
 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
Slovenija : Luksemburg 

 
V soboto, 18.4.2015 s pričetkom ob 15. uri se v športnem parku Šiška obeta nov ragbi spektakel. Slovenska reprezentanca 

se bo na tekmi evropskega pokala narodov pomerila proti reprezentanci Luksemburga.  

Še do lanskega leta je drugouvrščena ekipa tekmovanja igrala dodatne kvalifikacije za uvrstitev v višji novo tekmovanja s 
predzadnjo ekipo, od letos naprej pa napreduje samo prvo uvrščena ekipa. 
Maja 2013 je slovenska reprezentanca kot drugouvrščena igrala dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo ki se začne 
septembra 2015. Ravno reprezentanca Luksemburga je izločila Slovenijo z rezultatom 22:10. Takratna zasedba Slovenije je 
bila okrnjena zaradi menjave generacije, sedaj pa smo z brati Skofič prepričani da se bomo oddolžili za poraz na stadionu Josy 
Barthel. 
 
Kakšna so pričakovanja pred tekmo smo vprašali nekaj reprezentantov in novega selektorja reprezentance, Andrewa 
Fentona. 
Andrew Fenton takole opisuje svoja pričakovanja: 

»Zadnji dve tekmi v jeseni sta pokazali dokaj mešano predstavo slovenske reprezentance, kjer smo bili na srečo kljub vsemu 

boljši od nasprotnikov. Luksemburg je veliko bolje organizirana in močnejša ekipa, ki je v skupini skupaj z nami daleč 

najmočnejša. Premagali so Srbijo in Avstrijo, imajo pa hiter tempo igre ter sposobnost, da svojo igro prilagodijo napadanju na 

različnih področjih. Zato je to torej tekma, ki nas izredno motivira, da igramo dobro. Sedaj imamo in treniramo skupaj s 

celotno ekipo, na žalost so imeli naši klubi le 2 tekmi od zimskega predaha, kar ni najbolje ampak s tem moramo delati. 

Imamo sicer nekaj poškodb, vendar sem samozavesten, da bomo lahko izbrali popolno ekipo za sobotno tekmo.  

Imel sem srečo, da sem bil lahko del ekipe že v jesenskem delu in veseli me, da imajo igralci veliko zagona, kljub rahlim 

spremembam v načrtu igre, saj skupaj iščemo najbolj učinkovit način, da se lahko vsak igralec izkaže na področjih, v katerih so 

najboljši. 

To bo definitivno najtežja tekma v naši skupini, vendar z našim talentom in željo ne dvomim v to, da bomo skupaj s pomočjo 

gledalcev lahko premagali tudi tako težkega nasprotnika kot je reprezentanca Luksemburga.« 

Jack Skofič, najstarejši od bratov pa pravi:  

»Z vsako tekmo slovenske reprezentance se pričakovanja dvigujejo, tako igralcev in strokovne ekipe kot pričakovanja 

gledalcev. Veseli me, da priljubljenost ragbija v Sloveniji raste in to nam daje dodatno motivacijo. Tekme v Ljubljani so vedno 

nekaj posebnega, saj je podpora iz tribun neverjetna in ravno to nam daje dodatno energijo na igrišču. Naš cilj je seveda, da 

gledalcem vrnemo veselje z zmago, vendar to zahteva trdo delo in pravo miselnost v pripravi. 

To bo naša prva tekma z Andrewom kot selektorjem in prav on prinaša novo in edinstveno vrsto spretnosti, ki nam lahko 

močno koristijo, če bomo igralci prevzeli njegovo strategijo in načrt igre. 



 
Z brati smo zelo veseli, da se ponovno vračamo v Slovenijo igrati ragbi, vendar se zavedamo, da moramo ostati zbrani in trdo 

trenirati. Naša naloga bo končana šele v soboto. Želim si, da za nas v soboto pride navijat čim več obstoječih ali novih ragbi 

navdušencev in tako skupaj premagamo reprezentanco Luksemburga. 

Mlajši brat Max Skofič pa je zraven še dodal:  

» Vsaka tekma je težka in pripravljamo se po naših najboljših močeh,ne samo kot posamezniki ampak predvsem kot ekipa in 

to je najpomembnejše. Ekipa je sedaj navajena drug drugega in to je dodatna prednost, ki jo lahko zagotovimo na igrišču. 

Napolnjen stadion, lepo vreme in zmaga Slovenije, to je moja napoved za soboto.« 

Podpredsednik Rugby zveze Slovenije, Ivan Šček: 

»Tekma ki prihaja je zopet nekaj posebnega, saj smo točno pred 1 letom imeli prvo večjo tekmo na katero nam je uspelo 

privabiti neverjetnih 2500 gledalcev. Takrat smo se borili za obstanek, zdaj pa za napredovanje. V soboto bomo po vsej 

verjetnosti imeli eno najmočnejših zasedb - kljub odsotnosti Gorana Jelenčiča in Dalija Suljiča ki sta v Avstraliji in na Novi 

Zelandiji in to bo dejansko preizkus naše moči in dometa. 

Zopet pripravljamo čudovit dogodek, kjer bomo za zmago potrebovali poln stadion kar bo našim igralcem vlilo poguma za 
tekmo proti Luksemburgu ki je neporažen že leto in pol.” 
 
Dragan Jovanovič, reprezentant Slovenije:  
» Pričakujem, da bo tekma težka in napeta, saj bo odločala o zmagovalcu skupine. Predvsem upam in pričakujem, da se bomo 

Encijani maščevali Luksemburgu za poraz pred dvema letoma.« 

 

Karte si lahko zagotovite v predprodaji po 5 EUR na vseh PETROL in OMV bencinskih servisih in prodajnih 

mestih mojekarte.si ali direktno preko spleta.   

http://www.mojekarte.si/si/slovenija-luksemburg/vstopnice-98763.html 

Na dan dogodka bodo vstopnice po 7 EUR. 

Slovenija ima trenutno 9. točk, ravno toliko kolikor jih ima Luksemburg, vendar je zaradi boljše razlike zadetkov, na prvem 
mestu: 
 
lestvica: 
Slovenija 9 
luksemburg 9 
Austria 5 
Danska 2 
Srbija 0 

 


