502 28 

5. Prevent Slovenj Gradec 22 10 1 11 473 469 21 

6. Drava 22 9 3 10 466 479 21 

7. Goldstar 22 10 1 11 455 480 21 

8. Omnikom Rudar 22 9 2 11 433 448 20 

9. Fructal Ajdovščina 22 9 2 11 428 466 20 

10. Ribnica 22 8 2 12 439 492 18 

11. Šešir 22 5 3 14 416 467 13 

12. Velika Nedelja 22 1 2 19 365 502 4 
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Za ekipo Šeširja so nastopali: 
 

Andrej Peternel vratar   Marko Berce igralec 24 

Grega Keše vratar   Sergej Sokolov igralec 84 

Boštjan Frelih igralec 3 Matej Mrak igralec   

Miha keše igralec 31 Franci Peternel igralec 15 

Boris Kalan igralec 11 Urban Šilc igralec 56 

Robert Bajt igralec 14 Dušan Novšak igralec 25 

Primož Derling igralec 2 Nebojša Praljak igralec 2 

Franci Rauter igralec 35 Boris Tomić igralec 97 

Aleš Dolinar igralec 17    

 

 

 

 
 

Ekipa šeširja sezona 1993-94 

Zgornja vrsta od leve proti desni: Jože Galof, Bojan Jakac, Grega Keše, Boris Tomić, Sergej Sokolov, Andrej 

Peternel, Franci Rauter, Dušan Novšak, Peter Pipp 

Čepijo: Boris Kalan, Boštjan Frelih, Matej Galof, Miha Keše, Nebojša Praljak, Urban Šilc 
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Trener v obdobju 1993-1997 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdjan Praljak-Šjor 
 
 

V Slovenijo so ga pripeljale razmere na nemirnem 

Balkanu. V Škofjo Loko je prinesel novo razmišljanje 

in pogled na delo in vadbo rokometne igre. Zanj 

pravijo da kjer je delal povsod je pustil globoke sledi. 

Kot diplomirani pravnik ni nikoli delal v svojem 

poklicu, ampak zgolj le kot rokometni trener. Kot 

igralec je nastopal za reprezentanco Jugoslavije (9 

nastopov), kasneje pa je kot trener vodil mladinsko 

reprezentanco Jugoslavije (3. mesto na SP). Vodil je 

tudi več prvoligaških ekip v rodni BIH. 

 
Kakšni so vaši rokometni začetki?  

Začel sem kot dijak v srednji šoli v Sarajevu  leta 

1953, kot igralec Mlade Bosne. 

 

Kako se je nadaljevala vaša športna kariera? 

Kot sem že omenil, sem začel leta 1953 kot igralec 

Mlade Bosne in končal z rokometom leta 2007 na 

svetovnem prvenstvu z reprezentanco Katarja. To je 

55 let v nizu. Dalo bi se napisati 55 romanov, kar je 

več kot zbrana dela Dostojevskega in Tolstoja skupaj. 

Naj dodam da sem bil 22 let selektor vseh 

reprezentanc BIH od pionirjev do članov, kar je 

podobno književnemu opusu Andrića in Cankarja 

skupaj. Šel sem skozi vse faze: igralec, igralec – 

trener, trener. Z reprezentancami Jugoslavije, Saudske 

Arabije in Katarja sem bil kot trener na 7 svetovnih 

prvenstvih, leta 1977 pa smo z mladinci Jugoslavije 

osvojili bronasto medaljo na svetovnem prvenstvo na 

Švedskem. Najbolj ponosen pa sem na obdobje 7 let, 

ko smo z Bosno Visoko zaporedoma kot igralec-

trener igral v prvi jugo ligi in bil eno sezono celo prvi 

strelec. Zbral sem tudi 9 nastopov za reprezentanco 

Jugoslavije. 

 

Kako in zakaj ste prišli v Škofjo Loko? 

 

Zaradi političnih razmer sem moral zapustit BIH in 

prišel v Slovenijo. Moj pokojni prijatelj Jože Šilc me 

je priporočil Jožetu Galofu, ki me je v sodelovanju z 

Mirom Duičem tudi pripeljal v Škofjo Loko. Kakšen 

sem bil kot trener vi najbolje veste, kajti sedmorka 

Matej Rupar (Peter Okorn), Damjan Duič, Bojan 

Dolinar, Matej Galof, Miha Keše, Boštjan Frelih in 

Bojan Jakac je bila leta 1995 mladinski Slovenski 

prvak, zadnji trije pa so leta 1997 igrali za slovenijo v 

Izmirju na svetovnem prvenstvu. Tudi generacija za 

njimi na čelu z Anžetom Jerasom, Urbanom Reškom, 

bratoma Jovandič in drugimi je igrala odličen 

rokomet, tako da so jih po Sloveniji imenovali kar 

»Brazilci«. Iskreno pa mi je žal, ker Aleš Vidic in 

Dejan Duić nista postala svetovno uspešni krili, imela 

sta namreč vse naravne danosti, a očitno »so deklice 

in noč pojedle moč«. Velika škoda in napaka. Vsak 

izbere svojo pot v življenju in ravno tako pušča tudi 

sledi za seboj.  

 

Kako vidite rokomet v Škofji Loki v prihodnje? 

Nisem tisti, ki je poklican, da bi vam solil pamet, 

vendar mislim da bo Škofja Loka rokometno mesto 

dokler bosta tu Jani Klemenčič in Marko Primožič. 

Tu pri mladih se vse začne. Treba je stremeti k temu, 

da bodo vsako leto mlajši dečki, pa starejši, kadeti in 

mladinci prvaki Slovenije in poglej čez 16 let boste na 

evropskem rokometnem Mont Blancku. Za klub je 

potrebno 16 ur dnevno za trening. Ni kluba brez 

svojega igrišča (beri dvorane). Delati je treba 

stoodstotno, drugače je bolje da se sploh ne dela. 

Prava pot je: 16 ur treninga dnevno za 16 let. Malo 

me je zaneslo, a vseeno vam čestitam ob jubileju in 

vam v prihodnje želim vse dobro. 
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Sezona 1994/95  II. Državna liga zahod 

Trener: Srdjan Praljak- Šjor 

 
Po izpadu iz I. DRL se bilo seveda razočaranje veliko in uprava kluba se je odločila, da se ekipa poskuša ekspresno, 

torej po enem letu ponovno vrniti v 1. DRL. Jedro ekipe je ostalo nespremenjeno čeprav je vseeno prišlo do 

precejšnjih sprememb v igralskem kadru.  

Bogato kariero sta zaključila Franc Peternel – Brk, ki je v času od leta 1976, pa do leta 1994 odigral 9 sezon za prvo 

ekipo in ostaja drugi najboljši strelec v zgodovini kluba in Franci Rauter, ki je v času od leta 1981 do 1994 

nepretrgoma igral 13. sezon za člansko ekipo. Klubske sredine pa so zamenjali Sergej Sokolov, Dušan Novšak, Boris 

Kalan in Primož Derling.  

Nov igralec od drugod je prišel Gregor Cvijič iz Slovana, ob pol sezone prav tako iz Slovana pa še Marko Papež. Iz 

mladinske šole pa se prvi ekipi priključijo Bojan Jakac, Grega Fajfar in Damjan Duič. Trener pa je bil Srdjan Praljak. 

Ekipa je po rednem delu sezone igrala dobro in osvojila končno 2. mesto za ekipo Akripola iz Trebnjega. V končnici 

za prvaka je najprej padla Besnica, potem pa je v polfinalu ekipa Delmarja iz Izole predstavljala previsoko oviro za 

našo ekipo in želja po hitri vrnitvi v 1. DRL je bilo konec. V finalu so bili potem Trebanjci boljši od Izolanov.  

To sezono pa je zaznamovalo tudi pokalno tekmovanje, saj se je ekipa Šeširja uvrstila med najboljše štiri ekipe. V 

polfinalu je bila ekipa Gorenja iz Velenja takrat boljša v dveh srečanjih samo za en zadetek. V Velenju so zmagali 

domačini, v povratni tekmi v Škofji Loki pa se je srečanje končalo neodločeno. Proti koncu sezone, pa klub zaradi 

notranjih nesoglasij zapustita Jože Galof in Dušan Čater.  

 

 

 
Prepolne tribune športne dvorane Poden na tekmi polfinala pokala Slovenije v marcu 1995. 
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Lestvica po rednem delu 

 

1. Akripol Trebnje 22 17 1 4 506 431 35  

2. Šešir 22 16 1 5 531 376 33  

3. Delmar Izola 22 14 2 6 467 385 30  

4. Mitol Sežana 22 12 4 6 509 487 28  

5. Škofljica 22 11 4 7 485 454 26  

6. Gpg Grosuplje 22 9 6 7 454 438 24  

7. Besnica 22 9 2 11 466 475 20  

8. Tab inženiring Preddvor 22 7 4 11 507 498 18  

9. Prule 22 8 2 12 465 492 18  

10. Črnomelj 22 6 2 14 415 509 14  

11. Nova Gorica 22 5 3 14 409 492 13  

12. Kamnik Žurbi team 22 2 1 19 354 531 4 -1 

Končnica v četrtfinalu so premagali: Besnico      

v polfinalu smo izpadli proti: Delmar Izoli       

v prvo ligo se je uvrstila ekipa Akripol Trebnje       

Lestvica končnice         

1. Akripol Trebnje 7 6 0 1 169 158 12  

2. Delmar Izola 8 5 0 3 163 157 10  

3. Šešir 5 3 0 2 108 96 6  

4. Mitol Sežana 5 2 0 3 108 116 4  

5. Škofljica 3 1 0 2 73 69 2  

6. Gpg Grosuplje 2 0 0 2 33 42 0  

7. Besnica 2 0 0 2 42 55 0  

8. Tab inženiring Preddvor 2 0 0 2 52 55 0  

 

 

 

 

 
Za ekipo Šeširja so nastopali: 

 

  redni del končnica    redni del končnica  

Boštjan Frelih igralec 49 5 54 Grega Keše vratar     0 

Bojan Jakac igralec 46 18 64 Aleš Dolinar igralec 37 10 47 

Miha Keše igralec 64 12 76 Marko  Berce igralec     0 

Grega fajfar igralec 3   3 Urban Šilc igralec 90 21 111 

Damjan Duič igralec 8   8 Nebojša Praljak igralec 4   4 

Robert Bajt igralec 9   9 Boris Tomić igralec 40 12 52 

Gregor Cvijič igralec 134 16 150 Marko  Papež igralec 48 14 62 

Andrej Peternel vratar     0      
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Sezona 1995/96  II. Državna liga-zahod  

Trener: Srdjan Praljak – Šjor 
 

Zaradi neuspeha v končnici prejšnjega prvenstva klub zapustijo nekateri nosilci igre. Odidejo Boris Tomič, Gregor 

Cvijič, Urban Šilc in Marko Papež. Klubske barve zamenja Robert Bajt in z igralsko kariero preneha Grega Fajfar.. 

Od novih igralcev prideta Senad Talović in Ejup Kukavica, nekdaj sta igrala v I. jugoslovanski ligi ob koncu kariere, 

pa sta prišla v Škofjo Loko, mladi ekipi pomagat pri poskusu uvrstitive v I. DRL. Po letu premora se vrne tudi Matej 

Mrak in potem kmalu konča igralsko kariero.Iz mladinskih vrst pridejo Peter Okorn, Grega Kafol, Aleš Vidic, Dejan 

Mirčevski in Jernej Cankar.  

Trenersko vlogo še vedno opravlja Srdjan Praljak. Ekipa je po rednem delu tekmovanja osvojila 3. mesto in nato v 

polfinalu končnice odpravila Ribnico, a žal v finalu ponovno bila prekratka za vrnitev med najboljše, kajti Delmar iz 

Izole je bil pač boljši in se uvrstil v I. DRL. 

 

lestvica po rednem delu        

1. Delmar Izola 22 18 3 1 537 455 39 

2. Inles Ribnica 22 17 3 2 605 488 37 

3. Šešir 22 16 0 6 481 408 32 

4. Besnica 22 12 3 7 536 509 27 

5. Global best Grosuplje 22 11 3 8 485 445 25 

6. Škofljica 22 12 1 9 496 440 25 

7. Preddvor 22 10 2 10 556 558 22 

8. Mitol Sežana 22 9 3 10 468 481 21 

9. Črnomelj 22 7 0 15 476 526 14 

10. Prule 22 4 2 16 487 573 10 

11. Jestvina Koper 22 4 1 17 459 517 9 

12. Nova Gorica 22 1 1 20 356 542 3 

Končnica        

V polfinalu smo premagali: Inles Ribnico      

V finalu smo izgubili proti: Delmar Izoli      

 

Za ekipo Šeširja so nastopali: 
 

    redni del končnica   redni del končnica 

Boštjan Frelih igralec 34 8  Marko Berce igralec 11 7  

Bojan Jakac  igralec 73  15 Matej Mrak igralec     

Grega Keše vratar 1   Gregor Kafol igralec 11  1 

Miha Keše igralec 80  17 Sead Talović igralec 130  24 

Peter Okorn vratar     Jernej Cankar igralec 4   

Damjan Duič igralec 14   Dejan Mirčevski igralec 5   

Boris Kalan igralec     Ejub Kukavica igralec 81  27 

Andrej Peternel vratar     Aleš Vidic igralec     

Aleš Dolinar igralec 37  9     
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Ekipa Šeširja sezona 1995-96 

Zgornja vrsta od leve proti desni:Dare Rupar, Ejub Kukavica, Boštjan Frelih, Miha Keše, Sead Talović, Bojan Jakac, 

Grega Keše, Srdjan Praljak-Šjor 

Čepijo od leve proti desni:Andrej Peternel, Dejan Mirčevski, Damjan Duić, Grega Kafol, Marko Berce, Aleš Dolinar 

 
 

Sezona 1996/97  1. B Državna liga 

Trener: Srdjan Praljak-Šjor 
 

Nova sezona je prinesla nov sistem tekmovanja in sicer je RZS na novo ustanovila enotno 1.B ligo v katero se je 

uvrstila tudi ekipa Šeširja z prejšnjo sezono osvojenim 3. mestom. Trenersko palico še naprej vihti Šjor, ekipa pa se 

še bolj pomladi kot v prejšnjih sezonah.  

Klubske barve zamenja legendarni vratar Andrej Peternel, z igralsko kariero pa zaključita Senad Talović in Ejup 

Kukavica. Od novih igralcev pride samo Tomaž Sečko iz Murske Sobote. Prvi ekipi pa se pridružijo mladinci Bojan 

Dolinar, brata Boris in Božidar Jovandič in Dejan Duič. Fantje so se močno trudili, vendar mlada in precej 

neizkušena ekipa, katere povprečna starost je bila 21,8 let ni mogla višje od 3. mesta, ki ga je zasedla ob koncu 

sezone. 

 
 1. Škofljica 22 16 2 4 500 437 34 

 2. Inles Ribnica 22 14 3 5 567 507 31 

 3. Šešir 22 13 3 6 507 482 29 

 4. Chio Besnica 22 12 3 7 528 503 27 

 5. Grosuplje 22 11 4 7 536 517 26 

 6. Radeče papir 22 11 1 10 536 532 23 

 7. Šmartno 22 9 1 12 550 547 19 

 8. Drava Ptuj 22 7 4 11 528 589 18 

 9. Dol Tki Hrastnik 22 7 2 13 532 570 16 

 10. Ajdovščina 22 6 3 13 506 552 15 

 11. Pomurka 22 7 0 15 526 521 14 

 12. Gorenje b 22 5 2 15 542 601 12 
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Za ekipo Šeširja so nastopali: 

 

Tomaž Sečko igralec 6 Aleš Vidic igralec 46 

Boštjan frelih igralec 96 Gregor Kafol igralec 7 

Grega Keše vratar   Bojan Dolinar igralec 1 

Bojan Jakac igralec 154 Dejan Mirčevski igralec   

Miha Keše igralec 91 Božidar Jovandič igralec   

Peter Okorn vratar   Dejan Duič igralec 6 

Damjan Duič igralec 4 Boris Jovandič igralec   

Aleš Dolinar igralec 53 Neboljša Praljak igralec 31 

Marko Berce igralec 12 Jernej Cankar igralec   

 

 

 
 

Z leve proti desni: 

Zg.vrsta: Aleš Vidic,Boštjan Frelih,Miha Keše,Tomaž Sečko,Nebojša Praljak,Gregor Kafol,Bojan Jakac, 

Srdjan Praljak  trener 

Spodnja vrsta: Dejan Mirčevski,Marko Berce,Grega Keše,Aleš Dolinar,Jernej Cankar,Peter Okorn  
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Združitev ženskega in moškega rokometnega kluba 
 

Tudi ženski rokometni klub ni bil imun na finančne težave zato pride maja leta 1997 do združitve z moškim klubom 

in  nastane Rokometno društvo Škofja Loka. 

Ženski rokometni klub Alples je namreč v letu 1991 zaradi ogranizacijski in finančnih težav prenehal z delovanjem. 

Da pa ženski rokomet na loškem ne bi povsem zamrl je poskrbel  Jože Galof, ki pregovori Marjana Kalamarja, da 

prevzame trenersko delo ter Avgusta Peternela in Miša Cerovskega, ki prevzameta organizacijsko delo v klubu. Tako 

so postavljeni povsem novi temelji današnjega ženskega rokometnega kluba.  

Ženska sekcija od zdužitve nastopa pod imenom RD Jelovica in se v sezoni 1997/98 uvrsti v I.Državno rokometno 

ligo pod vodstvom trenerja Marka Berceta, ki vodi ekipo tudi v sezoni 1998/99 in osvoji 7. mesto. V sezoni 

1999/2000 pride do menjave trenerja in to vlogo prevzame Milija Tomšič, nekdaj odlična igralka ljubljanske 

Olimpije in kasneje Krima. V prihodnjih dveh letih ženska ekipa iz Škofje Loke osvoji 5. mesto v I. DRL. 

V sezoni 2000/01 se ženska ekipa uvrsti v evropski pokal EHF.  Z direktno uvrstitvijo v 3. krog tekmovanja, jim žreb 

določi turško ekipo SK TMO Ankara. V prvi tekmi (5.11. 2000) v Škofji Loki se ekipi razideta brez zmagovalca 27 : 

27, v drugi (11. 11. 2000) v Ankari pa so bile Turkinje boljše z rezultatom 28:24 in se uvrstile v nadaljnje 

tekmovanje.  

V sezoni 2001/02 pa ženska ekipa doseže največji uspeh v zgodovini, saj v državnem prvenstvu osvoji 3. mesto. V 

pokalnem tekmovanju pa se uvrsti v veliki finale najboljše četverice , ki je bilo v Škofji Loki in šele na tem nivoju 

mora priznati premoč takratnega državnega prvaka Krima. Tako škofjeloška ženska ekipa na koncu osvoji 2. mesto. 

 

 

 
Ekipa Jelovice, ki je v sezoni 2001-02 osvojila 2. mesto v Pokalu Slovenije.  

Stojijo: Avguštin Peternel, Milija Tomšič, Katja Jamnik, Petra Kobal, Živa Kalan, Urška Wertl, Anja Fic, Špela 

Cerar, Nadiža Pleško, Darja Rajšič, Janko Tomšič 

Klečijo: Teja Đurovič, Simona Murko, Bojana Kalan, Maja Breznik, Petra Fireder, Mojca Valič 

 

Junija 2002, pa se z sklepom izredne skupščine ženska sekcija RD Škofja Loka, preoblikuje v samostojno društvo, ki 

odtlej nastopa pod imenom Žensko rokometno društvo. 
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Sezona 1997/98  1.B Državna rokometna liga  

Trener Peter Karpov-Božo 
    

 

 

 

 

 
 

 

 

Rojeni Ribničan je prišel v Škofjo Loko prav v trenutku, ko je dozorevala nova 

mlada generacija in jo uspel pripeljati v prvo državno ligo. Kot igralecje uspešno 

nastopal za ribniški Inles in ljubljanskega Slovana. Po končani karieri pa se je 

posvetil trenerskemu poslu in uspešno delal najprej z mladimi v matičnem klubu in 

kasneje tudi v številnih slovenskih klubih s članskimi ekipami. 

 

 Peter Karpov-Božo 
 

Po treh neuspelih poskusih vrnitve med najboljše se je uprava kluba odločila, da se to poskuša doseči samo z 

domačimi igralci in novim trenerjem. Za trenerja pride Peter Karpov – Božo iz Ribnice. Ekipo zapusti Tomaž Sečko, 

z aktivnim igranjem pa prenehajo Marko Berce, Siniša Praljak in mnogo prezgodaj Damjan Duič. V klub pa se vrne 

Matej Galof, ki je kot mladinec odšel k ljubljanskemu Slovanu. Najstarejši igralec v ekipi je bil s 33. –timi leti Aleš 

Dolinar, ki je v polsezoni zaključil bogato igralsko kariero, v kateri je bil kar 18. sezon zvest matičnem klubu. S tem 

je tudi rekorder po številu sezon v članski ekipi loškega kluba. Iz mladinskih vrst pa so prišli Damir Kovačevič, 

Primož Lešnjak, Damjan Klemenčič, Anže Jeras, Blaž Kovačič in Rok Krt. Vsi ostali igralci so bili mlajši od 23. let. 

Novi trener je prinesel nek nov veter in fantje so z izredno zavzeto in borbeno igro na koncu osvojili 3. mesto za 

ekipama Celja B (ni imelo pravice napredovanja) in Radeč. V kvalifikacijah so se pomerili z 11. uvrščeno ekipo v 

1.DRL Škofljice. V prvi tekmi so naši fantje zmagali na gostovanju v Ljubljani z 25:18, v povratni tekmi v Škofji 

Loki pa so bili še enkrat boljši z 24:21 in tako napredovali v 1. DRL. Tako je bil cilj, ki je bil velika želja vseh 

ljubiteljev rokometa v Škofji Loki izpolnjen. 

 

1. Celje Pivovarna Laško B 24 20 0 4 723 596 40 

2. Radeče 24 16 3 5 680 574 35 

3. Šešir 24 15 5 4 615 537 35 

4. Dol Tki Hrastnik 24 16 1 7 766 677 33 

5. Velika Nedelja 24 16 0 8 650 548 32 

6. Inles  24 16 0 8 646 556 32 

7. Rudar 24 14 1 9 637 585 29 

8. Grosuplje 24 6 5 13 595 643 17 

9. Gradbinec Preddvor 24 5 7 12 540 602 17 

10. Šmartno 24 5 5 14 522 622 15 

11. Chio Besnica 24 6 2 16 554 589 14 

12. Ajdovščina 24 6 0 18 522 704 12 

13. Drava Ptuj 24 0 1 23 497 714 1 

 V tekmi dodatnih kvalifikacij        

1. tekma  Marc Škofljica - Šešir   18:25      

2. Tekma Šešir - Marc Škofljica  24:21      
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Ekipa Šeširja, ki se je uvrstila v I.državno ligo 

Stojijo z leve: Jani Klemenčič, Miha Keše, Jože Galof, Aleš Vidic, Dejan Duič, Matej Galof, Bojan Jakac, Boštjan 

Frelih, Primož Frelih, Jaka Keše, Peter Pipp, Mirko Frelih 

Čepijo: Anže Jeras, Bojan Dolinar, Grega Keše, Peter Okorn, Boris Jovandič, Rok Krt 

 

 

Za ekipo Šeširja so nastopali: 

 

  redni del kvalifikacije   redni del kvalifikacije 

Boštjan  Frelih igralec 83 5 88 Dejan Mirčevski igralec 3   3 

Grega Keše vratar     0 Božidar Jovandič igralec 1   1 

Bojan Jakac igralec 145 11 156 Damir Kovačevič vratar     0 

Miha  Keše igralec 102 7 109 Dejan Duič igralec     0 

Peter Okorn vratar     0 Primož Lešnjak igralec 10   10 

Matej Galof igralec 55 6 61 Damjan Klemenčič igralec     0 

Aleš Dolinar igralec 5   5 Anže Jeras igralec 27 11 38 

Aleš Vidic igralec 71   71 Blaž Kovačič igralec 1   1 

Grega Kafol igralec 8   8 Boris Jovandič igralec 4 1 5 

Bojan Dolinar igralec 83 8 91 Rok Krt igralec     0 

Jernej Cankar igralec 17   17      
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ALEŠ DOLINAR – Igralec z največjim 

številom odigranih sezon v našem klubu 

 
 

 

Kakšni so bili vaši rokometni začetki? 

 

V nižjih razredih osnovne šole sem se najprej ukvarjal 

s smučanjem v SK Alpetour. Nekje v petem razredu 

osnovne šole pa smo »fantje s placa prešaltali« na 

rokomet. Najprej sem začel kot vratar, a mi to ni 

najbolj dišalo, zato sem postal igralec. Spominjam se, 

kako imenitno se mi je zdelo, ko smo se na prvo 

tekmo, ki sem jo odigral, peljali z avtobusom v 

Kranjsko Goro. Tam smo igrali še na lešu, pred tem 

pa smo morali narisati še črte.  Pa  še  zmagali smo. 

Na začetku  so bili moji trenerji Franci Jamnik, Borut 

Rebič in Marjan Kalamar. In prav slednji, me je nekje 

v sedmem razredu dokončno zastrupil z rokometom.  

Ugotovil sem, da mi rokomet pomeni vse v življenju 

in sem potem še bolj zagnano treniral in vse bolj 

napredoval. 

 

 

Zelo zgodaj ste zaigrali za člansko ekipo? 

 

Ko smo s soigralci prestopili v kadetsko ekipo, je moj 

trener postal Igor Stupnišek, ki je vodil tudi člansko 

ekipo. Ker sem imel veliko željo po uspehu, sem sam 

še dodatno treniral. Takrat se je vadilo trikrat do 

štirikrat na teden, sam pa sem opravil še vsaj tri 

treninge samostojno. Maja leta 1980 smo igrali v II. 

Zvezni rokometni ligi proti Jadranu iz Hrpelj 

(današnji Gold Club) in trener Stupnišek mi je takrat 

prvič ponudil priložnost v članski ekipi. 

 

Po tem nastopu ste potem kar 18 sezon nosili dres 

članske ekipe.  Ste tudi rekorder v društvu. Ali 

vam to kaj pomeni? 

 

Seveda mi to pomeni zelo veliko, saj sem vedno z 

veseljem in z veliko željo igral za svoj klub. Vendar 

mi vedno ni bilo najlažje, še posebej potem, ko sem 

bil med starejšimi igralci in kapetan ekipe. Večkrat 

sem bil deležen kritik tako vodstva kot gledalcev, ne 

glede na to, da sem vedno dal vse od sebe.  Ni mi 

vedno vse uspevalo tako, kot bi si želel. Tako da 

danes, ko spremljam domačo ekipo kot gledalec, 

razumem igralce, ki se trudijo, a ne dosegajo vedno 

želenih rezultatov. 

 

Bili ste tudi član mladinske reprezentance 

Slovenije? 

 

Imel sem srečo, da je bil moj trener Igor Stupnišek, ki 

je bil v tistem obdobju eden od trenerjev mladih 

slovenskih selekcij. Tako me je po dobrih igrah v 

klubu tudi povabil v mladinsko reprezentanco, za 

katero sem odigral okrog 20 tekem na različnih 

turnirjih. Reprezentanco sta  poleg Igorja vodila še 

Nikola Radič iz Ribnice in Brane Jazbar iz 

Ajdovščine. Najbolj pa mi je ostal v spominu turnir 

»Bratstvo in enotnost« v Prištini. 
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Od stabilnega prvoligaša na Evropsko sceno           1998-2008 

 

Predsednik v obdobju            1998 – 2001 

Rajko lotrič 
 

 

 

 
 

 

 

Kot mlad podjetnik se je Rajko Lotrič najprej vključil v 

finačno podporo ženskega rokometnega kluba nato pa se 

je tvorno sodeloval pri izpeljavi ideje o združitvi z 

moškim rokometnim klubom. Po združitvi moškega in 

ženskega dela sta se obe ekipi z načrtnim in strokovnim 

delom prizadevnih trenerjev, ter organizacijski 

konsolidaciji kluba uvrstili v prvo državno ligo. 

 

Sezona 1998/99 

1.A DRŽAVNA ROKOMETNA LIGA   

Trenerja: Peter Karpov - Božo  in  Antun Bašič 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Baško je že kot igralec iz rodnega Zagreba prišel v Slovenijo in igral za Rudarja iz 

Trbovelj v prvi jugo ligi. Kot trener je vodil vodilne slovenske klube, kot sta Slovan pri 

moških in Olimpija pri ženskah. Bil je tudi dolgoletni trener mladih slovenskih 

reprezentanc. 

 

ANTUN BAŠIĆ 
 

Po štirih sezonah nastopanja v 1.B državni rokometni ligi se je članski ekipi po osvojitvi drugega mesta, preko 

kvalifikacij uspelo uvrstiti ponovno v 1.A državno rokometno ligo. Pokroviteljstvo nad klubom je prevzelo priznano 

škofjeloško podjetje Termo. 
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 V klub so prišli trije novi igralci  Damjan Škaper in Ribnice, Boštjan Špur iz Kamnika in Dušan Andrejič, ki pa žal 

zaradi poškodbe ni nikoli nastopil na prvenstveni tekmi loškega kluba. Po četrtem krogu je trener Peter Karpov, ki je 

ekipo tudi pripeljal v višji rang tekmovanja prepustiti mesto prvega trenerja Antunu Bašiču iz Ljubljane. Po ne 

preveč uspešnem prvem delu tekmovanja pa se loški ekipi pridruži prvi tujec, ki ne prihaja iz držav bivše skupne 

države.  

To je Eliodor Voica, 202 cm visoki Romun, ki je prvi del sezone igral za Badel 1862 Zagreb. Leta 1995 je bil 

najboljši strelec svetovnega prvenstva na Islandiji.  

 

                                          
 

ELIODOR  VOICA -Romunija 

Ob začetku drugega dela sezone pa se je okrepil strokovni del članske ekipe, mesto pomočnika trenerja prevzame 

Borut Rebič. 

V drugem delu sezone termo postal hit sezone in na koncu sezone osvojil sedmo mesto. V mesecu marcu pa se zgodi 

še en pomemben dogodek in sicer selektor reprezentance Slovenije  

Leopold Jeras povabi Grega Kešeta, kot prvega ločana v A reprezentanco. Nastopal je na turnirju na Danskem. Po 

končani sezoni klub zapusti romun Voica in odide v francoski Ivry. 
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MIRKO FRELIH   *1937 - †1998 
Predani član rokometne družine 
 

Ob tem slovesnem obdobju za škofjeloški rokomet je prav zagotovo prav, da se vsaj tisti, ki smo delovali skupaj z 

njim spomnimo tudi Mirka Freliha, v svojih letih delovanja v klubu izjemno predanega člana naše družine. 
Sam sicer nikdar nisem posebej cenil tistih, ki so v šport prišli zgolj zaradi tega, ker so bili v njem njihovi sinovi ali 

hčere. Ob tem pa so >staroselcem< prej kot ne zelo radi tudi veliko svetovali, predvsem pa poskušali vplivati na 

poteze, ki naj bi bile čim bolj v prid njihovim potomcem. Po svoje povsem razumljivo, toda enostavno za klub take 

vrednosti kot je naš povsem nedopustno. 
Mirko ni bil tak. Najbrž tudi zaradi tega, ker pred prvim odhodom njegovega Boštjana na rokometni trening prav 

veliko ni dal na šport, niti na rokomet. Toda očitno je bil temu športu zapisan že z mestom rojstva, saj izhaja iz 

Sovodnja, kjer so škofjeloški rokometaši na svoji 50-letni poti tudi poiskali svojega pokrovitelja. Od tam, domala s 

konca Poljanske doline sta se v >mesto< podala tako Termopol, kasneje pa tudi Mirko Frelih, ki je medtem našel 

svoje mesto pod soncem v Zmincu. 
Enostavno si predstavljam, da mu je nekega dne mlajši od obeh ponosov življenja - sin Boštjan povedal, da je 

športna izbira njegovega življenja rokomet. Tedaj je Mirko ob številnih drugih obveznostih in težavah in radostih, ki 

jih prinaša življenje najbrž le zamahnil z roko. Toda to je bil dan, ki je našemu Mirku že tedaj nevede namenil 

rokometno življenje. 
Boštjan je bil vse pomembnejši člen vseh zasedb v katerih je igral. Skupaj s svojo generacijo je osvojil naslov 

mladinskega prvaka in vrsto let nosil tudi kapetanski trak. Mirko pa je bil s tem vse bolj >naš<. V drugi polovici 90-

ih sva bila domala vsakodnevna sodelavca. Kaj vsakodnevna, v navezi sva bila ves čas. Podnevi in ponoči in Mirku 

navkljub bolezni, kateri je kljuboval vrsto let ni bilo nikdar težko postoriti prav ničesar. Tak je bil in šele danes se 

zavedam kolikokrat mi je rešil marsikatero zagato. Enostavno je bil iznajdljiv, poznal je veliko ljudi, kar pa je 

najpomembnejše želel je pomagati. In takrat ne več zgolj zaradi tega, ker je bil Boštjan na parketu, temveč zaradi 

tega ker je enostavno postal zelo pomemben člen našega kluba. 
Še vedno se najbolj spomnim njegovega veselja, ko smo s klubom gostovali v Nemčiji in ko zaradi reprezentančnih 

obveznosti z nami ni bilo njegovega Boštjana. To ga ni oviralo, da bi bil tedaj z nami na jugo-vzhodu Nemčije, kjer 

si je z neverjetnim navdušenjem ogledal proizvodnjo BMW-jev, kamor so nas peljali gostitelji. To da je vozil avto 

omenjenega nemškega proizvajalca pa ni potrebno posebej poudarjati. Seveda pa kot se spodobi za moža in očeta je 

pred odhodom domov zavil še v eno izmed trgovin. Spominki za domače, tudi za Boštjana, so morali biti v njegovi 

torbi ob povratku v njegov Zminec. 
V tistem obdobju je bil zares prava desna roka predsedniku Miru Duiču, ki je bil tudi eden od razlogov za Mirkovo 

pripadnost klubu. Dobro pa vem, da ga je najbrž vse do zadnjega njegovega dne najbolj jezila nemoč vseh v klubu ob 

težavah, ki so se pojavile v tistem obdobju in ko tudi s številnimi poznanstvi ne mogel rešiti bivalnega problema za 

trenerja in Mirkovega velikega prijatelja Srdjana Praljaka. 
Mirko Frelih je bil vse do zadnjega dne med nami zagret član škofjeloške rokometne družine. Deset let je že odkar ga 

ni več z nami, toda vsi vemo, da si Mirko, ne glede kje nas spremljaš še vedno rokometaš. In ne samo zaradi 

Boštjana.  
Ponosni smo, da smo bili del tvoje karavane. 
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1. Celje Pivovarna Laško 22 21 0 1 721 481 42 

2. Prevent 22 16 1 5 644 515 33 

3. Trebnje 22 15 2 5 638 500 32 

4. Prule 67 22 13 2 7 544 490 28 

5. Gorenje 22 13 2 7 573 535 28 

6. Afp Dobova 22 13 2 7 564 527 28 

7. Termo 22 9 2 11 519 533 20 

8. Radeče 22 8 1 13 535 571 17 

9. Slovan 22 5 3 14 497 560 13 

10. Izola 22 4 2 16 476 592 10 

11. Andor Jadran 22 5 0 17 493 583 10 

12. Krško 22 1 1 20 404 721 3 

 

Za ekipo Terma so nastopali: 

Boštjan Špur igralec 38 Grega Kafol igralec 4 

Eliodor Voica igralec 83 Damjan Škaper igralec 38 

Boštjan Frelih igralec 13 Bojan Dolinar igralec 44 

Grega Keše vratar   Jernej Cankar igralec 2 

Bojan Jakac igralec 105 Primož Lešnjak igralec 1 

Miha Keše igralec 91 Anže Jeras igralec 28 

Matej Galof igralec 37 Jaka Keše igralec 2 

Andrej Peternel vratar   Aljaž Kaltak igralec 1 

Aleš Vidic igralec 32 Rado Poje vratar   
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Grega Keše vratar z najdaljšim 

stažem v članski ekipi 
 
Z ROKOMETOM STE SE PRVIČ SREČALI, KO 

STE Z OČETOM HODILI NA ČLANSKE 

TEKME TAKRATNE JELOVICE?  

Oče naju je skupaj z bratom vozil na rokometne 

tekme, kjer ja bil klubski zdravnik. Tako sva 

marsikateri sobotni večer preživela na tribunah. Po 

koncu tekem, pa smo se s prijatelji podili za žogo na 

igrišču. 

Tako  sem imel že od vsega začetka rokomet v krvi. 

Takrat pa je nekaj časa za ekipo Jelovice branil tudi 

moj bratranec Ribnikar. 

 

KDAJ STE POTEM ZAČELI REDNO 

TRENIRATI IN KAJ JE BOTROVALO TEMU, 

DA STE POSTALI VRATAR? 

Redno sem začel trenirati že v 3. razredu osnovne 

šole. V začetku nekako do sedmega razreda sem igral 

srednjega zunanjega, nato sem kakšno leto prekinil s 

treningi. Ko sem se leto dni kasneje vrnil na 

rokometna igrišča, sem se odločil za vratarja. Zato me 

je navdušil bratranec, ki je opazil da sem velik in da 

imam dolge roke in mi svetoval naj grem v gol. 

Postalo mi je všeč in tako je ostalo še do danes. 

 

ŽE KOT PIONIR STE POTRKALI NA VRATA 

SLOVENSKE REPREZENTANCE? 

V sezoni 1989/90 smo nastopili na finanem turnirju 

ŠŠD na Ptuju, kjer smo osvojili 4. mesto. Tam sem 

kar dobro branil, kjub trem porazom, tako da me je 

takratni selektor pionirske reprezentance SRS povabil 

na turnir Igre treh dežel, ki se je igral v Italiji. 

Leta 1995 pa sem nastopil za mladinsko 

reprezentanco Slovenije na svetovnem prvenstvu v 

Argentini, kjer smo pod vodstvom dr. Marka Šibila 

osvojili 10. mesto. Takrat sem igral skupaj z 

Boštjanom Fickom, Renato Vugrincem, Romanom 

Šimonom, Grego Jelčičem in drugimi. 

 

ŠE KOT KADET STE  PRVIČ NASTOPILI ZA 

ČLANSKO EKIPO? 

Pri 16. letih sem pričel trenirati pri članski ekipi 

Šeširja in isto leto že branil nekaj srečanj. Že  v 

naslednji sezoni pa sem bil kar pogosto v vratih. 

Mlademu igralcu se je bilo včasih težko uvrstiti v 

člansko moštvo saj  je takrat ekipa štela le 

12.igralcev.  

 

ODLIČNE OBRAMBE ZA ČLANSKO EKIPO 

SO VAS PRIPELJALE TUDI DO ČLANSKE 

REPREZENTANCE SLOVENIJE? 

Po dobrih obrambah v tisti sezoni, me je takratni 

selektor Leopold Jeras uvrstil na seznam kandidatov 

za nastop na olimpijskih igrah 2000  v Sydneju. Z 

izbrano vrsto sem odšel na pripravljalni turni na 

Dansko. Vendar sem nato  žal moral spremljati 

olimpijske igre iz domačega naslonjača. 

 

ZA VAMI JE 17 SEZON NASTOPANJA ZA 

PRVO EKIPO. KAKO NAPREJ? 

Žal se je sodelovanje z matičnim klubom po 17. letih 

končalo. V klubu so ocenili da me ne potrebujejo več. 

Tako da bom moral izbrati novo sredino. 

Rokometnemu društvu Merkur pa želim čim več 

športnih uspehov. 
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Sezona 1999/2000   
1.A DRŽAVNA ROKOMETNA LIGA  6. MESTO 

trenerja: Antun Bašič   in  Rajko Begović 

 

 

 

 
Svojo rokometno pot je pričel v Zadru in tam igral v letih 1961 do 1966.Nato 

prestopil v zagrebški klub Zagreb za katerega je nastopal v letih 1966 do 1973. 

Leta 1973 se je preselil v Ljubljano in dve leti igral za Slovan v prvi jugoslovanski 

ligi.Leta 1975 je pričel z igranjem v tujini in igral za naslednje klube:1975-1979 

Oweill Nemčija,1979-1980 Greenwalld Nemčija,1980-1984 La Rapida 

Italija,1984 -198 Molteno Italija,1985-1987 Napoli Italija.  

V svoji bogati športni karieri ima tudi 63 nastopov za Jugoslovansko 

reprezentanco.  

Po končani igralski karieri je svojo rokometno pot nadaljeval kot uspešen trener. 

1987-1988 Molteno Italija,1989-1990 Slovan Ljubljana,1990-1991 Gaeta 

Italija1991-1992 Imola Italija,1992-1994 Caserta Italija,1994-1995 Adver Cas 

Italija, 1995-1999 Zadar Hrvaška-in stem klubom igral v polfinalu EHF cup leta 

1996. 1999-2000 Termo Škofja Loka,2001-2002 Gorica Leasing Nova Gorica. 

 

Rajko Begović 
 

Po uspešnem nastopanju v predhodni sezoni kot novinci v l. ligi so tudi apetiti po uvrstitvi na višja mesta. V klub 

pridejo Željko Vešligaj , ki je nastopal za avstrijskega ligaša Innsbruck, Jernej Gologranc iz Slovenj Gradca, vratar 

Sašo Kersnič iz Ribnice in Jože Cuderman iz Preddvora.  

Ekipo je prvih deset kol vodil Antun Bašič, nato pa je moral  oditi in njegovo mesto prevzame hrvaški trener Rajko 

Begovič iz Zadra. Kljub ne preveč uspešnemu startu po prevzemu ekipe, pa je Rajko po rednem delu ekipo pripeljal 

do šestega mesta in uvrstitve v ligo za prvaka. Žal pa so fantje v desetih kolih potem dosegli le eno zmago, vzrok 

temu pa so bile številne poškodbe, ki so pestile igralce. V polsezone je ekipi pridruži nov igralec in sicer desni 

zunanji igralec Igor Bogavac (prišel iz Rudarja Kostolac – Srbija), ki pa si je že na začetku priprav poškodoval 

koleno, tako da je zelo malo igral za ločane, po končani sezoni pa tudi zapustil klub. Po jesenskem delu sezone pa 

klub zapusti Jernej Gologranc, ki s svojim neprimernim obnašanjem ni v pravi luči predstavljal klubskih brav tako na 

igrišču, koz zunaj njega. Vlogo pomočnika trenerja je še vedno opravljal Borut Rebič. Po tej sezoni ekipo zapusti 

vratar Sašo Kersnič. 

 

 

 

Lestvica po rednem delu tekmovanja       

1. Celje Pivovarna Laško 22 21 0 1 767 489 42 

2. Prule 67 22 19 1 2 610 498 39 

3. Trebnje 22 17 0 5 660 535 34 

4. Prevent 22 16 1 5 621 544 33 

5. Gorenje 22 10 3 9 575 536 23 

6. Termo 22 9 1 12 577 606 19 

7. Slovan 22 7 3 12 543 565 17 

8. Inles riko 22 8 1 13 521 602 17 

9. Dobova 22 7 2 13 525 597 16 

10. Radeče 22 6 1 15 518 597 13 

11. Andor Jadran 22 4 0 18 514 673 8 

12. Izola hoteli morje 22 1 1 20 469 658 3 
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Končna lestvica        

1. Celje Pivovarna Laško 10 9 1 0 335 253 61 

2. Mobitel Prule 67 10 6 0 4 284 250 51 

3. Trebnje 10 5 0 5 267 289 44 

4. Prevent 10 5 1 4 274 280 44 

5. Gorenje 10 3 0 7 276 293 29 

6. Termo 10 1 0 9 248 319 21 

 

Za ekipo Terma so nastopali: 

 

  redni del končnica    redni del končnica  

Boštjan  Špur igralec 30 11 41 Igor Bogovac igralec   2 2 

Boštjan Frelih igralec 28 12 40 Željko Vešligaj igralec 167 7 174 

Grega Keše vratar     0 Bojan Dolinar igralec 20 24 44 

Bojan Jakac igralec 46 6 52 Jernej Cankar igralec   13 13 

Miha Keše igralec 65 75 140 Primož Lešnjak igralec     0 

Matej Galof igralec 47 37 84 Anže Jeras igralec 45 20 65 

Boris Pensa igralec   1 1 Jaka Keše igralec     0 

Sašo Kersnič vratar     0 Boris Jovandič igralec     0 

Jernej Gologranc igralec 44   44 Mitja Rauter igralec     0 

Andrej Peternel vratar     0 Dejan Duič igralec 10 11 21 

Jože Cuderman igralec 20 12 32 Mitja Balcojkič igralec     0 

Marko Kranner igralec     0 Žan Kalan igralec     0 

Damjan Škaper igralec 55 8 63 Aleš Smiljanič igralec     0 

 

 
Od leve proti desni: 

Gornja vrsta:Jože Galof,Matej Galof,Damjan Škaper,Željko Vešligaj,Boštjan Frelih,Bojan Jakac, 

Marko Kraner,Borid Jovandić,Arsen Miloševič 

Srednja vrsta:Peter Pipp,Emil Koplan,Jernej Cankar,Boris Pensa,Jernej Gologranc,Boštjan Špur,Miha Keše, 

Aljaž Kaltak,Jože Cuderman,Antun Bašič-trener,Borut Rebič-pomočnik 

Spodnja vrsta:Anže Jeras,Primož Lešnjak,Andrej Peternel,Grega Keše,Sašo Kersnič,Jaka Keše,Mitja Rauter 
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Sezona 2000/01  1.A Državna rokometna liga 

Trenerja: Jani Klemenčič in Zdenko Mikulin 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

Za trenerski poklic se je opredelil zelo zgodaj in kmalu začel delati v klubu z mlajšimi 

selekcijami. Tako je to delo eno sezono opravljal tudi profesionalno. Epizoda v članski 

ekipi ni bila najbolj uspešna, zato se je kmalu poslovil od članske ekipe in se vrnil k delu v 

mlajših selekcijah. 

 

Jani Klemenčič 

 

    

 
 

 

 

Zdene je dolga leta uspešno igral za svoj Inles iz Ribnice. Nato je odšel z trebuhom za 

kruhom v Nemčijo in po vrnitvi domov je še vedno igral in pa obenem tudi začel delati z 

mladimi igralci v Ribnici. Z kadetsko ekipo Inlesa je bil leta 1989 celo prvak Jugoslavije. 

Kasneje je vodil precej slovenskih prvoligašev tako v moški, kot v ženski konkurenci. 

 

 

Zdenko Mikulin   
 

Na željo trenerja Rajka Begoviča sta v klub prišla nova tujca in sicer ruski vratar Igor Levšin  in levi zunanji iz Črne 

Gore Ivan Ražnjatović. Poleg njiju pa sta iz Tržiča prišla mladinska reprezentanta David Špiler in Peter Pucelj, ki je 

po končani sezoni potem odšel v slovenjgraški Prevent. Ker pa se uprava ni uspela dogovoriti s trenerjem Rajkom 

Begovičem glede financ, ki je do te sezone dosegel največji uspeh kluba je bila vloga prvega trenerja zaupana Janiju 

Klemenčiču, ki pa je zdržal samo tri kola in po treh kolih tudi odšel. Novega trenerja pa smo dobili v vlogi Zdenka 

Mikulina, ki je ekipo popeljal do osmega mesta in tako uspel obstati v prvi ligi. Tudi v tej sezoni je bil pomočnik 

prvega trenerja Borut Rebič. 

 

1. Celje pivovarna Laško 22 20 2 0 758 507 42 

2. Mobitel Prule 22 17 3 2 659 521 37 

3. Gorenje 22 15 2 5 609 525 32 

4. Prevent 22 15 2 5 657 569 32 

5. Trimo Trebnje 22 12 3 7 633 590 27 

6. Velika Nedelja 22 12 0 10 544 581 24 

7. Rudar Trbovlje 22 10 3 9 626 624 23 

8. Termo Škofja Loka 22 5 3 14 568 627 13 

9. Inles Riko Ribnica 22 6 0 16 529 616 12 

10. Slovan 22 4 4 14 546 655 12 

11. Dobova 22 2 5 15 539 630 9 

12. Pivka perutninarstvo 22 0 1 21 515 738 1 
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Za ekipo Terma so nastopali: 

 
PETER PUCELJ igralec 4 BOJAN DOLINAR igralec 73 

DAVID ŠPILER igralec 31 MATEJ GALOF igralec 71 

IVAN RAŽNJATOVIĆ igralec 103 ANŽE JERAS igralec 61 

IGOR LEVŠIN vratar   BOŠTJAN ŠPUR igralec   

ANDREJ PETERNEL vratar   JOŽE CUDERMAN igralec 2 

MIHA KEŠE igralec 80 ŽELJKOVEŠLIGA igralec 30 

BOŠTJAN FRELIH igralec 37 MITJA RAUTER igralec   

BOJAN JAKAC igralec 55 ALEŠ VIDIC igralec 16 

GREGA KEŠE vratar   ALEŠ SMILJANIČ igralec 1 

JERNEJ CANKAR igralec 3 ARSEN MILOŠEVIČ igralec 1 

 

 

 

 

 

 
 

Od leve proti desni: 

Zgornja vrsta:Željko Vešligaj,Arsen Miloševič,David Špiler,Jože Cuderman,Boštjan Frelih,Bojan Jakac 

Srednja vrsta:Jani Klemenčič, Petra Sušnik, Peter Pucelj,Matej Galof,Miha Keše,Ivan Ražnjatović,Igor Levšin, 

Dušan Andrejič, Borut Rebič 

Spodnja vrsta:Jernej Cankar,Bojan Dolinar,Anže Jeras,Andrej Peternel,Primož Lešnjak,Boris Pensa 

 

 

 

 



 102 

 

 

 

Predsednik v obdobju 2001 do 2006 

Zvonka Košir 

 

 
    

 

Za uspehi tako velikega rokometnega kolektiva 

kot je v Škofji Loki morajo stati tudi solidni 

sponzorji. Vi  poleg sponzorskih združujete tudi 

voditeljske reference v našem klubu. Katere 

okoliščine so vas pripeljale v našo rokometno 

sredino? 

 

Če povem po pravici, me je v rokometno sredino 

»popeljal« Jože Galof, ki je v loškem rokometu vsem 

zelo dobro poznan.  

Do  sponzorstva s strani takratnega TERMO d.d., po 

katerem je RD do letošnjega junija tudi nosilo ime, je 

prišlo predvsem zato, ker je bivši sponzor takrat prišel 

v finančne težave. V reševanje nastale situacije se je 

vključil celo župan Igor Draksler, ki je bil  

zainteresiran, da rokometni klub v Škofji Loki ostane. 

Tako sta z Galofom  prišla k takratnemu direktorju 

Janezu Deželaku in ga prepričala, naj generalno 

sponzorstvo prevzame Termo. To se je tudi zgodilo, 

mene pa je Jože Galof  prepričal, da postanem tudi 

predsednica kluba. Ta obveznost naj bi mi po 

njegovih »zagotovilih« vzela le kakih 5 minut na 

mesec.  A to je bila samo njegova uspešna metoda, da 

me je prepričal, saj na področju rokometa nisem bila 

prav nič »doma«. Tako je iz petih minut nastalo kar 

precej več časa in RD  smo  s skupnimi močmi tudi  

naredili  bolj  urejenega  na področju  organizacije, 

finančne transparentnost, pravnih  zadev in 

računovodstva. Največ časa pa smo v vodstvu 

porabili pa za pridobivanje finančnih sredstev. Dela je 

bilo torej veliko, pa tudi uspehi so bili v tistem 

obdobju  in mislim, da so takratni rokometni delavci 

podjetju TERMO, ki se je lani preimenoval v 

Knaufinsulation,  še danes hvaležni, da je takrat 

postal glavni sponzor. 

 

Kakšen je vaš pogled, kot nekdanje aktivne 

športnice in aktivne funkcionarke našega kluba na 

razvoj športa v Škofji Loki? 

 

V Škofji Loki imamo srečo, da je  dobro 

organiziranih in razvitih zelo veliko športov. Po drugi 

strani pa »takšna konkurenca« raznolikosti športov 

pomeni veliko več težav, ki jih imajo društva pri 

pridobivanju finančnih sredstev v našem 

škofjeloškem okolju, saj na žalost nimamo toliko 

uspešnih podjetij, ki bi lahko oziroma bi bila 

pripravljena z večjim deležem zagotavljati sponzorska 

ali donatorska sredstva. A kljub tem težavam se 

gonilne sile v društvih ne dajo in mislim, da kar v 

večini s pretežno volonterskim delom, 

prepričevanjem sponzorjev,  župana in ostalih 

funkcionarjev zavoda za šport uspejo zagotoviti 

sredstva za nadaljnji obstoj.  Menim, da se je za  

razvoj športa v Škofji Loki potrebno povezati v  

tvorno sodelovanje krog ljudi od župana, preko  

gospodarstva, zagnanih športnih delavcev v društvih,  

vse  do  ljubiteljev športa.  Včasih nam preveč 

ponagaja gorenjska nevoščljivost, ki pa  bi se morali 

znebiti. 

 

Kaj je po vašem mnenju potrebno da bi škofjeloški 

rokomet igral vidnejšo vlogo v domačem 

prvoligaškem prvenstvu in v mednarodnem merilu 

? 

 

Nedvomno je potrebno pridobiti več finančnih 

sredstev, kar pomeni dobrega oziroma dobre in 

stabilne sponzorje, ki imajo preko uspehov društva 

interes promovirati tudi svoje ime oziroma blagovno 

znamko. In seveda dobra kombinacija domačih, to je 

škofjeloških igralcev z nekaj dobrimi igralci od 

drugod. Na čelu ekipe pa mora biti trener, ki ima 

srčno željo po uspehu. 

 

Kakšno je vaše cenjeno sporočilo sedanji 

generaciji aktivnih rokometašev? 

Za uspeh je potrebno garati, nikoli odnehati, 

predvsem pa gojiti veličastno strast.
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Sezona  2001/02 1.A Državna rokometna liga 

Trener: Ilija Puljević-Duka 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prav gotovo je Duka eden od najbolj poznanih trenerjev, kar jih je delalo v Škofji Loki. 

S trenerstvom se je začel ukvarjati v rodnem Metkoviču, od koder ga je pot vodila na 

Švedsko, kjer je deloval sedem let. Med drugim je vodil državno reprezentanco Hrvaške 

na svetovnem prvenstvu in  reprezentanco ……. na olimpijskih igrah  v Atlanti. Po 

odhodu iz Škofje Loke je vodil še ekipo Preventa in Trima iz Trebnjega, ter kasneje bil 

še selektor reprezentance Italije. 

 

Ilija Puljevć-Duka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred to sezono je člansko moštvo doživelo kar precej sprememb. Po 15. sezonah 

igranja za prvo ekipo je klub zapustil vratar Andrej Peternel, ki je pustil neizbrisen 

pečat s svojimi obrambami za loški klub. Aktiven je še danes, brani namreč za 

drugoligaša Radovljico, kamor ga je vodila življenska pot. 

 

Andrej Peternel-vratarska legenda 
Rokomet ga je prvič pritegnil že v osnovni šoli v rodnih Križah pri Tržiču. Zelo hitro se 

je pokazal njegov izreden talent za to igro, kjer koli je zaigral, povsod je pobiral 

priznanja za najboljšega strelca ali igralca.  

Pred sezono 2000/01 svojo športno pot nadaljuje v Škofji Loki, kjer ponovno pokaže 

svoj izreden talent. Po dveh odigranih sezonah pa odide v Slovenj Gradec, k 

tamkajšnjemu Preventu na nagovor trenerja Ilije Puljevića. S Koroške ga športna pot 

vodi v Celje, kjer nastopa še danes. 

Nastopal je za vse starostne kategorije Slovenske reprezentance, ko t mladinec pa 

osvojil srebrno medaljo na Evropskem prvenstvu in bronasto medaljo na Svetovnem 

prvenstvu. Na obeh velikih tekmovanjih pa je bil izbran v najboljšo sedmerko 

prvenstva. Več let pa nastopa za člansko reprezentanco in je danes njen nepogrešljivi 

del. 

 

David Špiler 
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Prav tako pa sta klub zapustila tudi Željko Vešligaj in Boštjan Špur. Ekipo je prevzel Ilija Puljević – Duka iz 

Metkoviča na Hrvaškem. Novinci v ekipi pa so postali srednji zunanji Siniša Markota iz splita, vratar Boštjan 

Bitešnik iz Tržiča in levi zunanji Rok Bulc iz Ljubljane. V klub pa se je vrnil tudi krožni napadalec Rok Krt.  

Po jesenskem delu je bila ekipa Terma pravi hit prvenstva, saj je zasedala četrto mesto, na koncu sezone pa je 

osvojila 7. mesto, kar je bil lep uspeh za mlado in precej prenovljeno ekipo. 
 

1. Mobitel Prule 67 22 20 1 1 743 553 41  

2. Celje pivovarna Laško 22 21 0 1 760 524 41 -1 

3. Gorenje 22 14 1 7 599 562 29  

4. Trimo Trebnje 22 13 0 9 599 577 26  

5. Prevent 22 12 2 8 662 636 26  

6. Rudar 22 11 2 9 658 645 24  

7. Termo 22 10 3 9 593 593 23  

8. Slovan 22 8 3 11 656 667 19  

9. Velika Nedelja 22 7 1 14 549 603 15  

10. Inles Riko 22 5 1 16 582 708 11  

11. Sevnica 22 3 0 19 550 656 5 -1 

12. Izola 22 1 0 21 533 760 2  

 

Za ekipo Terma so nastopali: 

Boštjan Bitežnik vratar   Bojan Dolinar igralec 77 

Arsen Miloševič igralec   Jernej Cankar igralec 3 

Aleš Smiljanič igralec   Rok Krt igralec 29 

Rok Završnik igralec   Siniša Markota igralec 112 

Boštjan Frelih igralec 29 Anže Jeras igralec 73 

Grega Keše vratar   David Špiler igralec 69 

Miha Keše igralec 79 Rok Bulc igralec 39 

Matej Galof igralec 64 Sašo Mikanovič igralec 1 

Igor Levšin vratar 1 Luka Alič igralec 2 

Tomaž Ropret igralec 1 Ivo  Mlakar igralec   

Ivan Ražnjatović igralec 21    

 
 

 

 

 

Dušan Čater *1952-†2001 
 

 

 

V času med obema sezonama nas je presenetila in v globoko žalost spravila 

novica, da nas je nenadoma zaradi bolezni za vedno zapustil Dušan Čater. 

Poznan je bil kot bivši aktivni atlet in nesebični dolgoletni rokometni delavec, ki 

je deloval najprej v ljubljanskem Slovanu, nato pa prišel v upravo loškega kluba 

kot funkcionar in trener.  Od njega smo se poslovili 16. julija 2001 na mestnem 

pokopališču v Škofji Loki. 
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Od leve proti desni: 

Gornja vrsta:Siniša Markota,David Špiler,Tomaž Ropret,Boštjan Frelih,Arsen Miloševič, 

Mitja Rauter,Ilija Puljević trener 

Srednja vrsta: Jernej Cankar,Miha Keše,Ivan Ražnjatović,Matej Galof,Aleš Smiljanič 

Spodnja vrsta: Bojan Dolinar,Anže Jeras,Igor Levšin,Grega Keše,Boštjan Bitežnik, 

Rok Završnik,Rok Krt 

 

 

 

 

 

 

V maju leta 2002 pa je bil v Škofji Loki prvič organiziran tudi finalni turnir za pokal Slovenije. Poleg domačega 

Terma so nastopale še ekipe Celja Pivovarne Laško, Mobitela Prul 67 iz Ljubljane in Preventa iz Slovenj Gradca. V 

prvem pofinalu je ekipa Prul premagala Prevent z 33:27, v drugem pa je ekipa CPL odpravila domačine z 29:24. V 

finalni tekmi so nato Ljubljančani premagali Celjane z 27:26 in jim v tej sezoni poleg državnega naslova odvzeli tudi 

pokalni naslov. V tekmi za tretje mesto pa so igralci Terma premagali Prevent z 29:22 in tako osvojili tretje mesto v 

pokalu Slovenije, kar je še danes največji uspeh kluba v tem tekmovanju. Vlogo pomočnika trenerja je v tej sezoni 

opravljal Iztok Lamut. 
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POKAL SLOVENIJE   ŠKOFJA LOKA   11. in 12.05.2002 

Sobota 11.05.2002  

-1. TEKMA   ob 17:15 uri  

 RD MOBITEL PRULE 67 : RK PREVENT  (POZEZNIK-REPENŠEK) TV-SLO2   33:27 (16:12)  

-2. TEKMA   ob 19:30 uri  

 RD TERMO :RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO  (ROMIH-NIKOLIC) 24:29 (11:17)  

NEDELJA 12.05.2002  

-1. TEKMA ob 15:00 uri  

 RD TERMO : RK PREVENT (HOCEVAR-TOMIC) 29:22(16:12)  

-2. TEKMA ob 17:15 uri  

 RD MOBITEL PRULE 67 : RK CELJE PIV.LAŠKO(KRSTIC-LJUBIC) TV-SLO2 27:26 (12:13)  

1.MOBITEL PRULE 67 

2.CELJE PIVOVARNA LAŠKO 

3.TERMO 

4.PREVENT 

Najboljši posameniki  finalnega turnirja za Pokal Slovenije 2002  

     

Igralec Sergej Rutenka          Vratar Igor Levšin        Strelec Nenad Maksić         koristen igralec   Rok Bulc 

Sezona 2002/03 1. A Državna rokometna liga 

Trenerja: Bogosav Perić in Jože Galof 

 
Po odhodu Ilije Puljevića je trenersko vlogo prevzel Bogosav Perić, oče slovitega vratarja Dejana Perića, prvi srb na 

klopi škofjeloškega ligaša. Kluske vrste so zapustili Ivan Raznjatović, vratarja  Igor Levšin in Boštjan Bitežnik ter 

mladi in zelo perspektivni David Špiler, ki je odšel skupaj s trenerjem Puljevičem v Slovenj Gradec. Ekipi pa se je 

priključilo kar nekaj novih obrazov. Po dveh letih se je vrnil vratar Sašo Kersnič. Prav tako pomembna okrepitev je 

bil vratar Aleš Franetič, ki je prišel iz Ljubljane in pa njegov someščan levi zunanji Grega Jelčič. Iz Celja je prišel 

obetavni organizator igre Aleš Kugler, nov igralec pa je bil tudi levo krilo Boštjan Kogovšek, katerega je življenska 

pot pripeljala v Škofjo Loko. Po jesenskem delu pa se je v Škofjo Loko po desetih letih vrnil tudi krožni napadalec, 

občasni reprezentant Urban Šilc. 

 

Ekipa je nastopala z spremenljivim uspehom, a vseeno osvojila 7. mesto po rednem delu, po odigrani končnici pa  

končala na 8. mestu. Nekaj kol pred koncem končnice je namesto Bogosava Perića ekipo prevzel Jože Galof 
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V sezoni je Škofja Loka že drugič gostila finalni turnir za pokal Slovenije. V prvem polfinale so Mobitel Prule 67 

odpravile Celje Pivovarno Laško, v drugem pa je Gorenje iz Velenja po maratonskem boju premagalo Prevent iz 

Slovenj Gradca. V tekmi za tretje mesto je CPL premgalo Prevent, v velikem finalu pa je bilo Gorenje boljše od Prul 

z rezultatom 29:25 in tako osvojilo svojo prvo pokalno lovoriko. 
 
 
 
 
 
 
 
Redko se zgodi, da je oče prepoznaven po svojem sinu, to namreč 

drži za Bogosava Perića, saj je njegov sin Dejan Perić kot odličen 

vratar postal legenda Celja in evropskega rokometa. Tudi 

Bogosav Perič je bil odličen igralec, reprezentant Jugoslavije in 

celo kandidat za OI v Munchnu leta 1972. V Sloveniji je vodil več 

klubov med drugim Izolo, Jadran, Sežano in pa Žalec v ženski 

konkurenci. 

Bogosav Perić 
 

  
 Jože Galof  

Lestvica po rednem delu        

1. Celje pivovarna Laško 22 21 0 1 770 542 42 

2. Mobitel Prule 67 22 20 0 2 790 599 40 

3. Gorenje 22 16 0 6 650 572 32 

4. Prevent 22 14 2 6 644 584 30 

5. Trimo Trebnje 22 10 2 10 590 629 22 

6. Rudar 22 10 1 11 570 614 21 

7. Termo 22 8 4 10 574 568 20 

8. Cimos Koper 22 7 3 12 631 664 17 

9. Velika Nedelja 22 7 1 14 552 595 15 

10. Inles Riko 22 6 1 15 547 645 13 

11. Slovan 22 3 3 16 597 750 9 

12. Pivka Perutninarstvo 22 1 1 20 563 716 3 

Lestvica po odigrani končnici         

1. Celje pivovarna Laško 6 6 0 0 220 159  

2. Mobitel Prule 67 7 4 0 3 197 201  
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3. Gorenje 7 5 0 2 207 176  

4. Prevent 7 2 0 5 191 209  

5. Rudar 7 4 0 3 165 186  

6. Trimo Trebnje 7 3 0 4 185 190  

7. Cimos Koper 7 2 0 5 201 234  

8. Termo 8 2 0 6 218 229  

Za ekipo Terma so nastopali: 

    redni del končnica    redni del končnica  

Gregor Izda igralec       Bojan Dolinar igralec 60 31 91 

Ivo Mlakar igralec 1   1 Jernej Cankar igralec       

Aleš Smiljanič igralec 1   1 Rok Krt igralec 12 1 13 

Rok Završnik igralec 1   1 Siniša Markota igralec 76 44 120 

Boštjan Frelih igralec 15 8 23 Anže Jeras igralec 65 29 94 

Grega Keše vratar       Aleš Kugler igralec 32 7 39 

Bojan Jakac igralec 34 15 49 Aleš Franetič vratar       

Miha Keše igralec 88 27 115 Urban Šilc igralec 32 22 54 

Matej Galof igralec 27 6 33 Rok Bulc igralec 64 27 91 

Sašo Kersnič vratar       Anže Špegu igralec       

Grega Jelčič igralec 46   46 Mitja Rauter igralec       

Boštjan Kogovšek igralec 20 1 21      

 

 
Od leve proti desni: 

Zgornja vrsta: Petra Sušnik-Bitežnik, Jože Galof trener,Siniša Narkota,Sašo Kersnič,Urban Šilc,Boštjan Frelih,Aleš 

Franetič,Grega Jelčič,Jernej Cankar,Bogosav Perić trener 

Spodnja vrsta: Aleš Kugler,Boštjan Kogovšek,Rok Bulc,Grega Keše,Anže Jeras,Matej Galof, 

Bojan Dolinar,Miha Keše 
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Sezona 2003/04 1. A Državna rokometna liga 

Trener: Marko Šibila 

 
 
 
 
Marko je v Škofji Loki deloval eno sezono a pustil precej 

velik pečat v svojem trenerskem delu. Okostje ekipe, ki je 

vadila pod njegovim vodstvom je tudi doseglo 

zgodovinske uspehe loškega kluba. Marko je že dobro 

desetletje nosilec katedre za rokomet na fakulteti za šport 

v Ljubljani. Preden je prišel v Škofjo Loko je vodil Trst v 

ligi prvakov, potem pa uspešno vodi tudi Trebanjski Trimo 

že nekaj let. Je tudi nosilec srebrne medalje z evropskega 

prvenstva 2004 kot pomočnik trenerja. 
 

Marko Šibila                                          
 
 
Ekipa dobi novega trenerja. Novi trener postane dr. Marko Šibila, ki obenem opravlja tudi funkcijo profesorja za 

rokomet na ljubljanski fakulteti za šport. Postane pa v tej sezoni tudi pomočnik selektorja Tone Tislja v A 

reprezentanci, ki je osvojila 2. mesto na Evropskem prvenstvu v Sloveniji. Po sezoni 2002/03 klub zapustita vratarja 

Aleš Franetič in Sašo Kersnič, svojo kariero v Škofji Loki zaključi tudi Siniša Markota, klubske barve pa zamenja 

tudi Rok Bulc. S prihodom novega trenerja pa v klub pride tudi Rok Ivančič, srednji zunanji, ki potem postane tudi 

slovenski reprezentant. Novi igralci pa so še vratar Gašper Jelen iz Slovenj Gradca, Marko Bon iz Celja in Domen 

Likozar iz Kranja.  

Vlogo pomočnika pa po dveletnem premoru spet prevzame Borut Rebič. 

Ekipa je v tej sezoni imela prepoznavno igro in na njeni osnovi tudi dosegla lahko bi rekli zgodovinski uspeh. Po 

rednem delu sezone smo zasedali šesto mesto. Nato pa je sledila končnica, ki je bila sanjska kljub četrtfinalnemu 

porazu proti Gorenju. V polfinalu in nato finalu spodnjega dela za osvojitev petega mesta in uvrstitve v evropske 

pokale sta namreč padla najprej Ormož in nato še trboveljski Rudar.  

 

 

 

 

 

 

lestvica po rednem delu        

1. Celje pivovarna Laško 22 21 1 0 765 576 43 

2. Prevent 22 17 1 4 665 601 35 

3. Gorenje 22 17 1 4 688 566 35 

4. Prule 67 22 15 1 6 690 636 31 

5. Cimos Koper 22 11 2 9 634 667 24 

6. Termo 22 9 2 11 591 603 20 

7. Jeruzalem Ormož 22 7 4 11 635 686 18 

8. Rudar 22 8 1 13 600 627 17 

9. Trimo Trebnje 22 6 4 12 575 634 16 

10. Adria Krka Novo Mesto 22 5 2 15 604 674 12 

11. Velika Nedelja 22 4 2 16 563 611 10 

12. Inles Riko 22 1 1 20 542 671 3 
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končna lestvica        

1. Celje pivovarna Laško        

2. Gorenje Velenje        

3. Prevent Sl. Gradec        

4. Prule 67        

5. Termo        

6. Rudar        

7. Cimos Koper        

8. Jeruzalem Ormož        

 
 

 

 

 
ROK IVANČIČ-igralec 

 

Iz Škofje Loke v državno reprezentanco 

 

 

V Škofji Loki ste prišli v času, ko je bil trener dr. 

Marko Šibila? 

 

Da, res je. prisel sem iz Celja, v casu ko je trenersko 

palico prevzel Marko Šibila in ostal v Škofji LOki 

dve leti. Drugo leto je ekipo vodil Rebič. 

 

Odlične igre v dresu Terma so botrovale tudi 

pozivu selektorja A reprezentance? 

 

V Škofji Loki sem se res odlično počutil in zato tudi 

dobro igral. tedanji selektor Slavko Ivezič me je 

poklical v reprezentanco, kjer sem bil aktivno v 

pogonu tudi ko je selektor postal Kasim Kamenica. 

Sodeloval se tudi na svetovnam prvenstvu v Nemčiji 

 

Doma ste iz Celja, kje je razlog, da ste se odločili 

prav za rokomet? 

 

Celje je rokometno mesto, ki živi za rokomet in zato 

sem se tudi odločil za rokomet. Po dveh letih 

obiskovanja športne šole Toneta Goršiča sem se 

zaljubil v ta šport. čeprav sem treniral oziroma 

poskusil tudi ostale športe sem se z rokometom 

najbolj poistovetil. 

 

Bili ste član vseh mlajših reprezentanc Slovenije. 

 

Res je. Bil sem član tako kadetske kot mladinske 

reprezentančne selekcije. 

 

Kako se je nadaljevala športna kariera po odhodu 

iz Škofje Loke? 

 

Po avanturi v Škofji  Loki sem se preizkusil še pri 

Trimu iz Trebnjega, v Trstu in na koncu še v Italgest 

Casaranu 
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Za ekipo Terma so nastopali: 
 

 

    redni del končnica    redni del končnica  

Luka Rant igralec 1   1 Urban Šilc igralec 59 19 78 

Aleš Smiljanič igralec 6 1 7 Marko Bon igralec 32 10 42 

Rok Završnik igralec     0 Bojan Dolinar igralec 87 36 123 

Boštjan Frelih igralec 13   13 Domen Likozar igralec 22 5 27 

Grega Keše vratar     0 Gašper Jelen vratar     0 

Bojan Jakac igralec 2   2 Rok Ivančič igralec 109 28 137 

Miha Keše igralec 105 23 128 Aleš Kugler igralec 19 10 29 

Matej Galof igralec 5   5 Anže Špegu igralec     0 

Grega  Jelčič igralec 100 33 133 Dušan Kuridža igralec     0 

Boštjan Kogovšek igralec 31 4 35      

 

 
 

Od leve proti desni: 

Zgornja vrsta: Domen Likozar,Aleš Smiljanič,Marko Bon,Grega Jelčič,Rok Ivančič,Boštjan Frelih,Rok Završnik 

Srednja vrsta: Borut Rebič,Bojan Dolinar,Luka Rant,Matej Galof,Urban Šilc,Miha Keše,Anže Špegu, 

Boštjan Kogovšek,Marko šibila trener 

Spodnja vrsta: Aleš Kugler,Matej Kejžar,Anže Vrbinc,Gašper Jelen,Grega Keše,Mitja Rauter 
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Sezona 2004/05      I.A Državna rokometna liga 

Trener : Borut Rebič 
Za to sezono pa lahko mirno zapišemo, da je bila doslej najuspešnejša v zgodovini kluba. Prvič smo nastopali v 

evropskih pokalih in osvojili 4. mesto v državnem prvenstvu in 4. mesto v pokalu. Pa pojdimo lepo po vrsti. Ekipa ni 

doživela velikih sprememb. Po odhodu dr. Marka Šibile je trenersko mesto prevzel Borut Rebič, ekipo pa sta 

zapustila vratar Gašper Jelen in Marko Bon, v ekipo pa se je po dveh letih vrnil vratar Boštjan Bitežnik. 

 

 
BORUT REBIČ najuspešnejši 

trener članske moške ekipe. 
Borut je trener, ki se lahko pohvali z najboljšimi 

rezultati loškega kluba. Uvrstitev v 4. kolo pokala 

EHF, 4. mesto v DP in 4. mesto pokalnem 

tekmovanju v eni sezoni so uvrstitve, ki jih bi zelo 

težko ponoviti. Tako igralsko kot trenersko kariero je 

začel v domačem klubu, trenutno pa vodi Alples iz 

Železnikov, katerega je v zadnji sezoni pripeljal v 1.B 

DRL. 

 KDAJ IN KAKO STE SE PRVIČ SREČALI Z 

ROKOMETOM? 

 

Rokomet sem začel trenirati v 7. razredu osnovne 

šole. Igral sem za šolsko ekipo in se v naslednjem letu 

priključil mladinski ekipi RK Šešir. Ta vključitev mi 

je ostala v spominu. Bila je  res hitra, saj me je 

takratni trener mladinske ekipe Marjan Kužel takoj, 

brez treninga, vzel na tekmo v Kranj z RK Savo.  

Trener Kužel  v ekipi ni imel krožnega napadalca, 

zato je na to mesto v napadu postavil mene. Igral sem 

dobro in dosegel nekaj golov. Po tekmi sem imel 

krvava kolena, ki pa so mi jih obložili kar s travo. 

Mislim, da sem se takrat »zastrupil« z rokometom.  

 

ŠE KOT AKTIVNI IGRALEC STE SE Z VPISOM 

NA TAKRATNO  FAKULTETO ZA TELESNO 

KULTURO ZAČELI UKVARJATI TUDI S 

TRENERSTVOM? 

 

 Že po treh letih aktivnega igranja sem začel trenirati  

mladinsko oziroma  občasno tudi člansko ekipo. 

Veliko igralskega in posledično trenerskega znanja 

sem pridobil od Igorja Stupniška, kmalu opravil izpit 

za vaditelja in v letu 1975 začel trenirati učence na 

OŠ Trata.   

Volja do športa, do igranja in treniranja, včasih tudi v 

slabih razmerah, me je utrjevala telesno in psihično, 

zato sem tudi videl nadaljnjo pot in bodoče delo v 

športu. 

 

PO NEKAJ LETNI PAVZI STE SE PONOVNO 

VKLJUČILI V DELO RD TERMO KOT 

POMOČNIK ČLANSKEGA TRENERJA? 

 

Rokomet sem aktivno igral do 37. leta starosti, sicer 

ne na visoki ravni( 3. liga ), vendar dokaj uspešno. V 

tem času sem z določenimi presledki treniral nekaj 

mlajših selekcij.  

V drugi polovici devetdesetih let pa me je Jože Galof 

povabil k članski ekipi za pomočnika trenerja. 

Ponujeno delo sem sprejel in »stopil« v slovensko 

strokovno rokometno sredino. Delo s člansko ekipo 

mi je postalo izziv, vloga  pomočnika trenerja Bašiču 

in Šibili pa mi je dala veliko trenerske rokometne 

širine.  

 

KOT TRENER PRVE EKIPE LOŠKEGA KLUBA 

STE DOSEGLI TUDI NAJVEČJE USPEHE V 

ZGODOVINI, TAKO V DOMAČEM PRVENSTVU 

KOT EVROPI? 

 

Tekmovalna sezona 2004/05 je bila res uspešna. 

Omeniti moram, da je bil uspeh že  leto prej. Jedro 

ekipe je ostalo isto. Z dodatno širino v igri, motivom, 

dobrim razumevanjem in zaupanjem smo dosegli 

odmeven rezultat v državnem prvenstvu, v pokalnem 

tekmovanju ter pokalu EHF. Tekme z Metalurgom in  

Magdeburgom se večkrat spominjam. 

 

KAKO VIDITE SEBE V ROKOMETU V 

PRIHODNJE? 

 

Šport imam rad, rokomet me zanima tako teoretično 

kot praktično. Vendar je treniranje kar naporno. 

Nadaljnje situacije in trenutni navdih bodo narekovale 

moje rokometno delo. 
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Od leve proti desni: 

Gornja vrsta:Grega Jelčič,Rok Ivančič,Boštjan Frelih,Anže Rebič,Marko Kraner,Aleš Kugler, 

Boštjan Kogovšek,Domen Likozar,Borut Rebič-trener 

Srednja vrsta:Jože Galof,Zvonka Košir-predsednica,David         ,Bojan Dolinar,Urban Šilc,Miha Keše,Anže Špegu, 

Matej Galof,Anže Jeras,Petra Sušnik-Bitežnik, 

Spodnja vrsta:Jure Dolenec,Dušan Kuridža,Anže Vrbinc,Grega Keše,Boštjan Bitežnik,Bojan Jakac,Aleš Smiljanič 

 

 

 

 

 

Po osvojenem petem mestu v prejšnjem prvenstvu si je ekipa priborila nastop v pokalu EHF. Ker se je ekipa Prul 

odpovedala nastopanju v evropi smo prevzeli njeno mesto nosilca in bili v prvih dveh krogih prosti, v tretjem krogu 

pa nam je žreb namenil ekipo Metalurga iz Skopja.  

Prva tekma se je igrala v Škofji Loki in igralci Terma so bili boljši z rezultatom 32:29. Po relativno ugodnem 

rezultatu na gostovanju so bili Makedonci skoraj prepričani v napredovanje, a so jim igralci Terma prekrižali te 

račune in zmagali tudi v Skopju z rezultatom 32:35. 
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6.11.2004   Termo : Metalurg Skopje 

32:29 (14:13 

 

Grega Jelčič 

Dvorana Poden, gledalcev 500, sodnika: Horaček in 

Novotny (oba Češka). 

Termo: Kogovšek 5 (2), Dolinar 3, Šilc 3, Jelčič 9, 

Kugler, Smiljanič, Frelih, G. Keše, Galof, Kranner, 

Bitežnik, Jeras 5, M. Keše 6, Ivančič 1. 

Metalurg Skopje: Ristovski, Pavlovski 4, Zubič 3, 

Kuzmanoski 7, Naumovski 1, Koteski 4, Novakovski 

2, Mirkoloski 6, Chanturija, Kolev, Giorgonoski 2, 

Lazarov, Milenkovski, Klincarov. 

Sedemmetrovke: Termo 3 (2), Metalurg Skopje 1 (0). 

Izključitve: Termo 10, Metalurg Skopje 14 minut. 

Rdeča kartona: Galof (58.), Giorgonoski (50.). 

Metalurg Skopje : Termo 32 :35 

        
Bojan Dolinar         Boštjan Bitežnik 

Skopje - Rokometaši Terma so v povratni tekmi 3. 

kroga evropskega pokala EHF v gosteh premagali 

Metalurg iz Skopja s 35:32 (19:14) in se uvrstili v 

osmino finala. V prvi tekmi je slovenska ekipa slavila 

z 32:29. 

 

Metalurg Skopje : Termo 32:35 (14:19) Športna 

dvorana Avtokomanda, gledalcev 1.300, sodnika: 

Brunovsky in Čanda (oba Slovaška). 

Metalurg Skopje: Ristevski, Pavlovski 3, Zubić 12 

(6), Kuzmanovski 4, Naumovski 1, Kotevski 1, 

Novakovski 4, Mirkulovski 3, Čanturija, Kolev, 

Gjorgonovski, Pecakovski, Lazarov 4, Klincarov. 

Termo: Kogovšek, Dolinar 12, Šilc 5, Jelčič, Frelih 1, 

Kugler, Smiljanič, G. Keše, Galof, Kranner, Bitežnik, 

Jeras 2, M. Keše 8 (4), Ivančič 7. 

Sedemmetrovke: Metalurg Skopje 4 (2), Termo 4 (4). 

Izključitve: Metalurg Skopje 12, Termo 14 min

Škofjeločani so na gostovanju v Skopju potrdili 

največji uspeh kluba doslej. Pri Termu po prednosti z 

uvodne tekme (32:29) niso zaspali in so se zavzeto 

pripravili na gostovanje v makedonskem glavnem 

mestu.Kljub izjemnemu vzdušju, ki so ga pripravili 

domači navijači in hitremu vodstvu Metalurga z 8:3 v 

9. minuti, Škofjeločani niso izgubili želje in volje po 

dokazovanju. Z izjemno igro v obrambi so ujeli svoj 

ritem in počasi, toda vztrajno že do 21. minute znova 

ujeli priključek, čeprav so tedaj imeli na igrišču kar 

dva igralca manj. Vse to, predvsem pa izjemno 

uspešna igra v odgovor na obrambo domačinov 6-0, 

je vneslo precej več nemira v domačo zasedbo, ki pa 

je do glavnega odmora povsem popustila in Termo je 

pripravil preobrat, ki ga Makedonci niso več znali 

zaustaviti.Tudi v drugem delu Škofjeločani prednosti 

niso več izpustili iz rok, zaustavila pa jih ni niti 

poškodba Jerasa v 45. minuti. V vratih je bil 

zanesljivi Bitežnik, Bojan Dolinar pa je za novo 

mednarodno zmago odigral tekmo kariere. 

Po uspehu  proti ekipi iz Skopja, pa nam žreb ni bil 

naklonjen, saj smo za nasprotnika dobili ekipo, ki je 

pred parimi sezonami osvojila celo evropski naslov – 

Magdeburg.  

Prva tekma se je igrala v Nemčiji in tam so bili 

domačini boljši z rezultatom 32 :21. 
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Magdeburg : Termo Škofja Loka 32:21 (16:12) 

Anhalt Arena, gledalcev 1.200, sodnika: Gusko in 

Repkin (oba Belorusija). 

Magdeburg: Tkaczyk 10 (4), Bielecki 6, Sigurdsson 

4, Abati 4 (1), Grafenhorst 3, Schoene 2, Sprenger 1, 

Theuerkauf 1, Vugrinec 1. 

Termo Škofja Loka: Keše 5 (1), Ivančič 4, Šilc 3, 

Kogovšek 2, Jelčič 2, Jeras 2, Dolinar 2 (1), Frelih 1. 

Kazenske minute: Magdeburg 10, Termo 12 minut. 

 

Škofjeločani po pričakovanju niso bili kos 

favoriziranim Nemcem, ki so sicer zaigrali brez 

zvezdnika Stefana Kretzschmarja. Magdeburg ima 

pred povratno tekmo velikih 11 golov prednosti, s tem 

pa so še bližje zadanemu cilju, da po letih 1999 in 

2001 vnovič osvojijo lovoriko v tem tekmovanju. 

Nemci, katerih barve brani tudi slovenski reprezentant 

Renato Vugrinec, tokrat je dosegel en zadetek, so v 

Dessauu zelo odločno krenili v srečanje, saj so po 

devetih minutah vodili že s 7:0. Prvi zadetek za 

Škofjeločane je prav v deveti minuti dosegel Boštjan 

Kogovšek. Ta je goste le otresel začetne treme, saj so 

kasneje zaigrali pogumneje in se v 15. minuti 

približali na štiri zadetke (9:5). Do nižje razlike jim 

proti slovitemu nemškemu moštvu ni uspelo priti, 

toda tudi Magdeburg do konca polčasa ni povišal 

vodstva. 

Začetek drugega dela je popolnoma pripadel 

gostiteljem, ki so do 43. minute z delnim izidom 7:1 

ušli na 23:13. To je varovancem Boruta Rebiča 

dodobra prirezalo krila, tako da so Nemci v zadnjih 

15 minutah srečanja le nadzorovali visoko prednost in 

si pred petkovim srečanjem praktično že priigrali 

četrtfinale. 

STA 

Povratno tekmo pa smo morali igrati v Železnikih, ker 

se je dvorana Poden začela prenavljati. V domači 

tekmi so igralci Terma nudili gostom več kot dostojen 

odpor, nato pa izgubili z rezultatom 31:37. Tako smo 

se zelo dostojno poslovili od nastopanja v evropi. 

Izpad Terma 
Škofja Loka 10.12.2004 - Rokometaši Terma iz 

Škofje Loke so na povratni tekmi osmine finala 

pokala EHF izgubili proti Magdeburgu z 31:37 in se 

poslovili od nadaljnjega tekmovanja. Na prvi tekmi v 

Nemčiji je bil izid 32:21 v korist Magdeburga. 

 

Termo Škofja Loka : Magdeburg 31:37 (15:15) 

Športna dvorana Železniki, 900 gledalcev, sodnika: 

Argyrou in Loizou (oba Ciper). 

Termo: G. Keše, Frelih, Kogovšek 7, Dolinar 2, Šilc 

2, Jelčič 6, Kugler 1, Smiljanič 3, Galof 1, Kranner, 

Jeras 5, M. Keše 1 (1), Ivančič 3. 

Magdeburg: Bitter, Tkaczyk 3, Bielecki 7, 

Sigurdsson, Just, Abati 8 (5), Grafenhorst 1, Schoene, 

Sprenger 8, Friedrich, Theuerkauf 8, Stiebler, Atlason 

2, Vugrinec. 

Sedemmetrovke: Termo 3 (1), Magdeburg 5 

(5). Izključitve: Termo 8, Magdeburg 6 

minut. 

ŠilC v borbi z Abatijem    Kogovšek v akciji     

 

 

 



 116 

 

domači povsem prebudili in preko Galofa v 25. 

minuti ob delnem izidu 5:1 prišli na vsega dva gola 

razlike. Nemcem se je videlo, da tudi nekoliko 

podcenjujejo domačo vrsto, tako da se vse do 

glavnega odmora niso več uspeli zbrati. Termo je v 

28. minuti sploh prvič na obeh tekmah celo povedel s 

14:13, polčas pa je bil izenačen (15:15). 

Abati v visokem skoku. 
Čeprav so si Nemci že na prvi tekmi priigrali 

zanesljivo prednost za preboj med osem najboljših, so 

tudi na povratni tekmi pred nabito polno dvorano v 

Železnikih začeli odločno in si na hitro priigrali štiri 

gole prednosti (2:6). Škofjeločani so znova prehitro 

zaključevali svoje napade, kar so precej bolj izkušeni 

igralci Magdeburga na hitro izkoristili. 

Ob taki igri je bila razlika 5:11 v 18. minuti povsem 

razumljiva in kazalo je celo na to, da bo Termo pred 

svojimi gledalci doživel še višji poraz kot na prvi 

tekmi. Toda v nadaljevanju prvega polčasa so se 

 

Ob precej "glasnem" odmoru v nemški slačilnici so 

gostje uvodne minute drugega dela spet zaigrali 

precej bolj zbrano, kar se je pokazalo tudi pri izidu. V 

45. minuti je bil pri izidu 21:28 zaostanek gostiteljev 

najvišji na tekmi. Domači so se ob bučni podpori s 

tribun še enkrat zbrali in osem minut pred koncem 

znižali na dva gola zaostanka (28:30), nato pa je 

gostujoči trener Gislasson še enkrat "skregal" svoje 

igralce, ki v končnici le niso dovolili presenečenja. 

STA 

Foto: Sportal/Vid Ponikvar 

 

 

 

 

 

 

V prvenstvu je ekipa nastopala zelo uspešno in po rednem delu sezone osvojila 5. mesto. V četrtfinalu končnice pa 

smo se pomerili z četrtouvrščeno ekipo Trima iz Trebnjega. Igralo se je po pokalnem sistemu, napreduje boljši iz 

dveh tekem. V prvi tekmi v Škofji Loki, je slavila domača ekipa z rezultatom 34:25, v povratni tekmi v Trebnjem pa 

je bil boljši Trimo z 26:23, tako da je med elitno četverico napredovala ekipa Terma. Po uspehu v četrtfinalu je bila 

od nas v polfinalu boljša ekipa Celja Pivovarne Laško, v malem finalu za 3. mesto pa še ekipa Jeruzalem Ormoža, 

tako da smo prvenstvo končali na 4. mestu. 

Tudi pokalno tekmovanje je prineslo v tej sezoni veliko veselja navijačem loških rokometašev. Po uspehu v 

četrtfinalu, kjer smo še enkrat bili boljši od trebanjskega Trima smo se tretjič v zgodovini uvrstili med najboljše štiri 

ekipe v pokalnem tekmovanju. Rokometna zveza Slovenije je organizacijo finalnega turnirja zaupala loškemu klubu, 

a žal smo morali organizacijo turnirja prepustiti Gold Clubu iz Hrpelj, ker je bila prenova športne dvorane Poden že v 

taki fazi, da organizacija tako velikega tekmovanja ni bila več mogoča. 

V polfinalu nam je žreb namenil domačina Gold Club, ki je bil žal boljši in zmagal z 31:29. To tekmo je Rok 

Ivančič, eden glavnih igralcev odigral bolan in zgodilo se je, da je v trenutku prosil za menjavo in potem zaradi 

naporov bruhal kar v koš za smeti za klopjo za rezervne igralce. V drugem pofinalu so bili Celjani boljši od 

Velenjčanov, s katerimi smo se nato naslednji dan pomerili za 3. mesto. Tudi v tej tekmi je bila športna sreča na 

strani nasprotnika, ki je slavil z 30:31. V velikem finalu pa je domači Gold Club po maratonskem boju premagal 

Celje Pivovrno Laško in prvič osvojil pokalno lovoriko. Tako smo tudi  v pokalu sezono končali na 4. mestu.
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dr.Urban Šilc  
 

VAŠ OČE JE ŽIVLJENJE POSVETIL 

ROKOMETU. ALI JE TO  POSLEDICA, DA JE 

ROKOMET POSTAL VAŠA ŠPORTNA 

LJUBEZEN? 

Ker je bil oče poklicno vezan na rokomet, je moja 

odločitev s tem prav gotovo povezana, nikoli pa ni šlo 

za kakšno načrtno odločitev. Predvsem sem se dobro 

počutil v družbi na rokometnih treningih, zato sem 

tudi vztrajal. Moji soigralci iz začetnega obdobja so 

še vedno moji prijatelji. 

 

ZAČELI STE NA PRULAH? 

Začel sem na Prulah,  klubu, ki je bil najbližji 

mojemu domu. Vsekakor je bila odločitev,  da nisem 

bil v klubu, kjer je bil oče trener, dobra. Obenem pa 

so bile Prule takrat zelo dobro organizirane in uspešne 

v mlajših kategorijah. 

PO KONCU MLADINSKEGA STAŽA STE 

PRESTOPILI K LJUBLJANSKEMU 

SLOVANU? 

Po vrnitvi s služenja vojaškega roka sem šel k 

Slovanu, ker so Prule medtem prenehale obstajati. 

Tam sem odigral zadnjo sezono druge jugoslovanske 

lige in prvi dve sezoni v samostojni Sloveniji. Slovan 

je imel takrat mlado, zanimivo ekipo, organizacijsko 

pa to ni bil več klub, ki bi lahko konkuriral, na primer 

Celju.  

JANUARJA 1993 STE PRVIČ ZAIGRALI ZA  

LOŠKI KLUB? 

Pri Slovanu sem igral vedno manj, vendar sem imel 

občutek, da sem sposoben več. Na polovici sezone 

sem tako prišel v Škofjo Loko, ki je bila takrat v borbi 

za vrh druge lige. Takoj sva se zelo dobro ujela s 

Sergejem, s katerim sva nato igrala skupaj v vseh  

klubih. Uspela nam je prva uvrstitev v prvo ligo, žal 

smo takoj tudi izpadli. Te sezone se  nerad 

spominjam, saj sem bil le takrat tudi resneje 

poškodovan in sem bil pol leta odsoten. Uspešni pa 

smo bili nato tudi kot drugoligaši, saj smo bili 

polfinalisti pokala.  

NATO SLEDI SEZONA IGRANJA PRI  

SLOVANU,  POTEM PA V EVROPSKE PRULE 

67? 

V Škofji Loki nam takrat ni uspela ponovna uvrstitev 

v prvo ligo, zato so se v klubu odločili za drugačno 

strategijo. Vrnil sem se k Slovanu, kar se je izkazalo 

kot zelo dobra odločitev. Mislim, da sem takrat, pod 

vodstvom Kandije, kot igralec najbolj napredoval, 

velik vpliv pa je imel tudi na moje razumevanje 

rokometa. 

Ko so se Prule združile s Kodeljevim, zame vrnitev 

na Prule ni bilo nikakršno vprašanje. To je le bil moj 

matični klub. Rasli smo počasi, smiselno so se 

dodajali novi igralci in stopnjevali so se uspehi in 

ambicije. Tukaj sem tudi doživel občutek osvajanja 

državnega naslova in vidnejše uspehe v evropskih 

pokalih, žal pa je bil konec precej klavrn. 

 

LETA 2002 PA STE SE PONOVNO VRNILI V 

ŠKOFJO LOKO, KJER STE PO TREH 

SEZONAH TUDI ZAKLJUČILI IGRALSKO 

KARIERO? 

Vrnitev se je zgodila precej nepričakovano. Zopet 

sem si želel več minutaže, kot sem jo dobival na 

Prulah. Po drugi polovici sezone, v kateri se nismo 

najbolje znašli, sta sledili dve zelo uspešni sezoni, 

verjetno vrhunec generacije domačih igralcev, ki v 

zadnjem desetletju pooseblja škofjeloški rokomet. 

NASTOPILI STE TUDI ZA ČLANSKO 

REPREZENTANCO SLOVENIJE? 

Nekajkrat sem nastopil tudi za reprezentanco, nisem 

pa bil ravno standarden reprezentant. 

VI STE EDEN TISTIH VRHUNSKIH 

ŠPORTNIKOV, KI JE USPEŠNO USKLADIL 

ŠTUDIJSKE IN ŠPORTNE OBVEZNOSTI? 

Mislim, da to ni tako težko, saj tako šport kot šola 

zahtevata red in disciplino. Vse skupaj je le stvar 

organizacije. Mislim, da je kar nekaj športnikov, ki so 

uspešni tudi v šoli, vsaj v rokometu. Vsekakor šport 

ne more biti izgovor za neuspeh v šoli. 

ŠE NAPREJ OSTAJATE V ROKOMETU. 

TRENUTNO DELATE PRI MARK OLIMPIJI.  

ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA BOSTE 

MOGOČE TUDI V ŠKOFJI LOKI ŠE KDAJ  

TRENER  ALI OPRAVLJALI KAKŠNO DRUGO 

VLOGO? 

Rokomet je že predolgo del mojega življenja, da bi se 

mu kar tako odrekel. Zaenkrat se trudim pri MARK 

Olimpiji in glede na to, da se v Škofjo Loko rad 

vračam, puščam vse možnosti odprte. 
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Sezona 2005/06 1.A Državna rokometna liga 

Trenerji: Rajko Begović, Jaka Keše in Leoplold Jeras 
 

Po zelo uspešni sezoni je prišlo do velikih sprememb v članski ekipi. Kljub osvojenemu 4. mestu  v državnem 

prvenstvu in pravici nastopa v pokalu EHF,  je žal morala uprava zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odpovedati 

sodelovanje v evropskem tekmovanju. Nekateri igralci te odločitve niso sprejeli najbolje a pri tem je ostalo. Klub so 

zapustili Rok Ivančič, Aleš Kugler in Domen Likozar, prav tako pa tudi Anže Jeras, Urban Šilc in Grega Jelčič, ki so 

vsi trije zaključili z aktivnim igranjem. Novinci v tej sezoni pa so postali Urban Stopar in Marijan Krištofič, ki sta 

prišla iz ljubljanskih Prul, iz Kranja sta prišla Jure Rebolj in Aljoša Čepin, ponovno pa se je v klub po letu in pol 

vrnil Rok Bulc. Prvi ekipi pa se priključijo tudi Grega Jamnik, Grega Dolinar, Domen Pogačnik in Matic Primožič.  

Ekipa je prevzel Rajko Begović, a je moral že po prvem porazu v Ljubljani proti Slovanu klub zapustiti. Nato je 

ekipo v drugem kolu v Velenju proti Gorenju vodil Jaka Keše in zmagal. Jaka je bil samo začasna rešitev, kajti po 

drugem kolu ekipo prevzame bivši selektor državne reprezentance Leopold Jeras iz Ljubljane. Jaka pa postane 

njegov pomočnik. Čeprav je ekipa doživela precej sprememb so se fantje srčno borili, a žal je bilo to premalo, da bi 

si izborili obstanek v ligi. Tako smo po osmih sezonah nastopanja v prvi ligi ponovno izpadli. 

 

                 

 
 

Presenetljiva zmaga v Velenju 
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Za Majča pa bi lahko rekli, da je najbolj zveneče ime med 

trenerji, ki so kdaj vodili člansko ekipo loškega kluba. 

Rezultati, kot so Naslov prvaka Jugoslavije z Kolinsko Slovan 

iz Ljubljane, pa 5. mesto na EVRU 2000 z reprezentanco 

Slovenije na Hrvaškem, pa nastop na OI leta 2000 v Sydneyu 

povedo že sami po sebi dovolj. Majč je kot igralec nastopal za 

Slovana, kasneje pa je vodil več slovenskih ligašev, med 

drugimi tudi ekipo Olimpije v ženski konkurenci, ki je v času 

Jugoslavije spadala v sam vrh takratne konkurence. 

 

LEOPOLD JERAS 
 

Lestivca po rednem delu sezone        

1. Celje pivovarna Laško 22 20 1 1 768 588 41 

2. Gorenje 22 16 0 6 696 606 32 

3. Gold club 22 14 1 7 654 592 29 

4. Trimo 22 13 2 7 623 586 28 

5. Prevent 22 11 2 9 658 634 24 

6. Cimos Koper 22 10 1 11 649 640 21 

7. Jeruzalem Ormož 22 10 0 12 662 701 20 

8. Ribnica Riko hiše 22 7 5 10 653 665 19 

9. Rudar EVJ 22 8 3 11 639 681 19 

10. Slovan 22 4 5 13 585 659 13 

11. Termo 22 4 2 16 552 668 10 

12. Krka 22 2 4 16 548 667 8 

Lestvica lige za obstanek        

1. Jeruzalem Ormož 10 6 0 4 309 304 28 

2. Ribnica Riko hiše 10 6 2 2 311 298 26 

3. Rudar EVJ 10 4 1 5 301 299 22 

4. Slovan 10 5 2 3 275 265 17 

5. Krka 10 3 1 6 266 284 15 

6. Termo 10 3 0 7 255 267 12 

Končni vrstni red        

1. Celje pivovarna Laško        

2. Gold club        

3. Gorenje        

4. Trimo Trebnje        

5. Prevent        

6. Cimos Koper        

7. Jeruzalem Ormož        

8. Ribnica Riko hiše        

9. Rudar EVJ Trbovlje        

10. Slovan        

11. Krka        

12. Termo        
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Za ekipo Termo so nastopili: 

  končnica re.del    končnica re.del  

Miha Keše igralec 82 155 237 Boštjan Kogovšek igralec 7 46 53 

Bojan Dolinar igralec 34 36 70 Marijan Krištofič igralec 1 16 17 

Rok Bulc igralec 29 21 50 Matej Galof igralec 7 37 44 

Boštjan Frelih igralec 29 55 84 Grega Jamnik igralec 5   5 

Dušan Kuridža igralec 13 3 16 Anže Vrbinc vratar       

Aleš Smiljanič igralec 7 46 53 Grega Dolinar igralec       

Jure Rebolj igralec 4 5 9 Domen Pogačnik igralec   12 12 

Anže Rebič igralec 2 15 17 Urban Stopar igralec   11 11 

Boštjan Bitežnik vratar       Aljoša Čepin igralec   4 4 

Grega Keše vratar       Domen Likozar igralec   1 1 

Jure Dolenec igralec 34 84 118 Alen Damijan igralec       

Rok Završnik igralec 1 4 5 Matic Primožič igralec   1 1 

 

 

 
 

Zgoraj od leve proti desni:Jože Galof,David Božnar,Rok Bulc,Aleš Smiljanič,Miha Keše,Jure Rebolj,Rok 

Završnik,Jure Dolenec,Jaka Keše pomočnik trenerja,Leopold Jeras trener 

Sredina:Uroš Mohorič strokovni sodelavec,Grega Jamnik,Bojan Dolinar,Matej Galof, 

Marijan Krištofič,Dušan Kuridža,Domen Pogačnik,Anže Rebič 

Spodaj:Grega Keše,Anže Vrbinc,Boštjan Bitežnik 
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Sezona  2006/07 1.B Državna rokometna liga 

Trener: Borut Rebič 

 
Po izpadu iz prve lige je klubska uprava poskušala prvi ekipi omogočiti kar najboljše pogoje, da bi se ekspresno, 

torej po eni sezoni ponovno vrnila v prvo ligo. Ekipo ponovno prevzame Borut Rebič, trener, ki je dosegel največje 

uspehe v dosedanji zgodovini kluba. Ekipo so zapustili Rok Bulc, Boštjan Kogovšek (selitev), Aljoša Čepin in Matej 

Galof, ki za eno sezono prekine bogato igralsko kariero. Novinci v prvi ekipi pa postanejo Roman Šimon, Luka Rant, 

ki se je vrnil iz Železnikov, kjer je bil na posoji. Iz Velenja pride mladi obetavni Vedran Prgomet, v drugem delu 

sezone pa se ekipi pridruži tudi Srb Ivan Todorović, katerega je življenska pot pripeljala v Ljubljano. Od mladincev 

pa dobi priložnost tudi David Božnar.  Ekipa je nastopala z manjšimi nihanji, a ji je vseeno uspelo najprej osvojiti 

naslov jesenskega prvaka, nato pa je že kolo pred koncem prvenstva z zmago v Izoli potrdila osvojitev 1. mesta v 1.B 

DRL in ponovno vrnitev v 1. ligo. Ob koncu sezone, pa je bila v Škofji Loki organizirana tudi revialna tekma med 

selekcijama Vzhoda in Zahoda, ki se končala brez zmagovalca. 

 

1. Termo 22 17 1 4 678 575 35 

2. Intra-go leasing Nova Gorica 22 15 2 5 663 596 32 

3. Krka 22 14 3 5 640 572 31 

4. Krško 22 14 3 5 652 556 31 

5. Branik Maribor Klima Petek 22 14 1 7 706 608 29 

6. Radeče - Mik Celje 22 11 1 10 669 661 23 

7. Dol Tki Hrastnik 22 8 2 12 641 672 18 

8. Moškanjci - Gorišnica 22 7 3 12 688 719 17 

9. Pekarna Grosuplje 22 7 1 14 609 662 15 

10. Dobova 22 7 1 14 606 701 15 

11. Istrabenz plini Izola 22 4 2 16 608 735 10 

12. Sevnica 22 3 2 17 559 662 8 

 

 
 

Veliko veselje po osvojitvi 1.mesta v 1.b slovenski rokometni ligi in ponovna uvrstitev v 

1.A ligo.  
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Za Ekipo Terma so nastopili     

Jure Dolenec igralec 163 Miha Keše igralec 111 

Bojan Dolinar igralec 73 Vedran Prgomet igralec 12 

Boštjan Frelih igralec 57 Grega Keše vratar   

Luka Rant igralec 28 Grega Jamnik igralec 7 

David Božnar igralec 1 Anže Vrbinc vratar   

Boštjan Bitežnik vratar   Urban Stopar igralec 15 

Roman Šimon igralec 132 Ivan Todorović igralec 1 

Dušan Kuridža igralec 43 Alen Damijan igralec   

Jure Rebolj igralec 20 Rok Završnik igralec   

Marijan Krištofič igralec 14 Grega Dolinar igralec 1 

 

 

 

Sezona  2007/08 1.A Državna rokometna liga 

Trener: Jože Galof 
 

Cilj pred začetkom sezone je bil samo eden in to obstanek v ligi najboljših. Za dosego tega pa je bilo ekipo primerno 

okrepiti, da bo lahko enakovredno nastopala v prvi ligi. Ekipo sta zapustila Marijan Krištofič in Luka Rant, ki sta 

okrepila drugoligaša Alples iz Železnikov, po prvem delu sezone, pa je v Radeče odide tudi Urban Stopar. Novinci 

pa postanejo krožni napadalec Dino Bajram, ki je igral za Sviš, prihaja pa iz Celja. Po trinajstih letih se v klub vrne 

Sergej Sokolov, kjer potem tudi zaključi bogato igralsko kariero. Kot zelo odmevna okrepitev pa pride v Škofjo 

Loko tudi Boštjan Ficko, srednji zunanji in dolgoletni reprezentant. Ekipi se ponovno po letu dni priključi tudi Matej 

Galof. V drugem delu sezone pa se okrepimo tudi v vratarskih vrstah, prihod Petra Miskovskega, reprezentanta 

Makedonije pa močno poveča tudi konkurenco med vratarji.  

Trenersko palico prevzame Jože Galof, ob pomoči Andreja Završnika. Ob zelo neugodnem žrebu se prva točka 

osvoji šele v šestem kolu doma proti Gold Clubu. Zaradi slabega starta pride tudi do manjših negoslasij v klubu, a 

vse se potem lepo uredi, ko ekipa začne zmagovati in ji na koncu rednega dela sezone zmanjkata samo dve točki, do 

uvrstitve v ligo za prvaka. Po odigrani končnici za obstanek od 7. do 12. mesta pa ekipa na koncu osvoji 8. mesto.  

  

Predsednik v obdobju 2007 do 2008 

Albin Nedižavec 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod njegovim vodstvom je klubska uprava delovala zelo urejeno in 

razvojno naravnano,kar se je odražalo tudi na zelo dobrih rezultatih 

članske ekipe in vseh selekcij kluba v tekmovanju mladih.Članska ekipa se 

je iz 1 B lige vrnila v slovensko rokometno elito in ponovno postala 

stabilen prvoligaš. 
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1. CELJE PIVOVARNA LAŠKO 22 18 3 1 694 565 39 

2. CIMOS KOPER 22 16 3 3 699 615 35 

3. GORENJE VELENJE 22 16 2 4 697 577 34 

4. TRIMO TREBNJE 22 15 0 7 604 563 30 

5. GOLD CLUB 22 14 2 6 668 582 30 

6. JERUZALEM ORMOŽ 22 10 2 10 615 643 22 

7. PREVENT 22 8 3 11 646 623 19 

8. KNAUF INSULATION 22 8 2 12 568 577 18 

9. SLOVAN 22 6 3 13 558 631 15 

10. RUDAR EVJ TRBOVLJE 22 4 4 14 626 688 12 

11. SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE 22 3 2 17 589 712 8 

12. N. G. INTRA - GO. LEASING 22 1 0 21 414 602 -4 

4. RUDAR EVJ TRBOVLJE 5 3 2 3 242 247 20 

5. SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE 5 0 0 8 262 262 8 

VRSTNI RED PO ODIGRANI KONČNICI OD 7-11MESTA 
1. PREVENT 5 6 1 1 268 225 32 

2. KNAUF INSULATION 5 3 2 3 238 224 26 

3. SLOVAN 5 5 1 2 259 247 26 

4. RUDAR EVJ TRBOVLJE 5 3 2 3 242 247 20 

5. SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE 5 0 0 8 262 262 8 

                  

 
Zgornja vrsta od leve:Anže Rebič, Sergej Sokolov, Boštjan Ficko, Urban Stopar, 

Dino Bajram, Matej Galof, Roman Šimon 

Srednja vrsta:Jože Galof, Uroš Mohorič, Grega Keše, Boštjan Frelih, Alen Šibanc, Jure Rebolj, Dušan Kuridža, 

Vedran Prgomet, Miha Keše, David Božnar, Andrej Završnik, Mitja Bračič, Željko Kuridža 

Sedijo: Mark Tomazin, Anže Vrbinc, Grega Jamnik, Marijan Krištofič, Bojan Dolinar, Boštjan Bitežnik,  

Grega Dolinar, Sokol Kadrija 
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Za ekipo Knauf insulation  so nastopali: 
 

BOJAN DOLINAR igralec 118 57 175 ROMAN  ŠIMON igralec 46 18 64 

DINO BAJRAM igralec 63 23 86 VEDRAN PRGOMET igralec 4   4 

ANŽE  REBIČ igralec 19 12 31 URBAN STOPAR igralec 1   1 

GREGA  JAMNIK igralec 15 14 29 ANŽE  VRBINC vratar       

JURE REBOLJ igralec 1 3 4 DAVID BOŽNAR igralec       

JURE DOLENEC igralec 110 59 169 GREGA  DOLINAR igralec   2 2 

SERGEJ SOKOLOV igralec 87 12 99 PETAR MISOVSKI vratar       

BOŠTJAN  FICKO igralec 48 6 54 DARKO CINGESAR igralec 1 4 5 

MIHA  KEŠE igralec 32 14 46 ALEN ŠIBANC igralec   2 2 

MATEJ  GALOF igralec 4 7 11 BOŠTJAN  BITEŽNIK vratar       

GREGA KEŠE vratar       MARK TOMAZIN igralec       

BOŠTJAN  FRELIH igralec 9 5 14 MATEJ  GABER igralec       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boštjan Ficko-igralec 

Boštjan Ficko je prav gotovo poznan širši slovenski športni 

javnosti. Dolgoletni reprezentant in član evropskih Prul 67 

je prijeten sogovornik in predvsem preprost in umirjen. V 

zadnji sezoni vodi igro loškega prvoligaša in prenaša svoje 

bogate izkušnje na mladi rod loški rokometašev. 

KAKŠNI SO VAŠI ROKOMETNI ZAČETKI? 

Rokomet sem začel trenirati v petem razredu osnovne šole. 

Moj prvi trener je bil Aleš Praznik,  pred tem sem se 

ukvarjal z gimnastiko in to kar uspešno, saj sem bil eno leto 

celo tretji v Sloveniji. Potem pa sem zrasel in so mi dejali 

da bom za gimnastiko previsok. 

VAŠA GENERACIJA SLOVANA JE BILA ZELO 

USPEŠNA, TAKO V SLOVENSKEM KOT TUDI  

JUGOSLOVANSKEM PROSTORU? 

Če se prav spominjam moja generacija, ki je takrat igrala na 

Slovanu, torej letnik 1974 ni izgubila nobene uradne tekme 

do članske kategorije. Bili smo namreč pionirski, kadetski 

in mladinski prvaki Slovenije. Leta 1989 smo v Šabcu 

postali jugoslovanski pionirski prvaki.  

NASTOPALI STE TUDI ZA MLADINSKO 

REPREZENTANCO SLOVENIJE? 

Z mladinsko reprezentanco sem se leta 1995 udeležil 

svetovnega prvenstva v Argentini. Ekipo je vodil dr. Marko 

Šibila, z pomočnikom Tonetom Tisljem. Osvojili smo 10. 

mesto, kar je bilo za takrat kar velik uspeh. Takrat so z 

menoj v reprezentanci igrali tudi Renato Vugrinec, Zoran 

Lubej, Dušan Podpečan, Roman Šimon, Grega Jelčič in 

Grega Keše.. 

MOBITEL PRULE 67, KAKO JE BILO IGRATI V 

TAKO VRHUNSKEM KLUBU? 

Klub se je postopoma dvigal,predvsem po zaslugi gospoda 

Rudija Brica. Iz leta v leto se je ekipa dopolnjevala. Pri 

okrepitvah smo imeli kar srečo in ko je ekipo prevzel Kasim 

Kamenica, se je začel zares skokovit vzpon. Vrhunec smo 

dosegli v sezoni 2001/02, ko smo osvojili slovenski pokal in 

naslov državnega prvaka. Naslednjo sezono pa smo igrali  v 

ligi prvakov in prišli do polfinala.  

ČLANSKA REPREZENTANCA IN EVRO 2004. 

DOSEGLI STE ZADNJI GOL ZA ZMAGO PROTI 

HRVAŠKI V POLFINALU? 

Srebrna medalja na EVRO 2004 je gotovo največji uspeh te 

generacije.  Po mojem je Tonetu Tislju takrat uspelo 

sestaviti res najboljšo reprezentanco, kar jo je lahko. Bili 

smo res dobra klapa in uspeh je prišel. Res sem dosegel 

zadnji gol v polfinalu proti Hrvatom. Igralna situacija je pač 

prišla tako, da sem bil jaz tisti, ki se mu je ponudila 

priložnost za strel. Vrgel sem in žoga je bila v mreži. Lahko 

bi bil v tej situaciji kateri koli drug od soigralcev – tak je 

pač rokomet.  

 

LANI POLETI STE PRIŠLI V ŠKOFJO LOKO? 

Na povabilo Sergeja Sokolova sem se odločil za Škofjo 

Loko.  Loški rokomet poznam še iz mlajših kategorij in tudi 

precej bivših soigralcev je igralo ali igra tu, tako da se ni 

bilo težko odločiti. Upam, da bomo v prihodnji sezoni 

dosegli še boljšo uvrstitev, kot v pretekli sezoni. 
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18. septembra 2007 je članska ekipa odšla na pokalno v Trbovlje. Ob 15.00 so se odpravili na tekmo, le pol ure 

potem, pa je veliko neurje uničili kar nekaj avtomobilov igralcev, ki so bili parkirani pred športno dvorano. 

 
Poplavljena dvorana 18.09.2007 
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MIHA KEŠE igralec z največjim številom 

doseženih golov v zgodovini kluba 
 

ALI JE BIL VAŠ STAREJŠI BRAT GREGA 

RAZLOG DA JE ROKOMET POSTAL VAŠ 

ŠPORT? 

Spomnim se, da sva z bratom že pred osnovno šolo 

redno hodila na Poden na rokometne tekme članov in 

članic. Oče je bil namreč uradni zdravnik na vseh 

tekmah, poleg tega je bil takrat vratar pri članih najin 

bratranec Ribnikar Janez. To je spodbudilo oba, da se 

drugega športa poleg rokometa sploh lotila ne bova 

VAŠA GENERACIJA JE ŽE V PIONIRSKEM 

OBDOBJU DOSEGALA LEPE REZULTATE, 

VRHUNEC PA JE BIL NASLOV MLADINSKIH 

PRVAKOV LETA 1995? 

Res je, bili smo generacija, ki ji je vedno nekoliko 

zmanjkalo, vendar se je z naslovom takratnih 

mladinskih prvakov ves trud poplačal. Zasluge za to 

gredo vsem trenerjem, ki so nas skozi leta vzgajali, 

največjo vlogo pa je imel takrat predvsem trener 

Srdjan Praljak, ki je od prvega dne, ko je prišel v 

klub, verjel, da bomo postali mladinski prvaki.  Ta 

generacija je bila potem več let nosilec članske ekipe. 

Nekaj jih v klubu igra še danes in to uspešno. 

ŽE V DRUGEM LETNIKU SREDNJE ŠOLE 

STE PRVIL NASTOPILI ZA ČLANSKO 

EKIPO? 

Kot levičar sem imel zmeraj rahlo prednost pred 

ostalimi ter bil zelo zgodaj poklican v člansko ekipo. 

Sicer se ne spomnim več, katera tekma je bila moja 

prva za člane, dobro pa se spomnim, da sem po 

končanem mladinskem treningu večkrat tedensko na 

željo in ukaz Jožeta Galofa moral ostati tudi na 

članskem, ki je sledil. Bilo mi je seveda v čast in 

ponos. 

IGRALI STE ZA VSE KATEGORIJE 

SLOVENSKIH REPREZENTANC, RAZEN 

ČLANSKO? 

Od takratnega obdobja, ko sem nosil državni grb 

kadetske in mladinske reprezentance, mi največ 

pomeni predvsem druženje s soigralci iz drugih 

klubov s katermi se še danes zavoljo tega dobro 

razumemo. Rezultatsko gledano naša generacija ni 

bila tako uspešna, čeprav smo igrali na svetovnem 

mladinskem prvenstvu leta 1997 v Turčiji. Za člansko 

nisem nikoli igral, ampak se zaradi tega ne sekiram. 

 

 
Že kot enajstletni pionirček je bil proglašen za 

najboljšega strelca 

 

OB PRIPRAVI ZBORNIKA SMO PRIŠLI DO 

UGOTOVITVE, DA STE ZA ČLANSKO EKIPO 

NASTOPALI CELI 16 LET IN DOSEGLI 1565, 

KAR POMENI DA STE NAJBOLJŠI STRELEC 

V ZGODOVINI KLUBA? 

 

16 let je kar dolga doba. Kljub nekaj dobrih ponudb iz 

drugod, sem bil vedno prepričan, da je to moja 

sredina in sem ostal zvest svojemu klubu. Mislim, da 

sem nepretrgoma igral na vseh ligaških tekmah od 

leta 1993 do leta 2007. Resnih poškodb praktično 

sploh nisem imel, igral sem vedno konstantno cele 

tekme, goli pa so posledica te 
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Sergej Sokolov-prvi državni članski 

reprezentant iz Škofja Loke 
 

Sigurno je ime Sergeja Sokolova tesno povezano s 

škofjeloškim rokometom. Čeprav so ga njegove 

sposobnosti za nekaj sezon oddaljile z loškega 

rokometa,  pa danes svojo igralsko jesen zaključuje v 

Škofji Loki.  Svojo rokometno pot  je pričel v  

osnovni šoli. Ni naključje, da smo ga kot aktivnega 

igralca in nekdanjega reprezentanta izbrali za ta 

intervju.   

 

Kdaj in kako ste se srečali z rokometno igro? 

 

Že v prvem razredu škofjeloške osnovne šole sem 

nastopal v šolski rokometni ligi. Zanimivo je, da so 

moji prvi nastopi vezani za mesto vratarja, in to kar 

sedem sezon. Moji takratni trenerji so bili Marjan 

Fajfar, Borut Rebič in Dušan Čater. Pod taktirko 

trenerja Čatra pa sem zapustil vratnice in prestopil 

med igralce v polju, kjer nastopam neprekinjeno že 

trideset let.          . 

     

Kdaj ste zapustili škofjeloški rokomet in v katerih 

klubih ste vse nastopili? 

 

Leta 1994 me je aktivno igranje rokometa pripeljalo v 

tople kraje ob morju, kjer sem nastopal za RK Izolo. 

Že naslednjo sezono me je opazilo tehnično vodstvo 

rokometnega kluba Slovan iz Ljubljane, kjer sem 

treniral pri današnjem trenerju škofjeloških 

rokometašev Jožetu Galofu.  Eno leto sem nastopal v 

avstrijski ligi za celovški klub HCK. Kmalu sem se 

vrnil v Ljubljano in prestopil k rokometnemu klubu s 

Prul , kjer sem igral kar šest sezon. Moram povedati, 

da je bilo to obdobje po športni strani med 

najuspešnejšimi. Nastopili smo v evropski rokometni 

ligi, prišli celo do polfinala in postali državni in 

pokalni prvaki. Pred prihodom oziroma vrnitvijo v 

matični klub pa sem štiri sezone igral za Gold klub iz 

Kozine. V sezoni 2007/08 sem se vrnil v Škofjo 

Loko, kjer nameravam zaključiti svojo rokometno 

pot.   

 

Kateri so vaši največji uspehi? 

 

Sigurno so to nastopi v državni reprezentanci 

Slovenije. Priznam, da točnega števila nastopov ne 

poznam, vendar z gotovostjo trdim, da jih je bilo 

preko sedemdeset. Za največji uspeh si poleg 

nastopov v reprezentanci štejem osvojitev naslova 

državnih prvakov in zmagovalca pokalnega 

zmagovalca Slovenije z ekipo Prul. Veliko priznanj 

doma in v tujini pa sem prejel  kot najboljši igralec ali 

strelec.  

 

Kdaj boste zaključiti svojo bogato športno pot in 

kaj boste počeli potem? 

 

Vse bolj razmišljam, da je ta sezona, 2007/08, moja 

zadnja, čeprav me vsi v tehničnem vodstvu 

nagovarjajo, da bi s svojimi izkušnjami še pomagal 

ekipi. Upam, da ne bo  kakšne večje poškodbe, kajti 

le-ta bi lahko pomenila moje slovo od aktivnega 

igranja. Želim pa, da bi po  končani karieri še vedno 

ostal zvest škofjeloškemu rokometu. 
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Šilčev memorial 
 

Jože Šilc     *1945 †1994 

Jože Šilc, kot rojen Ribničan je bil član prve ekipe ribničanov, ki se je leta 

1956 začela ukvarjati z rokometom. Prvič Jože zapusti matični klub leta 

1967, ko odide v Ljubljano k Slovanu. Leta 1969 pa se prvič pojavi tudi v 

Škofji Loki, kjer dela kot trener dva meseca (v zimskem premoru), nato  pa 

na povabilo rokometnih delavcev iz Sevnice odide v Posavje, kjer kot igralec 

in trener dosega izredne uspehe. Ekipo je iz področne lige pripeljal do druge 

zvezne lige v samo treh sezonah. Leta 1974 se vrne v Ribnico, kjer zopet 

osvoji 1. mesto v I. republiški ligi in se uvrsti v II. zvezno ligo. Po končani 

igralski karieri se kot profesor telesne kulture povsem posveti trenerskemu 

poklicu. Tako deluje kot trener mlajših selekcij, kot tudi trener članske ekipe 

Slovana, katero je leta 1981 popeljal pod sam krov Evrope, osvojil je namreč 

2. mesto v Pokalu državnih prvakov (danes liga prvakov), v finalu je bila 

boljša ekipa Magdeburga iz takratne Nemške demokratične republike. 

Kasneje ga trenerski poklic odpelje v tujino in sicer prevzame vodenje 

Italijanske vojaške reprezentance. Vedno ko je le našel čas se je rad vrnil 

domov k svoji družini in prijateljem in ob enem takih obiskov mu je 

ponagajalo zdravje. Kljub težavam z zdravjem pa je še vedno deloval v 

rokometu, kolikor je le mogel. Kot svetovalec je veliko prispeval, da se je 

ekipa Škofjeloškega Šeširja leta 1993 uvrstila v I. državno rokometno ligo. Žal pa nas je v začetku leta 1994 za 

vedno zapustil. Ostal nam bo v lepem in večnem spominu. 

 

Na pobudo Jožeta Šilca, ki je bil svetovalec pri loškem ligašu je bil konec avgusta leta 1993 v Škofji Loki 

organiziran Turnir prvakov sosednjih držav. Sodelovale so ekipe Medveščaka iz Zagreba – prvak Hrvaške, Principe 

– prvak Italije, West Wein iz Dunaja – prvak Avstrije in domači Šešir – novi slovenski prvoligaš. Po odigranih 

polfinalnih tekmah je bil Medveščak boljši od West Wiena, domači Šešir pa od Principa. V tekmi za tretje mesto so 

bili Avstrijci boljši od Italijanov z 20:16, v finalu pa so domači morali priznati premoč Medveščaku in klonili z 

24:28. Najboljši strelec tega turnirja je bil Siniša Markota (Medveščak), ki je kasneje uspešno nosil dres škofjeloške 

ekipe.  

Potem, ko nas je nepričakovano zapustil Jože Šilc – Šiljo, je na pobudo Jožeta Galofa turnir, ki je bil prvič odigran 

leta 1993 dobil ime po velike trenerju in človeku Jože Šilcu – ŠILČEV MEMORIAL. 

Na prvem turnirju slabega pol leta potem ko nas je za vedno zapustil Jože Šilc so nastopile ekipe iz Hrvaške ( Zamet, 

Zadar in Bjelovar), Avstrije (West Wien) in Slovenije (Inles Ribnica in Šešir iz Škofje Loke). Po zelo zanimivih 

bojih pa je presenetljivo prvo mesto osvojila domača ekipa Šeširja, ki je v finalu z 25:24 premagala ekipo Bjelovarja. 

Za najboljšega igralca turnirja pa je bil proglašen krožni napadalec domače ekipe in sin pokojnega Šiljota Urban Šilc.  

 Tudi drugi, tretji in četrti turnir so bili organizirani v Škofji Loki. Ob zelo ugledni mednarodni udeležbi so drugi 

turnir osvojili igralci Bjelovara iz Hrvaške, v naslednjih dveh letih pa so bili najboljši predstavniki Italije in sicer 

ekipa ALPI HC PRATO, za katero je takrat nastopal odlični reprezentant BIH Zaim Kobilica.  
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             Oglaševanje turnirja na mestnem trgu.                                                 Prehodni pokal   

 
Leta 1998 pa je na pobudo Jožeta Galofa prišlo do dogovora rokometnih delavcev iz Ribnice, Sevnice, Ljubljane in 

Škofje Loke, krajev kjer je Šiljo pustil neizbrisen pečat, da bodo vsi omenjeni kraji sodelovali pri organizaciji in 

udeležbi na memorialnem turnirju.  

 V letih 1998 in 1999 je bila najboljša ekipa Trima iz Trebnjega, za naslednji dve letih pa je primat na turnirju 

prevzela ekipa Mobitela Prul 67 iz Ljubljane, ki je v tem obdobju bila tudi najboljša v državi. V letih 2002, 2003 in 

2004 je veliki prehodni pokal krasil vitrine škofjeloškega kluba. Po letu 1997, pa prehodni pokal spet odide prek 

slovenskih meja, saj je leto dni krasil klubske prostore reškega Zameta, ki je bil najboljši leta 2005. Tega leta pa se 

12. memorialu od aktivne kariere poslovi Urban Šilc. Po letu dni pa se pokal spet vrne v Slovenijo v Ribnico, saj so 

rokometaši Ribnice Riko Hiše bili najboljši leta 2006. Peti naslov zmagovalca, pa so si leta 2007 priborili rokometaši 

Knauf Insulationa iz Škofje Loke. Prav na vseh dosedanjih izvedbah memorialnega turnirja Jožeta Šilca pa je 

zmagovalni ekipi pokal predala soproga Tatjana.  

 

 

 

ZMAGOVALCI ŠILČEVEGA MEMORIALA PO LETIH: 

 

 
1994 ŠEŠIR ŠKOFJA LOKA 2001 RD MOBITEL PRULE 67 

1995 RK BJELOVAR 2002 RD TERMO ŠKOFJA LOKA 

1996 ALPI ALPI HC PRATO HC PRATO 2003 RD TERMO ŠKOFJA LOKA 

1997 ALPI ALPI HC PRATO HC PRATO 2004 RD TERMO ŠKOFJA LOKA 

1998 RK TRIMO TREBNJE 2005 RK ZAMET RIJEKA 

1999 RK TRIMO TREBNJE 2006 RD INLES RIKO HIŠE RIBNICA 

2000 RD MOBITEL PRULE 67  2007 RD KNAUF INSULATION   
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Poslovilna tekma Urbana Šilca na tradicionalnem memorialnem turnirju 

 

 
Ekipa Terma 2004-Zmagovalec Šilčevega memorala 
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Mlajše selekcije v zgodovini rokometnega kluba 
 

Mladinci 
 

Ko je v sezoni 1964/65 v uradnih tekmovanjih začela nastopati članska ekipa je kmalu prišlo tudi ustanovitve tako 

imenovane »B« ekipe, ki je bila v bistvu neke vrste mladinska in te začetke lahko imenujemo kot začetke skrbi za 

rokometni podmladek v Škofji Loki. Posebno aktivno delo z mlajšimi rokometaši začelo po prihodu Igorja 

Stupniška. Začelo se je aktivno sodelovanje z loškimi osnovnimi šolami od koder so se tudi črpali mladi igralci. 

Nekaj o tem sodelovanju in nastopih šolskih ekip smo zapisali že v poglavju o šolskem rokometu v Škofji Loki, tako 

da se bomo tu osredotočili bolj na odmevnejše rezultate v klubskih tekmovanjih. 

Kot smo že omenili sta ledine dela z mladimi orala Marjan Kalamar in Marjan Kužel. 
Mladince pa je v začetnih obdobjih vodil Igor Stupnišek s katerimi je leta 1979 tudi osvojil naslov prvaka takrat 

Socialistične republike Slovenije z generacijo letnika 1960 in mlajši. 

 

 
Prvaki SR Slovenije v sezoni 1978/79 

 Zgornja vrsta odleve proti desni: Bojan Krt, Jože Ramovš, Franci Gaber, Marjan Fajfar, Tomaž Podnar,neznan, 

Boris Zakotnik, Igor Stupnišek - trener 

Spodaj: Marjan Jamnik, Andrej Završnik, Vili Kern, Jože Svoljšak, Edo Oberstar, Rado Kejžar, Tomi Thaler 
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Lestvica uvrstitev mladincev do 3.mesta 

 

1979 1960 IGOR STUPNIŠEK 1.MESTO 

1995 1976 SRDJAN PRALJAK 1.MESTO 

2003 1982 ANDREJ ZAVRŠNIK 3. MESTO 

2004 1983 ANDREJ ZAVRŠNIK 3. MESTO 

2008 1987 ANDREJ ZAVRŠNIK 1.MESTO 
 

Po slovenski osamosvojitvi pa je prvo mesto v prvenstvu prineslo laskavi naslov državnega prvaka. To je prvemu 

uspelo Srdjanu Praljku Šjoru, ki je z generacijo letnika 1976 in mlajši leta 1995 osvojil 1. mesto pri mladincih (iz te 

generacije so še vedno aktivni igralci Miha Keše, Boštjan Frelih, Matej Galof, Bojan Dolinar, Bojan Jakac pa igra v 

Železnikih.  

Naslov med mladinci je osvojila generacija 1987 in mlajši pod vodstvom Andreja Završnika 
 

 

 
Državni prvaki v sezoni 2007/08 

Zgoraj od leve proti desni: Robi Bradeško, Jure Dolenec, Gašper Štremfelj, Alen Šibanc, Ožbej Lukanc, Vedran 

Progmet, Matej Gaber, Mark Tomazin, David Božnar, Boža Galof, Andrej Završnik-trener, 

Sredina: Anže Vrbinc, Darko Cingesar 

Spodaj: Luka Kokelj, Aljaž Panjtar, Grega Dolinar, Alen Damijan, Domen Pogačnik, Žiga Bradeško, Grega Jamnik 
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ANDREJ ZAVRŠNIK - USPEŠEN TRENER 

MLADIH SELEKCIJ  

 
 

VAŠ PRVI ŠPORT NI BIL ROKOMET, KAJNE 

? 

 

Moje prvo spoznavanje s športnim treniranjem je bila 

košarka. Začel sem na osnovni šoli Cvetko Golar na 

Trati in igral tudi za selekcije košarkarskega kluba 

KROJ. Vsporedno sem treniral tudi streljanje z zračno 

puško. 

 

KAKO STE SE POTEM ZNAŠLI V 

ROKOMETNIH VRSTAH ? 

 

V sedmem razredu OŠ so me sošolci pregovorili naj 

začnem trenirati rokomet. Ker se nisem mogel 

odločiti  kateri šport mi je ljubši, sem celo leto treniral 

in igral kar oba.V osmem razredu pa sem se odločil za 

rokomet, saj sem čutil, da se bom v rokometu glede 

na svojo višino bolje znašel. 

 

KOT MLADINEC STE ŽE ZELO ZGODAJ 

ZAIGRALI TUDI ZA ČLANSKO EKIPO? 

 

Z igranjem v članski ekipi sem začel res že zelo 

zgodaj, vendar sem imel tudi malo sreče saj mi je 

splet okoliščin omogočil, da na mojem igralnem 

mestu krožnega napadalca ni bilo starejših igralcev. 

Upam, da sem zaupanje trenerjev dobro izkoristil.  

 

BRANILI PA STE TUDI BARVE SLOVENSKE 

MLADINSKE REPREZENTANCE ? 

 

Z igranjem v članski ekipi sem opozoril nase trenerje 

mladinske selekcije in zaigral za mladinsko 

reprezentanco Slovenije v Črni gori , kjer smo osvojili 

v zelo močni konkurenci jugoslovanskih republik 

drugo mesto takoj za reprezentanco Srbije. 

 

TUDI S TRENERSTVOM STE SE SPOZNALI 

ZELO ZGODAJ? 

 

Moje prve trenerske izkušnje so se začele že 

pri sedemnajstih letih ko sem na OŠ Cvetko 

Golar na Trati dve sezoni treniral ekipe 

deklic in dečkov. Kasneje sem se posvetil 

samo igranju v članski ekipi. 
 

SREDI 90 IH LET PA STE SE PO NEKAJ 

LETIH PAVZE VRNILI V ROKOMETNE 

VRSTE, VODILI STE TAKO KADETSKO IN 

MLADINSKO EKIPO, PA TUDI ŽENSKO 

ČLANSKO EKIPO? 

 

Moje delovanje v rokometu se v bistvu ni končalo s 

prenehanjem igranja v škofjeloški članski ekipi. Dve 

sezoni sem se poizkušal kot rokometni sodnik, 

kasneje igral za odpisane škofjeloške igralce, ki smo 

se poimenovali Loške smojke  kasneje pa Center 

Zaplotnik ter člansko ekipo Sava iz Kranja. Leta 1995 

pa sem s Tonetom Justinom pričel s trenerskim delom 

mlajših selekcij v klubu. Kasneje sem prevzel vodenje 

kadetske in mladinske ekipe. Poskušal sem se tudi v 

članskih vrstah in sicer v Železnikih nato pa sem dve 

sezoni vodil tudi škofjeloško člansko ženko ekipo 

KSI  v prvi ženski rokometni ligi. Sezono 07/08 pa 

vodim mladinsko ekipo in pomagam pri delu domače 

članske ekipe. 

 

ZDI SE MI DA VAS JE TRENERSTVO 

POVSEM ZASVOJILO IN BI TEŽKO BILI 

BREZ ROKOMETA. 

 

Z rokometom se ukvarjam od svoje mladosti in težko 

bi ga bilo po 34 letih potisniti v kot in pričeti z nečem 

novim. Nikoli pa ne veš kaj te v žilvljenju še čaka in 

kam te pelje pot. 

 

 

 

 

 



 134 

Kadeti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V začetnih obdobjih so kadetsko ekipi običajno vodili trenerji mladincev. Tako je kot  prvemu 

uspelo Igorju Stupnišku v Škofjo Loko pripeljati pokal za naslov prvaka Slovenije leta 1985 z 

generacijo letnika 1968 in mlajši. 

V kasnejšem obdobju so se mnoge generacije uvrščale na finalne turnirje, a naslov prvaka ni 

še prišel v Škofjo Loko. 

V sezoni 2007/08 je ekipo vodil Robi Bradeško in osvojil 2. mesto v Sloveniji. 

 

Ta uspeh je bil objavljen v časopisu Delo 

 

 

 

 

1985 1968 IGOR STUPNIŠEK 1.MESTO 

1991 1974 JURE HORVAT 4. MESTO 

1994 1977 SRDJAN PRALJAK ŠJOR 2. MESTO 

1997 1980 SRDJAN PRALJAK ŠJOR 4. MESTO 

2001 1984 ANDREJ ZAVRŠNIK 3. MESTO 

2002 1985 ANDREJ ZAVRŠNIK 3. MESTO 

2005 1988 JAKA KEŠE 2. MESTO 

2006 1989 UROŠ MOHORIČ 4. MESTO 

2007 1990 MARIJAN KRIŠTOFIČ 3. MESTO 

2008 1991 ROBERT BRADEŠKO 2. MESTO 
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Vice prvaki Slovenije v sezoni 2007/08 

Stojijo: Andrej Završnik, Jernej Čarman, Janez Sekirnik, Matej Gaber, Rok Setnikar, Urban Tušar, Klemen Potočnik, 

Žiga Bradeško, Matija Vrbinc, Jure Bokal, Mario Cingesar, Robi Bradeško – trener, 

Čepijo: Jan Benedičič, Jan Korošec, Aljaž Panjtar, Iztok Debevc, Jure Žavbi, Nik Štefančič, Gašper Hrastnik, 

 Žiga Selak 

Ležita: Gašper Čebašek, Jure Platiša 
STAREJŠI DEČKI A 
Pri starejših dečkih A je prve vidnejše rezultate v Sloveniji dosegel Marjan Kalamar in kasneje tudi Jure Horvat. 

Posebno poglavje v tej starostni kategoriji pa je pisano v zadnjih letih, ko so se ekipe kar deset let zapored uvrstile na 

finalni turnir. Trener Jani Klemenčič je trikrat osvojil naslov prvaka Slovenije. Prvič leta 2000 z generacijo 1985 in 

mlajši, nato leta 2005 z generacijo 1990 in mlajši. 

 

 
Državni prvaki v sezoni 2004/05 

Stojijo: Milenko Ziherl, Zvonka Košir – predsednica, Luka Čufar, Matija Vrbinc, Matej Gaber, Gašper Štremfelj, 

Grega Jamnik, Matej Mavri, Luka Cvek, Darko Cingesar, Uroš Mohorič, Jani Klemenčič – trener, Miha Keše 

Čepijo: Rok Ritonja, Aljaž Panjtar, Luka Kokelj, Robi Bradeško, Jure Platiša, Žan Dogar, Janez Kekec, Nik 

Štefančič, Jan Korošec 
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Državni prvaki v sezoni 2007/08 

Stojijo: Goran Debelak, Rožle Košir, Rok Podgorelec, Blaž Bradeško, Nejc Vid Vertačnik, Miha Kozelj Slak, Jure 

Dolenec, Ian Pintar, Anže Žontar, Jani Klemenčič – trener 

Čepijo: Žiga Prodnik, Žiga Dolinar, Domen Bajt, Klemen Brovč, Bor Pinterič, Lenart Bergant, Uroš Jesenko, Marko 

Draklser, David Sivka 

 

 

 
1981 1966 MARJAN KALAMAR 2. MESTO 

1983 1968 MARJAN KALAMAR 3. MESTO 

1987 1972 MARJAN KALAMAR 2. MESTO 

1988 1973 JURE HORVAT 3. MESTO 

1989 1974 JURE HORVAT 2. MESTO 

1991 1976 JURE HORVAT 3. MESTO 

1999 1984 JANI KLEMENČIČ 4. MESTO 

2001 1986 JANI KLEMENČIČ 4. MESTO 

2002 1987 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2003 1988 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2004 1989 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2006 1991 JANI KLEMENČIČ 2. MESTO 

2007 1992 GORAN DEBELAK 3. MESTO 

2008 1993 JANI KLEMENČIČ 1.MESTO 
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Jani Klemenčič-prejemnik srebrnega 

grba občine Škofja Loka kot 

najuspešnejši trener mladih selekcij 

 
 

 

 

Vaše uspešno strokovno delo z mlajšimi 

selekcijami ni poznano samo v našem okolju, 

temveč tudi v širšem slovenskem in mednarodnem 

prostoru. Kje je po vašem mnenju ključ uspehov z 

mlajšimi selekcijami? 

 

Res smo v zadnjih 15 sezonah dosegli nekaj lepih 

rezultatov, tako v domačem državnem prvenstvu kot 

tudi na mednarodnih turnirjih v srednji Evropi in na 

Balkanu. Predvsem je pri delu z mladimi igralci 

potrebna doslednost in pravi pristop, se pravi 

zahtevati disciplino, kajti le  red je pogoj za dober 

trening. No potrebno pa je dodati še nekaj 

strokovnega dela in rezultati potem prav gotovo 

pridejo. Veliko pa je tudi odvisno od  interesa 

igralcev in deloma tudi njihovih staršev. 

 

 

Kakšna je povezava mlajših selekcij igralcev s 

starši in šolami v cilju večjih tekmovalnih 

uspehov? 

 

Kot sem že omenil, so tudi starši tisti, ki lahko veliko 

pripomorejo k uspešnem delu in treniranju svojih 

otrok in  seveda tudi ekipe. Poleg rednega in vestnega 

dela na treningih je zelo pomembno tudi delo igralcev 

v šoli. Le tega trenerji občasno spremljamo in tudi 

pomagamo, kolikor je v naši moči, da bi igralci tudi v 

šoli dosegali boljše rezultate. Seveda pa je uspešnost 

otrok v šoli precej povezana tudi z njihovo 

nadarjenostjo in seveda delavnimi navadami, ki so 

pridobljene že doma in v prvih razredih osnovne šole. 

 

 

Kako bi ocenili organizacijo trenerskega dela v 

klubu? 

 

V loški rokometni šoli trenutno z igralci dela 12 

trenerjev in moram poudariti, da imajo vsi potrebno 

izobrazbo za delo z mladimi. Nekaj trenerjev sem v to 

delo vpeljal sam, precej pa sta na tem področju 

opravila tudi Marko Primožič in Borut Rebič. Z vsako 

ekipo, če se le da, delata  dva trenerja. Vsem mlajšim 

trenerjem pa tisti, ki smo malo starejši in izkušenejši, 

seveda pomagamo s strokovnimi nasveti. Občasno 

imamo tudi skupne sestanke, na katerih pač 

obravnavamo skupno problematiko in se dotaknemo 

tudi kakšnega strokovnega vprašanja.  Moram pa 

poudariti tudi to, da sta žal pred leti klub zapustila 

Tone Justin in Jaka Keše, ki ju je življenjska pot 

odpeljala v druge slovenske kraje, kjer še vedno 

uspešno opravljata trenersko delo. 
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STAREJŠI DEČKI B 

 
V osemdesetih let so igralci v tem starostnem obdobju nastopali kot mlajši dečki. Tako sta Dušan Čater leta 1982 z 

generacijo 1968 in mlajši in Marjan Kalamar leta 1983 z generacijo 1969 in mlajši osvojila naslov prvakov takratne 

SR Slovenije. Leta 2002 pa RZS uvede novo kategorijo - Starejši dečki B in Jani Klemenčič že prvo leto postane 

prvak z generacijo 1988 in mlajši. 

 

 
Državni prvaki v sezoni 2002/02  

Stojijo: Matjaž Damijan, Anže Vrbinc, Domen Pogačnik, Andraž Arhar, Alen Damijan, Cene Kopač, Jure Dolenec, 

David Božnar, Jani Klemenčič – treener 

Čepijo; Mitja Stnaonik, Alen Šibanc, Grega Jamnik, Luka Jelovčan, Matej Jenko, Beno Masnec 

 
V sezoni 2007/08 je generacija 1994 in mlajši pod vodstvom Gorana Debelaka osvojia 2. mesto v Sloveniji. 

 

 
Vice prvaki Slovenije v sezoni 2007/08 

Stojijo: Jani Klemenčič, David Kovačič, Miha Knific, Matic Hrovat, David Logar, Rožle Košir, Rok Podgorelec, 

Anže Žontar, Jernej Stanonik, Goran Debelak – trener, Iztok Somrak 

Čepijo: Matic Možina, Rok Setnikar, Rok Štremfelj, Jan Eržen, Filip Kolenko, Gašper Dolenc, Ažbe Žagar 
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1987 1973 MARKO PRIMOŽIČ 3. MESTO 

2002 1988 JANI KLEMENČIČ 1.MESTO 

2004 1990 JANI KLEMENČIČ 2. MESTO 

2005 1991 UROŠ MOHORIČ 4. MESTO 

2007 1993 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2008 1994 GORAN DEBELAK 2.MESTO 

 

 

MLAJŠI DEČKI – A 

 
V obdobju slovenskega osamosvajanja pridejo tudi prvi uspehi v tej kategoriji. 8. junija leta 1991 generacija letnik 

1978 in mlajši osvoji naslov prvaka SR Slovenije. Trener je bil Jani Klemenčič. 

 

 
Prvaki SR Slovenije v sezoni 1990/91 

Stojijo: Matjaž Tavčar, Grega Zupanek, Matej Debeljak, Dejan Mirčevski, Goran Lovrič, Jernej Cankar, Uroš Krek, 

Boško Jovandič, Kelim Bektaševič, Damir Kovačevič, Jani Klemenčič – trener, Damjan Cenčič, Jure Horvat 

Čepijo: Dejan Čadež, Miha Jugovic, Grega Rozman, Aljaž Perme, Bojan Dolinar 

 
Več generacij uspešno nastopa v državnem prvenstvu Slovenije, leta 2001 pa generacija letnika 1988 in mlajši osvoji 

naslov prvaka pod vodstvom Janija Klemenčiča. V sezoni 2007/08 pa ekipa, ki jo vodi trener Matej Štremfelj osvoji 

8. mesto v Sloveniji.  
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Ekipa ki je v sezoni 2007/08 osvojila osmo mesto v Sloveniji 

Stojijo: Tomaž Pivk, Filip Ferlan, David Kovačič, Gašper Dolenc, Jernej Stanonik, Anže Vidic, 

 Matej Štremfelj – trener 

Sedijo: Aleks Kavčič, Rok Štremfelj, Filip Kolenko, Jan Šter, Blaž Resnik, Jernej Štremfelj, Tine Arman 

Čepijo: Matic Debeljak, Rok Kržišnik, Domen Pogačnik, Blaž Stanonik, Ažbe Žagar, Jan Setnikar 

 
 
 

 

 

1988 1975 MARKO PRIMOŽIČ 3. MESTO 

1993 1980 JANI KLEMENČIČ 4. MESTO 

1996 1983 JANI KLEMENČIČ 4. MESTO 

1998 1985 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2000 1997 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2003 1990 JAKA KEŠE 3. MESTO 

2004 1991 JAKA KEŠE 2. MESTO 

2005 1992 MARKO DEČMAN 4. MESTO 

2006 1993 JANI KLEMENČIČ 2. MESTO 

2007 1994 IZTOK SOMRAK 2. MESTO 

 

 

 

 

 

 



 141 

Mlajši dečki– B 

 
Najmlajša starostna kategorija v Sloveniji nastopa od leta 1995. Tudi tu so loški rokometaši pišejo pestro zgodovino. 

Leta 1999 uspe generaciji letnika 1987 osvojiti naslov prvaka Slovenije. Trener ekipe je bil Jani Klemenčič.  

 

 

 
Državni prvaki v sezoni 1998/99 

Stojijo:Jani Klemenčič – trener, Matic Oman, Matej Štremfelj, Grega Klemenčič, Leon Panjtar, Boris Savič, Anže 

Vrbinc, Sašo Mikanovič 

Čepijo: Grega Polič, Jan Štancar, Grega Dolinar, Domen Pogačnik, Alen Damijan, Cene Kopač, Grega Sabolek 

 

Podoben uspeh istemu trenerju uspe leta 2003 z generacijo letnika 2003 in mlajši. V sezoni 2007/08 pa je ekipo vodil 

Leon Panjtar in osvojil 4. mesto v Sloveniji. 



 142 

 
Ekipa ki je v sezoni 2007/08 osvojila četrto mesto v Sloveniji 

Zadnja vrsta: Rok Logar, Iztok Somrak, Aleks Kavčič, Tine Arman, Tomaž Čarman, Jan Šter, Domen Oblak, Leon 

Panjtar – trener 

Prva vrsta: Matic Debeljak, Blaž Stanonik, Domen Pogačnik, Aljaž Jesenko, Mark Hafner, Grega Stržinar, Jaka 

Krmelj, Jure Debelejak, Andrej Bergant, Rok Kržišnik, Eražen Paravinja 

 

 

 

1997 1985 JANI KLEMENČIČ 2. MESTO 

1999 1987 JANI KLEMENČIČ 1.MESTO 

2001 1989 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2002 1990 JAKA KEŠE 3. MESTO 

2003 1991 JANI KLEMENČIČ 1.MESTO 

2005 1993 JANI KLEMENČIČ 3. MESTO 

2006 1994 IZTOK SOMRAK 2. MESTO 

2008 1996 LEON PANJTAR 4. MESTO 
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Šolski rokomet 
 

Kmalu po ustanovitvi kluba, kot sekcije TVD Partizan so odgovorni v upravnem odboru začeli razmišljati, da bo za 

uspešno delovanje rokometnega društva začeti skrbeti tudi za podmladek. Tako se je začelo zelo plodno sodelovanje 

s takratno OŠ Petra Kavčiča in kasneje tudi OŠ Cvetka Golarja. Prva, ki sta začela orati ledine pri delu z najmlajšimi 

igralci sta bila Marjan Kalamar in Marjan Kužel. Kasneje pa so se jima v delu z mladimi pridružili tudi Marjan 

Jamnik, Franci Jamnik in Borut Rebič.  

Do leta 1991 je tekmovanje OŠ v Sloveniji potekalo kot tekmovanje Šolskih športnih društev.  

Takrat so lahko nastopale občinske selekcije, ki so nosile ime najuspešnješega ŠŠD v občini in to je bilo ŠŠD Mladi 

Rod. Tekmovanje je potekalo za učence 8. razredov, torej do 15. let. V tem obdobju se te ekipe vodil Marjan 

Kalamar in dosegel nekaj vrhunskih rezultatov:  

- leta 1981 – 2. mesto v SRS (generacija 1966 in mlajši) 

- leta 1983 – 3. mesto v SRS (generacija 1968 in mlajši) 

 

Leta 1982 je z mladimi rokometaši v Škofji Loki začel delati Marko Primožič, ima precej zaslug, da se je kvalitetno 

delo nadaljevalo. Ko je leta 1985 prišlo do ustanovitve nove OŠ Ivana Groharja v Podlubniku, je prav on tisti, ki 

nadaljeval delo na tej šoli, kamor se je prenesel center rokometa v Škofji Loki. Tako je Marjan Kalamar z ekipo ŠŠD 

Podlubnik:  

- leta 1987 – 2. mesto v SRS (generacija 1972 in mlajši). 

Po Marjanu Kalamarju je šolske ekipe prevzel Jure Horvat iz Ljubljane in se dvakrat uvrstil v finale: 

- leta 1989 – 2. mesto v SRS (generacija 1974 in mlajši) 

- leta 1990 – 4. mesto v SRS (generacija 1975 in mlajši). 

 

Leta 1991 pa je prišlo do velike spremembe v tekmovanju osnovnih šol. Nič več niso nastopale občinske 

reprezentance, ampak so za eno ekipo nastopali samo učenci, ki obiskujejo eno šolo. Sistem tekmovanja in vodenje 

pa je prevzel Marko Primožič, ki je to tekmovanje vodil do leta 1998, potem pa je to funkcijo prevzela Bernarda 

Pohleven, ki jo opravlja še danes. 

 

Tudi po letu 1991 so se uspehi mladi ekip loških šolarjev nadaljevali. Ekipo je za Juretom Horvatom prevzel Jani 

Klemenčič in z ekipo OŠ Ivana Groharja dosegel, kar nekaj uvrstitev v finale: 

- leta 1992 – 2. mesto v RS (generacija 1977 in mlajši) 

- leta 1993 – 3. mesto v RS (generacija 1978 in mlajši) 

 

Leta 1993 je v Škofjo Loko prišel za profesionalnega trenerja v Škofjo Loko Srdjan Praljak, ki je z ekipo OŠ Ivana 

Groharja dosegel: 

- leta 1995 – 3. mesto v RS (generacija 1980 in mlajši). 

 

Jani Klemenčič je potem še dvakrat vodil ekipo OŠ Ivana Groharja in dosegel: 

- leta 1997 – 3. mesto v RS (generacija 1982 in mlajši) 

- leta 1999 – 3. mesto v RS (generacija 1984 in mlajši). 

 

V tem obdobju pa se je začelo kvalitetno delo tudi na OŠ Škofja Loka – Mesto in tako je ekipa te šole po vodstvom 

Jani Klemenčiča: 

- leta 2001 – 3. mesto v RS (generacija 1986 in mlajši). 

 

Po letu 2000 se v delo z mladimi rokometaši tako v klubu kot šolah vključi Jaka Keše, ki je z ekipo OŠ Ivana 

Groharja osvojil: 

- leta 2002 – 2. mesto v RS (generacija 1987 in mlajši). 

 

Zaradi uspešnega dela po šolah pride med šolama v Škofji Loki do velikega rivalstva (predvsem med soigralci v 

klubu), tako se tudi uspehi delijo: 

 

Jani Klemenčič prevzame ekipo od Jake Kešeta in z ekipo OŠ Ivana Groharja osvoji: 

- leta 2005 – 2. mesto v RS (generacija 1990 in mlajši). 
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Že naslednje leto, pa se Goran Debelak z ekipo OŠ Škofja Loka – Mesto uvrsti v finale in osvoji: 

- leta 2006 – 4. msto v RS (generacija 1991 in mlajši). 

 

To kar ste lahko prebrali do sedaj so samo uvrstitve na finalne turnirje, drugače pa so se ekipe škofjeloških osnovnih 

šol redno uvrščale v polfinale tekmovanja OŠ, tako pred kot po letu 1991. V zadnjem obdobju se običajno kar dve 

ekipi loški šol uvrstita v polfinale, to je dvakrat uspelo tudi ekipi OŠ Cvetka Golarja na Trati. 

 

V zadnjem desetletju pa poteka tudi šolsko tekmovanje v rokometu za mlajše učence (do 13 let), vendar pa to 

tekmovanje poteka samo na nivoju regij in se tam tudi konča, tako da v tem tekmovanju ne dobimo državnega 

prvaka. 

 

Zelo pomemben podatek pri razvoju šolskega rokometa na škofjeloškem pa je tako imenovana občinska liga, ki jo je 

konec 70- ih let ustanovil in vodil Marjan Kalamar. Potem pa njegovo delo nadaljeval tudi Marko Primožič. Taka 

oblika tekmovanja bi lahko dejali, da je nekje predhodnica današnjega tekmovanja v mini rokometu, ki poteka pod 

okriljem  RZS pod imenom »Rokomet – moja igra«. Tekmovanje poteka tako za dečke kot deklice. Prvo obliko tega 

tekmovanja sta  sredi 90-ih let začela Marko Primožič in Marko Šibila, vendar so tako dečki kot deklice igrali v 

istem tekmovanju. Tekmovanje se ni povsem prijelo, potem pa, ko je leta 2002 RZS postavila strokovnega delavca 

samo za ta projekt se je akcija » Rokomet – moja igra« zelo lepo prijel, tako da v tem tekmovanju danes nastopa v 

celi Sloveniji prek sto ekip  OŠ tako v kategoriji dečkov kot deklic. 

 
 

 
 

Osnovna šola Škofja Loka-Mesto 
Stojijo zadna vrsta od leve proti desni:Marko Primožič, Luka Plestenjak, Jan Tomac Teržan,  

Maks Jamnik, Blaž Debeljak, Rok Primožič 
Stojijo sredina od leve proti desni: Albert Camlek, Matevž Čater Rant, Anže Kožuh, David Vilfan, Nejc Stojanovič 

Sedijo od leve proti desni:Eva Primožič, Grega Kokelj, Tine Gartner, Nace Tomat,  
Matic Anton Pipp, Alexander Balantič 
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 Osnovna šola Ivana Groharja 

Zadnja vrsta: Lenart Ferlan, Nejc Božnar, Jaka Maček, Bor Štular, Jan Kostanjevec, Žan Berčič,  

Jani Klemenčič – trener 

Srednja vrsta: Luka Fajfar, Urban Frelih Hodža, Kristjan Burnik, Matevž Jesenko, Jan Dolenc, Žiga Fajfar, 

 Martin Pintar, 

Spodja vrsta: Rok Košir, Timi Košir, Miha Božnar, Ferjanč Košir, Kristjan Kofler, Anže Pogačar 

 

 
Osnovna šola Cvetko Golar 
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MARKO PRIMOŽIČ-Bloudkov nagrajenec 

 

Rokomet ste spoznali v osnovni šoli Ivana 

Tavčarja v Gorenji vasi in očitno ste takoj vedeli, 

da bo to vaš šport? 

Šport mi že od mladosti veliko pomeni. Z njim sem se 

organizirano pričel ukvarjati že v Osnovni šoli Ivana 

Tavčarja  v Gorenji vasi. Najprej sem se ukvarjal s 

košarko in smučanjem, v sedmem razredu pa sem se 

pričel  še z rokometom, ko je na šoli pričel delovati 

rokometni krožek, ki ga je vodil Igor Stupnišek. S 

svojim pristopom nas je navdušil za to moško igro.   

 

Zelo hitro ste se podali v trenerske vode? 

V Gorenji vasi ni bilo nobenega trenerja za rokomet, 

zato so me v takratnem škofjeloškem rokometnem 

klubu usmerili v tečaj za vaditelja rokometa, ki sem 

ga opravil že v osmem razredu in nato najprej dve leti 

vodil rokometno dejavnost na Osnovni šoli Ivana 

Tavčarja v Gorenji vasi. Nato tam ni bilo več 

navdušenja za ta šport, saj so portoroški sklepi 

določili, da je tam prioriteta košarka.  

 

Po končanem študiju na fakulteti za telesno 

kulturo ste pričeli delati kot trener v loškem klubu 

in kmalu prevzeli vodenje celotne škofjeloške 

rokometne šole mlajših selekcij? 

Po zaključku študija na takratni Visoki šoli za telesno 

kulturo leta 1982, sem se zaposlil na takratni OŠ Petra 

Kavčiča in se takoj vključil v rokometni klub kot 

trener mlajših ekip. Treniral sem ekipe mlajših 

dečkov do vključno 7. razreda osemletke. Kmalu pa 

sem prevzel vodenje loške rokometne šole in jo vodil 

kar nekaj časa. V tem času smo v delo vključili nekaj 

mlajših trenerjev, ki so kasneje prevzeli vodenje 

različnih ekip in tudi vodenje loške rokometne šole.  

Delo z mlajšimi igralci me še danes veseli in še sedaj 

treniram rokometno ekipo na šoli, kjer delam.  

Dolga leta sem bil tudi član izvršnega odbora 

rokometnega kluba kot predstavnik rokometne šole 

mladih. 

 

Velik je vaš prispevek tudi pri sistemu 

osnovnošolskih tekmovanj v rokometu. Dolgo časa 

ste tudi vodili to tekmovanje? 

Šolska rokometna tekmovanja sem vodil 15 let. 

Najprej na občinskem in regijskem področju, nato pa 

sem 10 let vodil celoten sistem šolskih tekmovanj v 

državi.  

Zanimiv je podatek, da so na naša občinska 

tekmovanja pričele hoditi tudi ekipe iz Ljubljane, ker 

takrat tam niso imeli  organiziranega sistema 

tekmovanj.  

Zato sem se vključil v Komisijo za tekmovanja 

mladih pri Rokometni zvezi Slovenije, ki je pripravila 

nov model tekmovanja mladih, nekaj časa pa sem to 

tekmovanje na gorenjskem področju tudi vodil.   

 

Kot trener ste tudi dolgoletni član trenerske 

organizacije, pri delu katere ste bili zelo aktivni? 

Ko je vajeti trenerske organizacije prevzel Marko 

Šibila, sem se mu pridružil in skupaj sva  

na novo »postavila« Združenje rokometnih trenerjev 

Slovenije, ki danes uspešno dela v korist  

rokometnih trenerjev. Osem let sem bil sekretar, od 

leta 1994 pa sem tudi glavni urednik revije  Trener, ki 

jo dvakrat letno izdaja naše združenje. Še vedno, če 

mi le čas dopušča, pa sodelujem pri organizaciji 

Slovenske rokometne šole.  

 

Danes še vedno delujete v rokometu, čeprav imate 

kot ravnatelj OŠ Škofja Loka - Mesto veliko 

delovnih obveznosti. 

 

V času svojega dela pri rokometu sem v trenersko 

delo usmerjal tudi sina Roka in hčer Evo. Brez njune 

pomoči ne bi mogel usklajevati svoje službene 

obveznost in vodenja treningov in tekem mladih 

rokometašev.  Prav tako sem nekaj let vodil 

računalniško statistiko članske prve lige. Sedaj 

vskočim samo občasno, saj večino tega dela opravi 

sin Rok. 
.
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Mednarodna gostovanja mlajših selekcij 
 

Po vse večjem razmahu in popularnosti rokometa med mladimi in vse boljših rezultatih v domačih tekmovanjih se je 

porodila ideja, da bi poskušali svoje delo preveriti in primerjati kvaliteto laoških ekip tudi v mednarodnem prostoru. 

Posamične tekme z mladimi vrstniki s sosednje Avstrijske Koroške so se običajno končale z precejšnjo razliko v 

korist Ločanov, pa tudi resnici na ljubo Avstrija nikoli ni bila kakšna rokometna velesila. 

Prvo pravo gostovanje je bilo organizirano leta 1989, ko se je kadetska ekipa odpravila na močan mednarodni turnir 

v Ravensburg. Glavni iniciator tega gostovanja je bil Branko Celar, saj je v tem mestu v tistem času živel njegov oče, 

ki je tudi veliko pomagal pri organizaciji, tako da so mladi loški fantje spali kar pri slovenskih rojakih po domovih. 

Seveda pa ne smemo tu omeniti tudi Dušana Čatra, ki je vse skupaj organiziral po tehnični plati. Tega turnirja smo se 

potem udeležili še v letih 1990 in 1991, prav zadnje leto pa tudi dosegli največji uspeh, saj je ekipa starejših dečkov 

v polfinalu najprej premagala reprezentanco Luxemburga, nato pa v slovenskem finalu klonila proti ljubljanskemu 

Slovanu.  

 
Ekipa Kadetov letnik 72 in mlajši, ki je leta 1989 nastopila na mednarodnem turnirju v Ravensburgu.v ZRN 

 

 Po osamosvojitvi po letu 1991 nastane manjši premor pri udeležbi na mednarodnih turnirjih, predvsem zaradi tega, 

ker ni bilo pravega človeka, da bi prevzel organizacijo takih akcij. 

Leta 1996 pa na pobudo Janija Klemenčiča stvar vzameta v roke Marko Primožič in Dušan Čater, ki se je ponovno 

pridružil delu v organih kluba in izvedeta gostovanje na Velikonočnem turnirju v Pragi. Turnirja sta se udeležili ekipi 

kadetov in starejših dečkov, uspešno pa je nastopila prevsem kadetska ekipa, ki se je uvrstila med najboljših osem v 

konkurenci 48 ekip, a imela v četrtfinalu precej nesreče in izpadla proti kasnejšim zmagovalcem. Naslednje leto sta 

se turnirja ponovno udeležili ekipi kadetov in starejših dečkov. V tej sezoni pa kadeti sploh niso napredovali iz 

predtekmovalne skupine, zato pa je uspešneje nastopila ekipa starejših dečkov, ki se je uvrstila med najboljših 16. 

Leta 1998 pa organizacijo mednarodnih gostovanj v celoti prevzame Jani Klemenčič. V tej sezoni se ločani zadnjič 

udeležijo turnirja v Pragi, v Češko prestolnico pa odideta ekipi starejših in mlajših dečkov. Predvsem mlajših dečki 

presenetijo prav vse in se po odigranih desetih tekmah v treh dneh uvrstijo v veliki finale. Nasprotnik in tudi kasnejši 

zmagovalec ekipa Sankt Petersburga je bila predvsem telesno precej boljša, tako da so se ločani domov vrnili z 
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pokalom za drugo mesto. Finalna tekma je potekala v veliki dvorani Sparte pred 4.000 gledalci, igralci so bili 

poimensko predstavljeni in igrala se je državna himna, skratka tekma, ki bo vsem mladim igralcem generacije letnika 

1985 in mlajši za vedno ostala v spominu, pa čeprav so takrat napolnili šele 13 let. 

 

 
 

Ekipa kadetov letnik 1979 in mlajši, ki je leta 1996 nastopila na mednarodnem turnirju v Pragi. 

 

 Naslednjo sezono pa ekipa starejših dečkov odide v sodelovanju z RK Jadran iz Hrpelj na mednarodni turnir v 

nemški Braunsweig, ki je nosil ime Waldemar Dross Handball Tournament. Gospod, po katerem je turnir nosil ime 

in je v tistem letu napolnil 84 let  je bil član nemške reprezentance v velikem rokometu, ki je na Olimpijskih igrah v 

Berlinu leta 1936 osvojila zlato medaljo. Kasneje pa nemški vojak na ruski fronti, ujet in interniran v Sibirijo. Kljub 

svojim letom pa je bil neumoren pri sami organizaciji turnirja. Ekipa je nastopila zelo uspešno in na koncu v 

slovenskem finalu morala po streljanju sedemmetrovk priznati premoč ekipi Kopra, za katero je takrat nastopal Uroš 

Rapotec. 

 Ob prelomu tisočletja pa se mladi loški rokometaši prvič odpravijo na mednarodni turnir na Dunaj, ki je potekal pod 

naslovom »Sport und  Kultur«. Zanimivost s tega turnirja pa je, da so vse ekipe udeleženke spale na ladji, to je šola, 

ki pluje na Donavi in je pritrjena k obali. Poleg šole je na ladji tudi športna dvorana. Ekipa starejših dečkov je 

osvojila prvo mesto po zmagi nad ekipo Zrinjski iz Mostrja, mlajši dečki pa so osvojili tretje mesto.  

 Tudi v naslednjem 2001. letu sta se turnirja na Dunaju udeležili ekipi starejših in mlajših dečkov. Starejši so v finalu 

izgubili proti ekipi Margaretna iz Dunaja, mlajši pa so v tekmi za tretje mesto morali priznati premoč vrstnikom iz 

Izole. 

Zadnje sodelovanje na dunajskem turnirju pa je bilo leta 2002, ko sta se turnirja udeležili dve ekipi v kategoriji 

minirokometa. Čeprav se je igral pravi rokomet, to loških enajstletnikov ni prav nič motilo, saj so prepričljivo dobili 

vse tekme in osvojili 1. mesto.  

Istega leta pozimi pa se prvič ekipe loškega kluba udeležijo mednarodnega turnirja v glavnem mestu Slovaške pod 

imenom »Winter cup Bratislava«. Ta turnir je od takrat postal kar stalnica za ločane, saj so se ga leto udeležili že 

sedmič. Turnirja sta se udeležili ekipi starejših in mlajših dečkov in obe osvojili prvo mesto.  
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Naslednje leto pa v Bratislavo odidejo kar tri ekipe in sicer starejši dečki in dve ekipi mlajših dečkov. Starejši dečki 

ponovno osvojijo prvo mesto, mlajši pa se morajo zadovoljiti z tretjim in petim mestom. 

Leta 2004 pa se prvič zgodi, da se različne klubske ekipe udeležijo kar treh turnirjev. V Bratislavi starejši dečki 

osvojijo tretje mesto, mlajši pa prvo. Prvič pa  v tem letu pride vabilo za udeležbo na mednarodnem turnirju iz Banja 

Luke. Turnirja, ki je potekal pod imenom »Više od rukometa« se je udeležila kadetska ekipa (letnik 1987) in v 

konkurenci vodilnih ekip s področja nekdanje Jugoslavije osvojila odlično peto mesto. 

Decembra tega leta pa turnirja v Beogradu udeležijo kadeti in v konkurenci mladincev osvojijo tretje mesto, 

istočasno pa sta na mednarodni turneji nastopali ekipi starejših dečkov A in B in odigrali nekaj srečanj z vrstniki iz 

Srbije, med drugim tudi z vrstniki iz Smederevske Palanke, ki je bila svoj čas pobratena občina z Škofjo Loko. 

 

 
 

Ekipa starejših dečkov letnik 91 in mlajši ,ki se je pomerila v prijateljskem srečanju z vrstniki iz Smederevske 

Palanke v  Srbiji decembra 2004. 

 

Februarja 2005 odidejo v Bratislavo tri ekipe mlajših dečkov. Ena ekipa osvoji 2. mesto, druga 7. mesto, tretja, ki je 

bila po starosti daleč najmlajša pa osvoji predzadnje mesto.  

Junija istega leta pa se v Banja Luko odpravijo kadeti, starejši in mlajši dečki. Kadeti – letnik 1989 pod vodstvom 

Uroša Mohoriča osvojijo 2. mesto, starejši dečko – letnik 1991 pod vodstvom Robija Bradeška osvojijo 3. mesto in 

mlajši dečki – letnik 1993 pod vodstvom Janija Klemenčič pa prvo.  

Športni direktor Crvene Zvezde gospod Ilija Jović je iskal primeren termin za organizacijo mednarodnega turnirja za 

mlade. Kot dolgoletni znanec in športni prijatelj Janija Klemenčiča 

je na njegovo iniciativo in glede na gostovanje mladih ločanov leto dni prej v Beogradu organiziral turnir v času med 

katoliškim in pravoslavnim Božičem. Turnirja so se udeležile ekipa kadetov, starejših in mlajših dečkov. Kadeti in 

starejši dečki so osvojili 3. mesto, mlajši pa prvo.  

V začetku leta 2006 se dve ekipi mlajših dečkov ponovno odpravita v Bratislavo, od koder se vrneta z osvojenim 

prvim in šestim mestom. V aprilu istega leta pa se Banja Luko odpravita ekipi starejših in mlajših dečkov in se 

domov vrneta z osvojenima dvema tretjima mestoma.  
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Mlajšo dečki v Bratislavi 2006 

 

V Bratislavi se ekipa mlajših dečkov pomeri tudi z ekipo iz Monoštra s sosednje Madžarske, od koder pa pride v 

času jesenskih počitnic vabilo za udeležbo za mednarodnem turnirju pod imenom »Arany Cup«, katerega se je 

udeležila ekipa starejših dečkov B in osvojila 3.mesto. 

Drugega zvezdinega turnirja se udeležita dve ekipi starejših dečkov in osvojita 2. in 4. mesto v konkurenci 20 ekip. 

Skoraj istočasno, pa se je kadetska ekipa udeležila mednarodnega turnirja v Mostarju. Ob udeležbi zares močnih ekip 

s področja bivše skupne države, so v skupini osvojili 1. mesto in tudi povsem nadigrali ekipo Zagreba, no v finalnem 

srečanju pa so bili južni sosedje uspešnejši in zmagali z zadetkom prednosti. 

Po izredno bogatem letu 2006 se februarja 2007 ekipa mlajših dečkov in dve ekipi mini rokometa ponovno udeležijo 

turnirja v Bratislavi. Mlajši dečki v finalu morajo priznati premoč slovenskim rojakom iz Dola pri Hrastniku, v mini 

rokometu pa mladi ločani osvojijo prvo in tretje mesto. 

 

 
Konec oktobra 2007 se ekipa starejših dečkov B ponovno odpravi v Monošter in osvoji 2. mesto.  

Decembra 2007 pa kadetska ekipa sprejme vabilo RK Lokomotiva iz Brčkega v BIH, kjer po odličnih  nastopih v 

polfinalu premaga Celje Pivovarno Laško, v finalu pa mora priznati premoč ekipi Zagreba, čeprav je tudi ta v 

predtekmovalni skupin prej že morala priznati premoč loškim kadetom. Ponovila se je zgodba iz leta 2006 iz 

Mostarja. 

Teden dni za kadeti pa sta se v Beograd na Zvezdin turnir odpravili ekipi starejših dečkov A in B. Starejši dečki A so 

nastopali v kategoriji leto dni starejših igralcev in osvojili 13. mesto. Starejši dečki B pa so osvojili 4. mesto. 

Zadnje gostovanje pa je bilo ponovno v Bratislavi, kjer so mlajši dečki osvojili 3. mesto in ekipa v mini rokometu 2. 

mesto. 

 
 

 

 

 

 



 151 

PREGLED VIDNEJŠIH UVRSTITEV NA MEDNARODNIH TURNIRJIH 
 

leto kraj kategorija uvrstitev trener 

1991 RAVENSBURG ST. DEČKI - 76 2. MESTO JURE HORVAT 

1998 PRAGA ML. DEČKI - 85 2. MESTO J. KLEMENČIČ 

1999 BRAUSNWEIG ST. DEČKI - 84 2. MESTO J. KLEMENČIČ 

2000 DUNAJ ST. DEČKI - 85 1. MESTO J. KLEMENČIČ 

2000 DUNAJ ML. DEČKI - 87 3. MESTO JAKA KEŠE 

2001 DUNAJ ST. DEČKI - 86 2. MESTO J. KLEMENČIČ 

2002 BRASTISLAVA ST. DEČKI - 87 1. MESTO J. KLEMENČIČ 

2002 BRATISLAVA ML. DEČKI - 89 1. MESTO IZTOK SOMRAK 

2002 DUNAJ MINI ROKOMET - 91 1. MESTO J. KLEMENČIČ 

2003 BRATISLAVA ST. DEČKI – 88  1. MESTO J. KLEMENČIČ 

2003 BRATISLAVA ML. DEČKI - 90 3. MESTO JAKA KEŠE 

2004 BRATISLAVA ST. DEČKI - 89 3. MESTO J. KLEMENČIČ 

2004 BRATISLAVA ML. DEČKI - 91 1. MESTO J. KEŠE 

2004 BEOGRAD KADETI - 88 3. MESTO J. KEŠE 

2005 BRATISLAVA ML. DEČKI - 92 2. MESTO MARKO DEČMAN 

2005 BANJA LUKA KADETI - 89 2. MESTO UROŠ MOHORIČ 

2005 BANJA LUKA ST. DEČKI - 91 3. MESTO R. BRADEŠKO 

2005 BANJA LUKA ML. DEĆKI - 93 1. MESTO J. KLEMENČIČ 

2005 BEOGRAD KADETI - 89 3. MESTO UROŠ MOHORIČ 

2005 BEOGRAD ST. DEČKI - 91 3. MESTO R. BRADEŠKO 

2005 BEOGRAD ML. DEČKI - 93 1. MESTO J. KLEMENČIČ 

2006 BRATISLAVA ML. DEČKI - 93 1. MESTO J. KLEMENČIČ 

2006 BANJA LUKA ST. DEČKI - 91 3. MESTO R. BRADEŠKO 

2006 BANJA LUKA ML. DEČKI - 93 3. MESTO J. KLEMENČIČ 

2006 MONOŠTER ST. DEČKI  - 93 3. MESTO J. KLEMENČIČ 

2006 BEOGRAD ST. DEČKI - 92 2. MESTO G. DEBELAK 

2006 MOSTAR KADETI - 90 2. MESTO M. KRIŠTOFIČ 

2007 BRATISLAVA ML. DEČKI - 94 2. MESTO I. SOMRAK 

2007 BRATISLAVA MINI ROKOMET - 96 1. MESTO L. PANJTAR 

2007 BRATISLAVA MINI ROKOMET - 97 3. MESTO ROK LOGAR 

2007 MONOŠTER ST. DEČKI  - 94 2. MESTO G. DEBELAK 

2007 BRČKO KADETI - 91 2. MESTO R. BRADEŠKO 

2008 BRATISLAVA ML. DEČKI - 95 3. MESTO M. ŠTREMFELJ 

2008 BRATISLAVA MINI ROKOMET 2. MESTO ROK LOGAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

Rokometni tabori 

 
Že skoraj tri desetletja se mladi člani loškega kluba udeležujejo raznih rokometnih šol in taborov. Pobudnik in 

začetnik letovanj z rokometno vsebino je bil Marjan Kalamar, ki je organiziral v sodelovanju z takratno ZTKO 

taborjenje (v pravem pomenu besede pod šotori) v Fažani.  

 

 
Ekipa pionirjev na taborjenju v Fažani leta 1984 

Po razpadu Jugoslavije pa je tudi letovanje v Fažani postalo preteklost. Mladi loški rokometaši so tako pričeli 

obiskovati Rokometno šolo v Izoli in Piranu, ki je potekala v organizaciji Športne šole Celje oziroma prof. Toneta 

Goršiča. 

 
 

 Rokometna šola v Piranu leta 1993 
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Ker pa je bilo letovanje oziroma priprave v Fažani vse nekaj drugega kot Rokometna šola v Izoli, se je Jani 

Klemenčič leta 1996 odločil in skupaj s sodelavci organiziral I. rokometni tabor Čatež 1996, ki je bil organiziran za 

člane loškega rokometnega kluba. Prvi dve leti so se tabora udeležili samo dečki, po prihodu Nade Pohleven na 

delovno mesto učiteljice športne vzgoje na Osnovno šolo Ivana Groharja pa so se dve leti kasneje tabora začele 

udeleževati tudi dekleta.  

 

 
Udeleženci VII.rokometnega tabora Čatež 2002 

Po sedmih izvedbah, pa so zamenjali lokacijo tabora. Tako imenovani »Levstikov Čatež« na Dolenjskem je 

zamenjala Fara ob Kolpi, kjer je bil tabor organiziran tudi letos že trinajstič po vrsti. 

 

 
Udeleženci X.rokometnega tabora Fara 2005 
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Zvrsti rokometne igre 

Rokomet na mivki-Beach handball 
 
Poleg dvoranskega rokometa se v zadnjem času vse bolj uveljavlja tudi rokomet na mivki. Igra se na posebno za to 

igro pripravljenih igriščih na mivki ali plažah. Največji razvoj in priljubljenost pa doživlja v sredozemskih deželah 

(Španija, Francija, Italija…). Igramo ga tudi v Sloveniji. Igralci ga radi igrajo v času po koncu sezone bolj za 

razvedrilo. Organizirana so bila tudi že evropska in svetovna prvenstva, na enem le teh je pred leti nastopila tudi 

ženska reprezentanca Slovenije, ki pa ni dosegla odmevnejšega rezultata. 

Tudi v Škofji Loki smo poleti 2005 dobili igrišče na rokomet na mivki. Bilo je celo eno prvih v Sloveniji.  Nahaja se 

v športnem parku v Frankovem naselju za balinarsko dvorano. V poletnih mesecih pa ga radi uporabljajo tako igralci 

prve ekipe, kot tudi najmlajši člani našega društva. 

 

 

Nekaj osnovnih pravil: 

 

Igrišče je pravokotne oblike, dolgo 27 in široko 12 metrov. Na vsaki strani igrišča je označen vratarjev prostor, ki je 

6 metrov oddaljen od prečne črte igrišča. Mejne črte igrišča so označene z 8 cm debelo barvno elastiko.Vzdolžne črte 

igrišča so tudi prostor za menjavo igralcev. Igralna površina mora biti pokrita z najmanj 40 cm debelo plastjo mivke.  

 

Tekma je sestavljena iz dveh polčasov, ki trajata po 10 minut. Odmor pa 5 minut. Vsak polčas je začne s sodniškim 

metom.Vsaka ekipa ima na voljo po en time-out na polčas. V primeru neodločenega izida ob koncu polčasa se 

uporabi pravilo zlatega gola, kar pomeni, da zmaga ekipa, ki prva doseže zadetek. Zmagovalec vsakega polčasa dobi 

točko. Če eno moštvo zmaga v obeh polčasih, zmaga tudi tekmo z izidom 2:0. Če pa vsako moštvo zmaga po en 

polčas, je izidi neodločen. Zmagovalec je moštvo, ki uspešneje izvaja akcije »igralec proti vratarju«. Vsako moštvo 

ima na voljo pet tovrstnih akcij. 

 

Igra se s posebno mivki prilagojeno žogo. Pred začetkom tekme morajo biti na razpolago tri žoge. Rezervne žoge 

morajo biti nameščene na točno določenih mestih za golom. Z njimi lahko vratar nadaljuje igro, kadar bi 

nadaljevanje z žogo, s katero so igralci streljali, vzelo preveč časa. 

 

Ekipa mora biti sestavljena iz 8 igralcev, od katerih mora biti na začetku tekme navzočih vsaj 6. Naenkrat so na 

igrišču 4 igralci (trije v polju in vratar). Rezervni igralci naj bi tekmo spremljali sede. Menjave se izvajajo na eni 

strani igrišča po vsej dolžini igralnega polja, razen ob črti vratarjevega prostora. Igralci morajo biti bosi. 

 

Vratar se lahko vključuje v igro tudi zunaj vratarjevega prostora. Če vratar doseže zadetek, se ta šteje dvojno (razen 

7m). Enako velja za zadetek, ki ga vratar doseže z metom iz vratarjevega prostora pri igri »igralec proti vratarju«. 

Vratar lahko ob menjavi zapusti igrišče čez prečno črto vratarjevega prostora po vsej igralni površini, razen v dolžini 

nasprotnikovega vratarjevega prostora. Vstopi pa lahko samo čez prečno črto v dolžini svojega vratarjevega prostora. 

 

Če je žoga na tleh, se lahko igralci v borbi zanjo nanjo tudi vržejo. Če je žoga na tleh in če jo želi pobrati igralec, ki 

je imel z njo zadnji stik, mora to storiti najpozneje v treh sekundah. Če jo pobere po izteku tega časa, se dosodi prosti 

met za naprotno ekipo. 

 

Pravilo 8 »prekrški in nešportno vedenje« iz uradnih rokometnih pravil se uporablja tudi pri rokometu na mivki.  

 
Zadetek je dosežen, kadar žoga z vsem obsegom preide črto v vratih. Nekateri posebni načini doseganja zadetkov 

prinesejo dodatne točke: 

- kadar je zadetek dosežen po podaji igralca, ki se je odrinil in je v fazi leta (igralec žogo sprejme in 

strelja v fazi leta), 

- zadetek, ki ga doseže vratar z neposrednim metom iz vratarjevega prostora 

- zadetek dosežen iz šestmetrovke 
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V akcijah »igralec proti vratarju« (ki se izvajajo, kadar vsaka ekipa zmaga en polčas) morata ob začetku oba vratarja 

stati na črti v vratih. Igralec, ki izvaja akcijo, stoji v izhodiščnem položaju na mestu, kjer se križata vzdolžna črta in 

črta vratarjevega prostora.Ob sodniškem pisku igralec poda žogo vratarju (žoga ne sme pasti na tla) in steče v 

protinapad. Ko igralec žogo poda proti vratarju, lahko tudi oba vratarja zapustita začetni položaj. Vratar z žogo mora 

v treh sekundah podati žogo soigralcu v protinapad ali sam streljati na vrata (ne sme pa zapuščati vratarjevega 

prostora). Žoga med podajo igralcu, ki je stekel v proti napad ne sme pasti na tla. Če vratar ali igralec v polju kršita 

pravila, se akcija prekine. Nasprotni vratar lahko zapusti vratarjev prostor in se vanj tudi vrne. Če naredi nad 

igralcem prekršek se dosodi šestmetrovka. Če po prvih petih strelih še zmeraj ni zmagovalca, izmenično nadaljujejo 

z izvajanjem akcij, dokler ena od ekip na enako število poskusov ne doseže zadetka več od nasprotnika. 

Vsak polčas se začne s sodniškim metom. Po doseženem zadetku se igra nadaljuje z vratarjevim metom. Drugi 

igralci so lahko razporejeni kjerkoli po igralni površini. 

Stranski met se dosodi, kadar žoga zapusti igrišče čez vzdolžno črto. Izvaja se na mestu, kjer je žoga zapustila 

igrišče. Kadar žoga zapusti igrišče čez vzdolžno črto v višini vratarjevega prostora ali prečno črto, pa se jo je zadnji 

dotaknil branilec, se izvaja stranski met do enega metra od črte vratarjevega prostora. Nasprotni igralci morajo biti v 

vsakem primeru od izvajalca oddaljeni najmanj en meter. 

Vratarjev met se izvaja tako,  kot je določeno s splošnimi uradnimi rokometnimi pravili . 

V primeru različnih kršitev pravil se dosodi proti met. Izvaja se načeloma na mestu, kjer je bil storjen prekršek. 

Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni od izvajalca najmanj en meter. Lahko pa se v vsakem primeru postavljajo ob 

črto vratarjevega prostora. Napadalci pa morajo biti oddaljeni najmanj en meter od črte vratarjevega prostora. 

Pri prisojanju in izvajanju šestmetrovke se uporablja pravilo o sedemmetrovki iz spolšnih uradnih rokometnih pravil. 

Vratar in igralci nasprotnega moštva se izvajalcu ne smejo približati na manj kot en meter. 

Pri izvajanju vseh metov lahko napadalci tudi neposredno streljajo na vrata. Izjema je le sodniški met. 

Pravila v zvezi z kaznovanjem igralcev zaradi grobe igre ali nešportnega obnašanja so podobna kot v splošnih 

rokometnih pravilih. Izključitev pa tukaj ni časovna, ampak situacijsko omejena. Izključeni igralec (ali njegova 

zamenjava) se lahko na igrišče vrne takoj, ko si njegovo moštvo pridobi žogo. Druga izključitev istega igralca 

pomeni tudi diskvalifikacijo. 

Tekmo sodita dva enakovredna sodnika. Koliko točk se pripiše ekipi ob doseženem zadetku, odločita sodnika z 

dvignjeno roko na kateti  pokažeta enega, dva ali tri prste. 

 
Igralec v akciji 
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Mini rokomet 
 

Z hitrim razvojem rokometne igre, se je tudi starostno obdobje pričetka vadbe zelo znižalo, tako da so vodilni 

strokovnjaki začeli razmišljati, da je potrebno ustvariti različico rokometne igre, ki bo primerna za igro in vadbo 

najmlajših otrok, v starosti od 7. do 11. let. Tako je nastal mini rokomet.  

Mini rokomet se igra po pravili, ki temeljijo na pravilih rokometne igre, le-ta pa niso strogo določena in jih je 

mogoče prilagajati znanju vadečih ter pogojem dela. Pravila Mednarodne in Evropske rokometne zveze so splošna in 

niso strogo določena za vse države. 

Pravila za mini rokomet, ki so v veljavi znotraj slovenskega rokometnega prostora in se od pravil EHF/IHF nekoliko 

razlikujejo, so prilagojena domačim razmeram, razvitosti mini rokometa ter športni infrastrukturi oziroma prostoru, 

ki je na voljo za vadbo, igranje in promocijo. V posameznih segmentih so glede na pravila Mednarodne in Evropske 

rokometne zveze določnejša in natančnejša. Tako je na primer določeno, katere napake sodnik igralcem lahko 

spregleda, pod kakšnimi pogoji  in v katerih primerih, določeno pa je tudi, kdaj to ni mogoče. Mere vrat, igrišča in 

žoge pa so v nasprotju s tem tako v slovenskih kot mednarodnih pravilih enake, saj so povsod natančno določene. 

Podobno velja tudi za število igralcev, ki sodelujejo v igri.  

Pripravljena so tudi pravila, ki so pripravljena za otroke in so podana v obliki, ki je lažje razumljiva zanje. Napisana 

so jasno in otroci v njih lahko spoznajo, kaj je v igri dovoljeno in kaj ne. Pravila jih navajajo na poštenost, pravičnost 

in tovarištvo. 

 

 

 

 

 

 
 

Mini rokomet lahko igrajo tudi mešane ekipe dečkov in deklic. 
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Pravila mini rokometne igre namenjena otrokom 
 

 

MI IGRAMO TAKO TAKO SE NE IGRA 

 Vratar lahko zapusti vratarjev prostor le brez 

žoge. 

 Vratar ne sme prestopiti črte vratarjevega 

prostora z žogo v roki. 

 Ko dobiš podano žogo od vratarja, jo moraš 

podati soigralcu. 

 Žoge, ki ti jo poda vratar, ne smeš vrniti 

nazaj vratarju. Vratar žoge ne sme pobrati 

izven vratarjevega prostora in jo vnesti, 

prinesti v vratarjev prostor. 

 Vratar lahko žogo odbije s katerimkoli delom 

svojega telesa. 

 Pravilo »igra z žogo ne velja za vratarja. 

 Če vratar žogo ujame ali obrani, jo lahko 

vrže nazaj v igro. 

 Če obrambni igralec ujame žogo, ki se je 

odbila od vrat, jo poda soigralcu in igra se 

nadaljuje. 

 Gibanje je dovoljeno po celem igrišču, razen 

v vratarjevem prostoru, ki ga omejuje črta. V 

tem prostoru je lahko samo vratar. 

 Ni dovoljeno stopiti v vratarjev prostor ali na 

črto vratarjevega prostora. 

 Lahko skočiš v vratarjev prostor, če žogo prej 

vržeš na vrata ali jo podaš soigralcu. 

 Ne smeš stopiti v vratarjev prostor ali na črto 

vratarjevega prostora z žogo v rokah. 

 Če žoga leži v vratarjevem prostoru, je 

vratarjeva. 

 Žoge ne smeš pobrati iz vratarjevega 

prostora, če leži na tleh. 

 Z žogo lahko igraš z glavo, trupom, rokami, 

stegni in koleni.  

 Žoge ne smeš brcati. 

 Žogo lahko držiš v rokah tri sekunde.  Žoge ne smeš držati v rokah dlje kot tri 

sekunde. 

 Z žogo v rokah lahko narediš tri korake.  Z žogo v rokah ne smeš narediti več kot tri 

korake. 

 Žogo lahko odbijaš od tal, kolikor časa jo 

želiš. 

 Če si žogo odbijal od tal in jo prijel v roke, je 

ponovno me smeš več odbijati. 

 Žogo lahko vzameš, snameš ali izbijaš iz 

nasprotnikove roke, ki je odprta. 

 Nasprotnika ne smeš grobo ovirati ali 

zaustavljati. Če drži žogo z obema rokama, 

mu je ne smeš iztrgati, vzeti ali izbiti. 

 Če žoga zapusti meje igrišča, jo dobi 

nasprotnik, ki jo vrže nazaj v igro. Pri 

izvajanju stranskega meta stopi z nogo na 

stransko črto. 

 

 Če je nad igralcem storjen prekršek, dobi 

žogo njegova ekipa. 

 

 Če nasprotnik stori prekršek nad teboj v 

trenutku, ko bi lahko dosegel zadetek, imaš 

pravico izvajati najstrožjo kazen - kazenski 

met. Met izvedeš izpred črte najstrožje kazni 

(6-7 metrov). 

 Nasprotnika ne smeš od zadaj velči za roko 

ali ga drugače ovirati, če je pred vrati in ima 

priložnost doseči zadetek. 

 Če boš igral preveč ostro in nešportno, boš 

izključen iz igre. V igro boš lahko vstopil 

kasneje ali pa te bo zamenjal drug igralec. 

 Porivanje, udarjanje, vlečenje za roko, majico 

ali dres igralcev ni dovoljeno. 

Bodi športnik – igraj športno!!! 
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Organizacija mednarodnih tekem 
Tekme z državnimi reprezentancami 

Z razvojem in napredovanjem je loški rokomet pridobival na veljavi tudi v slovenskem prostoru. Tako so zelo rade v 

Škofjo Loko rade na pripravljalne tekme prihajale različne državne reprezentance. 

 

REPREZENTANCA SFR JUGOSLAVIJE –leta 1972 

 

Vse skupaj se je začelo že leta 1972 pred olimpijskimi igrami v Munchnu, ko se je ekipa takratnega Šeširja, v hali 

Tivoli v Ljubljani dvarkrat pomerila z olimpijsko reprezentanco takratne Jugoslavije. Škofjeloški rokometaši so bili v 

teh dveh srečanjih okrepljeni s tremi igralci Kamnika. Pod vodstvom trenerja Igorja Stupniška so naši igralci sicer 

izgubili s premočnim nasprotnikom, ki so kasneje postali olimpijski zmagovalci. Tega leta je bil rokomet uradno 

prvič olimpijski šport. Rezultat prve tekme je bil 36:20, druge pa 42:16. Na prvi tekmi sta izstopala v tistem času 

najboljša igralca Šeširja Marko Oblak in Franc Podnar, na drugi tekmi pa je bil najboljši strelec Janek Kalan s tremi 

zadetki. 

 

 
 

Zapisnik prve tekme  

 
Po teh dveh tekmah pa sledi kar dolg premor, ko so loški rokometaši zopet stali na nasprotni strani igrišča proti 

kakšni državni reprezentanci. 
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REPREZENTANCA JAPONSKE leta 1984 

 
Štiriindvajsetega februarja leta 1984 je v Škofji Loki nastopila Japonska olimpijska  reprezentanca v rokometu. 

Tekma z domačo Jelovico je služila kot pripravljalna tekma japonske reprezentance za nastop na Olimpijskih igrah v 

Los Angelesu v Združenih državah Amerike. To je bila tudi prva večja tekma odigrana v novi športni dvorani na 

Podnu. Na tej prijateljski trening tekmi sta se od aktivnega igranja poslovila igralca Ahmed Mehonič in Stane 

Vrbinc, takratni predsednik društva Beno Sokolov pa jima je izročil praktična darila.  

 

  
 

Zastavica Japonske rokometne zveze 

 

REPREZENTANCA SFR JUGOSLAVIJE – leta 1984 

 

Za izredno zanimiv konec sezone 1983/84 pa sta poskrbeli kar dve reprezentanci, ki sta kasneje postali olimpijski 

zmagovalki. Gre za moško in žensko izbrano vrsto Jugoslavije, ki sta pod vodstvom Branislava Pokrajca (moški) in 

Josipa Samardžije (ženske) odigrali v okviru priprav dve srečanji proti rokometašem Jelovice. Moško vrsto je okrepil 

tudi legendarni Radivoje Krivokapić, ki je v tistem obdobju igral v Španiji in je bil ravno na dopustu. Ob polčasu je 

bil rezultat še neodločen, na koncu pa so slavili kasnejši olimpijski prvaki. 

 

 
 

Radivoje Krivokapić, ki je okrepil ekipo Jelovice v srečanju z Jugoslavijo in njegov dolgoletni soigralec v 

reprezentanci Vlado Bojovič. 
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Ženska reprezentanca, ki je gostovala v Škofji Loki nekaj dni za moško, pa je bila bolj uvidevna , saj se je srečanje 

končalo neodločeno. Po tisti tekmi so se vratarji Jelovice pritoževali,da je bila žoga premajhna. 

 

 
 

Svetlana Kitić ena najboljših igralk rokometa v zgodovini ki je nastopila v Škofji Loki.leta 1984 

REPREZENTANCA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE                                  

 

Čez štiri leta pa je v Škofji Loki 4. maja 1998 gostovala olimpijska reprezentanca Združenih držav Amerike, katero 

je vodil dr. Branislav Pokrajac, ki je pred štirimi leti osvojil zlato olimpijsko medaljo z reprezentanco Jugoslavije. 

Tekma je bila organizirana v okviru praznovanja tridesetletnice rokometa v Škofji Loki, američanom pa je služila kot 

priprava za nastop na Olimpijskih igrah v Seulu. Igra slučaja je hotela, da se je 22.septembra tega leta v olimpijskem 

predtekmovanju z ameriško ekipo pomerila tudi olimpijska reprezentanca Jugoslavije.  
 

 

 

  
Reprezentanca Združenih držav Amerike pred krčmo Mihol. 
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Ob tej priložnosti sta se od aktivnega sojenja poslovila znana gorenjska rokometna sodnika, Stane Bernard in Franc 

Porenta. Ob polčasu sta ju nadomestila domača sodnika Branko Celar in Jože Svoljšak. 

 

 
Gorenjski sodniki:Branko Celar, Jože Svoljšak, Franc Porenta, Stane Bernard. 

 

REPREZENTANCA SAUDSKE ARABIJE leta 1999 
 

 
 

Potem ko je zaključil svoje delovanje v Škofji Loki, je Srdjan Praljak – Šjor 

postal pomočnik trenerja članske reprezntance Saudske Arabije, kamor ga je 

povabil njegov prijatelj Ekrem Jaganjac, ki je vodil reprezentanco te arabske 

države. Pred svetovnim prvenstvom na Japonskem leta 1999, je reprezentanca 

Saudske Arabije v Sloveniji opravila del priprav in odigrala nekaj srečanj, med 

drugim tudi v Škofji Loki, v torek 11.maja. Ekipa Terma je bila v tem srečanju 

boljša in zmagala z rezultatom 27:23, še posebno dobro partijo pa je odigral Bojan Jakac, ki je dosegel kar 12 

zadetkov. 
 REPREZENTANCA ZR JUGOSLAVIJE leta 1999 

14. septembra 1999, pa so se loški rokometaši še enkrat pomerili z reprezentanti iz nekdanje skupne države, vendar 

tokrat z reprezentanco Zvezne republike Jugoslavije. Po mednarodnih sankcijah se je Jugoslavija tega leta prvič po 

letu 1991 pojavila na mednarodni sceni in ko se je vračala z kvalifikacijske tekme na Portugalskem, kjer je bila 

uspešna, se je ustavila tudi v Škofji Loki in odigrala prijateljsko srečanje. Končni rezultat je bil 28:25, za goste, za 

katere so nastopili taki asi kot so: Dejan Perić, Rastko Stefanović, Dragan Škrbić, Nedeljko Jovanović, Predrag 

Peruničić, Žikica Milosavljević in drugi. 

Tekmo sta sodila domača sodnika Jože Svoljšak in Martin Dolanc. To je bilo tudi zadnje sojenje v njuni skupni  

bogati sodniški karieri. 
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Kvalifikacijski turnirji mladih državnih reprezentanc 

 
Škofja Loka je v zadnjih petnajstih letih gostila tudi nekaj kvalifikacijskih turnirjev mladih reprezentanc za uvrstitev 

na velika tekmovanja, vedno pa so bili člani reprezentanc tudi mladi igralci iz domačega kluba. 

 

Leta 1994- kvalifikacijski turnir za kadetsko evropsko prvenstvo  

 

Prvo tako tekmovanje so prizadevni rokometni  delavci organizirali leta 1994. To so bile kvalifikacije za kadetsko 

evropsko prvenstvo za igralce rojene leta 1976 in mlajše. Na turnirju so nastopile reprezentance Rusije, Avstrije, 

Cipra in Slovenije. Za reprezentanco Slovenije sta nastopala tudi Miha Keše in Bojan Jakac iz Škofje Loke. Po 

izredno zanimivih bojih in veliki borbenosti, pa Sloveniji ni uspelo, saj je bila reprezentanca Rusije premočna, 

osvojila prvo mesto in se uvrstila na evropsko prvenstvo. 

 

 
Spominska nalepka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat ki je vabil na kvalifikacijski turnir. 

 
Leta 1999- kvalifikacijski turnir za kadetsko evropsko prvenstvo 

 

Drugi kvalifikacijski turnir je Škofja Loka gostila leta 1999, ko so za kadetske reprezentance lahko nastopali igralci 

rojeni leta 1980 in mlajši. Iz Škofje Loke je bil član te reprezentance Anže Jeras, katerega pa selektor Igor Razgor 

potem ni uvrstil na seznam igralcev, ki so zastopali Slovenijo na Evropskem prvenstvu. V konkurenci Italije, Latvije 

in  Slovenije, so bili slovenski kadeti, kljub izredni izenačenosti ekip najboljši in osvojili 1. mesto. 
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Leta 2001  kvalifikacijski turnir  za evropsko  prvenstvo mladink 

Tretji kvalifikacijski turnir pa je v Škofjo Loko pripeljal dekleta in sicer mladinske rojene leta 1981 in mlajše. 

Članici slovenske reprezentance sta bili Darja Rajšič in Maja Breznik iz Škofje Loke.  

V  konkurenci Norveške, Poljske, Grčije in Slovenije,  našim dekletom ni uspelo in so osvojile 3. mesto, za svetovno 

velesilo Norveško in tudi Poljska je bila premočan nasprotnik. 

 

 
 Mladinska reprezentanca Slovenije ki je nastopila na kvlifikacijskem turnitju v Škofji Loki leta 2001 

Zgoraj: Monika Frol, Mia Bošnjak, Petra Skočir, Nadiža Pleško, Biljana Šmitran, Darja Rajšič, Elena Krese, 

 Nina Potočnik,  

Spodaj: Katja Višnjevec, Sonja Đurković, Marija Čurko, Tadeja Korelc, Petra Adamič, Maja Breznik, Katja 

Čerenjak, Miša Marinček, Petra Kobal 
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Brez njih ne bi bilo mogoče uspeti 
Zdravstveno varstvo igralcev 

 
Rokomet, kot športna panoga je relativno mlad. Tako imenovani mali rokomet, se igra dobrih petdeset let, prej pa je 

bolj popularen starejši brat veliki rokomet, ki se je igral na travi. Travnata igralna površina je bila v preteklosti 

gotovo bolj prijazna za igralce, kot leš v prvih začetkih in kasneje betonske in asfaltne igralne površine. Sami pogoji 

za igralce pa so se precej izboljšali s prihodom športnih dvoran in parketnih igralnih površin.  

Padci in odrgnine so bile v začetnem obdobju zelo pogoste oblike poškodb pri igralcih, katerih povzročitelj so bile 

prav neprijazne igralne površine. Z izboljšanjem le teh pa so tudi poškodbe v takih oblikah postajale manj pogoste. 

Z razvojem rokometne igre, ki je napredovala iz leta v leto, tako v moči in kot hitrosti, se je tudi količina in oblika 

vadbe spremenila. Več poudarka se je začelo posvečati telesni pripravi in seveda tudi moči. Sama igra je s tem 

postala še bolj »moška«, lahko bi rekli bolj ostra in v določenih trenutkih tudi groba. Pričeli so se pojavljati igralci 

»specialisti za obrambo«, ki so z grobostjo in »moško igro« še bolj izstopali. Vse to pa je s seboj prineslo tudi več 

bolečih udarcev in poškodb. Število tekem in potovanj se je večalo in s prihodom profesionalizma je bilo vse bolj 

potrebno v strokovno delo klubov oziroma posameznih ekip vključevati tudi zdravnike in fizioterapevte – maserje. 

 V Škofji Loki je bilo tem delu oskrbe predvsem članske ekipe posvečena zelo velika pozornost. Praktično, ko je 

članska ekipa nastopala še kot gorenjski ligaš v začetku 70-ih let je na  področju zdravstvene oskrbe ledine oral Janez 

Novosel, dr. med., ki je poleg tega dela skrbel še za statistiko. Po njegovem odhodu so to vlogo prevzeli drugi 

zdravniki, zdaj pa to vlogo že več kot deset let opravlja Radivoje Nikolić dr. med. 

 Za fizioterapevtsko - masersko oskrbo pa lahko rečemo, da je v Škofji Loki malo mlajša. Začela pa se je nekje v 

začetku 90-ih let, potem ko je delo profesionalnega trenerja prevzel Srdjan Praljak-Šjor. Prav njegovo poznanstvo je 

tudi pripeljalo do občasnega sodelovanja s Fehimom Babićem – Fehom.Fizioterapevtsko maserska oskrba, pa s 

prihodom Suzane Markovski prvič postane redna.Po njenem nenadnem odhodu, pa z veliko truda in angažiranosti 

člani uprave pripeljejo  Petro Sušnik v loške vrste, kjer kasneje najde tudi življenskeg sopotika.. 

Zadnje tri sezona, pa za take in drugačne igralske muhe skrbi Sokol Kadrija, ki je v času reprezentančnih akcij 

nepogrešljivi del zdravstvenega osebja. 

 

Zdravniki, ki so skrbeli za zdravje igralcev iz Škofje Loke: 

 

 
JANEZ NOVOSEL, dr. med., prvi klubski zdravnik in vodja rokometne statistike. 
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VIKTOR KEŠE, dr. med 

JANEZ PEVC, dr, med 

ŠTEFKA KRIŽNAR, dr. med 

MLADEN ŠUBIC, dr. med 

MAJDA SELAN, dr. med 

PETRA RUPAR, dr. med 

JANEZ DOLENC, dr. med 

 
RADIVOJE NIKOLIČ, dr. med., zdravnik z najdaljšim stažem v klubu 

 

Poklicna pot ga je iz rodne Srbije pripeljala v Škofjo Loko, kjer je delal kot vojaški zdravnik v loški vojašnici. 

Kot specialist medicine dela in športa je po izstopi iz vojaške službe pričel delovati v Škofjeloškem zdravstvenem 

domu in kasneje v zasebni ambulanti Holmed. 

Kot športni zanesenjak je že od svojega prihoda v Slovenijo povezan z raznimi športnimi panogami.V začetku je 

deloval v nogometu in bil celo zdravnik mladih slovenskih reprezentantov. 

Kasneje predvsem v rokometu in košarki. V rokometnem  klubu je aktiven že več kot desetletje , kjer je s svojimi 

bogatimi izkušnjami skrbel za zdravje loških igralcev.    
 

 

 

Fizioterapevti – maserji, ki so skrbeli za igralce iz Škofje Loke: 
FEHIM BABIĆ – FEHO 

SUZANA MARKOVSKI 

PETRA SUŠNIK 

SOKOL KADRIJA 
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Oganizacijsko tehnične dejavnosti 
50 let je za nami, bolj ali manj uspešnih. To je dolgo obdobje. V tem času je bilo veliko veselih trenutkov, bili pa so 

tudi taki, ko bi lahko rekli da so tekle solze. Veliko igralcev, trenerjev, funkcionarjev in drugi ljudi je šlo skozi  

zgodovino društva v teh letih. Nekateri so delovali, zato ker so bili tu njihovi otroci, nekateri kot nekdanji igralci, 

nekateri pa zgolj zato ker jim rokomet nekaj pomeni in ga imajo ali so ga imeli radi. Struktura nekega društva niso 

samo igralci in trenerji, tu so tudi tisti, ki sodelujejo pri organizaciji. Skrbijo za finančna sredstva, pišejo zapisnike in 

merijo čas, včasih so vozili na tekme, skrbijo za opremo, pobirajo vstopnino in ne nazadnje brišejo tla na 

prvenstvenih tekmah. V tem poglavju bi radi omenili prav te, ki so s svojim mogoče nevidnim delom veliko 

pripomogli k uspehom in napredku društva, se niso nekako hoteli siliti v ospredje, a vendar brez njih, se rokomet 

prav gotovo, ne bi 50 let igral v Škofji Loki.  

 

Spisek oseb, ki so svojim delom veliko pripomogli k delovanju rokometnega društva: 

 

Avgust Babnik Damir Juraič Bojan Kunstelj Franci Razdrih 

Marica Bogataj Slavko Kalamar Živko Kuridža Melita Rebič 

Tončka Celar Anča Kalan Darko Leben Jože Svoljšak 

Mišo Cerovski Tone Kemperle Brane Likozar Mana Veble Grum 

Petra Dolinar Vida Kopčaver Matej Lutar Peter Rozman 

Boža Galof Jernej Kožuh Ivka Nardoni Franc Levstik 

Slava Galof Vojko Rupnik Boris Pensa Bojan Mravlja 

Darko Jeras Ivan Fajfar Brane Pinterič  

Ljubica Jelenc Vlado Krmelj Rajko Pretnar  

    

    

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

Marica Bogataj dolgoletna blagajničarka              
 
 

 
Boris Tomašič dolgoletni član upraveo 

Iz rodne Brestanice se je potem ko si je ustvaril družino preselil v Škofjo Loko.In kmalu zatem začel delovati v  

upravi loškega rokometnega kluba.Po združitvi z ženskim rokometnim klubom leta 1997 je bil vodja moške sekcije 

društva.Prav tako je opravljal funkcijo vodje moštva v članski ekipi.Zelo plodno pa je bilo njegovo delovanje v 

organih rokometne zveze Slovenije. 
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IGNAC KOKELJ – NACE  vsestranski sodelavec 

KDAJ STE SE ZAČELI UKVARJATI S ŠPORTOM? 

Bilo je v osnovni šoli v 6. razredu, ko sem se prvič aktivno 

začel ukvarjati s športom, to je bila košarka. Nato sem še 

štiri leta bil košarkar, a zaradi svoje telesne višine nisem 

videl prihodnosti v tem športu.  

S KATERIMI ŠPORTI STE  ŠE VSE UKVARJALI? 

Že ko sem vadil košarko, pa me je pritegnil tudi strelski 

šport, kateremu sem se potem povsem predal. Že kot pionir 

sem dosegel zelo vidne uspehe, bil sem celo drugi na 

republiškem prvenstvu z malokalibrsko puško. Ker v 

strelskem društvu ni bilo sredstev, da bi se lahko udeležili 

državnega prvenstva takratne Jugoslavije v Sarajevu, sem 

ostal doma. S strelstvom sem se ukvarjal, do 25 leta starosti. 

V kasnejših letih pa sem postal član balinarskega kluba 

Trata, kjer sem aktivno tekmoval, kasneje pa postal tudi 

sodnik. Nekaj malega pa sem se podil tudi za nogometno 

žogo. 

KAJ VAS JE PRIVEDLO V ROKOMETNE VRSTE, 

KATERI ČLAN STE ŽE SKORAJ 30 LET? 

Nogomet sva skupaj kot mladinca  igrala z Stanetom 

Vrbincem, kateri je začel kasneje braniti pri rokometnem 

klubu. Kot velika prijatelja sem ga vedno spremljal tako na 

tekma, kot tudi treningih. Ker sem bil pogosto prisoten ob 

igrišču v Puštalu, me je za pomoč pri delu v klubu nagovoril 

Igor Stupnišek.  

KATERE FUNKCIJE STE VSE OPRAVLJALI V 

LOŠKEM KLUBU? 

V začetku sem pomagal predvsem pri prevozih na tekme, 

hodil na priprave, kjer sem skrbel za organizacijsko plat. 

Kasneje pa sem prevzel tudi vlogo ekonoma in tako skrbel 

za opremo igralcev. Pisal sem zapisnike tekem, menjal 

trenerje mlajših selekcij na tekmah in podobno. Po menjavi 

klubskega vodstva leta 1989, so se tudi moje zadolžitve v 

klubu menjale.  

KAJ VAM POMENI PRAZNOVANJE 50 LETNICE 

ROKOMETA V ŠKOFJI LOKI? 

V tem obdobju so bilo doseženih že veliko uspehov, prišlo 

je seveda tudi do padcev, a vedno so bili igralci prava 

»klapa«, kar je bil pogoj, za ponovni zagon. Rad pa bi 

omenil tudi Igorja Stupniška, ki je veliko naredil za loški 

rokomet, bil je pravi »drugi« oče igralcem, prav tako kot je 

to danes Jani Klemenčič za mlajše generacije. 

 

 
Pomemben delež k uspehu prispevajonaši zvesti navijači  
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Prevozi na tekme 
 

Če se hočeš v športu pomeriti z nasprotnikom in tekmovati, moraš poleg tekem, ki jih odigraš v domačem kraju, kdaj 

oditi tudi kam drugam. To obliko igranja imenujemo gostovanja. Že v prvih začetkih loškega rokometa lahko 

preberemo, da je bila prva tekma ločanov odigrana v Medvodah in ne v Škofji Loki. Potem pa, ko leta 1964 ekipa 

začne nastopati v Gorenjski ligi pa se število gostovanj še poveča. Število tekem in dolžina potovanj na gostovanja se 

z leti veča, kakor ekipa napreduje v višji nivo tekmovanja. Z razpadom Jugoslavije se razdalje mogoče v določenem 

delu zmanjšajo, se pa poveča število ekip in selekcij, ki nastopanjo na uradnih tekmovanjih. Vse do današnjih dni, ko 

loško rokometno društvo nastopa v državnih prvenstvih poleg članske ekipe, še s sedmim ekipami mlajših selekcij od 

mladincev do mlajših dečkov B. Poleg teh selekcij, pa delujejo še tri ekipe mini rokometa, ki prav tako tekmujejo in 

nastopajo. 

V prvih začetkih se je potovalo z avtobusi, ki so vozili na rednih progah ali pa z vlakom, zgodilo se je celo, da je 

ekipa morala določen del poti iti celo peš, ker so bile slabe avtobusne veze. Z dvigom kvalitete, se tudi način 

potovanj spremeni, tako da ekipa na tekme hodi z avtobusom, na daljša gostovanja pa celo z letalom.  

Potovanja so vedno predstavljala velik finančen zalogaj klubskega proračuna, zato so vodilni člani društva vedno 

iskali možnosti, da bi bila potovanja čim cenejša. Zato je vredno omeniti tri vozila, ki so bila klubska last in so 

ogromno pripomogla, k zmanjšanju stroškov. 

V začetku sedemdesetih let je bila to priljubljena stoenka, s katero je določen del ekipe potoval na tekme. 

 

    
 

Leta 1984 pa se klub lahko pohvali s svojim prvim kombijem, gre za star tamov kombi, ki je v klubu deloval celih 

pet let in opravil nešteto kilometrov. Najdaljšo pot je prav gotovo opravil leta 1987, ko je članska ekipa odšla v 

hrvaški Davor pri Novi Gradiški, na prijateljski obisk k tamkajšnjem rokometnem klubu.  

Kombi, v katerega so poleg osmih osnovnih sedežev, vgradili še štiri dodatne, da se je z njim lahko peljala cela 

ekipa, je večinoma vozil Dušan Čater. Igralci so ga takrat začeli klicati Čater da silva Senna, zaradi njegovega 

odličnega načina vožnje. 
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Ekipa kadetov na finalnem turnirju leta 1988 z kombijem na Ptuju 

 

Ko je leta 1989 kombi počasi odslužil svojem namenu, je bil klub določeno obdobje brez svojega lastnega prevoza. 

Leta 1993 pa se klubsko vodstvo odloči ponovno kupiti kombi, a namesto le tega v kupijo kar manjši avtobus z 32 

sedeži. »Krstić«, kot so ga poimenovali igralci, po avtobusu iz legendarnega jugoslovanskega filma »Ko to tam 

peva« je nato več kot štiri leta zvesto vozil ločane na razna gostovanja po Sloveniji, bil pa je celo v Avstriji. Avtobus 

je vozil in zanj tudi vzorno skrbel upokojeni šofer Janez Šturm iz Škofje Loke. 

 

 
Naš avtobus pred športno dvorano Tri Lilije v Laškem leta 1997. 
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Veterani 
 

 

Vsi tisti, ki so se nekoč bolj ali manj ukvarjali z rokometno igro in se podili za žogo, prav gotovo tudi kasneje v bolj 

zrelih letih še vedno radi odigrajo kakšno tekmo, proti vrstnikom, s katerimi so se v preteklosti merili na 

prvenstvenih tekmah ali pa zgolj na treningih. Po končani igralski karieri, so se poti bivših igralcev križale, nekateri 

so ostali blizu rokometa, nekateri pa običajno sploh ne prestopijo vrat športne dvorane. Ne glede na to pa jim je 

rokomet, kateremu so posvetili precejšen del svojega življenja, ostal v krvi in jim še vedno nekaj pomeni.  

Zato se prirejajo razni veteranski turnir, na katerih pa v preteklosti loški rokometaši resni na ljubo nisi bili prav 

pogosto prisotni. Nekaj aktivnosti veteranske ekipe je v devetdesetih letih organiziral Igor Stupnišek. Pod njegovim 

vodstvom, so se nekdanji igralci udeležili par turnirjev po Sloveniji, na spodnji sliki pa lahko vidimo ekipo leta 1996, 

ki je nastopilana turnirju v Ribnici. 

 

 
Ekipa veteranov na turnirju v Ribnici leta 1996 

Stojijo: Silvo Vidic, Marjan Kužel, Dušan Čater, Iztok Fireder, Frank Peternel, Stane Vrbinc, Igor Stupnišek 

Čepijo: Janez Laibacher, Janek Kalan, Ahmet Mehonić, Jože Bešter, Lado Trobec   

 

 

 

Ob praznovanju 90 letnice športa v Škofji Loki leta 1996, pa je bil na pobudo Marjana Kalamarja organiziran prvi 

turnir generacij rokometašev, ki so igrali v Škofji Loki.  Ekipe so bile razdeljene na štiri generacije, ki so se pomerile 

med seboj. Potem pa zopet nastane nekakšno mrtvilo. Nekateri igralci, ki so imeli željo igrati veteranske turnirje, so 

zaigrali za ekipe, ki so bile organizirane na Gorenjskem in v Ljubljani. V zadnjih letih pa so organizirana celo 

svetovna prvenstva veteranskih ekip v različnih starostnih kategorijah.  

Po dvanajstih letih, pa so Aleš Dolinar, Boris Pensa, Matjaž Grum in Sergej Sokolov, spet organizirali turnir 

generacij, predvsem s ciljem, da bi veteranski rokomet ponovno zaživel in bi našel svoje mesto v Škofji Loki.  

Marsikateri igralci se niso videli tudi dvajset let in več. Ponovno snidenje po tolikih letih je prineslo obujanje 

spominov, na dogodke, ki so jih skupaj doživeli. Na spodnji sliki je ekipa najstarejše generacije, ki je nastopila na 1. 

turnirju rokometnih veteranov. 
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Najstarejša ekipa na veteranskem turnirju generacij v Škofji Loki leta 2008 

Stojijo: Jože Ramovš, Rado Kejžar, Janez Ribnikar, Marjan Kužel, Bojan Krt, Franc Peternel, Silvo Vidic 

Čepijo: Borut Rebič, Stane Vrbinc, Jože Debenc, Iztok Fireder 
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Statistični pregled petdesetih let 
Seznam vseh igralcev, ki so nastopaki za člansko ekipo  

 

1. JOŽE KOSEC 3 SEZONE 1964 - 1967     

2. MIČO OJDANIČ 7 SEZON 1964 - 1967 1969 - 1973   

3. MATJAŽ ERŽEN 4 SEZONE 1964 - 1968     

4. JOŽE GALOF 5 SEZON 1964 - 1966 1967 - 1970   

5. MIRO PINTERIČ 2 SEZONI 1964 - 1966     

6. BRANE PINTERIČ 2 SEZONI 1964 - 1966     

7. ANDREJ ŽARGI 8 SEZON 1964 - 1970 1971 - 1973   

8. RADE OJDANIČ 7 SEZON 1964 - 1971     

9. BRANE MLADENOVIČ 2 SEZONI 1964 - 1966     

10. FRANC PODNAR 10 SEZON 1964 - 1974     

11. JOŽE STANONIK 2 SEZONI 1964 - 1966     

12. JARO KALAN 6 SEZON 1965 - 1967 1968 - 1972   

13. BRANE KOBAN 5 SEZON 1965 - 1968 1969 - 1971   

14. NIKO POGAČNIK 1 SEZONA 1965 - 1966     

15. DARKO TRDINA 1 SEZONA 1965 - 1966     

16. DUŠAN ŠAJNA 8 SEZON 1965 - 1968 1969 - 1974   

17. PAVLE PODLIPNIK 1 SEZONA 1965 - 1966     

18. FEDJA VRANIČAR 5 SEZON 1965 - 1970     

19. TIHOMIR KUSTEC 1 SEZONA 1965 - 1966     

20. AVGUST BABNIK 2 SEZONI 1965 - 1967     

21. EMIL KOPLAN 2 SEZONI 1964 - 1966     

22. JOŽE DEBENC 10 SEZON 1965 - 1966 1967 - 1968 1969 - 1977 

23. GUZELJ 1 SEZONA 1965 - 1966     

24. CANKAR 2 SEZONI 1966 - 1968     

25. TONE KOBAN 3 SEZONE 1965 - 1967 1969 - 1970   

26. PAVEL PIPP 3 SEZONE 1966 - 1969     

27. PETER PIPP 3 SEZONE 1966 - 1969     

28. LADO ČERINA 1 SEZONA 1966 - 1967     

29. MARJAN KALAMAR 11 SEZON 1966 - 1977     

30. FERBEŽER 2 SEZONI 1966 - 1968     

31. KARAMATIČ 1 SEZONA 1966 - 1967     

32. TOMC 1 SEZONA 1966 - 1967     

33. KRIŽAJ 2 SEZONI 1966 - 1967 1970 - 1971   

34. OKROGLIČ 2 SEZONI 1966 - 1968     

35. ŠUŠTERŠIČ 2 SEZONI 1966 - 1968     

36. MARJAN KUŽEL 10 SEZON 1967 - 1977     

37. IVANIŠEVIČ 1 SEZONA 1968 - 1969     

38. KEJŽAR 3 SEZONE 1968 - 1971     

39. POLJANEC 1 SEZONA 1968 - 1969     

40. JANKO VODOPIVEC 3 SEZONE 1968 - 1971     

41. JANEK KALAN 6 SEZON 1968 - 1974     

42. KRALJ 2 SEZONI 1969 - 1971     

43. RUPNIK 1 SEZONA 1969 - 1970     
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44. MARKO OBLAK 7 SEZON 1970 - 1977     

45. FURLAN 1 SEZONA 1970 - 1971     

46. JANEZ POKORN 13 SEZON 1970 - 1975 1976 - 1978 1987 - 1993 

47. FIŽGAR 1 SEZONA 1970 - 1971     

48. BOŽNAR 1 SEZONA 1970 - 1971     

49. SVOLJŠAK 1 SEZONA 1970 - 1971     

50. BOGATAJ 1 SEZONA 1970 - 1971     

51. VINKO HAFNER 3 SEZONE 1970 - 1971 1972 - 1974   

52. PREVEC 1 SEZONA 1970 - 1971     

53. LADO TROBEC 11 SEZON 1971 - 1982     

54. MIŠO CEROVSKI 2 SEZONI 1971 - 1973     

55. BRANE BREGAR 3 SEZONE 1972 - 1975     

56. DUŠAN ČATER 1 SEZONA 1972 - 1973     

57. IGOR OREŠNIK 5 SEZON 1972 - 1977     

58. AHMED MEHONIČ 9 SEZON 1973 - 1976 1977 - 1983   

59. STANE VRBINC 8 SEZON 1973 - 1977 1978 - 1982   

60. TOMAŽ KRISTAN 4 SEZONE 1973 - 1977     

61. FRANC JORDAN 4 SEZONE 1973 - 1976 1978 - 1979   

62. FRANC JERŠIN 7 SEZON 1974 - 1981     

63. ANDREJ VRBINC 6 SEZON 1974 - 1980     

64. FRANCI JAMNIK 2 SEZONI 1974 - 1976     

65. PRIMOŽ KOPAJTIČ 1 SEZONA 1975 - 1976     

66. VLADIMIR POLAJNAR 4 SEZONE 1976 - 1979 1981 - 1982   

67. FRANC PETERNEL 9 SEZON 1976 - 1978 1979 - 1982 1990 - 1994 

68. MARJAN AVGUSTINČIČ 2 SEZONI 1976 - 1978     

69. IVAN PUŠPAN 1 SEZONA 1977 - 1978     

70. FRANC DOLENC 1 SEZONA 1977 - 1978     

71. RADO KEJŽAR 12 SEZON 1977 - 1989     

72. BOJAN FISTER 2 SEZONI  1977 - 1979     

73. FRANC LUŠINA 2 SEZONI 1976 - 1978     

74. DRAGAN MARKOVIČ  6 SEZON 1976 - 1978 1981 - 1985   

75. JOŽE RAMOVŠ 14 SEZON 1976 - 1990     

76. IZTOK FIREDER 5 SEZON 1977 - 1982     

77. JURE VEBER 4 SEZONE 1976 - 1978 1982 - 1984   

78. JOŽE BEŠTER 9 SEZON 1977 - 1979 1981 - 1986 1987 - 1989 

79. JANEZ LAIBACHER 1 SEZONA 1978 - 1979     

80. BORIS ZAKOTNIK 9 SEZON 1978 - 1987     

81. SILVO VIDIC 5 SEZON 1978 - 1983     

82. TOMAŽ PODNAR 4 SEZONE 1978 - 1982     

83. BORUT REBIČ 1 SEZONA 1978 - 1979     

84. SAVŠ 1 SEZONA 1978 - 1979     

85. TOMAŽ THALER 1 SEZONA 1978 - 1979     

86. BOJAN KRT 3 SEZONE 1978 - 1979 1980 - 1982   

87. ALEŠ DOLINAR 19 SEZON 1979 - 1998     

88. EDO OBERSTAR 2 SEZONI 1980 - 1982     

89. ANDREJ ZAVRŠNIK 11 SEZON 1979 - 1990     
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90. VILIJEM KERN 3 SEZONE 1979 - 1981 1985 - 1986   

91. VOJKO PRISLAN 1 SEZONA 1979 - 1980     

92. MARJAN FAJFAR 3 SEZONE 1979 - 1982     

93. URBAN BLAZNIK 4 SEZONE 1980 - 1981 1982 - 1983 1985 - 1986 

94. DARKO RUPAR 1 SEZONA 1980 - 1981     

95. SLAVKO SEFAJ 1 SEZONA 1980 - 1981     

96. JOŽE OBADIČ 8 SEZON 1980 - 1984 1985 - 1989   

97. JANEZ RIBNIKAR 3 SEZONE 1981 - 1984     

98. ŽELJKO VUJINOVIČ 2 SEZONI 1979 - 1980 1981 - 1982   

99. ALEŠ HAFNER 2 SEZONI 1981 - 1983     

100. FRANCI RAUTER 13 SEZON 1981 - 1994     

101. BOŠTJAN HRIBERNIK 5 SEZON 1982 - 1985 1986 - 1988   

102. MATJAŽ ŠUBIC 1 SEZONA 1982 - 1983     

103. MIHA JELOVČAN 1 SEZONA 1982 - 1983     

104. IGOR PINTERIČ 2 SEZONI 1981 - 1983     

105. MATJAŽ DAMIJAN 3 SEZONE 1983 - 1985 1986 - 1987   

106. PETER NIKOLIČ 7 SEZON 1983 - 1988 1989 - 1991   

107. ANDREJ PETERNEL 15 SEZON 1983 - 1985 1986 - 1996 1998 - 2001 

108. ZVONE JELINIČ 5 SEZON 1983 - 1987 1988 - 1989   

109. JERNEJ STANONIK 2 SEZONI 1984 - 1986     

110. STANE MOHORIČ 4 SEZONE 1985 - 1988 1989 - 1990   

111. MATJAŽ TAVČAR 2 SEZONI 1985 - 1987     

112. MARKO JURIČAN 1 SEZONA 1985 - 1986     

113. JANEZ KALAN 1 SEZONA 1985 - 1986     

114. JANEZ GOLJA 1 SEZONA 1985 - 1986     

115. BENO KASTELIC 1 SEZONA 1985 - 1986     

116. TONE JURIČAN 3 SEZONE 1984 - 1985 1986 - 1988   

117. FRANCI SAJOVIC 2 SEZONI 1986 - 1987 1988 - 1989   

118. LOJZE PRIMOŽIČ 2 SEZONI 1987 - 1988 1989 - 1990   

119. BOŠTJAN GRUM 1 SEZONA 1988 - 1989     

120. HRIBERŠEK 1 SEZONA 1984 - 1985     

121. TONE OBADIČ 3 SEZONE 1984 - 1985 1987 - 1989   

122. MATEJ MRAK 6 SEZON 1988 - 1989 1990 - 1994 1995 - 1996 

123. SERGEJ SOKOLOV 8 SEZON 1987 - 1994 2007 - 2008   

124. MARKO BERCE 10 SEZON 1987 - 1997     

125. KLEMEN OMAHEN 1 SEZONA 1987 - 1988     

126. JOVAN CVETANOVIČ 3 SEZONE 1988 - 1991     

127. JOŽE JEGLIČ 1 SEZONA 1988 - 1989     

128. MIRČ ČINKU 2 SEZONI 1988 - 1989 1991 - 1992   

129. SANDI REHBERGER 2 SEZONI 1989 - 1991     

130. FRANCI KOMOČAR  2 SEZONI 1989 - 1991     

131. PRIMOŽ DERLINK 5 SEZON 1989 - 1994     

132. TOMISLAV MAROLT 2 SEZONI 1989 - 1991     

133. ROBERT BAJT 6 SEZON 1989 - 1995     

134. TONE JUSTIN 1 SEZONA 1990 - 1991     

135. MARKO MARGUČ 3 SEZONE 1990 - 1993     
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136. GORAZD ZORMAN 2 SEZONI 1989 - 1991     

137. FRANC MAJC 2 SEZONI 1979 - 1980 1990 - 1991   

138. BORIS PENSA 2 SEZONI 1991 - 1992 1999 - 2000   

139. MATJAŽ CELAR 1 SEZONA 1991 - 1992     

140. TADEJ PLATOVŠEK 1 SEZONA 1991 - 1992     

141. JANEZ POKORN ML. 1 SEZONA 1991 - 1992     

142. MATJAŽ GRUM 1 SEZONA 1991 - 1992     

143. MIHA KEŠE 16 SEZON 1992 - 2008     

144. BORIS KALAN 3 SEZONE 1992 - 1994 1995 - 1996   

145. UROŠ KALAN 1 SEZONA 1992 - 1993     

146. URBAN ŠILC 6 SEZON 1992 - 1995 2002 - 2005   

147. BOŠTJAN FRELIH 15 SEZON 1993 - 2008     

148. DUŠAN NOVŠAK 1 SEZONA 1993 - 1994     

149. NEBOJŠA PRALJAK 3 SEZONE 1993 - 1995 1996 - 1997   

150. BORIS TOMIČ 2 SEZONI 1993 - 1995     

151. BOJAN JAKAC 9 SEZON 1994 - 2001 2002 - 2004   

152. GREGA FAJFAR 1 SEZONA 1994 - 1995     

153. DAMJAN DUIČ 3 SEZONE 1994 - 1997     

154. GREGOR CVIJIČ 1 SEZONA 1994 - 1995     

155. BORUT PAPEŽ 1 SEZONA 1994 - 1995     

156. GREGA KEŠE 17 SEZON 1991 - 2008     

157. PETER OKORN 3 SEZONE 1995 - 1998     

158. GREGA KAFOL 4 SEZONE 1995 - 1999     

159. SEAD TALOVIĆ 1 SEZONA 1995 - 1996     

160. JERNEJ CANKAR 8 SEZON 1995 - 2003     

161. DEJAN MIRČEVSKI 2 SEZONI 1995 - 1996 1997 - 1998   

162. EJUB KUKAVICA 1 SEZONA 1995 - 1996     

163. ALEŠ VIDIC 5 SEZON 1995 - 1999 2000 - 2001   

164. TOMAŽ SEČKO 1 SEZONA 1996 - 1997     

165. BOJAN DOLINAR 12 SEZON 1996 - 2008     

166. BOŽIDAR JOVANDIČ 2 SEZONI 1996 - 1998     

167. DEJAN DUIČ 3 SEZONE 1996 - 1998 1999 - 2000   

168. BORISLAV JOVANDIČ 3 SEZONE 1996 - 1998 1999 - 2000   

169. MATEJ GALOF 10 SEZON 1997 - 2006 2007 - 2008   

170. DAMIR KOVAČEVIČ 1 SEZONA 1997 - 1998     

171. PRIMOŽ LEŠNJAK 3 SEZONE 1997 - 2000     

172. DAMJAN KLEMENČIČ 1 SEZONA 1997 - 1998     

173. ANŽE JERAS 7 SEZON 1997 - 2003 2004 - 2005   

174. BLAŽ KOVAČIČ 1 SEZONA 1997 - 1998     

175. ROK KRT 2 SEZONI 1997 - 1998 2002 - 2003   

176. BOŠTJAN ŠPUR 3 SEZONE 1998 - 2001     

177. ELIODOR VOICA 1 SEZONA 1998 - 1999     

178. DAMJAN ŠKAPER 2 SEZONI 1998 - 2000     

179. JAKA KEŠE 2 SEZONI 1998 - 2000     

180. ALJAŽ KALTAK 1 SEZONA 1998 - 1999     

181. RADO POJE 1 SEZONA 1998 - 1999     
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182. SAŠO KERSNIČ 2 SEZONI 1999 - 2000 2002 - 2003   

183. JERNEJ GOLOGRANC 1 SEZONA 1999 - 2000     

184. JOŽE CUDERMAN 2 SEZONI 1999 - 2001     

185. MARKO KRANNER 3 SEZONE 1999 - 2001 2004 - 2005   

186. IGOR BOGAVAC 1 SEZONA 1999 - 2000     

187. ŽELJKO VEŠLIGAJ 2 SEZONI 1999 - 2001     

188. MITJA RAUTER 3 SEZONE 1999 - 2001 2002 - 2003   

189. IGOR LEVŠIN 2 SEZONI 2000 - 2002     

190. IVAN RAŽNJATOVIĆ 2 SEZONI 2000 - 2002     

191. DAVID ŠPILER 2 SEZONI 2000 - 2002     

192. PETER PUCELJ 1 SEZONA 2000 - 2001     

193. BOŠTJAN BITEŽNIK 5 SEZON 2001 - 2002 2004 - 2008   

194. ARSEN MILOŠEVIČ 2 SEZONI 2000 - 2002     

195. ALEŠ SMILJANIČ 6 SEZON 2000 - 2006     

196. ROK ZAVRŠNIK 6 SEZON 2001 - 2007     

197. TOMAŽ ROPRET 1 SEZONA 2001 - 2002     

198. SINIŠA MARKOTA 2 SEZONI  2001 - 2003     

199. ROK BULC 3 SEZONE 2001 - 2003 2005 - 2006   

200. SAŠO MIKANOVIČ 1 SEZONA 2001 - 2002     

201. IVO MLAKAR 2 SEZONI 2001 - 2003     

202. GREGOR IZDA 1 SEZONA 2002 - 2003     

203. GREGA JELČIČ 3 SEZONE 2002 - 2005     

204. BOŠTJAN KOGOVŠEK 4 SEZONE 2002 - 2006     

205. MITJA BALCOJKIČ 1 SEZONA 1999 - 2000     

206. ALEŠ KUGLER 3 SEZONE 2002 - 2005     

207. ALEŠ FRANETIČ 1 SEZONA 2002 - 2003     

208. ANŽE ŠPEGU 2 SEZONI 2002 - 2004     

209. LUKA RANT 3 SEZONE 2002 - 2004 2006 - 2007   

210. ANŽE VRBINC 5 SEZON 2002 - 2003 2004 - 2008   

211. MARKO BON 1 SEZONA 2003 - 2004     

212. DOMEN LIKOZAR 3 SEZONE 2003 - 2006     

213. GAŠPER JELEN 1 SEZONA 2003 - 2004     

214. ROK IVANČIČ 2 SEZONI  2003 - 2005     

215. DUŠAN KURIDŽA 4 SEZONE 2003 - 2007     

216. JURE DOLENEC 4 SEZONE 2004 - 2008     

217. ANŽE REBIČ 4 SEZONE 2004 - 2008     

218. LEON PANJTAR 1 SEZONA 2004 - 2005     

219. MATIC OMAN 1 SEZONA 2004 - 2005     

220. JAN LOGAR 1 SEZONA 2004 - 2005     

221. ALEN DAMIJAN 3 SEZONE 2004 - 2007     

222. JURE REBOLJ 3 SEZONE 2005 - 2008     

223. MARIJAN KRIŠTOFIČ 2 SEZONI 2005 - 2007     

224. GREGA JAMNIK 3 SEZONE 2005 - 2008     

225. GREGA DOLINAR 3 SEZONE 2005 - 2008     

226. DOMEN POGAČNIK 1 SEZONA 2005 - 2006     

227. URBAN STOPAR 3 SEZONE 2005 - 2008     
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228. ALJOŠA ČEPIN 1 SEZONA 2005 - 2006     

229. MATIC PRIMOŽIČ 1 sezona 2005 - 2006     

230. DAVID BOŽNAR 3 sezone 2005 - 2008     

231. ROMAN ŠIMON 2 sezoni 2006 - 2008     

232. VEDRAN PRGOMET 2 sezoni  2006 - 2008     

233. IVAN TODOROVIČ 1 sezona 2006 - 2007     

234. DINO BAJRAM 1 sezona 2007 - 2008     

235. BOŠTJAN FICKO 1 sezona 2007 - 2008     

236. PETAR MISOVSKI 1 sezona 2007 - 2008     

237. DARKO CINGESAR 1 sezona 2007 - 2008      

238. ALEN ŠIBANC 1 sezona 2007 - 2008     

239. MARK TOMAZIN 1 sezona 2007 - 2008      

240. MATEJ GABER 1 sezona 2007 - 2008     

      

 

 

 

Vratarji ki so nastopili za člansko ekipo 

 

1. JOŽE KOSEC 1964 - 1967 3 sezone 

2. MIČO OJDANIČ 1964 - 1973 7 sezon 

3. JOŽE DEBENC 1965 - 1977 10 sezon 

4. FEDJA VRANIČAR 1965 - 1970 5 sezon 

5. IVANUŠIČ 1968 - 1969 1 sezona 

6. STANE VRBINC 1973 - 1981 7 sezon 

7.  RADO KEJŽAR 1977 - 1989 12 sezon 

8. IVAN PUŠPAN 1977 - 1978 1 sezona 

9. FRANC DOLENC 1977 - 1978 1 sezona 

10. MARJAN AVGUŠTINČIČ 1976 - 1978 2 sezoni 

11. JOŽE OBADIČ 1980 - 1989 8 sezon 

12. ANDREJ PETERNEL 1983 - 2001 14 sezon 

13. TOMISLAV MAROLT 1989 - 1991 2 sezoni 

14. MATJAŽ CELAR 1991 - 1992 1 sezona 

15. PETER OKORN 1995 - 1998 3 sezone 

16. GREGA KEŠE 1991 - 2008 17 sezon 

17. DAMIR KOVAČEVIČ 1997 - 1998 1 sezona 

18. RADO POJE 1998 - 1999 1 sezona 

19. SAŠO KERSNIČ 1999 - 2003 2 sezoni 

20. IGOR LEVŠIN 2000 - 2002 2 sezoni 

21.  BOŠTJAN BITEŠNIK 2001 - 2008 5 sezone 

22. ALEŠ FRANETIČ 2002 - 2003 1 sezona 

23. ANŽE VRBINC 2002 - 2008 8 sezone 

24. GAŠPER JELEN 2003 - 2004 1 sezona 

25. LEON PANJTAR 2004 - 2005 1 sezona 

26. PETAR MISOVSKI 2007 -2008 1 sezona 
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Vrstni red klubskih strelcev v vsej zgodovini kluba, ki so dosegli več kot 200 golov 

 
1. MIHA KEŠE 1565 

2. FRANC PETERNEL 1225 

3. JOŽE RAMOVŠ 1013 

4. BOJAN DOLINAR 934 

5. ALEŠ DOLINAR 870 

6. BOJAN JAKAC 725 

7. FRANC PODNAR 668 

8. MARKO OBLAK 651 

9. BOŠTJAN FRELIH 619 

10. FRANCI RAUTER 533 

11. JOŽE BEŠTER 497 

12. SILVO VIDIC 489 

13. AHMED MEHONIČ 483 

14. ANŽE JERAS 473 

15. JURE DOLENEC 458 

16. URBAN ŠILC 434 

17. MATEJ GALOF 432 

18. SERGEJ SOKOLOV 399 

19. MARJAN KUŽEL 392 

20. JANEZ POKORN 359 

21. MARJAN KALAMAR 323 

22. BORIS ZAKOTNIK 314 

23. MARKO BERCE 311 

24. GREGA JELČIČ 299 

25. ROK IVANČIČ 284 

26. LADO TROBEC 277 

27. ANDREJ ZAVRŠNIK 250 

28. BOŠTJAN HRIBERNIK 240 

29. SINIŠA MARKOTA 232 

30. ANDREJ VRBINC 229 

31. RADE OJDANIČ 228 

32. ŽELJKO VEŠLIGAJ 204 
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VEČNA LESTVICA PRVE LIGE         

OBDOBJE 1991 - 2008         

1. CELJE PIVOVARNA LAŠKO 447 409 15 23 14323 10206 833 

2. GORENJE VELENJE 445 272 45 130 12135 10692 585 

3. PREVENT SLOVENJ GRADEC 439 233 27 169 11801 11238 503 

4. TRIMO TREBNJE 342 181 20 141 9241 8958 395 

5. GOLD CLUB 427 182 30 215 10358 10618 394 

6. MOBITEL PRULE 67 LJUBLJANA 273 162 13 98 7320 6822 337 

7. RUDAR TRBOVLJE 362 153 34 175 9030 9434 340 

8. SLOVAN LJUBLJANA 375 136 54 185 9152 9311 326 

9. DOBOVA 229 88 22 119 5332 5622 198 

10. CIMOS KOPER 169 91 15 65 5091 5014 193 

11. KNAUF INSULATION 226 76 28 122 5760 6043 180 

12. RIBNICA RIKO HIŠE 238 59 28 151 5642 6436 146 

13. JERUZALEM ORMOŽ 138 55 14 69 3986 4195 124 

14. DRAVA PTUJ 102 39 8 55 2181 2343 86 

15. AJDOVŠČINA 96 33 12 51 1924 2125 78 

16. LITIJA 111 31 10 70 2275 2540 72 

17. KRŠKO 96 31 8 57 1997 2405 70 

18. VELIKA NEDELJA 132 32 8 92 2954 3439 64 

19. RADEČE 54 19 3 32 1254 1437 41 

20. KRKA NOVO MESTO 76 17 6 53 2070 2336 40 

21. POMURKA BAKOVCI 44 14 3 27 893 995 31 

22. SVIŠ 72 13 6 53 2162 2537 32 

23. SEVNICA 66 6 7 53 1486 1893 19 

24. ŠKOFLJICA 22 4 4 14 479 557 12 

25. NOVA GORICA 22 1 0 22 414 602 -6 

 

 
Nekaj osvojenih pokalov iz bogate zbirke 
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Igralci, ki so nastopali za reprzentanco Slovenije v času Jugoslavije 
 

MLADINSKA REPREZENTANCA SFRJ 

   

FRANC PETERNEL   

 

ČLANSKA REPREZENTANCA SRS 

  

MARKO OBLAK  

FRANC PETERNEL  

IVAN PUŠPAN  

JANEZ LAIBACHER  

SILVO VIDIC  

JOŽE BEŠTER  

JOŽE RAMOVŠ  

 

MLADINSKA REPREZENTANCA SRS 

  

AHMET MEHONIĆ  

FRANC PETERNEL  

JOŽE BEŠTER  

JOŽE RAMOVŠ  

BORIS ZAKOTNIK  

RADO KEJŽAR  

ANDREJ ZAVRŠNIK  

ALEŠ DOLINAR  

BOŠTJAN HRIBERNIK  

ANDREJ PETERNEL  

STANE MOHORIČ  

 

KADETSKA REPREZENTANCA SRS 

   

MARJAN FAJFAR   

JOŽE OBADIČ   

FRANC RAUTER   

BOŠTJAN HRIBERNIK   

ANDREJ PETERNEL   

STANE MOHORIČ   

PETER NIKOLIČ   

 

PIONIRSKA REPREZENTANCA SRS 

  

JOŽE BEŠTER  

TOMAŽ THALER  

RADO KEJŽAR  

MATJAŽ ŠUBIC  

TONE OBADIČ  
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PETER NIKOLIČ  

STANE MOHORIČ  

SANDI TOMŠE  

TOMAŽ KALAN  

DARKO MIŠOV  

GREGA KEŠE  

 

Igralci ki so nastopali za državno reprezentanco Slovenije 

 

ČLANSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE 

  

SERGEJ SOKOLOV  

BOŠTJAN FICKO  

ROK IVANČIČ  

DAVID ŠPILER  

GREGA KEŠE  

 

MLADINSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE 

  

JURE DOLENEC  

DAVID ŠPILER  

BOJAN JAKAC  

BOŠTAN FRELIH  

MIHA KEŠE   

ALEŠ SMILJANIČ  

GREGA KEŠE   

ANŽE VRBINC  

MARKO KRANNER  

BOJAN DOLINAR  

 

KADETSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE 

  

JURE DOLENEC  

SAŠO MIKANOVIČ  

DUŠAN KURIDŽA  

MATEJ GABER  

ANŽE VRBINC  

DARKO CINGESAR  

BOJAN JAKAC  

MIHA KEŠE  

ANŽE JERAS  

GREGA JAMNIK  

BOJAN DOLINAR  

ALEŠ SMILJANIČ  

GAŠPER ŠTREMFELJ  
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REPREZENTANCA SLOVENIJE MLAJŠI KADETI 

  

BOJAN JAKAC  

DARKO CINGESAR  

GREGA JAMNIK  

MATEJ GABER  

GAŠPER ŠTREMFELJ  

JANEZ SEKIRNIK  

IZTOK DEBEVC  

ŽIGA BRADEŠKO  

GAŠPER HRASTNIK  

ALEŠ SMILJANIČ  

 

 

 

Spisek trenerjev mlajših kategorij   

    

Mitja Balcojkič   Roman Kunstelj 

Robi Bradeško   Marjan Kužel 

Marko Berce   Rok Logar 

Pegi Berce   Arsen Miloševič 

Jože Bešter   Uroš Mohorič 

Dušan Čater iz Podlubnika   Smiljana Oblak 

Dušan Čater  iz Puštala   Leon Panjtar 

Matjaž Damijan   Igor Pinterič 

Goran Debelak   Franc Podnar 

Marko Dečman   Rok Pogačnik 

Aleš Dolinar   Sdjan Praljak Šjor 

Uroš Erznožnik   Eva Primožič 

Marjan Fajfar   Marko Primožič 

Primož Frelih   Rok Primožič 

Brane Friškovec   Anže Rebič 

Janez Golja   Borut Rebič 

Jure Horvat   Dare Rupar 

Franci Jamnik   Iztok Somrak 

Marjan Jamnik   Jernej Stanonik 

Brane Jeršin   Igor Stupnišek 

Tone Justin   Alenka Svoljšak - Hafner 

Marjan Kalamar   Jože Svoljšak 

Matej Kejžar   Matej Štremfelj 

Grega Keše   Matjaž Tavčar 

Jaka Keše   Matej Triler 

Jani Klemenčič   Stane Vrbinc 

Marijan Krištofič   Andrej Završnik 

Iztok Kunstelj   Vanja Zupanek 

Sandi Fajfar    
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PREDSEDNIKI ROKOMETNEGA DRUŠTVA 
 

 

DUŠAN OJDANIĆ  1964 

MILAN KOPLAN  1964 - 1966 

MARJAN KALAMAR  1966 - 1968 

ANTON POSEDI  1968 - 1970 

JANEZ PODNAR  1970 - 1971 

JOŽE STANONIK  1971 - 1972 

MIRO PINTERIČ  1973 - 1974 

SMILJANA OBLAK  1975 - 1976 

TONE BOBNAR  1976 - 1977 

ANDREJ BONČINA  1978 - 1980 

JOŽE BERGANT  1981 - 1984 

BENO SOKOLOV  1984 - 1985 

DUŠAN ČATER  1985 - 1989 

BENO SOKOLOV  1989 - 1991 

MIRO DUIČ  1991 - 1998 

RAJKO LOTRIČ  1998 - 2001 

ZVONKA KOŠIR  2001 - 2006 

ALBIN NEDIŽAVEC  2006 - 2008 

SREČO BARBIČ  2008 
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V 

 

 

*** 

 

 

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA prejme:  

 

ROKOMETNO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA – za dolgoletno izredno uspešno delo na področju športa in 

vzgoje mladine, s katerim so loški rokometaši in rokometašice pomembno prispevali k ugledu in napredku 

Škofje Loke 

 

 

Minilo je zavidljivih 50 let od takrat, ko je v 1000 letnem mestu Škofja Loka bila »vržena« prva rokometna žoga. 

Pisalo se je leto 1958, ko je prva ekipa sestavljena iz Loških fantov, odigrala prijateljsko rokometno tekmo z ekipo 

Medvod v Medvodah in izgubila z rezultatom 34:3. Drugo ključno obdobje v Loškem rokometu se prične po letu 

1964. 

Spomladi 1964 je rokometni šolski krožek s sklepom 3. seje UO prešel pod okrilje TVD Partizan Škofja Loka. Jeseni 

istega leta je takratni tajnik Urh Kalan – Muki, prijavil škofjeloško ekipo v ligaško tekmovanje gorenjske lige in od 

takrat uspešno nastopajo v različnih ligaških tekmovanjih. 

Kljub skromnim tekmovalnim začetkom prav kmalu prevzame primat najboljšega gorenjskega rokometnega kluba. 

Klub se je začel vzpenjati in nastopati v naslednjih tekmovalnih ligah: Gorenjska liga, Druga slovenska liga, Prva 

slovenska liga. Druga zvezna liga v bivši Jugoslaviji 6. mesto, Druga med republiška liga. 

Po osamosvojitvi nastopajo škofjeloški rokometaši do leta 1993 v drugi slovenski ligi in se tega leta uvrstijo v 1. 

Slovensko rokometno ligo po dveh letih izpadejo in se leta 1998 ponovno vrnejo in igrajo v I. ligi vse do leta 2005, 

ko se za eno samo sezono preselijo v drugo ligo. 

Leta 2003 se po dolgoletnem uspešnem delu ženskega dela kluba osamosvoji Ženski rokometni klub, ki nadaljuje s 

samostojnim delom. 

V sezoni 2003/2004 se člani uvrstijo na 5. mesto v državi in si pridobijo pravico nastopa v Evropskem pokalnem 

tekmovanju EHF pokalu. V sezoni 2004/2005 tam tudi zelo uspešno nastopijo in uvrstijo med 16. najboljših ekip v 

EHF pokalu. 

V tej sezoni dosežejo tudi najboljšo uvrstitev – 4. mesto v Državnem rokometnem prvenstvu. V svoji bogati zbirki 

imajo eno 3. mesto in dva 4. mesta doseženo v pokalnem tekmovanju.  

 

V vsej svoji zgodovini je prioriteta kluba vzgoja mladine. Klub se uvrša pri vzgoji mladih rokometašev med najbolj 

uspešne v Sloveniji. Samo nekaj uspehov mlajših doseženih na državnih prvenstvih: Mladinci 3 x državni prvaki, 

Kadeti 1 x, Starejši dečki A 2 x, Starejši dečki B 3 x, Mlajši dečki A 2 x, Mlajši dečki B 2 x. Vse mlajše ekipe so bile 

več kot 50-krat uvrščene v finalno zaključno tekmovanje štirih ekip Slovenije. 

V raznih ekipah, ki so zastopale Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih, je nastopilo več kot 40 igralcev iz Škofje 

Loke. 

Delo kluba temelji na prizadevnem volonterskem delu in s takim pristopom bo društvo uspešno tudi v prihodnje. 

 

Cenimo trud in prizadevno delo škofjeloških članic in članov rokometnega društva. Čestitamo jim k jubileju in jim 

želimo veliko zadovoljnih članov in športnih uspehov. 
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Uredniški odbor 

Stojita: Jani Klemenčič, Branko Celar 

Sedita: Peter Pipp, Emil Koplan 
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ZBORNIK-50 LET ROKOMETA- PRVA STRAN 

 

Izdal in založil: 

Rokometno društvo Merkur Škofja Loka 

 

Predstavnik: 

Srečo Barbič, predsednik društva 

 

Uredniški odbor: 

Branko Celar, glavni urednik 

Emil Koplan 

Jani Klemenčič 

Peter Pipp 

 

Lektoriranje: 

Marija Šmid 

 

Tiskovno in slikovno gradivo: 

Arhiv RD Merkur Škofja Loka; osebni arhivi igralcev, igralk, trenerjev in 

funkcionarjev, arhiv športnega dnevnika Ekipa; arhiv Glas Gorenjske 

 

Oblikovanje: 

Megagraf,Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 

 

Tisk: 

Tiskarna Pleško-Ljubljana  ………………………..OPOMBA: uredi CIP 

 

Naklada: 

500 izvodov 

 

Za vsebino člankov in točnost podatkov odgovarjajo avtorji. 

Redakcija zaključena junija 2008. 
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