
Gaber Matej, rokometaš 

Matej Gaber je  svojo rokometno pot  začel kot desetletni pionirček v 

škofjeloškem rokometnem klubu Termo. Z otroškimi selekcijami je delal Jani 

Klemenčič in med najboljšimi dečki sta bila Matej Gaber in Darko Cingesar. 

Ekipa  dečkov je v sezoni 2004/05 postala najboljša v Sloveniji, tega leta pa je  

tri leta starejši Jure Dolenec  prvič že igral za člansko ekipo v 1.slovnski ligi.                                                                                                                                      

Ta generacija mladih je napredovala tudi v naslednjih letih in v sezoni 2007/08  

je ekipa mladincev, v kateri sta bila tudi Matej Gaber in Darko Cingesar osvojila 

državni naslov. V tem letu sta oba zaigrala prvič tudi za člansko ekipo Knauf 

Insulation, ki je nastopala v 1.slovenski ligi.                                                                                                                                  

Kot najstnika sta Matej Gaber in Darko Cingesar nastopala še v mladinski 

slovenski reprezentanci na evropskem  prvenstvu 2010  in ekipa je dosegla 

bronasto medaljo. Ob teh uspehih na njuni rokometni poti sta oba  bila že 

odločena, da se rokometu povsem posvetita,  čeprav sta  bila tudi uspešna dijaka 

- Matej Gaber na Srednji ekonomski gimnaziji v Kranju, Darko Cingesar pa na  

škofjeloški gimnaziji.                                                                                              

Eden od prelomnih dogodkov  na Matejevi športni poti je bilo leta 2011povabilo 

državnega selektorja Borisa Deniča leta  v reprezentanco. Določil mu je  novo 

igralno mesto krožnega napadalca,  čeprav je v svojem prvem klubu  igral na 

mestu levega zunanjega. Na novem igralnem mestu se je Matej dobro znašel, 

njegova osnovna naloga v obrambi je postala ustaviti čimveč nasprotnih 

napadov, v napadu pa na črti dobiti uporabne žoge za strel.                                        

Po uvodni tekmi  za reprezentanco marca 2011 proti Poljski se je Matej uveljavil 

kot stalni član reprezentance in s svojo telesno močjo, borbenostjo in odlično 

tehniko postal steber reprezentančne obrambe. Na njem so se velikokrat lomili  

nasprotni napadi, zato so ga večkrat spremljale tudi poškodbe; poznavalci 

rokometa so bili zgroženi ob grobem prekršku madžarskega igralca nad Gabrom 

na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018, ko je Mateju huje 

poškodoval oko.                                                                                                      

Matej Gaber je v matičnem, škofjeloškem klubu igral vse do konca sezone 

2010/11, nato pa sta skupaj z Juretom Dolencem odšla v velenjski klub Gorenje, 

ki je imel vrhunsko organizacijo, z nastopanjem v  evropskih pokalih pa je tudi  

predstavljal doskočno desko za njuno mednarodno  uveljavitev.                                  

V naslednjih dveh sezonah je bilo Gorenje z Matejem Gabrom in Juretom 

Dolencem  državni prvak, nato pa sta leta 2014 oba odšla v francoski 

Montpellier.                                                                                                              

Veliki francoski klub je bil za Mateja naslednja  stopnica v njegovi karieri, saj je 

ob igranju v francoski ligi  zaigral tudi v ligi prvakov. Nepozabna je bila tekma z 

RK Celje  leta 2014, ko so v ekipi Montpellierja ob Mateju Gabru igrali še štirje 



Slovenci -Vid Kavtičnik, Dragan Gajič, Jure Dolenec in Borut Mačkovšek in 

tekmo so dobili za 6 golov. Matej je bil v Montpelllierju  stalni član prve ekipe 

in poleg obrambnih nalog tudi uspešen strelec. V   sezoni 2015-16  se je z 

Montpellierjem veselil naslova francoskih pokalnih zmagovalcev in tudi naslova 

ligaškega pokala.                                                                                                     

Matej Gaber je leta 2016 je odšel igrat v Pick Szeged na Madžarskem in v tem 

velikem klubu igra tudi sedaj.                                                                                                                                     

V  letih od 2011 dalje je Matej nanizal skoraj sto reprezentančnih nastopov.  

Igral je na  evropskem prvenstvu 2912, kjer so osvojili šesto mesto, leta 2013 na 

svetovnem prvenstvu, kjer so bili odlični četrti, leta 2015 je nastopil tudi na 

svetovnem prvenstvu, kjer so zasedli osmo mesto. Za reprezentanco je Matej 

igral tudi na olimpijskih igrah v Braziliji leta 2016 in dosegli so odlično šesto 

mesto. Najvidnejši reprezentančni uspeh Mateja Gabra pa je bilo svetovno 

prvenstvo leta 2017 v Franciji, kjer so osvojili bronasto medaljo. 

Matej Gaber je leta 2017 je kot član slovenske moške rokometne reprezentance 

prejel Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek ter 2018 

svečano listino Športne zveze Škofja Loka in Zavoda za šport Škofja Loka. 

 

 

 

 


