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BE A LEGEND
GET FREE
HANDBALLS
Know a local youth handball team from 8-14 years old that
could use some high-quality handballs? Apply for a whole
bag of them from the official VELUX EHF Champions League
supplier SELECT. Anyone can apply, whether a player on a
youth team or a parent, friend or local supporter.
Apply at veluxhandball.com
surprise your team and be a legend among them.
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veluxhandball.com

Dear handball friends,
Welcome to the VELUX EHF Champions League Group Phase and to a very special season in the
history of Europe’s premier club handball competition. The Men’s and Women’s EHF Champions
League competitions were first played back in 1993/94 and now, as we enter the 25th season, we are
once again looking forward to a new year of top-class handball as Europe’s best battle for the
prestigious trophies.
Last season finished on a real high, with a new champion crowned, HC Vardar taking the title in the
last seconds of the final in their very first appearance at the VELUX EHF FINAL4. 150,000 people took
to the streets of Skopje to celebrate that win and the defending champions will be eager to retain the
title.
Standing in their way in Group A are seven teams including the eight-time champions from FC
Barcelona Lassa, the German league winners, Rhein-Neckar Löwen, and one of the surprise packages
of last season, HBC Nantes. In Group B, the challenge is no less daunting with four previous winners
of the EHF Champions League competing alongside last season’s semi-finalists, Telekom Veszprém
HC, and finalists, Paris Saint-Germain Handball.
In Groups C/D, Montpellier HB will be looking for a repeat of last season’s successful campaign when
they progressed to the quarter-finals. We also see the welcome return of four clubs to the
competition including Abanca Ademar Leon, Skjern Handbold, Rk Gorenje Velenje and Sporting
Lisbon. The Portuguese champions reached the top flight for the first time in 16 years, sneaking
through a difficult qualification tournament with an extra-time win against Alpla HC Hard.
The start of the season brings a new development with a fresh look and feel for the competition’s
official website, ehfCL.com. Now mobile responsive, the new website offers all the latest news and
results from both the men’s and women’s competitions as well as features including comprehensive
live statistics thanks to a new agreement with Sportradar.
Handball and the VELUX EHF Champions League have come a long way in the past 25 years and
although our product has reached tremendous heights there are always new challenges lying ahead
of us as we strive to push the boundaries in our sport even further.
There is much to look forward to over the coming months as we start on the road to Cologne and the
VELUX EHF FINAL4 on 26/27 May 2018. On behalf of the EHF and EHF Marketing GmbH, I wish all
teams the very best of luck on their VELUX EHF Champions League journey and wish you, the fans, an
unforgettable anniversary season!
Sporting wishes,
Michael Wiederer
EHF President
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Dobro in pošteno delo
se prej ali slej poplača
V športu, še posebej pa v športnih klubih, je pač tako, da večina (ne)uspeh meri predvsem po
rezultatih najbolj izpostavljenega dela organizacijske piramide. To je običajno članska ekipa.
Nič drugače ni v RK Gorenje Velenje, kjer se zares že nekaj časa trudimo, da bi klub celostno
postavili na trdne temelje. In temelji so trdno postavljeni. Rokometna šola je prevetrena in
povezana z Rokometno šolo Sebastjana Soviča, mlajše starostne kategorije žanjejo vse večje
uspehe, letnik igralcev, rojenih leta 2000, in mlajših, bo po načrtih v nekaj letih postal udarna
moč članskega moštva, marketinško, promocijsko, organizacijsko in medijsko je klub izpolnil
zelo visoke standarde. Skratka, dobršen spodnji del piramide in njeno ogrodje sta trdna. Klub
je obkrožen s pozitivnimi, sodobno usmerjenimi ljudmi, dobro energijo, zanosom. A, bodimo
pošteni, manjkali so zagon, rezultat, preboj elitne, članske selekcije.
Zategadelj smo se v vodstvu kluba skupaj z generalnim sponzorjem, podjetjem Gorenje, odločili, da v sklopu še finančno vzdržnega proračuna investiramo v vrhunskega strokovnjaka.
Trenerja, ki bo pripravljen delati noč in dan, garati, biti dovolj velika avtoriteta za izkušenejše
rokometaše in pripravljen vlagati znanje in energijo v mlajše, prihajajoče talente. In smo ga našli. Željko Babić je, za tiste, ki ne veste v dvorani sleherni dan od 9.00 zjutraj do 21.00 zvečer.
Trenira s člani, individualno dela z mlajšimi, skupaj s prvim asistentom Markom Oštirjem analizirata videoposnetke treningov in dvoboje tekmecev, skupaj z drugimi strokovnimi sodelavci
pa do obisti pripravijo program dela ne le dnevno, ampak tudi tedensko, mesečno.
In ker se pošteno delo prej ali slej poplača, je pač potrebno njegove sadove kdaj pa kdaj tudi
malce užiti. Še zdaleč ni čas za evforijo, ali pretirane presežnike, a mirno lahko zapišemo, da je
klub prvič po dolgem času celostno našel rep in glavo ter ju spojil v lepo delujočo celoto z jasno
vizijo. Razvojni center s poprej omenjenim rodom mlajših igralcev dobiva prve resnejše obrise
in leto za letom se bo klub jasneje (pre)strukturiral v valilnico mladih talentov, katerih čim večji
delež se bo, upajmo, razvil v vrhunske rokometaše, zmožne igranja v evropskih rokometnih
velikanih. Člansko moštvo ni izgubilo na štirih zaporednih tekmah, Velux EHF Ligo Prvakov
smo začeli z dvema zmagama, danes nas čaka dvoboj s prav tako še neporaženim Skjernom,
danskim favoritom za prvo mesto v skupini C elitnega rokometnega klubskega tekmovanja.
Vsekakor so favoriti Skandinavci, a igramo doma, samozavestni ob vse boljši igri in zakaj ne bi
verjelim da se dobro in pošteno delo lahko poplača tudi tokrat. Hrabri smo, sreča pa bi potem
lahko bila na naši strani, kajne?
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Official Partner of the EHF and
the EHF Champions League

KOBRA MID
Black / Safety Yellow

salminghandball.com

ULTIMATE
Completely controlled bounce. Extreme durability.
Optimal roundness. Perfect grip and soft feel.
Official match ball of the VELUX EHF Champions League.

select-sport.com

www.cologne-tourism.com

Cologne Highlights 2018

Save the d
ate
for 2019!

Cologne Tourist Board - Services:
• Guided city tours
• KölnCard
• Cologne hotels
• KölnTicket
Last update: 9/2017. Subjects to change.

• KölnShop souvenirs
• Meetings & locations

• Street Carnival
8 - 14 February
• lit.COLOGNE
in March
• ART COLOGNE
19 - 22 April
• EIGHT BRIDGES | Music for
Cologne
28 April - 11 May
• Woman’s DFB Trophy
19 May
• VELUX EHF FINAL4 2018
26 - 27 May
• Around Cologne
10 June
• le bloc
in June
• ColognePride (CSD)
6 - 8 July
• Cologne Lights
21 July
• gamescom
21 - 25 August
• c/o pop Festival
29 August - 2 September
• photokina
26 - 29 September
• Cologne Marathon
7 October
• Cologne Christmas Markets
26 Nov. - 23 December
• Handball World Championship
10 - 27 January 2019

© Dieter Jacobi

Save the d
Your Cologates!
Events 201 ne
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WE
BELIEVE LIFE
SHOULD BE
SIMPLER.
LESS THINGS
TO CONSIDER.
MORE TIME TO ENJOY.
gorenje.com

We pay attention to every meaningful detail, to manage
chores and daily life a bit simpler, so that you can have
more time to do the things you love. To worry less and
enjoy more. Our mission is to simplify your everyday life.

OFFICIAL REGIONAL PREMIUM SPONSOR
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RK Gorenje Velenje
Velenje, Slovenija

ŠT. /
JERSEY NUM.

IGRALEC /
PLAYER

ROJEN /
BIRTH DATE

IGRALNO MESTO /
FUNCTION

VIŠINA /
HEIGHT

TEŽA /
WEIGHT

3

Nejc Cehte

4.09.1992

desni zunanji

196 cm

97 kg

5

Niko Medved

26.03.1990

levo krilo

184 cm

83 kg

6

Tadej Mazej

31.07.1998

levo krilo

190 cm

85 kg

8

Ibrahim Haseljić

14.01.1998

desno krilo

193 cm

87 kg

10

Rok Ovniček

29.01.1995

srednji zunanji

184 cm

83 kg

12

Klemen Ferlin

26.06.1989

vratar

192 cm

103 kg

13

Jan Grebenc

18.08.1992

levi zunanji

194 cm

93 kg

14

Vid Levc

23.11.1994

levi zunanji

197 cm

93 kg

15

Darko Stojnić

3.04.1997

krožni napadalec

200 cm

104 cm

16

Miljan Vujović

27.08.2000

vratar

198 cm

90 kg

17

Tilen Grobelnik

17.04.2000

levi zunanji

187 cm

82 kg

19

Alem Toskić

12.02.1982

krožni napadalec

190 cm

107 kg

20

Jernej Drobež

6.01.2000

levi zunanji

194 cm

98 kg

21

Gregor Potočnik

22.08.1992

levi zunanji

196 cm

106 kg

23

Rok Golčar

23.12.1985

desno krilo

189 cm

84 kg

24

Robert Markotić

7.03.1990

desni zunanji

193 cm

104 kg

25

Matic Verdinek

13.04.1994

levo krilo

189 cm

85 kg

27

Blaž Kleč

26.03.1986

krožni napadalec

183 cm

93 kg

32

Rok Zaponšek

30.10.1992

vratar

192 cm

92 kg

33

Jan Tajnik

20.01.1997

krožni napadalec

191 cm

98 kg

77

Matjaž Brumen

23.12.1982

desno krilo

190 cm

88 kg

99

Žarko Pejović

25.01.1986

srednji zunanji

191 cm

93 kg

Željko Babić

19.05.1972

glavni trener

Marko Oštir

7.06.1977

pomočnik glavnega trenerja

Aleš Anžič

10.09.1968

pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev

Morten Seier Larsen

29.03.1977

trener za telesno pripravo

Matej Kramer

22.07.1974

maser

Natalija Mrevlje

4.07.1974

fizioterapevtka

Gorazd Hostnik

16.03.1956

vodja ekipe

Sašo Djurić

19.01.1980

zdravnik
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Skjern Handbold
Skjern, Danska

ŠT. /
JERSEY NUM.

IGRALEC /
PLAYER

ROJEN /
BIRTH DATE

IGRALNO MESTO /
FUNCTION

VIŠINA /
HEIGHT

TEŽA /
WEIGHT

4

Markus Olsson

31.3.1990

levi zunanji

188 cm

92 kg

6

Tandri Mar Konradsson

8.6.1990

levi zunanji

194 cm

101 kg

7

Anders Eggert Magnussen

14.5.1982

levo krilo

178 cm

78 kg

9

Christoffer Cichosz Mikkelsen

17.1.1988

krožni napadalec

190 cm

107 kg

10

Jesper Konradsson

4.6.1994

srednji zunanji

183 cm

92 kg

11

Jonathan Stenbäcken

7.1.1988

desni zunanji

195 cm

105 kg

12

Emil Nielsen

10.3.1997

vratar

195 cm

120 kg

14

Thomas Klitgaard

10.12.1977

krožni napadalec

195 cm

98 kg

16

Tibor Ivanišević

16.8.1990

vratar

197 cm

89 kg

17

Lasse Hamann-Boeriths

15.5.1997

srednji zunanji

191 cm

95 kg

18

Bjarte Hakon Myrhol

29.5.1982

krožni napadalec

192 cm

93 kg

19

Bjarke Fredsted Christensen

26.1.1992

levo krilo

190 cm

88 kg

20

Mathias Gliese Jensen

5.3.1997

desno krilo

190 cm

90 kg

21

Rene Toft Brolling Rasmussen

29.8.1989

desno krilo

179 cm

82 kg

22

Kasper Sondergaard Sarup

9.6.1981

desno krilo

192 cm

92 kg

23

Cornelius Kragh Aastrup

5.5.1995

srednji zunanji

194 cm

100 kg

24

Mads Willette Houmoller

8.10.1998

krožni napadalec

191 cm

102 kg

30

Niklas Simonsen

4.7.1996

vratar

186 cm

96 kg

34

Kristian Hindo

4.5.1998

levo krilo

186 cm

81 kg

36

Mikkel Lundgaard Riis

13.2.1997

srednji zunanji

172 cm

77 kg

40

Sebastian Skov Uhrenholt

4.10.1997

vratar

182 cm

84 kg

41

Frederik Malund Jalk

30.9.1998

srednji zunanji

194 cm

106 kg

42

Jeppe Haahr Anneberg

3.2.1998

levi zunanji

193 cm

104 kg

Ole Norgaard

25.4.1964

glavni trener

12

Henrik Kronborg

pomočnik glavnega trenerja

Jorgen Jorgensen

vodje ekipe

Hans Jensen

fizioterapevt
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Danski podprvaki z izkušenima
možema v Rdeči dvorani
Tretji tekmec rokometašev Gorenja Velenja
po vrnitvi v VELUX EHF Ligo prvakov je danski
podprvak Skjern, ki v Rdečo dvorano prihaja
z istoimenskega mesta na skrajnem zahodu te
skandinavske države. Klub je letos praznoval
25-letnico delovanja, a je v zgolj četrt stoletja
že poskrbel za nekaj vidnih (mednarodnih)
dosežkov. Dvakrat zapored (v letih 2002 in
2003) je namreč osvojil EHF-ov pokal izzivov
(ang. EHF Challege Cup), v sezoni 2014/15 pa je
v pokalu evropske rokometne zveze (EHF Cup)
osvojil tretje mesto. Tedaj je je v malem finalu
s 27:22 ugnal prav moštvo Gorenja Velenja,
obenem pa je bil to do začetka te sezone tudi
zadnji nastop danske zasedbe v evropskih
tekmovanjih.
Skjern je v domovini edini naslov državnega
prvaka osvojila pred 18 leti, medtem ko ima
v svojih vitrinah štiri danske pokalne lovorike
(1999, 2014, 2016, 2017). Njegov zadnji
nastop v VELUX EHF Ligi prvakov sega v sezono
2003/04, ko so se Danci prebili v osmino finala.
Tam je bil od njih boljši kasnejši polfinalist
Magdeburg. Pred tem so tokratni tekmeci
»os« med evropsko elito nastopil še v sezoni
1999/2000.
Tretjega tekmeca črno-rumenih kot glavni
trener vodi 53-letni Ole Norgaard, asistira pa
mu šest let mlajši Henrik Kronborg. Oba sta bila
v preteklosti povezana z Mortnom Seierjem
Larsnom, Dancem, ki pri Gorenju Velenju skrbi
za telesno pripravo članske ekipe in bdi nad
razvojem vratarjev klubskega podmladka.
Norgaard je bil nekdaj pomočnik pri Silkeborgu,
za katerega je branil nekdanji vratar, medtem
ko sta si s Kronborgom v igralskih časih delila
slačilnico.
Danski podprvaki so se pred novo sezono
okrepili s peterico rokometašev, najbolj zveneče
ime pa je zagotovo Anders Eggert Magnussen
SKJERN HANDBOLD
Kraj: Skjern, Danska
Leto ustanovitve: 1992
Dosežki:
Danski prvak: 1x (1999)
Danski pokalni prvak: 3x (1999, 2014, 2016,
2017)
Zmagovalec Challenge Cupa: 2x (2002,
2003)
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(178 cm, 1982). Izkušeni levokrilni rokometaš
se je na zahod Danske vrnil po sezoni 2008/09,
ko ga je tja posodil nemški Flensburg. Njegov
član je bil sicer vse od leta 2006. V sezoni
2011/12 ga je popeljal do naslova v pokalu
pokalnih zmagovalcev, dve leti za tem pa z njim
osvojil tudi Ligo prvakov. V elitnem evropskem
rokometnem tekmovanju je dosegel že prek
500 zadetkov, ta sezona pa je njegova deseta.
Uspešen je bil tudi z dansko reprezentanco, s
katero je osvojil tri srebrne medalje (SP 2011, SP
2013, EP 2014), vmes pa leta 2012 postal tudi
evropski prvak.
Še nekoliko več izkušenj premore desni zunanji
rokometaš Kasper Sondergaard Sarup (192
cm, 1981), ki je kljub zavidljivim letom domači
izbrani vrsti pomagal še v zadnjih kvalifikacijah
za nastop na Euru, ki bo januarja prihodnje
leto potekal na Hrvaškem. V svoji vitrini ima
sedem kolajn z največjih tekmovanj. Dvakrat
je bil evropski prvak (2008, 2012) in enkrat
podprvak (2014), na svetovnih prvenstvih je
osvojil bronasto (2007) in srebrni (2011, 2013)
medalji, najžlahtnejša kolajna v zbirki pa je
zagotovo zlata iz olimpijskih iger leta 2016 v Riu
de Janeiru.
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MEGA INTERVJU:
Klemen Ferlin

Dobre predstave rokometnih ekip so v veliki meri
odvisne tudi od uspešnosti vratarja. Gorenje
Velenje ima v svojih vrstah izvrstnega Klemna
Ferlina, ki na začetku te sezone navdušuje na vseh
frontah. V Ligi SEHA Gazprom je bil v štirih kolih
kar trikrat nominiran med peterico kandidatov za
najlepšo obrambo kola – enkrat je po glasovanju
navijačev tudi zmagal –, prav tako pa zablestel tudi
na uvodnem dvoboju v VELUX EHF Ligi prvakov, v
katerem je bilo njegovo posredovanje v izdihljajih
obračuna z Abanco Ademarjem Leonom izbrano za
najlepšo vratarsko potezo začetka sezone.
Klemen, ki šteje 28 let, sicer prihaja z Dolenjske.
Športno pot je v trebanjskem Trimu je začel bolj
zaradi obilice prostega časa in energije, ne pa, ker
bi ga rokomet tedaj tako privlačil. A ko ga je na neki
tekmi sošolec David porinil v ogenj in so ga iz levega
krila postavili med vratnici, se je zgodba o uspehu
lahko začela.

Kaj te je pripeljalo v rokomet?
Rokometa sem se lotil povsem iz radovednosti
in želje po druženju. Moja sošolca Staš Skube in
David Bukovec sta odšla na trening, pa sem sklenil,
da se jima pridružim. To je bilo v drugem razredu
osnovne šole, ko sem prekipeval od energije. Bil
sem precej športen otrok, saj sem veliko kolesaril
in bil zelo hiter pri teku. Ker v Trebnjem tedaj ni
bilo posebne vadbene skupine za našo generacijo,
smo rokomet trenirali s starejšimi otroki.
Kako se spominjaš prvega treninga?
Tedaj nisem imel pretirane želje, da bi igral
rokomet, a imel sem obilo prostega časa in
energije. Tudi doma so me vzpodbujali, naj si
najdem neko interesno dejavnost, da ta čas ne
bom razgrajal. V skupini nas je bilo 20, 30 otrok.
Vsak je dobil svojo žogo, tisto plastično, ki je
povzročila precej bolečine, če te je zadela (smeh).
Vsi želijo zabijati gole, ti pa si se postavil na drugo
stran.
Najprej sem igral na položaju levega krila, nato pa
je prišla tekma, ki smo jo s prijatelji igrali za starejšo
generacijo. Naš vratar je zadnjih nekaj dvobojev
branil res slabo. Moj prvi trener Alojz Radelj se je
nanj razjezil, nakar je že omenjeni sošolec David
rekel, da sem na treningih jaz dobro branil in naj
pošlje med vratnici mene. Izbor vratarjev je tedaj
potekal bolj po principu: »Pošlji nekoga v gol, pa
bo že.« Sredi polčasa sem tako oblekel dres in
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stopil med vratnici. Dobro sem se odrezal, nikoli
pa ne bom pozabil trenerjevih besed. Po tekmi
mi je namreč dejal, naj dres kar obdržim, saj bom
odslej vratar.
Katera je največja neumnost, ki si jo počel kot
otrok?
Bil sem živahen otrok, rad sem zganjal neumnosti.
Eno največjih sem navadno počenjal zjutraj, ko
sta starša sestro in brata še pripravljala za odhod
v šolo, sam pa sem se hitro oblekel in zdirjal ven.
Živeli smo zelo blizu železniške postaje. Tako sem
kar nekaj časa hodil k tirom in nanje nastavljal
kamenčke. Nekega dne me je pri dejanju zalotila
neka gospa. Zbežal sem in se skril v očetov avto.
Tisti dan me kar nekaj časa ni bilo iz šole, saj sem se
bal, da me bo doma čakala policija.
Kako se spominjaš rokometnih dni v Trebnjem?
Na ta leta me vežejo številni lepi spomini. Ves
čas smo trdo trenirali, če ni bilo šole, tudi po
dvakrat na dan. Naša generacija je bila v Sloveniji
precej uspešna. Večina fantov je sicer po koncu
mladinskega obdobja nehala trenirati, kar nekaj
pa nas je ostalo. Poleg Staša sta denimo tu še Tevž
Grandovec, ki je danes kapetan trebanjske ekipe,
pa Blaž Rojc, ki je nazadnje igral v Belgiji.
Kmalu je sledil prvi vpoklic v reprezentanco ...
Nikoli ne bom pozabil prvega vpoklica v kadetsko
izbrano vrsto. Igrali smo pripravljalo tekmo proti
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Rokometni šoli Aleša Praznika, ki jo je vodil tedanji
glavni trener izbrane vrste. Naša generacija je
kasneje na mladinskem svetovnem prvenstvu
osvojila tretje mesto, kar štejem za svoj največji
dosežek v mlajših selekcijah.
Kakšni so spomini na pot do brona v Egiptu?
Na letalu smo preživeli dolgih sedem ur. Tega ne
bom nikoli pozabil. Če odmislim vse neprijetne
dogodivščine, ki so se nam pripetile, smo se imeli
super. Tekmovanje je trajalo dva tedna. Prvega
smo preživeli v precej nevarnem mestu, ki je bilo
okoli in okoli ograjeno z visokim zidom. Bilo je kot
na mejnem prehodu, saj so te ob vstopu prečesali
od glave do pet. Če si iz hotela želel v trgovino,
so te vedno pospremili varnostniki. Spominjam
se tudi, da je bilo zunaj neverjetno vroče. Večino
časa smo se tako zadrževali kar v klimatiziranih
sobah. Hrana je bila zanič. Cel teden sem živel od
špagetov in kečapa. Celotna ekipa je seveda imela
težave s prebavnimi motnjami. Prava klasika.
Prvi del tekmovanja smo odigrali izvrstno in
ga končali brez poraza. Za Aljošo Čudičem, ki
je bil prvi vratar, sva se na tekmah izmenjevala
z Anžetom Verbincem. Spominjam se tekme
s Švedi, ko Aljoša ni imel svojega dne. Moram
priznati, da sem se ob krstnem vstopu v igro skoraj
podelal v hlače, saj so tekmeci imeli v svojih vrstah
kar nekaj rokometašev, ki so že tedaj nastopali v
Ligi prvakov. A nalogo sem opravil dobro in zbral
nekje 10 obramb, kar je zadostovalo za zmago.
V drugem delu smo klonili le proti Dancem, ki
so bili od vseh ekip na prvenstvu razred zase. V
polfinalu smo se nato pomerili z Nemčijo, vodili
celotno tekmo, tudi že za šest golov, a na koncu
klonili. Na tekmi za bron nas je čakal obračun z
gostitelji, ki so v polfinalu izgubili v nabito polni
dvorani, ki je sprejela 40 tisoč ljudi. Mislim, da je
to še danes svojevrsten rekord na tekmah mlajših
selekcij. Na mali finale jih je nato prišlo le par tisoč.
Kmalu si začel trenirati tudi s člani Trima.
Pri članski ekipi sem uvajalne treninge začel pri
16 letih. Ko se je naša družina preselila v Ivančno
gorico, me je v Sviš vabil nekdanji trener. V
Trebnjem so to izvedeli in mi takoj ponudili prvo
pogodbo za sodelovanje, ki sem jo tudi sprejel.
Tedaj pri moji starosti ni bilo lahko dobiti kaj
takšnega, zato sem bil še toliko bolj vesel. Dokler
nisem opravil vozniškega izpita in si kupil temno
modro Toyoto Carino, me je vsak dan, včasih tudi
dvakrat, na treninge v 30 minut oddaljeno Trebnje
vozil oče.
Trdo delo te je pripeljalo tudi do članske
reprezentance.
V Trebnjem sem imel dobro sezono, tedanji

selektor Zvonimir Serdarušić pa me je povabil na
preizkusne treninge. Nisem mogel verjeti, da se
to dogaja. Noko je nato nasledil njegov pomočnik
Boris Denić, ki me je znova vpoklical. Lepo je bilo
igrati ob boku Uroša Zormana, Gorazda Škofa,
Vida Kavtičnika in ostalih velikih imen slovenskega
rokometa.
Kaj te je prepričalo, da si prestopil v Gorenje
Velenje?
Po izteku pogodbe v Trebnjem sem sklenil,
da je čas, da se preizkusim v novi sredini. Na
voljo sem imel triletno ponudbo iz Velenja ter
enoletno iz Maribora, po kateri bi za eno leto
odšel še v Celje. Gorenje je bilo v času pogovorov
boljše od mariborske zasedbe, v svojih vrstah
pa tudi nekaj posameznikov, ki sem jih poznal iz
reprezentančnih vrst. Tudi to je nagnilo tehtnico
na velenjsko stran. Moram pa poudariti, da mi za
to odločitev ni bilo nikoli žal.
V Velenju sedaj igraš že četrto sezono.
Kadar le imam možnost, se odpravim domov
na Dolenjsko, da obiščem prijatelje in družino.
V Velenju živim s punco Tajo, s katero sva se
začela dobivati ravno ob moji selitvi v Šaleško
dolino, spoznal pa sem jo kakšne pol leta
poprej v Ljubljani. Edini slab spomin na leta v
Velenju je poškodba kolena, ki sem jo staknil
na reprezentančnih pripravah, ko sem si strgal
stransko in prednjo križno vez kolena. Grenak
priokus daje tudi dejstvo, da do danes nismo
uspeli osvojiti državnega naslova, a v tej sezoni bo
čas tudi za to!
Poškodba kolena te je od igrišč oddaljila za lep
čas.
Takoj po poškodbi me je sprejel ortoped Matjaž
Sajovic, za katerega so vsi dejali, da dobro opravi
svoj posel. Operacija je uspela. V trenutkih med
okrevanjem te seveda prešini misel, da morda
nikoli ne boš več igral rokometa. A bodrili so
me tudi reprezentančni soigralci, na čelu s
selektorjem Veselinom Vujovićem, ki mi je delal,
da si je skorajda vsak vrhunski rokometaš že strgal
križno vez. Tega ne bom nikoli pozabil. Ob koncu
rehabilitacije je prišlo do zapletov, koleno me je
znova začelo boleti, a po zaslugi dr. Marka Macure,
ki mi ga je priporočil direktor kluba Matej Avanzo,
lahko danes znova igram.
Težave so mimo, na začetku te sezone pa
naravnost blestiš. Ima tu zasluge tudi Aleš Anžič?
Na videz sva se poznala že od prej, prvič pa začela
sodelovati v članski reprezentanci. Videl sem, da
ima pripravljenih veliko različnih vaj, prav vsaka
pa je imela svoj namen. Tak način treninga mi je
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bil in mi je še vedno zelo všeč. Z Alešem se tudi
odlično razumeva, je zelo korekten in nasploh
odlična oseba. Dobro ve, kaj potrebujem, obenem
pa je odprt za pogovor in prilagajanje, v kolikor
kaj potrebujem jaz. To je opazno tudi na igrišču.
Lahko rečem, da je najboljši trener, kar sem jih
imel. Upam, da bova lahko še dolgo uspešno
sodelovala.
Za teboj je debi v Ligi prvakov.
Proti Ademarju Leonu sem prvič zaigral v Ligi
prvakov. Sam sem to tekmo vzel kot vsako drugo.
Nisem si želel dajati prevelikega bremena. Nekaj
izkušenj z mednarodnih evropskih tekmovanj sem
imel že od prej, saj smo v prvi sezoni nastopali v
Pokalu EHF. Tako sem se dobro zavedal, kakšen
tekmec prihaja in kako se moram pripraviti nanj.
Tvoja obramba na debiju je bila izbrana za
najlepšo v uvodnem kolu Lige prvakov.
Sam tega nisem niti vedel, dokler mi ni povedal
trener Željko Babić. A to niti ni toliko pomembno
kot prvi dve točki v tekmovanju. Tekma je bila
zagotovo paša za oči vseh navijačev. Vesel sem, da
sem lahko z obrambami pripomogel k ekipnemu
uspehu.

S čim se sicer ukvarjaš v prostem času?
Ne počenjam nič posebnega. Rad igram igrice, se
družim ob kavicah in si ogledam kakšno serijo. Za
kaj drugega že zmanjka časa.
Večina te pozna kot grožnjo med vratnicama,
za druge pa si bil nekdaj strah in trepet prek
virtualne ostrostrelske puške.
Ko sem se z družino tretjič preselil v Malo Globoko,
so vsi moji tamkajšnji kolegi igrali igrico Call of
Duty 2, ki je ravno tedaj bila aktualna. Začela se
je tudi doba širokopasovnega interneta, tako
da je bil to pravi bum. Cela Slovenija jo je igrala,
vsaka slovenska vas pa je imela svoj klan, kot se
imenujejo ekipe. Moja se je imenovala KPG, s
Kusijem, Benzotom, Suljotom in Markovičem pa
smo kot za stavo zmagovali na LAN-partyih širom
Slovenije. Sam sem igral pod vzdevkom Ferlo in bil
specialist za igranje z ostrostrelskimi puškami.
Na LAN-Partye smo hodili tudi izven Slovenije.
Trikrat smo bili v Zagrebu, enkrat smo odšli v
Punat, igrali smo tudi v Pragi. To je bilo pravo
potovanje. Na Češko nas je peterica odpotovala z
mojim Seatom. Tam smo ostali tri dni. Imeli smo
sponzorje, ki so nam plačali vse, tudi računalnike,
le gorivo je bil naš strošek.

info@sixt.si
sixt.si in +386 1 56 00 373
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ZABAVEN INTERVJU
BY OSA PIKA:
Jan Tajnik

Si nova barvica v škatlici barv. Katera barva si in
zakaj?
Modra, ker je to moja najljubša barva že od malih
nog.
O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v
avtu?
Niti ne razmišljam veliko, bolj poslušam glasbo.
Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi
bil in zakaj?
Orel, da bi lahko letel.
Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Tekmo med Nexejem in Metalurgom.
Narava ali playstation?
Odvisno od dneva.
Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Moj mlajši brat.
Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje
Velenje):
Real Madrid.
Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo
nasvetu, koga bi izbral in zakaj?
Nikola Karabatić, ker ga že od nekdaj vidim kot
najboljšega rokometaša na svetu.
Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Igranje igric.
Sanjski avto:
Nimam sanjskega avtomobila, me pa je oče
navdušil na BMW-je.
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Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil
naslov?
Butec in butec.
Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina.
Česa se na smrt bojiš?
Kač.
Pesem tvoje mladosti:
Kekčeva pesem.
Katere tri stvari bi vzel na samotni otok (ob osi
Piki, seveda)?
Prijatelje, hrano in pijačo.
Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš
življenja?
Brez mobilnega telefona.
Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad
katerim delom Zemlje bi letel z menoj?
Nad Ameriko.

DO 60 GB

*

INTERNETA

Z NOVIMI
MOBILNIMI
PAKETI DOSTOPNI
KLICI* IN SPOROČILA
DOMA IN V EU
DO

20GB
V EU

Najboljše se vedno dogaja pri nas. Zato smo za vas pripravili mobilne pakete Dostopni
z neomejenimi klici in sporočili doma in v območju EU ter do 60 GB prenosa podatkov,
od katerih lahko kar 20 GB porabite v območju EU. Izbirate lahko med paketi Dostopni A z
20 GB, Dostopni B s 40 GB in Dostopni C s 60 GB. Ponudba velja tudi za poslovne uporabnike.

www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketi Dostopni A, Dostopni B in Dostopni C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A z mesečno
naročnino 21,95 EUR (19,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani), paket Dostopni B z mesečno naročnino 31,95 EUR (29,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) in paket Dostopni C z mesečno
naročnino 41,95 EUR (35,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) vključujejo neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja, neomejene pogovore in SMS-e znotraj območja
držav EU-tarife ter 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje. Poleg tega vključuje paket Dostopni A tudi 20 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije
ali v državah območja EU-tarife, paket Dostopni B 40 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife)
in paket Dostopni C 60 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih
MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim
obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju
Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega
razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v enega izmed navedenih paketov pa se zaračuna enkraten znesek v višini
10,95 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori in neomejena sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja ter neomejeni pogovori in SMS-i v državah območja EU-tarife so namenjeni običajni
uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja
drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega
posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za
več informacij o prodajni ponudbi paketa, državah območja EU-tarife in ostalih storitvah obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

NOVI RAPID SPACEBACK

z vključenim ŠKODA BONom od

10.499 �

PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,6−4,9 l/100 km in 94−115 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0212-0,0469 g/km, trdi delci: 0−0,00086 g/km, število delcev: 0,02−6,97 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti

25 zunanjega
5
0

zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za financiranje v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za
leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.

SKODA.SI

NAVODILA ZA UPORABO:
1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.
PONOSNI PARTNER
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE
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VARNOST

ZAGNANOST

RAST
PREDANOST

DEDIŠČINA

www.generali.si
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO
HITRADIA CENTER!

PARKIRAJTE
GA V SVOJI
KUHINJI
Gorenje prinaša navdušujočo novico za vse ljubitelje
retro dizajna in legendarnega Volkswagnovega
kombija oldtimerja. Skupaj z nemškim avtomobilskim
proizvajalcem Volkswagnom so po podobi znamenitega
kombija zasnovali posebno serijo hladilnikov Gorenje
Retro, ki bodo privlačili poglede in zbujali nostalgijo,
opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo IonGeneration
pa ohranjali živila sveža in zdrava dlje časa. Brezčasnost
in svežina v vsakem pogledu, tako od zunaj, kot od
znotraj. Nepozabno vintage legendo lahko zdaj parkirate
kar v svoji kuhinji.

HLADILNIK
GORENJE RETRO
SPECIAL EDITION

gorenje.si

Official
Licensed Product

BE A LEGEND
GET FREE HANDBALLS
Know a local youth handball team from 8-14 years old that could use some
high-quality handballs? Apply for a whole bag of them from the official
VELUX EHF Champions League supplier SELECT. Anyone can apply, whether
a player on a youth team or a parent, friend or local supporter.
Apply at veluxhandball.com, surprise your team and be a legend among them.

veluxhandball.com

The best of European

HANDBALL

LIVE

and on demand!

All matches of the VELUX EHF Champions League and WOMEN’S EHF Champions League, selected
games of European Cups, and other competitions live and on demand.
Don’t miss the best highlights, compilations, interviews, features, behind the scenes and more.

More white.
More light.
More life.

NEW VELUX
white-painted roof windows.

