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UvODNik

Že prek 100 slovenskih rokometnih derbijev med 
moštvoma iz Velenja in Celja se je zvrstilo skozi 
zgodovino, natančneje, tokratni bo 103. po vrsti, zadnja 
tri leta, žal, vsi bodisi z zmago naših tekmecev iz 
knežjega mesta, bodisi z remijem. Zdi se, da je po prek 
1000 sušnih dneh zares napočil dan, ko se lahko tok 
dogodkov spremeni, tehtnica pa nagne na našo stran.

A vsekakor ne bo lahko. Ne le, da imajo Celjani 
zavidanja vredno ekipo, izjemno organiziran klub 
ter odličnega trenerja, zavoljo zadnje sezone so 
tudi precej bolj vajeni stalnih težkih tekem in težkih 
končnic v le-teh. Hkrati je potrebno poudariti tudi, da 
je RK Gorenje Velenje s sezono 2016/17 kljub visokim 
ambicijam stopil na pot finančne sanacije, nadaljnje 
organizacijske preobrazbe ter postopnega prehoda 
produkcijskemu centru naproti. Tako smo za prek 15 
odstotkov zmanjšali proračun članske ekipe, okrepili 
trenerske vrste v mlajših kategorijah, pripeljali nekaj 
novincev v mlajše selekcije našega kluba ter podpisali 
dolgoročni pogodbi z mladima upoma velenjskega 
in slovenjgraškega rokometa, Tadejem Mazejem in 
Filipom Banfrom.

V klubu se zavedamo, da so pričakovanja navijačev 
visoka, kljub temu pa je dejstvo, da je trenutna uprava 
ekipo sestavila s skoraj trikrat manj sredstvi, kot jih je 
na voljo imela garnitura na prehodu iz prejšnjega v to 
desetletje. Časi so drugačni, sredstev je precej manj, 
a vseeno smo v zadnjem letu zares prav vsi, delujoči 
v »osjem gnezdu«, dali od sebe vse, kar znamo, da bi 
velenjski športni navdušenci rumeno-črne barvne 
odtenke vzeli za svoje, da bi bodrili naš klub ter ga 
znova vzeli za svojega.

Zmage so pomembne, a če se nekdo brezpogojno 
trudi, je potrebno nagraditi tudi borbenost, 
kreativnost ter zanos. Te tri značilnosti smo in bomo 
skušali kazati, skupaj z nekaj več pozitivne energije 
vseh, povezanih z velenjskim rokometom in družbo 
na sploh, pa bodo bistveno lažje vštric prihitele tudi 
zmage. 
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NapoVEDNik TEkEm

koLofON

Čas je za zmago

2. KROG LIGE SEHA
RK GORENJE VELENJE : RK NEXE NAŠICE
11.9.2016 ob 17:00, Rdeča dvorana, Velenje

3. KROG LIGE SEHA 
RK PPD ZAGREB : RK GORENJE VELENJE

20.9.2016 ob 18.00, Zagreb, Hrvaška

4. KROG LIGE SEHA 
HC VARDAR : RK GORENJE VELENJE  

28.9.2016 ob 17.45, Skopje, Makedonija

5. KROG LIGE SEHA 
RK GORENJE VELENJE : RK IZVIĐAČ LJUBUŠKI  

5.10.2016 ob 18.00, Rdeča dvorana, Velenje

6. KROG LIGE SEHA 
RK GORENJE VELENJE : RK METALURG SKOPJE

18.10.2016, Rdeča dvorana, Velenje

TERMINI TEKEM SE ZAVOLJO MOREBITNIH TV-PRENOSOV 
ŠE LAHKO SPREMENIJO.



4

RK Gorenje Velenje
št. dresa priimek in ime igralna pozicija / function datum rojstva višina teža

1 BAZNIK Jože Vratar 24.5.1993 186 100

3 CEHTE Nejc Desni zunanji 4.9.1992 196 94

5 MEDVED Niko Levo krilo 26.3.1990 184 84

9 CELMIŠ Andris Desni zunanji 4.7.1996 191 96

10 OVNIČEK Rok Srednji zunanji 29.1.1995 184 78

11 PAJT Kenan Desno krilo 30.10.1998 180 73

13 TAJNIK Jan Levi zunanji 20.1.1997 189 92

14 LEVC Vid Levi zunanji 23.11.1994 197 93

15 STOJNIĆ Darko Krožni napadalec 3.4.1997 200 108

19 TOSKIĆ Alem Krožni napadalec 12.2.1982 190 104

20 MITROVIĆ Luka Srednji zunanji 17.5.1987 192 95

21 POTOČNIK Gregor Levi zunanji 22.8.1992 196 105

22 FERLIN Klemen Vratar 26.6.1989 192 93

23 GOLČAR Rok Desno krilo 23.12.1985 189 87

25 MAZEJ Tadej Levi zunanji 31.7.1998 190 83

27 KLEČ Blaž Krožni napadalec 26.3.1986 183 95

31 GAMS Janez Levo krilo 8.11.1985 180 83

32 ZAPONŠEK Rok Vratar 30.10.1992 192 92

34 RATAJEC Anže Srednji zunanji 4.3.1991 188 88

44 NOSAN Mitja Levi zunanji 9.1.1990 193 102

77 BRUMEN Matjaž Desno krilo 23.12.1982 190 88

ŠIBILA Marko Glavni trener 5.3.1962

PLASKAN Borut Pomočnik trenerja 8.8.1966

OŠTIR Marko Pomočnik trenerja 7.6.1977

KRAMER Matej Bio-vital operater 22.7.1974

HOSTNIK Gorazd Vodja moštva 16.3.1956

SEIER LARSEN Morten Kondicijski trener 29.3.1977

PrEDSTaViTEv EkiP
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RK Celje Pivovarna Laško
št. dresa priimek in ime igralna pozicija / function datum rojstva višina teža

1 LESJAK Urban Vratar 24.08.1990 188 95

5 MALUS jaka Srednji zunanji 15.06.1996 190 90

7 BARBARSKAS Povilas Levi zunanji 13.12.1988 202 103

8 JANC Blaž Desno krilo 20.11.1996 184 85

9 RAZGOR David Srednji zunanji 13.07.1989 181 82

10 SUHOLEŽNIK Matic Krožni napadalec 02.05.1995 202 116

11 MARGUČ Gal Desno krilo 16.11.1996 177 72

14 GROŠELJ Matic Desni zunanji 22.09.1997 193 90

15 POTEKO Vid Krožni napadalec 05.04.1991 193 105

16 GAJIĆ Ivan Vratar 17.05.1979 191 105

23 ZARABEC Miha Srednji zunanji 12.10.1991 178 78

25 KODRIN Tilen Levo krilo 14.05.1994 190 89

26 FIŽULETO Lucija Srednji zunanji 23.02.1994 186 84

29 PATRIANOVA Arthur Malburg Levi zunanji 22.04.1993 188 97

51 MAČKOVŠEK Borut Levi zunanji 11.09.1992 204 102

55 MLAKAR Žiga Desni zunanji 16.05.1990 191 98

66 DOBAJ Gašper Vratar 13.11.1998 184 84

77 ŽVIŽEJ Luka Levo krilo 09.12.1980 185 86

80 BEĆIRI Kristian Krožni napadalec 14.06.1994 202 125

TAMŠE Branko Glavni trener

ANDERLUH Stanko Pomočnik trenerja

KONČINA Teja Fizioterapevtka

FELDIN Andrej Tehnični vodja

OCVIRK Tomaž Kondicijski trener

PrEDSTaViTEv EkiP
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Velenjske ose so 25. julija 2016, po nekaj tednih počitka, ponovno 
zagnale svoje motorje ter se zbrale na prvem treningu priprav 
za novo sezono. Dan pred tem se je sicer celotna članska 
ekipa skupaj s strokovnim štabom in vodstvom kluba zbrala na 
neformalnem druženju, dan za tem pa so rokometaši dopoldne 
preživeli na AV studiu, kjer je potekalo uradno fotografiranje 
članskega moštva pred začetkom sezone, popoldne je sledil še 
prvi uradni trening začetka priprav. 

Prve treninge so fantje opravili v svoji domači Rdeči dvorani, 
kjer so trenirali vse do 2.8.2016, nato pa so se za slab teden dni 
odpravili na priprave v Kranjsko Goro. Na pripravah so kapetan 
Niko Medved in soigralci odigrali tudi prijateljsko tekmo z ekipo 
RK Vardar na kateri so z rezultatom 27:26 slavili Makedonci. 

Prvi trening v velenjski dvorani je ose nato ponovno čakal 
8.8.2016, že dva dni za tem, v sredo, 10.8.2016, pa so se na 
prijateljski tekmi vnovič pomerile z makedonskim Vardarjem,  
podprvakom lige SEHA, in morale ponovno priznati premoč 
gostov z rezultatom 27:38.

Naša članska ekipa je nato, pred odhodom na nemško turnejo, 
odigrala še eno domačo tekmo, in sicer proti ekipi RD Koper 
2013, ki jo je premagala s 27:24. Nekaj dni zatem se je ekipa 
podala na že prej omenjeno nemško turnejo na kateri je odigrala 
štiri tekme, ostala brez zmage (proti ekipi Magdeburg 22:29 in 
25:30, proti ekipi Melsungen 27:34 in proti ekipi Gummersbach 
z 23:24) ter tako osvojila šesto mesto Miesner turnirja.

A s tem tekem v času priprav še ni bilo konec, saj je Velenjčane 
po prihodu iz Nemčije že čakala tekma v domači Rdeči dvorani 
proti ekipi Maribor Branik, ki so jo domači dobili s 30:19. Po 
samo dveh dneh počitka pa je že bil čas za novo pot saj je bil 
naš klub povabljen na mednarodni turnir v madžarski Csurgo. 
Ta turnir je bil za ose zelo uspešen, saj so dosegle dve zmagi (v 
polfinalu proti Varaždinu s 26:19 in v finalu proti domačinom s 
28:25). Tako so Velenjčani osvojili turnir v Csurgu, poleg tega 
pa so fantje domov pripeljali še lovoriki za najboljšega vratarja 
turnirja (Jože Baznik) in najboljšega strelca turnirja (Niko 
Medved).

S tem so velenjske ose zaokrožile izredno pomembne priprave 
pred prihajajočo sezono 2016/17. Sedaj jih med drugim čakajo 
tudi zelo zanimivi dvoboji v ligi SEHA, v kateri bodo rokometaši 
RK Gorenje Velenje nastopili prvič.

Zaključene intenzivne priprave na
sezono 2016/17
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Rokometaši RK Gorenje Velenje aktivno 
na Snapchatu tudi v novi sezoni
Ker si v črno-rumenem klubu zares želimo, da bi se med klubom 
in našimi mladimi navijači in podporniki vzpostavila še trdnejša 
vez, smo se že v pretekli sezoni odločili tudi za prisotnost na 
novi platformi – Snapchatu. 

Ker je bila akcija tako med podporniki kluba, kot tudi med 
igralci članskega moštva izjemno dobro sprejeta, smo se 
odločili, da Snapchat profil RKGV ohranimo, tokrat pa bo 
aktiven kar skozi celotno sezono! 

Izvedbo nam je tudi tokrat omogočil naš sponzor Telekom 
Slovenije, ki je tudi uradni pokrovitelj akcije. 

 

Za kaj pravzaprav gre?

Snapchat je mobilna aplikacija, ki jo večina mlajših uporabnikov 
pametnih telefonov dobro pozna, njen namen pa je, da skozi 
celoten dan objavljate kratke videe, slike in zanimivosti, ki se 
dogajajo in tako ste v nenehnem stiku z virtualnimi prijatelji, v 
našem primeru so to podporniki, navijači in simpatizerji kluba 
RK Gorenje Velenje.

 

Kako zadeva deluje v našem klubu?

V povezavi z našim sponzorjem Telekomom Slovenije, ki je tudi 
generalni pokrovitelj celotne akcije, smo že v pretekli sezoni 
aktivirali RKGV Snapchat profil.

Klubski telefon, namenjen tej akciji, bodo tudi v tej sezoni 
dobili rokometaši članske ekipe našega kluba, prek profila RK 
Gorenje Velenje na Snapchatu pa redno objavljali, kaj vse se 
jim v njihovih življenjih dogaja. Tako jih boste lahko spremljali 
na kavici, treningih, kosilu, pri teku, v garderobi, na sprehodih, 
ob učenju, počitku, gledanju televizije ali igranju s hišnimi 
ljubljenčki.

Igralci se na tem kanalu sprostijo, saj ne gre za uradno, pač pa 
bolj sproščeno, a še vseeno spoštljivo komunikacijo z njihovimi 
navijači. Klubski telefon si bodo fantje med seboj menjavali na 
nekaj dni, tako da bo vedno zanimivo spremljati življenje naše 
članske ekipe ‘’z vidika igralca’’ v ‘’zaodrju’’.

Spremljali boste lahko, kaj izven rokometnih igrišč počnejo 
kapetan Niko Medved, naše nove ose Matjaž Brumen, Alem 
Toskić, Luka Mitrović, osja vratarja Jože Baznik in Rok 
Zaponšek, šarmanten Anže Ratajec, mladi Rok Ovniček in 
seveda tudi vsi ostali člani ekipe.

 

Vas zanima?

Potem skeniranj spodnjo Snapchat kodo in že danes 
spremljaj, kaj počnejo naše ose!

Ob tem bi se radi še enkrat iskreno zahvalili našemu sponzorju 
Telekomu Slovenije, ki nam je Snapchat akcijo tudi omogočil.

Se vidimo na Snapchatu!



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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Si nova barvica v škatlici barv. Katera barva si, in zakaj?
Modra. Že od nekdaj modra, posebnega razloga zakaj pa ne 
poznam.

O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
Kako najhitreje priti do cilja.

Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Koala, ker bi potem lahko spal 22 ur na dan.

Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Slovenski rokometni Superpokal.

Narava ali playstation?
Playstation.

Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Navdušujejo me zmage, najbolj pa me motivira, kadar kdo 
dvomi vame, jaz pa mu dokažem nasprotno.

Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
MKB Veszprem.

Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga 
bi izbral in zakaj?
Verjetno katerega od nogometnih zvezdnikov, ker me zanima 
njihov način življenja.

Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Igranje računalniških iger in sprehodi s psom.

Sanjski avto:
Audi RS6.

Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Tega pa res ne vem.

Kaj ti pomeni največ na svetu?
Zdravje.

Česa se na smrt bojiš?
Bojim se poškodb, vendar ne na smrt, ker se zavedam, da so 
sestavni del športa.

Pesem tvoje mladosti:
Kot otrok sem naj bi obnemel ob pesmi Whitney Houston – I will 
always love you.

Katere tri stvari bi vzel na samotni otok? (ob Osi Piki, seveda)
Solarni električni generator, TV s satelitskim sprejemom in žar.

Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš življenja?
Najverjetneje brez telefona.

Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad katerim delom 
Zemlje bi letel z menoj?
Nad vsemi peščenimi plažami s sinje modrim morjem.

inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika
Gregor Potočnik
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Velika dobrodelna otvoritev sezone  
RK Gorenje Velenje

NOVIČKE

V rokometnem klubu Gorenje Velenje smo dobili novo, 
domiselno, zabavno in koristno idejo ter pripravili prav poseben 
dobrodelni uvod v sezono 2016/17.

Dobrodelna otvoritev sezone RK Gorenje Velenje je bil 
dogodek, na katerem so bili v torek, 30.8.2016, od 19.00 dalje 
v velenjskem Domu Kulture v središču pozornosti poleg naše 
članske ekipe tudi izvrstni stand-up komiki.

Predstavitev članskega moštva našega kluba za bližajočo se 
sezono, v kateri bodo ose igrale v ligi SEHA, končnici državnega 
prvenstva, slovenskem pokalnem tekmovanju ter morda tudi v 
elitni Ligi prvakov, je bila zaokrožena v večer, poln smeha. Zanj 
ter posledično zagotovo za boleče trebušne mišice so namreč 
poskrbeli mojstri stand-up komedije Perica Jerković, Uroš 
Kuzman, Aleš Novak, Marko Žerjal in Tin Vodopivec.

Matej Avanzo, direktor RK Gorenje Velenje: ‘’V RK Gorenje 
Velenje se še naprej trudimo biti domiselni in drugačni. Tokrat 
smo se odločili prijetno združiti s koristnim in prišli na idejo, da 
bi otvoritev sezone 2016/17 izvedli na način, kot ga še ni bilo. 
Tako smo na predzadnji avgustovski dan v velenjskem Domu 
kulture namesto klasične novinarske konference pred sezono 
za vse podpornike pripravili predstavitev prenovljene ekipe 
skupaj z dobrodelnim nastopom odličnih stand-up komikov, 
ki so se takoj in z veseljem odzvali našemu vabilu. Z Zvezo 
prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje smo se dogovorili, 
da bo ves denar, zbran s prireditvijo, šel za projekt Botrstvo, in 
sicer za najbolj socialno ogrožene otroke iz velenjskega okolja. 
V imenu RK Gorenje Velenje bi se želel zahvaliti petim stand-
up komikom, da so se brez obotavljanja odločili za brezplačen 
nastop, vsem sodelavcem v klubu za pomoč in dobro voljo, 
podjetju Gorenje, agencijama AV Studio in Zadrga, Festivalu 
Velenje in MO Velenje pa za finančno in materialno podporo, da 
smo skupaj za Botrstvo v Velenju lahko zbrali čim večji znesek.’’

Vsi udeleženi v projekt dobrodelnega uvoda RK Gorenje 
Velenje v sezono 2016/17 smo se odpovedali slehernemu 
honorarju – brezplačno so, jasno, nastopili tudi vsi stand-up 

komiki, ves izkupiček od prodanih vstopnic pa smo namenili 
za projekt Botrstvo v Sloveniji, in sicer tokrat prav posebej za 
socialno ogrožene otroke iz območja Velenja.

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, pod 
njenim okriljem pa poteka tudi projekt Botrstvo v Sloveniji: 
‘’Z RK Gorenje Velenje smo se že v preteklosti povezovali in 
s svojim delovanjem so bili vedno pozorni na šibkejše v naši 
družbi. Izjemno veseli smo, da so skozi šport in zabavo pomagali 
tudi tistim, ki v življenju potrebujejo luč. Iskreno hvaležni smo, 
da otrokom prinašate svetlobo in jim rišete nasmehe na obraz. 
Prepričani smo, da bomo skupaj spremenili življenje na bolje čim 
več otrokom iz velenjskega lokalnega okolja, malim navijačem 
kluba. Verjemite, z malo pomoči se otrokom odpre popolnoma 
nov svet, razvijajo doslej neznane sposobnosti in s pomočjo ter 
nekaj spodbude ustvarjajo nepozabne zgodbe. Hvala vam, da ste 
jim to omogočili.’’

Večer, poln smeha, je po končani stand-up predstavi zaključil 
direktor RK Gorenje Velenje Matej Avanzo, ki je nagovoril vse 
navzoče v dvorani, se še enkrat zahvalil vsem sodelujočim pri 
projektu in naznanil, da smo skupaj zbrali 5.400 € za projekt 
Botrstvo v Sloveniji (za otroke iz Velenja in okolice). Predsednik 
in direktor RK Gorenje Velenje, Milan Meža in Matej Avanzo, 
sta nato s priložnostnim čekom zbrana denarna sredstva 
slavnostno predala Tini Kočar, predstavnici Botrstva v 
Sloveniji.

Veseli nas, da se je na vabilo na dobrodelni uvod v sezono 
odzvalo tako veliko število ljudi. Velika dvorana Doma kulture 
v Velenju je bila tako rekoč razprodana, upamo pa si trditi, 
da iz nje nihče ni odšel slabe volje, ob tem pa smo skupaj 
poskrbeli tudi za nasmehe na obrazih pomoči potrebnih otrok. 
Verjamemo, da bodo šla zbrana denarna sredstva v prave roke in 
se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del tega projekta.



foto mEsEca
avgust
V akciji: Blaž Kleč
Foto: Goran Vadlja Kamenjašević
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ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

www.av-studio.si









SPONZORJI



www.facebook.com/KEMPAROKOMETNAOPREMA
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