
 
 

REZULTATI 
 

 
1. mesto in naslov državnih prvakov v kategoriji STAREJŠIH DEČKOV B je osvojila ekipa 

 

2. mesto 
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 

 

3. mesto 
RD URBANSCAPE LOKA 

 

4. mesto 
RD RIKO RIBNICA 
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FINAL 4 V SLIKI IN BESEDI 
 
V soboto, 23. maja 2015 in v nedeljo, 24. maja 2015 je v dvorani OŠ Stična, v Ivančni Gorici potekal 
zaključni turnir najboljše četverice za naslov državnega prvaka v rokometu v kategoriji Starejših 
dečkov B. Ekipa RK SVIŠ Ivančna Gorica je po napetem boju v finalni tekmi proti Celju zmagala za tri 
zadetke in osvojila tretji zaporedni naslov državnega prvaka. Drugo je bilo Celje, tretja Loka in četrta 
Ribnica.  
 

REZULTATI ZAKLJUČNEGA TURNIJA 

1. tekma RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD RIKO RIBNICA 18 : 19 (06 : 09) 
2. tekma RD URBANSCAPE LOKA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 19 : 21 (11 : 11) 
3. tekma RD RIKO RIBNICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 22 : 31 (13 : 16) 
4. tekma RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD URBANSCAPE LOKA 22 : 20 (11 : 10) 
5. tekma RD URBANSCAPE LOKA : RD RIKO RIBNICA 24 : 23 (12 : 13) 
6. tekma RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 19 : 16 (10 : 10) 

 
Zaključni turnir najboljše četverice, na katerega so se poleg RK SVIŠ Ivančna Gorica uvrstile še RD 
Urbanscape Loka, RD Riko Ribnica in RK Celje Pivovarna Laško, je slavnostno odprl župan občine 
Ivančna Gorica, g. Dušan Strnad, ki je mladim rokometašem namenil nekaj spodbudnih besed. 
Dvorana OŠ Stična je bila oba dneva napolnjena z glasnimi privrženci vseh štirih ekip in vzdušje v 
dvorani je bilo fenomenalno, saj so navijači bučno spodbujali mlade športnike. Najbolj uspešni so bili 
domači rokometaši, ki so že tekom sezone s svojimi predstavami nakazovali, da se utegnejo še tretjič 
zapored zavihteti na sam vrh, kar jim je tudi uspelo, kljub temu, da prvi dan turnirja niso pokazali 
svoje prave igre. Proti Ribnici so doživeli sploh prvi poraz po dobrih dveh letih nepremaganosti 
(19.1.2013), nato proti Loki iztržili zmago z dvema zadetkoma, v finalu pa so pokazali svojo pravo igro 
in zasluženo osvojili naslov državnih prvakov. Pokale in medalje so ekipam in posameznikom podelili: 
Goran Cvijić - generalni sekretar RZS, Goran Debelak - komisar lige mladih in Blaž Blagotinšek - 
reprezentant Slovenije in igralec RK Celje PL. 
 

NAJBOLJŠI IGRALCI ZAKLJUČNEGA TURNIRJA 

NAJ SEDMERKA Domen Košir (SVIŠ), Matevž Kutnar (SVIŠ), Denis Struna (SVIŠ), Tim Cokan 
(Celje), Timotej Klinc (Celje), Feliks Strehar (Loka), Matevž Petek (Ribnica). 

NAJ IGRALEC Matevž Kutnar (SVIŠ Ivančna Gorica) 
NAJ VRATAR Denis Struna (SVIŠ Ivančna Gorica) 
NAJ STRELEC Nik Ćirović - 25 zadetkov (RD Riko Ribnica) 

   

 

 

  

RAZVRSTITEV ZAKLJUČNEGA TURNIRJA ZA OSVOJITEV 
NASLOVA DRŽAVNEGA PRVAKA V KATEGORIJI  

STAREJŠI DEČKI B 

1. mesto RK SVIŠ IVANČNA GORICA 
2. mesto RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
3. mesto RD URBANSCAPE LOKA 
4. mesto RD RIKO RIBNICA 
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1. tekma 

 
RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD RIKO RIBNICA                                                                      18 : 19 (06 : 09) 
 
Prva tekma finalnega turnirja najboljše četverice je bilo odigrana še pred slovesno otvoritvijo 
turnirja. Domači rokometaši RK SVIŠ so prvi začeli iz sredine in zadeli za 1 : 0. Gostje iz Ribnice so v 
naslednjem napadu izenačili in nato tudi prvič povedli (1 : 2). Do izida 3 : 4 je bila rahla prednost na 
strani Ribnice, ki je v 13. minuti prvič vodila z dvema zadetkoma prednosti. SVIŠ se je nato nekajkrat 
približal na zadetek prednosti, pred polčasom pa zopet popustil in tako na odmor odšel z minus tri (6 
: 9). Nadaljevanje je prineslo nekoliko boljšo igro domačih, ki so na krilih bučne podpore navijačev v 
27. minuti rezultat izenačili (11 : 11). Pobuda je bila na strani Ivančanov, ki so držali prednost dveh 
oz. treh zadetkov (13 : 11, 15 : 13, 17 : 14). Ko se je že zdelo, da so se Ivančani otresli pritiska 
finalnega turnirja, je sledilo nekaj napak in igralci Ribnice so v 37. minuti izid izenačili na 18 : 18. 
Dobro minuto pred koncem tekme je Ribnica znova povedla in kot se je izkazalo na koncu, dosegla 
tudi zadnji zadetek na tekmi za končni izid 18 : 19 in prvo zmago na turnirju. 
 
Pri domačih so je strelsko najbolj izkazal Ambrož Bregar s sedmimi zadetki, pri gostih iz Ribnice je Nik 
Ćirović dosegel 8 zadetkov, 6 jih je dodal Matevž Petek. 
 

 
SVIŠ: Bregar 7, Tekavčič 3, Košir 3, Kutnar 3, Ropič M. 2; Struna 12 obramb. 
Ribnica: Ćirović 8 (1), Petek 6 (1), Oražem 2, Šolaja 2, Gorenc 1; Andoljšek 9 obramb, Jelenovič 2 
obrambi (1 x 7m). 
7 m: SVIŠ 0/0, Ribnica 2/2 
Izključitve: SVIŠ 0 min, Ribnica 6 min 
 

 

2. tekma 

 
RD URBANSCAPE LOKA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO                                                      19 : 21 (11 : 11) 
 
Na drugem srečanju med Loko in Celjem so slednji prvi zadeli, toda igralci Loke so jim vseskozi sledili 
in pri izidu 4 : 3 prvič na tekmi povedli. Igralo se je gol za gol, zdaj so bili v prednosti eni, zdaj drugi. V 
15. minuti so Celjani prvič vodili s plus dva (8 : 10), toda Loka je do odmora uspela izid poravnati (11 
: 11). V drugem polčasu je do 34. minute potekalo zelo izenačeno srečanje (16 : 16), nato pa so 
Celjani naredili delni izid 1 : 5 in tako v 39. minuti vodili s plus štiri (17 : 21). Loka je do konca zadela 
še dvakrat in izid znižala na 19 : 21. 
 
Pri Loki sta bila strelsko najbolj razpoložena Pogačar in Pokorn s po petimi zadetki, pri Celju je 
Blagotinšek dosegel 7 zadetkov, 6 pa Cokan. 
 

 
Loka: Pogačar 5, Pokorn 5 (4), Strehar 4, Košir 2, Klemenčič 2, Kalan 1; Božnar 11 obramb. 
Celje: Blagotinšek 7, Cokan 6, Puc 4, Klinc 3, Turnšek 1; Mlakar 9 obramb (3 x 7m), Kroflič 1 
obramba 
7 m: Loka 4/7, Celje 0/0 
Izključitve: Loka 2 min, Celje 2 min 
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3. tekma 

 
RD RIKO RIBNICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO                                                                 22 : 31 (13 : 16) 
 
V tretji tekmi so se pomerili Ribničani in Celjani. Oboji s popotnico zmage s prve tekme. Ribničani so 
jo dosegli proti domačim rokometašem, Celjani pa proti Loki. Prvi gol na tekmi so dosegli igralci 
Ribnice, toda Celjani so izenačili. Podoben scenarij se je ponovil še enkrat (2 : 2), nato pa so rahlo 
pobudo prevzeli gostje in nekajkrat vodili s po dvema zadetkoma prednosti.  Ribničani se niso 
predali in na krilih Nika Ćirovića rezultat v 10. minuti izenačili na 8 : 8. Gostje iz Celja so se zopet 
nekoliko odlepili (10 : 12, 11 : 14), vendar se igralci iz Ribnice niso predali (13 : 14). Do polčasa so 
mladi Celjani zadeli še dvakrat in na odmor odšli s prednostjo treh zadetkov (13 : 16). V začetku 
drugega polčasa so gostje iz Celja naredili delni izid 1 : 5 in visoko povedli (14 : 21). Igralci Ribnice so 
dvakrat uspeli znižati izid na minus 5 (16 : 21, 18 : 23), toda bližje ni šlo. Celjska prednost je narasla 
že na devet zadetkov (21 : 30), taka je bila tudi ob koncu srečanja (22 : 31). 
 
Strelsko je pri Ribnici izstopal Nik Ćirović, ki je bil uspešen kar 12-krat, pri Celju je Timotej Klinc 
dosegel 9 zadetkov, 6 jih je dodal Valentin Šeško. 
  

 
Ribnica: Ćirović 12 (1), Petek 4, Oražem 3, Levstek 2, Gorenc 1; Jelenovič 8 obramb. 
Celje: Klinc 9 (1), Šeško 6, Cokan 5, Blagotinšek 3 (1), Turnšek 2 (1), Potočnik 2, Šuntner 2, Hohnjec 
1, Puc 1; Mlakar 8 obramb, Kroflič 1 obramba. 
7 m: Ribnica 1/2, Celje 3/3 
Izključitve: Ribnica 0 min, Celje 0 min 
 

 

 

4. tekma 

 
RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD URBANSCAPE LOKA                                         22 : 20 (11 : 10) 
 
V četrti tekmi so na parket znova stopili domačini iz Ivančne Gorice, nasproti jim je stala ekipa Loke. 
Ivančani so srečanje dobro začeli in povedli z dvema zadetkoma prednosti (3 : 1), vendar so z isto 
mero vrnili tudi gostje. Rezultat je bil do izida 6 : 6 vseskozi izenačen, nato pa so igralci Loke dvakrat 
povedli s tremi zadetki prednosti (6 : 9, 7 : 10). Domači so nato odlično odgovorili in naredili delni 
izid 4 : 0 ter na polčas odšli z zadetkom prednosti (11 : 10). V nadaljevanju so SVIŠ-evci na krilih 
obramb Denisa Strune vseskozi vodili z enim ali dvema zadetkoma prednosti. V 30. minuti je 
prednost Ivančanov prvič na tekmi narasla na plus tri (17 : 14). Reagiral je strateg gostov in tri 
minute kasneje je bil rezultat znova izenačen (17 : 17). Do konca tekme se je igralo gol za gol, rahla 
pobuda je bila na strani ivanških igralcev, ki so tekmo zaključili z dvema zadetkoma prednosti. 
 
Pri SVIŠ-u je 7 zadetkov dosegel Ambrož Bregar, 5 jih je dodal Matevž Kutnar, 4 pa Domen Košir. Pri 
Loki je bil najbolj učinkovit Matic Pokorn (4 zadetke). 
 

 
SVIŠ: Bregar 7, Kutnar 5 (1), Košir 4 (1), Tekavčič 3, Ropič M. 3; Struna 9 obramb (1 x 7m). 
Loka: Pokorn 4 (2), Pogačar 3, Klemenčič 3, Strehar 3, Kalan 3, Košir 2, Brce 1, Jugovic Matic 1; 
Božnar 5 obramb, Vavpotič 6 obramb (1 x7m). 
7 m: SVIŠ 2/3, Loka 2/3 
Izključitve: SVIŠ 6 min, Loka 4 min 
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5. tekma 

 
RD URBANSCAPE LOKA : RD RIKO RIBNICA                                         24 : 23 (12 : 13) 
 
Peta tekma na turnirju je deloma že odločala o končni razvrstitvi. Loka je bila še brez zmage, 
medtem ko je imela Ribnica v žepu zmago s prve tekme proti SVIŠ-u. Prvi so na tekmi povedli igralci 
Loke (2 :0), vendar so Ribničani najprej izenačili in nato povedli (2 : 4). Sledil je silovit odgovor Loke, 
ki je preko Pogačarja naredila delni izid 5 : 0 in povedla s plus tri (7 : 4).  Ribničani so vztrajno 
zmanjševali prednost, izenačili na 9 : 9 in na odmor odšli z zadetkom prednosti (12 : 13). Začetek 
drugega dela je pripadel gostom iz Ribnice, ki so bili vedno korak pred Loko. Novo izenačenje je 
sledilo v 30. minuti, pri izidu 18: 18, nato pa je Loka v naslednjem napadu prvič v drugem polčasu 
povedla. Zadnje izenačenje na tekmi je bilo pri izidu 20 : 20 (33. minuta). Odlična igra Loke je 
prinesla prednost treh zadetkov (23 : 20) in ko se je pri ekipi Ribnice v 36. minuti poškodoval njihov 
prvi strelec Nik Ćirović, se je zdelo, da je tekma odločena. Gostujoči igralci so sicer poskušali ujeti 
priključek, vendar je za kaj več kot zadetek razlike zmanjkalo časa.  
Pri Loki je bil Pogačar uspešen kar 11-krat, 5 zadetkov je dodal Klemenčič, pri Ribnici pa so Oražem, 
Petek in Ćirović prav tako dosegli po 5 zadetkov. 
 

 
Loka: Pogačar 11 (5), Klemenčič 5, Strehar 3, Pokorn 3, Brce 1, Kalan 1; Božnar 3 obrambe, 
Vavpotič 11 obramb. 
Ribnica: Ćirović 5, Oražem 5, Petek 5, Šolaja 4, Belaj 2, Obrstar 1, Gorenc 1; Andoljšek 5 obramb. 
7 m: Loka 5/5, Ribnica 0/1 
Izključitve: Loka 10 min, Ribnica 4 min; R.K.: Kalan 3 x 2 min 
 

 

6. tekma 

 
RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO                                                 19 : 16 (10 : 10) 
 
Zadnja tekma turnirja je odločala o naslovu državnega prvaka med starejšimi dečki B. Domači so za 
tretji zaporedni naslov državnih prvakov morali zmagati, Celju je zadostovala že točka. Srečanje so 
bolje začeli gostje in povedli z 0 : 1, vendar so Ivančani zadeli dvakrat zapored in prešli v vodstvo z 2 : 
1. SVIŠ-evcem je trikrat uspelo narediti razliko dveh zadetkov prednosti (6 : 4, 7 : 5 in 10 : 8), toda na 
odmor sta ekipi odšli poravnani (10 : 10). V nadaljevanju so prvi zadeli Celjani (10 : 11) in nato še 
enkrat vodili z zadetkom prednosti (11 : 12). SVIŠ se ni predal, izid izenačil in povedel s plus dva (14 : 
12). Tudi gostje so zadeli dvakrat zapored in rezultat znova poravnali (14 : 14). Z isto mero so odvrnili 
domači  za izid 16 : 14 in 17 : 15. Sledil je strel gostov s sedmih metrov, ki ga je Denis Struna zaustavil 
z glavo in vpisal svojo enajsto obrambo. V napadu je ob izjemnem navijaškem vzdušju dvakrat 
zapored izjemno zadel Domen Košir (18 : 15 in 19 : 15) in slavje se je lahko pričelo. Nekaj sekund 
pred koncem so sicer Celjani znižali in postavili končni izid (19 : 16). 
 
Tretjega zaporednega naslova državnih prvakov so se tako zasluženo veselili domači igralci. 
 

 
SVIŠ: Košir 6, Bregar 3 (1), Kutnar 3, Tekavčič 3, Ropič M. 3, Novak 1; Struna 12 obramb (1 x 7m). 
Celje: Klinc 5 (3), Rakita 4, Puc 2, Šeško 1, Hohnjec 1, Potočnik 1, Cokan 1, Blagotinšek 1; Mlakar 6 
obramb, Kroflič 4 obrambe. 
7 m: SVIŠ 1/1, Celje 3/4 
Izključitve: SVIŠ 0 min, Celje 8 min 
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STATISTIKA FINALNEGA TURNIRJA 
 

 Na finalnem turnirju je bilo odigranih šest tekem po sistemu vsak z vsakim; 
 

 igralni čas je bil 2 x 20 minut, izključitev je bila dvo minutna; 
 

 igralci oz. trenerji so si prislužili za 42 minut izključitev, podeljenih pa je bilo tudi 33 rumenih 
kartonov; 

 

 izvajanih je bilo 31 sedemmetrovk, zadetih je bilo 23, kar pomeni, da je bil odstotek 
uspešnosti 74 %; 

 

 na vseh tekmah je bilo doseženih 254 golov; 
 

 največ golov je dosegla ekipa RK Celje PL in sicer 68, sledi RD Riko Ribnica s 64 zadetki, RD 
Urbanscape Loka je dosegla 63 zadetkov, RK SVIŠ Ivančna Gorica pa 59 zadetkov; 
 

 najuspešnejši strelec turnirja je bil Nik Ćirović iz Ribnice, ki je dosegel 25 zadetkov, z 19-imi 
zadetki sledi Anže Pogačar iz Loke ter s po 17-imi zadetki Ambrož Bregar iz SVIŠ-a ter Timotej 
Klinc iz Celja. 
 

 na tekmah smo videli 122 obramb vratarjev. Največ obramb je zbral Denis Struna (33 
obramb - 2 x 7m), sledi Mlakar (23 obramb - 3 x 7m), Božnar (19 obramb), Vavpotič (17 
obramb - 1 x 7m), Andoljšek (14 obramb), Jelenovič (10 obramb - 1 x 7m) in Kroflič (6 
obramb). 

 

 največ zadetkov na eni tekmi je dosegel Nik Ćirović iz Ribnice in sicer 12, z 11-imi zadetki na 
tekmo mu sledi Anže Pogačar (Loka), 9 zadetkov na eni tekmi je dosegel Timotej Klinc (Celje). 
 

 na celotnem turnirju se je med strelce vpisalo 10 različnih igralcev Celja, 8 pri Ribnici, 7 pri 
Loki in 6 pri SVIŠ-u. 
 

 največ zadetkov na tekmi je dosegla ekipa Celja (31 zadetkov) in sicer proti Ribnici; 
 

 najmanj zadetkov na tekmi  so prav tako dosegli Celjani in sicer na zadnji tekmi, ko so proti 
SVIŠ-u dosegli 16 zadetkov v 40-ih minutah.  
 

 
 

  

Ob koncu zaključnega turnirja bi se še posebej radi zahvalili plesni šoli BAST in njihovi skupini 
Funky RockerZ, ki je z navdušujočo točko breakdancea popestrila slavnostno otvoritev.  

 
Prav tako velja zahvala donatorjem  

KEUNE, MOBI CENTER, HUMMEL in OBČINI IVANČNA GORICA,  
ki so prispevali nagrade za najboljšo sedmerko, naj strelca, naj vratarja in naj igralca turnirja.  

 
Posebna hvala pa vam DRAGI IGRALCI, TRENERJI, STARŠI, NAVIJAČI  IN PRIJATELJI ROKOMETA, 
ki ste s svojo prisotnostjo in športnim obnašanjem poskrbeli, da nam bo turnir ostal v lepem in 

trajnem spominu. 
 

                   RK SVIŠ IVANČNA GORICA 
 


