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PRAZNIK ČRNOMALJSKEGA ROKOMETA 
zlati jubilej (1953-2003) 

Začetki razvoja rokometne igre segajo v daljno leto 1898, ko so na Danskem 
uvedli v šolski program igro »metanje žoge«, na Švedskem pa nekaj let pozneje. 
Leta 1907 so v Nemčiji razvili igro najbolj podobno današnjemu rokometu, ki 
se je po prvi svetovni vojni (1918) začela širiti po Evropi in svetu. Rokometna 
igra se je oblikovala kot veliki in mali rokomet, prvo svetovno prvenstvo pa 
je bilo leta 1938. Veliki rokomet je po letu 1953 začel nazadovati in je ugasnil 
leta 1960, mali rokomet pa se je zaradi svoje osnovne odlike -dinamičnosti 
začel hitro razvijati. 
V Sloveniji so pričeli igrati rokomet ljubljanski srednješolci v letu 1935, vendar 
neorganizirano. Pravi razmah rokometne igre pa se je pričel v Sloveniji po 2. 
svetovni vojni in sicer leta 1948 v Celju, Ljubljani, Mariboru in se nezadržno 
širil tudi v manjša središča. 

 
Iz zajetnega dokumentacijskega gradiva rokometne dejavnosti v Črnomlju 
(tudi iz Almanaha RZS iz leta 1973) je razvidno, da segajo začetki rokometa v 
Črnomlju v leto 1953, če odmislimo igro z žogo podobno rokometu imenovano 
»hazena« (češko haziti = igrati z žogo). To so igrala tudi črnomaljska dekleta že 
v letih 1925-1930, kar je dokazano s fotografijami. Današnji rokomet seje začel 
razvijati med srednješolsko mladino po prihodu učitelja telesne vzgoje, 
gospoda Marjana Kolariča, sicer atleta, bivšega državnega reprezentanta in 
trenerja v mnogih evropskih državnih reprezentancah. Kljub temu, daje bil 
zaljubljen v atletiko (tudi v Črnomlju je vzgojil množico atletov, celo državnih 

reprezentantov), je takoj po prihodu v Črnomelj leta 1952 zbral okoli sebe 15 
dijakov gimnazije, jim dal rokometno žogo ter jim pokazal osnovne prvine 
rokometa. V letu 1953 je bila že oblikovana in registrirana moška ekipa 
velikega in malega rokometa. Naslednje leto so bili rokometaši že vključeni v 
tekmovalni sistem, v katerem so hitro napredovali ter že v nekaj letih dosegli 
sam republiški vrh. Rokometno igro so s propagandnimi srečanji širili po 
Dolenjski in širše, pri tem pa nizali uspehe in ponesli ime Črnomlja po vsej 
Sloveniji, po takratni zvezni državi Jugoslaviji od Novega Sada, Osijeka, 
Skopja, Splita, Reke ter tudi v inozemstvo. 
V telesnovzgojnem društvu PARTIZAN (nasledniku telovadnega društva 
Sokol, ki je bil v Črnomlju ustanovljen 1907 leta), v katerem je bilo poleg 
rokometa organiziranih več dejavnosti, so se srečevali z mnogimi problemi 
organizacijskega, kadrovskega in finančnega značaja. Izgradnja igrišč in 
njihovo vzdrževanje, zbiranje sredstev za opremo in stroške potovanj, ter 
vadba, so več ali manj sloneli na posameznikih, največkrat kar na igralcih 
samih. 

 

Pred vsako tekmo so igralci in igralke, dokler leta 1961 ni dobilo asfaltne 
prevleke pripravljali igrišče, ga čistili, začrtavali igralna polja, urejali oblačila 
in obutev, tudi doma in ob pomoči staršev. Za veliki rokomet so igralci v začetku 
uporabljali čevlje imenovane "kopačke", ki so jih brezplačno izdelali in 
popravljali kar v domačem čevljarskem podjetju Planina. Največji problem 
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rokometašev je bilo pomanjkanje žog za vadbo in igranje, zato so bili 
rokometaši najbolj veseli tovrstnega darila. Na vsakem srečanju doma sta igrali 
dve ekipi (A in B) in najpogosteje tudi mladinska. Ekipe so prvo desetletje 
potovale na tekmovanja največkrat z vlakom. Tekme na Koroškem, Štajerskem, 
v Prekmurju in Primorskem so zaradi velikih razdalj in slabih prometnih 
povezav zahtevale največkrat dvodnevno odsotnost. Prenočevalo in jedlo seje 
kjer je bilo ceneje. Po tekmi doma, tudi ob pomembnih zmagah ni bilo skupnega 
kosila ali kakršnega koli nadomestila. Vadba, ki je bila dvakrat tedensko in 
udeležba na tekmah niso smele kvariti učnega uspeha ne motiti proizvodnega 
procesa če so bili igralci zaposleni. Morebitni šolski neuspeh ali kršitev 
delovnih obveznosti je igralca odstranilo od tekmovanja. Vsa aktivnost je 
temeljila na ljubiteljstvu do športa in samoodpovedovanja. Ni bilo težko, saj je 
bilo s športnimi uspehi vse poplačano. 
Črnomelj je sprejel rokomet in rokometaše za svoje, kar je ugotovil tudi novinar 
dnevnika Delo, ki je 31.oktobra 1978 v svojem komentarju napisal: »Črnomelj 
je rokometno mesto, s katerim se po številu gledalcev in rokometnem utripu 
kosata le osrednji rokometni središči Celje in Ljubljana«. Seveda so se razmere 
v črnomaljskem in slovenskem rokometu spreminjale, vendar pa se odnos do 
rokometa v Črnomlju ni bistveno spremenil do danes. 
Dogodkov, vezanih na rokomet, je bilo veliko, veselih in tudi žalostnih. Naj jih 
nekaj obudimo. Prvo prijateljsko tekmo v velikem rokometu so rokometaši 
Črnomlja igrali v Karlovcu in srečanje izgubili s 5 : 2, prvo zmago pa zabeležili 
v Brežicah. V sezoni 1954/55 so igrali v zahodni skupini 2. slovenske lige mali 
rokomet in osvojili prvo mesto pred ekipo Partizan Krim iz Ljubljane ter se po 
zmagi v kvalifikacijah nad Velenjem s skupnim rezultatom 39 : 27 uvrstili v 1. 
člansko ligo Slovenije. 
V tem času so rokometaši tudi že gostovali v takratni Zvezni republiki Nemčiji, 
kjer so igrali z ekipami pokrajine Baden Wurtenberg (Pforzheim in Calw) in 
dosegli tri zmage ter dva poraza. Preden pa so lahko odšli na to gostovanje, so 
morali dokazati svojo sposobnost doma v dvoboju s takratnim prvakom 
Slovenije Svobodo iz Ljubljane, kije bila premagana z 11:9. 
V I. republiški ligi so rokometaši Črnomlja že prvo leto dosegli 6. mesto v 
velikem rokometu (mali rokomet seje pozneje imenoval le rokomet) pa jih je v 
polfinalu izločil Odred iz Ljubljane, kije nato postal tudi prvak Slovenije. V 
letu 1955 je bilo v Črnomlju povratno srečanje z ekipo Pforzheima. Domačini 
so zmagali. Leto kasneje je v Črnomlju gostoval prvak II. lige ZR Nemčije 
(Nemčija je bila takrat svetovni prvak!) Kaiserslautern. Črnomelj je zmagal v 
malem rokometu 17 : 16, v velikem rokometu pa so slavili gostje 10 : 6, kar ni 
čudno, saj so v naslednjih dneh porazili tudi reprezentanco Slovenije. V letu 

1956 so rokometaši Črnomlja postali tudi prvaki Slovenije med društvi Partizan 
pred Ljubljano in Mariborom. Ta uspeh je bil toliko večji, ker so bili v 
navedenih društvih združeni rokometaši večine rokometnih klubov. 

 
Začetnim uspehom moških so sledila dekleta, ki so začela igrati veliki rokomet 
v I. ligi republike Slovenije leta 1955 in že zasedle 4. mesto. Ekipo so sestavljale 
igralke, ki so v letih 1955, 1956 in 1957 osvajale pionirska in mladinska 
prvenstva Slovenije v malem rokometu, leta 1958 pa tudi postale pokalni in 
članski prvak republike Slovenije ter se nato, sicer neuspešno, potegovale kot 
edini predstavnik Slovenije za nastop v takratni I. zvezni ligi Jugoslavije. V 
kvalifikacijah jih je izločila Trešnjevka iz Zagreba, poznejši prvak takratne 
Jugoslavije, tudi že svetovne rokometne velesile. 
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V letih od 1955 do 1958 so bile rokometne ekipe Črnomlja v republiškem vrhu. 
Sodelovale so na vseh tekmovalnih nivojih, predstavljale reprezentanco 
Dolenjske na raznih tekmovanjih društvenega, regijskega, republiškega in 
medrepubliškega značaja. Za najpomembnejša tovrstna srečanja se štejejo 
turnirji v Bihaču in Sisku, kjer so sodelovale ekipe iz vse takratne zvezne 
države. Črnomaljci so bili le enkrat poraženi, premagali pa so ekipe iz Osijeka, 
Banja Luke, Splita, Siska in druge. 

 
Leto 1973 Članice Fabjan Cvetka, Grgič Vesna, Spec Liljana, Vujovič Dorde (trener), Geltar 
Martina, Birkelbah Mojca, Zeljko Jožica, Svetič Ljudmila, Geltar Tatjana, Staresinič Zvonka, 
Gizdavec Mira, Fortun Štefka, Schveiger Martina 

Po letu 1958 je rokomet v Črnomlju zašel v krizo, največ zaradi odhoda večine 
igralcev na šolanje v Ljubljano, pa tudi stroški tekmovanj in s tem finančne 
težave so bile vse večje. Članice so zapustile tekmovanje v I. republiški ligi leta 
1959, se vanjo vrnile čez dve leti in v letu 1965 dokončno izstopile iz te lige ter 
nadaljevale tekmovanja do leta 1977 v ljubljanski conski ligi. Tega leta je 
organizirana rokometna aktivnost žensk v Črnomlju prenehala. Prav zaradi 
finančnih težav je tudi članska moška ekipa izstopila (ne izpadla!) iz 
tekmovanja v L republiški ligi leta 1960 in nadaljevala tekmovanje v cenejši 
dolenjsko-zasavski ligi, kjer je tudi osvajala visoka mesta. 

 
Leto 1977 Zadnja ženska članska ekipa Paunovič Sonja, Grgič Vesna, 

Kobetič Zdenka, Skarjak Irena, Moravec Nada, Povše Nevenka, Staresinič Zvonka, 
Birkelbah Mojca, Pezdirc Majda, Balkovec Nataša, Fortun Štefka, Schveiger Martina, 

Gizdavec Mira, Štrucelj Maja, Štajcer Ljubica 

Leta 1978 so se člani ponovno uvrstili v I. republiško ligo in v naslednjem letu 
nesrečno izpadli iz nje ter nadaljevali kot drugoligaši. V letih 1980 in 1981 so 
člani presegli vsa pričakovanja, saj so se v pokalnem tekmovanju uvrstili med 
štiri najboljše ekipe v Sloveniji. Iz nadaljnjega tekmovanja sta jih izločila že 
takrat po kvaliteti rokometne igre »evropska« kluba Kolinska Slovan iz 
Ljubljane (rezultat 23 : 30) oziroma Aero Celje (29 : 41). Do leta 1986 so člani 
tekmovali v II. republiški ligi in se v tem letu ponovno vrnili med prvoligaše, 
kjer so nastopali tri sezone. 
Aprila 1990 je članska moška ekipa kot predstavnik Slovenije sodelovala na 
mednarodnem turnirju v Braunschweigu v ZR Nemčiji in v konkurenci 32 
amaterskih ekip iz 14 držav osvojila 4. mesto, potem ko so bili poraženi od 
takrat enega boljših jugoslovanskih moštev Dinama Pančevo. Slovensko 
osamosvojitev so črnomaljski rokometaši ponovno dočakali kot člani druge 
republiške lige, v sezoni 1991/92 pa nastopali v enotni republiški ligi in 
osvojili 6. mesto. Po izvedeni reorganizaciji tekmovalnega sistema zaradi 
osamosvojitve so zopet pristali v II. republiški ligi in v njej igrali s 
spremenljivim uspehom do leta 2001, ko so se uvrstili v I. B slovensko 
rokometno ligo, kjer nastopajo še danes. 
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Poudariti velja, da so vsa ta leta na raznih tekmovanjih sodelovale tudi ekipe 
mlajših selekcij ter dosegale opazne rezultate. Med drugim so mladinci v letu 
1965 osvojili 3. mesto, leta 1976 pa drugo mesto v Sloveniji. V tem času so bili 
trije rokometaši Črnomlja v reprezentanci Slovenije, enako velja tudi za ženski 
podmladek. 
Črnomaljski rokometaši so do leta 1960 nastopali v Črnomlju v velikem 
rokometu na nogometnem stadionu v Loki, v malem rokometu pa na stadionu v 
Ulici Otona Zupančiča. Obe tekmovalni površini sta bili peščeni. Za stadion ob 
Ulici Otona Zupančiča je značilno, da so ga zgradili s prostovoljnim delom 
dijaki gimnazije v letih 1953 m 1954. Popolnoma prenovljen je bil leta 1961, ko 
je dobil tudi asfaltno prevleko, tribune in sodobnejšo razsvetljavo. Za njegovo 
prenovo so člani društva sami zbrali denar, vodili dela in delali. Stadion, 
katerega površino so leta 2000 pozidali, je bil najlepši tovrstni objekt v 
Sloveniji, kar so Črnomlju mnogi zavidali. 1980.1eta je bila dograjena športna 
dvorana v Loki in takrat seje rokomet v Črnomlju preselil v to dvorano. 

Leto 1978 Člani v I ligi Slovenije Radovič Vlado (teh vodja), Hudelja Jože, 
Grabnjan Bogdan, Papež Jure, Povše Egon, Orhč Slavko, Adlešič Branko, 

Svetič Tine, Goršek Marjan (trener), Gorše Bogdan, Kmetic Robert, 
Dejak Valentin, Baumgartner Branko, Šprajcer Franc, Skoliber Martin 

Tako članice kot člani so bili redni udeleženci zimske rokometne lige Slovenije. 
Organizirana je bila v sedemdesetih letih, igralo pa se je v Hali Tivoli v 
Ljubljani. Oboji so sodelovali v skupini B in največkrat posegali po najvišjih 
mestih. Rokometaši Črnomlja so tekmovali z različnimi selekcijami v občinski 
in belokranjski ligi, veliko pa je bilo tudi prijateljskih srečanj, v letu 1993 celo z 
reprezentanco Slovenije. 

 
Leto 1965 Mladinci, 3 mesto v 
Sloveniji Klepec Anton, Šimec 
Boris, Zunič Stane, Papež 
Valentin, Šimec Dušan, Grahek 
Lojze, Grabnjan Boris, Lozar 
Viktor, Weiss Drago, Puljak Stevo 
Manjkajo Bižalj Andrej, Sever 
Andrej, Čemas Darko, Barbič 
Iztok, Muštra Jožo, VidovičIgor  

Takoj po začetnih uspehih je postal rokomet v Črnomlju izredno privlačen, 
posebej za mladino. To je pogojevalo izjemen priliv mladih v društvo in s tem 
hiter dvig kvalitete igre. Tudi gledalcev ni manjkalo. V času razcveta rokometne 
igre seje na tekmah zbralo do 2000 gledalcev. Z bučnim navijanjem so zahtevali 
zmago svojih, zato je bila borbenost na igrišču izjemna. 
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Rokometaši so delovali in tekmovali pod različnimi imeni, najdlje v okviru 
TVD Partizan. Članska moška ekipa je tekmovala tudi pod imenom 
pokrovitelja Belt v letih 1959 in 1960, Cosmos Belt leta 1969 in 1970, RK 
Črnomelj od 1985 do 1990^ v letih 1991 in 1992 kot Novoline, od sezone 
1992/93 pa ponovno kot RK Črnomelj. 

 

Leto 2001 - člani Možina Anton, Malerič Sašo, Kolbezen Marjan, Šterbenc Peter, 
Vidmar Matjaž, Movrin Miha, Smrekar Matej, Novak Marjan (trener), 

Jugovič Peter, Barič Matjaž, Stanha Gregor, Prijanovič Jernej, Tajner Franci, 
Goršek Mitja, Bregar Uroš, Lozar Boris Ekipa ki v nekoliko 

spremenjenem sestavu tekmuje od leta 2002 v 1 B SRL 
 

Leto 1993 Članska reprezentanca Slovenije - članska ekipa RK Črnomelj 
ob 40 letnici igranja rokometa v Črnomlju 

Vadba članstva vsaj v začetni fazi ni zahtevala večjih finančnih sredstev, saj so 
celotno delo v društvu vodili športni delavci (trenerji, organizatorji, sodniki) 
brezplačno. Za opremo in tekmovanja pa nikoli ni bilo dovolj denarja. Tega so 
in ga še vedno zagotavljajo marljivi športni delavci, največkrat s pomočjo 
sponzorjev, med katere lahko štejemo delovne organizacije Rudnik, Iskra, 
Kovinar, Belt, Beti, Kmetijska zadruga, IMV, Belsad, Gozdno gospodarstvo, 
Danfoss Compressors, številne obrtnike in druge. Seveda vsi prispevajo v 
okviru svojih možnosti in v svojem času. Nemalokrat so stroške krili tudi 
športni delavci in športniki sami. Med leti 1973 in 1985 je bila večina denarja 
zagotovljena preko telesnokulturne skupnosti, zadnje čase pa del sredstev 
dobijo iz proračuna občine. 
Rokometaši so za svoje uspešno delovanje prejeli tudi več pomembnih 
družbenih priznanj, in sicer priznanje TVD Partizan Jugoslavije kot eno 
najboljših tovrstnih društev, Rokometne zveze Slovenije, Občine Črnomelj in 
druga. 

Razvoja rokometa in navedenih uspehov pa ne bi bilo brez marljivih športnih 
delavcev, ki so vodili društvo oziroma klub, vadili članstvo in opravljali druge 
pomembnejše naloge ne glede na čas trajanja in težo nalog. Izraze hvaležnosti 
za ves njihov trud si zaslužijo predvsem Ivo Likavec, Jože Strmec, Franc Moljk, 
Djordje Vujovič, Marjan Goršek, Tine Svetič, Jože Hudelja, Vladimir Radovič, 
Tine Papež, Ivan Štrucl, Boris Lovrenčič, Bojan Novak, Brane Adlešič, Anton 
Panjan, Leopold Panjan, Andrej Kavšek, Marjan Novak in mnogi drugi. 

Predvsem njim gre vsa zahvala, da so v petdesetih letih preko petstotim 
športnikom, rokometašem in rokometašicam ustvarili pogoje za športno 
udejstvovanje in jih uspešno vodili v njihovih športnih aktivnostih ter uspehih, s 
katerimi so promovirali Črnomelj in bili v ponos njihovim prebivalcem. 
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