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UvODNik

Kdor sanja, ni nujno sanjač. S sanjami lahko 
vizualiziramo naše želje in vizija je začetek vsakega 
projekta. Želeti si nekaj dobrega, je vsekakor bolje, kot 
bi stremeli k nečemu slabemu. O tem, kako pomembna 
je želja, kako ključne so sanje, je športni Sloveniji 
nazadnje v tem mesecu pokazala slovenska rokometna 
reprezentanca. Četudi s popotnico izpada po prvem 
delu evropskega prvenstva so selektor Veselin Vujović 
in njegovi izbranci ostali optimistični, sanjali so o 
preboju na olimpijske igre in si ga neizmerno želeli. 
Kljub temu, da je bilo slovenskih nejevernih Tomažev 
okrog njih ogromno, se niso predali ter v kvalifikacijski 
skupini s Španci, Švedi in Iranci »misijo Rio« opravili z 
odliko. Bili so osredotočeni, borbeni, njihova obramba 
je bila v ključnih trenutkih nepremagljiva, predvsem 
pa so kar pokali od izjemne želje. Sanje so spremenili 
v resničnost in tako slovenski rokomet še tretjič 
popeljali med ducat reprezentanc, sodelujočih na 
prestižnih olimpijskih igrah.

Sanjali smo in bomo tudi v RK Gorenje Velenje. Ne 
le, da je nekaj naših igralcev na meji preboja v našo 
izbrano vrsto (že uradno Šoštarič, Ferlin, Skube, Cehte, 
vsekakor pa so kandidati vsaj še Levc, Medved), še 
vedno lahko povsem legitimno sanjamo tudi o naslovu 
državnega prvaka v sezoni 2015/16. Še posebej 
sanjamo, ker se zdi, da je res že napočil čas, da se 
nam po vsej smoli, ki nas je pestila v zadnjem času, 
nasmehne tudi kanček sreče. Ob nesrečnem žrebu v 
Pokalu EHF (danski Holstebro), dvoboju v šestnajstini 
slovenskega pokala s Celjem PL v gosteh, hujših 
poškodbah Klemna Ferlina (koleno) in Miloša Božovića 
(stopalo) se namreč nismo predali in sanjali naprej. A 
ne z zaprtimi očmi ali prekrižanih rok. Nikakor! V klubu 
smo z novim vodstvom, pozitivno energijo, zanosom in 
trdim delom namreč v polletnem obdobju naredili velik 
zasuk, ki ga je moč opaziti daleč naokrog. 

Vendar pa ne glede na razplet te sezone ne bomo 
nehali sanjati. Niti ne bomo nehali delati. Kombinacija 
sanj in stalnega trdega dela namreč zagotavlja uspeh 
na daljši rok, tak pristop pa je edino, kar nas v RK 
Gorenje Velenje zanima. Prepričani smo, da bomo v 
olimpijskem letu tudi mi prišli na svoj račun. Slej ko 
prej. Kdor sanja, pač ni nujno sanjač.
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Sanje so dovoljene
Sreda, 27.4.2016

1. krog končnice lige NLB Leasing

Sobota, 30.4.2016
2. krog končnice lige NLB Leasing

Sreda, 4.5.20016
3. krog končnice lige NLB Leasing

Sobota, 7.5.2016
4. krog končnice lige NLB Leasing

Sreda, 11.5.2016
5. krog končnice lige NLB Leasing

Sobota, 14.5.2016
6. krog končnice lige NLB Leasing

Sreda, 18.5.2016
7. krog končnice lige NLB Leasing

Sobota, 21.5.2016
8. krog končnice lige NLB Leasing

Torek, 24.5.2016
9. krog končnice lige NLB Leasing

Petek, 27.5.2016
10. krog končnice lige NLB Leasing
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RK Gorenje Velenje
št. dresa priimek in ime igralna pozicija / function datum rojstva višina teža

2 BOŽOVIĆ Miloš levi zunanji / left back 10.12.1994 198 80

3 CEHTE Nejc desni zunanji / right back 4.9.1992 196 94

5 MEDVED Niko levo krilo / left wing 26.3.1990 184 84

8 BURIĆ Senjamin krožni / line player 20.11.1990 197 100

10 OVNIČEK Rok srednji zunanji / middle back 29.1.1995 184 78

12 BURIĆ Benjamin vratar / goalkeeper 20.11.1990 196 95

14 LEVC Vid levi zunanji / left back 23.11.1994 197 93

18 SZYBA Michal desni zunanji / right back 18.3.1988 196 97

20 SKUBE Staš srednji zunanji / middle back 15.11.1989 176 83

22 FERLIN Klemen vratar / goalkeeper 26.6.1989 192 93

23 GOLČAR Rok desno krilo / right wing 23.12.1985 189 87

24 ŠOŠTARIČ Mario desno krilo / right wing 25.11.1992 193 91

27 KLEČ Blaž krožni / line player 26.3.1986 183 95

31 GAMS Janez levo krilo / left wing 8.11.1985 180 83

32 ZAPONŠEK Rok vratar / goalkeeper 30.10.1992 190 92

34 RATAJEC Anže srednji zunanji / middle back 4.3.1991 185 88

44 NOSAN Mitja levi zunanji / left back 9.1.1990 193 102

dr. ŠIBILA Marko trener 5.3.1962

PLASKAN Borut pomočnik trenerja 8.8.1966

OŠTIR Marko pomočnik trenerja 7.6.1977

KRAMER Matej maser 22.7.1974

SEIER Larsen Morten kondicijski trener 29.3.1977

HOSTNIK Gorazd tehnični vodja 16.3.1956

PrEDSTaViTEv EkiP



5Postava  mEsEca

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, 
INTELIGENTNA PONUDBA.

NISSAN

JUKE
NISSAN

QASHQAI
NISSAN

X-TRAIL

7 LET JAMSTVA* 5 LET VZDRŽEVANJA**

Kombinirana poraba goriva: 3,8–7,4 l/100 km. Emisije CO2: 95–169 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 
**5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Več na nissan.si. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Nissan 4 YOU = Nissan za vas.

www.malgaj.com

A , D.O.O., T . 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil:  01/20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/20 00 560,
servis: 01/20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 8:00 DO 18.00, SOB. OD 8.00 DO 12.00, NED. ZAPRTO 
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V velenjski članski ekipi si med izkušenejšimi igralci, saj imaš 
za seboj že precej sezon v črno-rumenem dresu. Kako se 
počutiš v ekipi?
Res je, v rokometnem klubu Gorenje Velenje sem med 
izkušenejšimi in starejšimi igralci. V Velenju namreč igram že 
deveto sezono. V vseh teh sezonah sem doživel in preživel v 
klubu veliko dobrih trenutkov. Počutje v ekipi je odlično, med 
seboj se razumemo, tako da s tem nimam težav.

Odigral si že dvoboje za državnega prvaka, tekme lige 
prvakov, zaključni turnir pokala EHF. Katera tekma iz kariere 
se ti je do sedaj najbolj vtisnila v spomin?
V vseh teh rokometnih sezonah se je nabralo kar veliko tekem 
in pa tudi potovanj. V spomin se mi je najbolj vtisnila zadnja 
tekma državnega prvenstva v Kopru leta 2009, ki je odločala 
o naslovu državnega prvaka za sezono 2008/09. Takrat smo v 
polni dvorani Bonifika v napeti in živčni tekmi premagali ekipo 
Kopra in se tako zasluženo veselili prvega naslova državnega 
prvaka.

Si tudi prvi strelec ekipe z visokim številom zadetkov v našem 
dresu, saj se bližaš številu 800. Se morda spomniš svojega 
prvega zadetka za RK Gorenje Velenje in kdaj je to bilo?
V statistiko se res nikoli nisem preveč poglabljal, a vidim, da 
se je v vseh teh sezonah v črno-rumenem dresu nabralo kar 
lepo število zadetkov. Vesel sem in hkrati seveda tudi ponosen, 
a pri tej številki se zagotovo ne nameravam ustaviti. Želim si 
še več, meja 1000 golov ni več tako daleč stran. Moj prvi gol 
za člansko ekipo sem dosegel v sezoni 2007/08, žal pa se ne 
spomnim več, kateremu tekmecu sem ga zabil.

V zadnjih dveh sezonah ti na desnem krilu dela družbo 
nadarjeni Mario Šoštarič, v preteklosti pa si igral z odličnimi 
igralci, kot sta Zrnić in Melić. Od katerega od svojih 
dosedanjih soigralcev si se največ naučil?
V dosedanji rokometni karieri sem imel na mojem igralnem 
mestu res hudo konkurenco. Ko sem prišel v klub, sta bila tu 
Branko Tamše in Pavel Baškin, nato je prišel Ivan Čupić, pa 
potem Fahrudin Melič, zdaj je tukaj Mario. Vsi našteti so bili res 
vrhunski (so)igralci, od katerih sem se veliko naučil. Moj idol 
pa je še vedno Vedran Zrnič, ki je navduševal z lahkotnostjo, 
hitrostjo in raznovrstnimi streli.

Pred nami je pomembna končnica državnega prvenstva, v 
kateri je cilj osvojitev naslova državnega prvaka. Kaj meniš, 
da bo v desetih tekmah zaključka sezone odločalo o tem, kdo 
bo prvak sezone 2015/16?
Pred nami je zadnjih deset zahtevnih tekem. Končnica bo zelo 
naporna, saj si bodo tekme sledile v ritmu sreda-sobota, tako, 
da bomo morali biti res maksimalno osredotočeni na vsaki 
tekmi. Med reprezentančnim premorom smo se v ekipi še 
dodatno telesno pripravili, odigrali nekaj prijateljskih tekem, 
da ostanemo v tekmovalnem ritmu in verjamem, da smo sedaj 
maksimalno motivirani na zadnji del domačega prvenstva.

Kaj je po tvojem mnenju tisto, kar loči vrhunskega trenerja od 
povprečnega? Sam si jih imel namreč v svoji karieri že precej.
Odkar sem v velenjskem klubu, se je zamenjalo precej trenerjev 
in igralcev. Trenirali so nas različni domači in tuji strokovnjaki. 
Sam menim, da mora biti trener predvsem človek, ki diha za 
svojo ekipo in jo spoštuje. Vrhunski trener mora imeti seveda 
tudi določeno avtoriteto in pa pravi odnos do svoje ekipe.

Večno vprašanje je seveda tujina. Zakaj nisi nikdar zaigral 
izven slovenskih meja? Si tega nisi želel ali ti je bilo v 
“domačem gnezdu” najbolje?
Če odgovorim povsem iskreno, kakšne res prave ponudbe iz 
tujine ni bilo in tako se nisem odločil za odhod iz domačega 
kluba. Vsekakor pa se vsak rokometaš želi vsaj enkrat v karieri 
preizkusiti tudi v najmočnejših rokometnih ligah v tujini.

inTErvju

Rok Golčar
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Velenjski rokometaši prejeli naziv 
Ekipa leta 2015

NOVIČKE

V torek, 5. aprila 2016, je v Domu kulture Velenje potekala 
prireditev Športnik leta 2015.

Na prireditvi so se predstavile najboljše športnice in športniki 
z območja Šaleške doline, podelili pa so tudi nagrade za 
športnika/športnico in ekipo leta 2015.

V Velenju so nazive športnik leta prvič podelili leta 1971 (za leto 
1970). Prireditev odtlej organizirajo vsako leto, saj želijo odlične 
rezultate športnikov nagraditi in jim izreči javno priznanje ter jih 
spodbuditi in motivirati za nadaljnje športno udejstvovanje.

Med nominiranci za najboljšo ekipo v letu 2015 so bili tudi 
igralci članske ekipe RK Gorenje Velenje, ki so se povabila 
na prireditev razveselili in dogodka seveda tudi z veseljem 
udeležili.

Nominirance in goste sta pozdravila župan Mestne občine 
Velenje Bojan Kontič in predsednik Športne zveze Velenje 
Bogdan Plaznik, na prireditvi pa so nastopili zmagovalka 
tekmovanja za pesem evrovizije Ema 2016 Manuella, 
zmagovalec oddaje Slovenija ima talent 2015 Jernej Kozan ter 
beatboxer Sašo Vrabič, ki sodeluje tudi z glasbeno zasedbo 
Perpetum Jazzile. Manjkal pa ni niti posebni športni gost 
prireditve, ki je obiskovalce počastil s svojo prisotnostjo – 
slovenski boksarski šampion Dejan Zavec.

Poleg podelitve nagrad so se obiskovalci lahko sprostili 
ob športnih videospotih in zanimivo obarvanem kulturno-
glasbenem programu, katerega rdeča nit so bile letos športne 
stave.

Po podelitvi priznanja za športnika leta 2015, ki ga je dobil 
Tim Kevin Ravnjak, in športnice leta 2015, ki je pripadel Maji 
Mihalinec, je na vrsto prišla naša kategorija.

S ponosom lahko zapišemo, da je člansko moštvo 
rokometnega kluba Gorenje Velenje postalo ekipa leta 2015.

Člansko moštvo in strokovno vodstvo so v letu 2015 sestavljali:

Igralci: Kristian Bećiri, Miloš Božović, Benjamin Burić, Senjamin 
Burić, Nejc Cehte, Luka Dobelšek, Marko Dujmovič, Klemen 
Ferlin, Janez Gams, Rok Golčar, Blaž Kleč, Niko Medved, Mitja 

Nosan, Jernej Papež, Staš Skube, Michal Szyba, Mario Šoštarič, 
Matic Vrečar in Rok Zaponšek.

Člani štaba: Ivan Vajdl (trener), Gregor Cvijič (trener), Borut 
Plaskan (pomočnik trenerja), Marko Oštir (vodja moštva), 
Gorazd Hostnik (tehnični vodja), Morten Seier Larsen (trener 
vratarjev in trener za telesno pripravo), Siniša Nesladek 
(fizioterapevt).

Rokometaši Gorenja Velenja so sezono 2014/15 začeli odlično. 
Zlahka so premagovali tekmece tako v pokalnem tekmovanju, 
državnem prvenstvu in ligi prvakov. Ob zamenjavi trenerja so se 
velenjske ose uvrstile tudi na finalni turnir četverice v pokalu 
EHF, ki ga je gostil Berlin. Kljub veliki želji in trudu so Velenjčani 
morali premoč v finišu domače lige priznati tekmecem iz Celja.

Kljub temu smo v klubu zelo zadovoljni z doseženim, predvsem 
na evropski ravni, saj smo glede na finančno stanje kluba dosegli 
ogromno. V pokalu EHF so se »ose« v kvalifikacijah pomerile z 
ruskimi Permskimi medvedi, kasneje pa so se v predtekmovalni 
skupini pomerile še z moštvi Haslum Handballklubb (Norveška), 
HVS Hamburg (Nemčija) in Pfadi Winterthur (Švica).

S štirimi zmagami so si velenjski rokometaši izborili mesto 
v četrtfinalu tekmovanja, v katerem so se pomerili z dansko 
ekipo Team Tvis Holstebro in si z zmago zagotovili mesto na 
zaključnem turnirju. Tam so se v polfinalu srečali s klubom 
Skjern Handbool (Danska), po porazu pa v dvoboju za tretje 
mesto priznali premoč še nemški ekipi Füchse Berlin. Udeležba 
na zaključnem turnirju najboljše četverice pokala EHF sodi med 
ene največjih uspehov v zgodovini kluba.

Niko Medved, kapetan RK Gorenje Velenje v letu 2015: ‘’Kot 
vsako leto smo bili tudi letos povabljeni na prireditev Športnik 
leta. Tudi tokrat smo osvojili naziv ekipa leta 2015, na kar smo 
v klubu izjemno ponosni ter hvaležni za izkazano čast. Ob tej 
priložnosti bi rad čestital vsem ostalim športnikom na vseh 
področjih za vse njihove dosedanje uspehe in jim v prihodnje 
zaželel veliko sreče.’’

Članskim osam čestitamo za osvojeno nagrado in jim želimo 
še veliko takšnih in drugačnih zmag v nadaljevanju te ter v 
celotni prihodnji sezoni.



FoTOGALERiJA10



11

Velenjski rokometaši 
so se poklonili 
Petru Prevcu
V sredo, 23. marca 2016, je celotna članska ekipa s strokovnim 
štabom obiskala prostore Gorenja, saj smo se v klubu z velikim 
veseljem odzvali povabilu našega glavnega sponzorja, da se 
skupaj poklonimo nordijski reprezentanci Slovenije na čelu s 
skakalnim šampionom Petrom Prevcem.

Zjutraj so se naši rokometaši zbrali pred glavno jedilnico 
generalnega sponzorja kluba in tam skupaj z Gorenjevimi 
delavci pričakali predstavnike nordijcev. Ko so se na odru zbrali 
vsi nordijci, je moderator na oder povabil tudi našo ekipo. 

Besedo je prevzel kapetan »os« Staš Skube, ki je v imenu naše 
ekipe in celotnega kluba izrazil veliko naklonjenost in čast, 
da smo lahko počastili enega največjih uspehov slovenskega 
športa: ‘’Pozdravljeni. V imenu Rokometnega kluba Gorenje 
Velenje bi rad iskreno čestital vsem slovenskim nordijcem, 
še posebej skakalcem z njihovim največjim junakom Petrom 
Prevcem na čelu, za izjemne dosežke v tej sezoni. Peter, zate 
smo v klubu pripravili tudi posebno presenečenje, in sicer 
rokometni dres s podpisi vseh igralcev RK Gorenje Velenje, s 
tvojim priimkom in s številko 1, kar nedvoumno tudi si. Čestitke 
še enkrat!’’

Za Petra Prevca smo torej pripravili posebno presenečenje, 
rokometni dres RK Gorenje Velenje s številko 1 in podpisi 
vseh igralcev RK Gorenje Velenje. Temu je sledilo skupinsko 
fotografiranje in druženje z nordijci, ki so za delavce Gorenja v 
jedilnici pripravljali zdrave sadne napitke.

Veseli smo, da smo lahko del te velike družine pod Gorenjevim 
okriljem in čestitamo vsem našim nordijskim šampionom.

NOVIČKE
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V RK Gorenje Velenje smo v sezoni 2015/16 doživeli že 
marsikatero novost. Poleg tega, da smo popolnoma prenovili 
zunanjo podobo kluba, dobili sodobno in ažurno spletno stran, 
edinstven ‘’flash mob’’, posnet sredi Titovega trga, prikupno 
maskoto, oso Piko, in še mnogo drugih domiselnih malenkosti, 
smo se skupaj z Mestno občino Velenje in Rdečo dvorano lotili 
tudi nove podobe našega športnega doma – Rdeče dvorane. Ta 
je odslej na tekmah RK Gorenje Velenje odeta v prenovljene 
rumeno-črno barvne odtenke. Prepričani smo, da atraktivni 
grafični elementi Velenjčanom rokomet predstavijo v bolj 
zanimivih in privlačnih tonih, ki izkušnjo vsake rokometne tekme 
v Rdeči dvorani spremenijo v dogodek, pravi športni spektakel.

Tokat smo za popestritev in pravo vizualizacijo poskrbeli 
pri naši članski ekipi. Na pobudo našega glavnega članskega 
trenerja RK Gorenje Velenje dr. Marka Šibile smo se v klubu 
odločili, da naredimo prav posebno personalizirano trenersko 
tablo, na kateri je natisnjena imitacija prenovljenega parketa 
Rdeče dvorane. Izvedbo ideje je uredila naša poslovna 
sekretarka Tanija Rednak, personalizirano tablo za RK Gorenje 
Velenje pa so izdelali pri našem partnerju, podjetju MVM iz 
Mozirja, s katerim že nekaj časa odlično sodelujemo.

Mini projekt nam je podrobneje opisala Tanija Rednak: ‘’S 
trenerjem dr. Markom Šibilo sva pred tekmo s Slovenj Gradcem 
»padla v debato« glede njegove stare taktične table za trenerje, 
ki jo uporablja in so na njej tuji sponzorji. Prišlo je do ideje, da 
bi bilo dobro, da izdelamo tablo, ki bi bila, še posebej zavoljo 
TV-prenosov, med katerimi kamere pokažejo navodila trenerja, 
primernejša. Ker sem sama vselej za dobre ideje, sem stopila v 
akcijo. Porodila se mi je misel, da tablo oblikujem tako, da bo na 
njej igrišče, enako tistemu, na katerem ose sicer igrajo doma. 
Tako sem pripravila predlogo in se obrnila na naše partnersko 
podjetje MVM iz Mozirja, ki je vselej naklonjeno dobrim 
domislicam in njihovi izvedbi. In tako so besede meso postale 
oziroma se je ideja v tablo spremenila.’’

Na priloženi fotografiji lahko tako vidite našega trenerja, dr. 
Marka Šibilo, ki v rokah drži novo trenersko tablo, ki je bila 
prvič v uporabi na zadnji domači tekmi v Rdeči dvorani pred 
reprezentančnim premorom.

Ose imajo sedaj novo personalizirano trenersko tablo, ki jim 
bo ne glede na to, pri katerem tekmecu bodo gostovali, dala 
občutek, da so v domači Rdeči dvorani.

Naša želja je s trdim in kakovostnim delom vzpodbuditi vse 
deležnike, vključene v delovanje našega rokometnega kluba, 
ter tudi tiste, ki so le (četudi površni ali občasni) spremljevalci 
naših aktivnosti, da bi z veseljem in ponosom podpirali vse, kar 
je povezano z rumeno-črnim rokometnim ‘’osirjem’’.

Z navdušenjem pričakujemo novosti, ki nas še čakajo v 
prihodnosti in veseli nas, da sodelujemo s podjetji in 
posamezniki, ki podpirajo naše ideje in nam jih pomagajo 
uresničiti.

Velenjčani dobili personalizirano 
trenersko tablo

NOVIČKE
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1   Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.
Bura ali Senko.

2   Ko si bil mlajši in si naredil neumnost, komu si povedal?
Nekatere bratu, nekatere pa nikomur.

3   Sanjski avto?
Nimam sanjskega avta.

4   V nogometu navijaš za:
Ne spremljam nogometa.

5   Če ne bi bil rokometaš, bi postal:
Tega pa res ne vem.

6   Kaj bi naredil z jackpotom?
V celoti bi ga porabil.

7   Tvoja najboljša fraza, ki si jo uporabil pri dekletu?
Ne spomnim se.

8   Si vraževeren? Kako?
Nisem.

9   Imaš pred tekmami kakšen ritual, ki se ga držiš?
Vedno se dobro ogrejem.

10   Verjameš v ljubezen na prvi pogled?
Verjamem.

11   Kateremu igralcu bi zaupal glavno vlogo, če bi posneli film 
o tvojem življenju?

Bradu Pittu.

12   Katera igralka bi igrala tvojo partnerko?
Angelina Jolie.

13   Hitra hrana? Katera?
Nisem ravno ljubitelj hitre hrane.

14   Če bi lahko za en dan imel nadnaravno sposobnost, katero 
bi izbral in zakaj?

Za en dan bi imel sposobnost, da se ne redim, ker bi rad cel dan 
samo jedel.

15   Hišni ljubljenček. Kateri?
Nimam ga.

16   Kuhaš, kaj najraje in za koga?
Ne kuham.

17   Človek, ne jezi se ali Activity?
Človek, ne jezi se.

18   Koliko jezikov govoriš in katere?
Govorim samo slovensko.

19   Najpomembnejši datum v tvojem življenju?
Moj rojstni dan.

20   Česa se na smrt bojiš?
Na smrt se bojim kač.

21   Tvoj moto v življenju je:
Živi in pusti živeti.

21 HiTRih

Senjamin Burić
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