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UvODNik

V zgodovini je Rokometni klub Gorenje Velenje 
s člansko ekipo zagotovo že imel precej boljše 
rezultate. A v »osjem gnezdu« je bilo tudi denarja 
nekoč precej več oziroma se z njim ni ravnalo tako 
preudarno, kot to počnemo zdaj. Skrbno pazimo na 
vsak vložen evro, predvsem pa v članskem moštvu 
prihranjene denarce skušamo pametno vlagati v delo 
z mlajšimi kategorijami, ki bo, upajmo, klubu z novimi 
prijemi na dolgi rok prineslo tako želeno preobrazbo 
v produkcijski center igralcev, vzgojenih pretežno 
doma, deloma oplemenitenih tudi z nadarjenimi 
posamezniki iz Slovenije in nam bližnje regije. 

Prehod na nova pota smo pravzaprav že začeli, 
in sicer na način, da smo selekcijo pri mladincih in 
kadetih malce spremenili, dodali nekaj nadarjenih 
novincev na deficitarna igralna mesta, predvsem pa 
z dodatno promocijo ter povezovanjem z Rokometno 
šolo Sebastjana Soviča ter RK Slovenj Gradec 
2011 okrepili spodnji del naše igralske piramide. 
Prepričani smo, da na daljši rok selekcija iz večje 
baze rokometašev prinaša tudi več vrhunskih 
posameznikov za člansko ekipo RK Gorenje Velenje, 
a brez potrpežljivosti in zaupanja vseh vpletenih 
zagotovo ne bo šlo.

Nam pa kljub »luknji«, ki je nekaj časa bila očitna pri 
prehodu iz mladinske v člansko ekipo, ter dejstvu, 
da so mladinci padli v 2. državno rokometno ligo, ne 
manjka ambicij za prihodnost. Te niso manjše niti 
zavoljo nižjega budžeta, saj smo finančno sanacijo v 
zadnjem letu zares vkopali v trdne temelje, ob tem, da 
si želimo v dobrih treh letih klub povsem rešiti rdečih 
številk, pa smo z našim generalnim sponzorjem, 
podjetjem Gorenje, podpisali še dolgoročno pogodbo 
vse do leta 2020. Zatorej ambicije so, a ne neskončne, 
pač pa trdne, realne, pogumne. Pri delu z mlajšimi 
kategorijami si tako želimo biti v slovenskem vrhu 
ter predvsem vzgojiti čim več domačih rokometašev, 
usposobljenih za igranje v naši članski ekipi, s slednjo 
pa biti ves čas v igri za naslov državnega in pokalnega 
prvaka ter mešati štrene v Evropi, kolikor je to le 
mogoče. Najsi bo to v elitni Ligi prvakov ali v Pokalu 
EHF, želimo biti moštvo, daleč naokrog znano po 
nepopustljivosti, borbenosti, granitni obrambi. »Osja 
tečnoba do groba!« 
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Verjamete, da strop ni ovira za pogled do neba. Domišljija ima 
neskončno moč. In samo z nekaj njenimi iskricami je vaš dom 
idealno igrišče. Tako res lahko uživate na svojem. Kjer vam je 
všeč brezmejnost. Kjer je vse, kar imate, del vas.

Ljubite svobodo. Adrenalin novih občutkov in doživetij. 
Radovednost vas nosi na vse konce in kraje. Vaše življenje je 
popotovanje. Sanjate v barvah.
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RK Gorenje Velenje
št. dresa ime in priimek igralno mesto rojen višina teža državljanstvo

1 Jože Baznik vratar 24. 5. 1993 186 cm 100 kg SLO

3 Nejc Cehte desni zunanji 4. 9. 1992 196 cm 94 kg SLO

5 Niko Medved levo krilo 26. 3. 1990 184 cm 84 kg SLO

8 Ibrahim Haseljić desni zunanji 14. 1. 1998 193 cm 90 kg BIH

10 Rok Ovniček srednji zunanji 29. 1. 1995 184 cm 78 kg SLO

11 Kenan Pajt desno krilo 30. 10. 1998 180 cm 73 kg SLO

12 Miljan Vujović vratar 27. 8. 2000 195 cm 86 kg ČG

13 Jan Tajnik levi zunanji 20. 1. 1997 189 cm 92 kg SLO

14 Vid Levc levi zunanji 23. 11. 1994 197 cm 93 kg SLO

15 Darko Stojnić krožni napadalec 3. 4. 1997 200 cm 108 kg SLO

19 Alem Toskić krožni napadalec 12. 2. 1982 190 cm 104 kg SRB

20 Luka Mitrović srednji zunanji 17. 5. 1987 192 cm 95 kg SRB

21 Gregor Potočnik levi zunanji 22. 8. 1992 196 cm 105 kg SLO

22 Klemen Ferlin vratar 26. 6. 1989 192 cm 93 kg SLO

23 Rok Golčar desno krilo 23. 12. 1985 189 cm 87 kg SLO

25 Tadej Mazej levi zunanji 31. 7. 1998 190 cm 83 kg SLO

27 Blaž Kleč krožni napadalec 26. 3. 1986 183 cm 95 kg SLO

31 Janez Gams levo krilo 8. 11. 1985 180 cm 83 kg SLO

32 Rok Zaponšek vratar 30. 10. 1992 192 cm 92 kg SLO

34 Anže Ratajec srednji zunanji 4. 3. 1991 188 cm 88 kg SLO

44 Mitja Nosan levi zunanji 9. 1. 1990 193 cm 102 kg SLO

77 Matjaž Brumen desno krilo 23. 12. 1982 190 cm 88 kg SLO

POVPREČJE: 24,4 let 190,0 cm 91,5 kg

STROKOVNI ŠTAB

Borut Plaskan trener 8. 8. 1966

Marko Oštir pomočnik trenerja 7. 6. 1977

Matej Kramer bio-vital operater 22. 7. 1974

Gorazd Hostnik vodja ekipe 16. 3. 1956

Morten Seier Larsen trener za telesno pripravo 29. 3. 1977

PrEDSTaViTEv EkiP
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Denis Lesnik pa to ne vidiš vsaki dan!!!!! 

Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙  1

Blaž Sakelšek Nastja Robnik mislim, da Kori odlično 

imitira mene še boljše pa Tanja tebe! 

Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙  3

Anja Emeršič Hahah kake face 

Like ∙ Reply

Xeniya Ses Hahahahaha budaleeee 

Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙  1
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Füchse Berlin
št. dresa ime in priimek igralno mesto rojen višina teža državljanstvo

3 Fabian Weide desni zunanji 8. 2. 1994 192 cm 89 kg NEM

4 Bjarki Mar Elisson levo krilo 16. 5. 1990 191 cm 88 kg ISL

5 Fynn Ole Fritz levi zunanji 3. 5. 1997 194 cm 94 kg NEM

6 Drago Vuković levi zunanji 3. 8. 1983 194 cm 93 cm HRV

7 Kevin Struck levi zunanji 31. 12. 1996 193 cm 87 kg NEM

10 Jakov Gojun levi zunanji 18. 4. 1986 203 cm 104 kg HRV

12 Silvio Heinevetter vratar 21. 10. 1984 194 cm 99 kg NEM

13 Petar Nenadić srednji zunanji 28. 6. 1986 195 cm 86 kg SRB

15 Kent Robin Tönnesen desni zunanji 5. 6. 1991 194 cm 95 kg NOR

16 Mark Ferjan vratar 30. 6. 1998 183 cm 89 kg SLO

17 Ignacio Plaza Jimenez krožni napadalec 10. 1. 1994 195 cm 102 kg ŠPA

18 Hans Lindberg desno krilo 1. 8. 1981 188 cm 88 kg DAN

21 Mattias Zachrisson desno krilo 22. 8. 1990 179 cm 79 kg ŠVE

23 Steffen Fäth levi zunanji 4. 4. 1990 195 cm 98 kg NEM

43 Cristoph Reißky desno krilo 11. 8. 1995 188 cm 90 kg NEM

44 Krešimir Kozina krožni napadalec 25. 6. 1990 196 cm 99 kg HRV

71 Petr Štochl vratar 24. 4. 1976 195 cm 95 kg ČEŠ

95 Paul Drux levi zunanji 7. 2. 1995 192 cm 90 kg NEM

POVPREČJE: 26,2 let 192,3 cm 87,3 kg

STROKOVNI ŠTAB

Erlingur Richardsson glavni trener



*Elektrika Telekoma Slovenije je storitev dobave električne energije za gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ponudba velja za fizične osebe. Skupni letni prihranek v višini tudi več kot 200 EUR velja 
od 16. 11. do 31. 12. 2016 za nove naročnike fiksnih storitev Telekoma Slovenije ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev in je izračunan kot vsota naslednjih akcijskih prihrankov: 1) prvo leto 2 meseca 
do 40 EUR mesečno (skupaj do 80 EUR) popusta na mesečni račun za elektriko (v primeru, da je skupni mesečni račun za elektriko višji od 40 EUR); 2) popust 1 EUR mesečno (skupaj 12 EUR letno) pri enem 
paketu, ki vsebuje fiksni internet ali televizijo ali kabelsko TV; 3) dodaten prihranek v višini 53,8 EUR letno iz naslova akcijske cene elektrike prvih 6 mesecev in menjave dobavitelja v primeru povprečne porabe 
(prihranek je izračunan kot razlika med redno ceno električne energije ponudnika z največjim tržnem deležem in skupno ceno elektrike z upoštevanim akcijskim popustom pri Telekomu Slovenije za uporabnika, 
ki letno porabi 4045 kWh elektrike v razmerju 50 : 50 med manjšo in višjo tarifo) ter 4) akcijski popust na naročnino izbranega paketa fiksnih storitev v višini 6 EUR mesečno (skupaj 72 EUR letno). Cene so 
v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi in možnostih naročila, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto 
ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

 www.telekom.si
Prihodnost nas navdušuje.

200 ¤*

LETNO

PRIHRANEK  
TUDI VEČ KOT

ELEKTRIKA  
PO IZJEMNI CENI
Povežite storitve za dom 

Modro je povezati vse storitve za dom, po novem tudi z elektriko Telekoma Slovenije. Povežite jo z internetom, 
televizijo, mobilno in fiksno telefonijo in prihranite lahko tudi več kot 200 EUR* letno. Menjava dobavitelja 
je enostavna. Naročilo lahko izvedete prek spleta (www.telekom.si/elektrika) ali s  klicem na 080 8000, 
naročniki televizije Telekoma Slovenije pa lahko naročilo preprosto izvedete tudi od doma, prek televizije na 
programskem mestu 9 ali v meniju Moj TV.
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8 PrEDSTaViTEv GOSTOV 

Velenjske ose lovijo zadnji vlak za nastop v evropskih 
tekmovanjih v tej sezoni. Žreb na sedežu evropske rokometne 
zveze jim, žal, kot že tolikokrat v zadnjem času, ni bil naklonjen. 
Potem ko so v minili sezoni v 3. krogu kvalifikacij, ki je zadnja 
stopnička pred skupinskim delom Pokala EHF, dobili danske 
tekmece (Tvis Holstebro), so tokratni še za odtenek bolj 
zahtevni. V Velenju gostuje nemška zasedba Füchse iz Berlina.

Rokometaše iz Berlina RK Gorenje Velenje še kako dobro 
pozna. Z njimi so se slovenski podprvaki srečali že pred dvema 
sezonama. To je bilo 16. maja 2014, ko se je v nemški prestolnici 
odvijal finalni turnir pokala EHF. Domačini so bili tedaj po hudem 
boju boljši s 27:24, dan za tem pa še z drugo zmago (30:27 proti 
Hamburgu) osvojili svojo prvo mednarodno lovoriko. Ekipa iz 
Šaleške doline je tedaj tekmovanje končala na četrtem mestu, 
potem ko je na tekmi za tretje mesto z 22:27 izgubila proti 
danskemu Skjernu. Je pa imela med najboljšimi tremi strelci 
sezone kar dva predstavnika – na prvem mestu Staša Skubeta 
(81 golov), na tretjem pa Maria Šoštariča (58 golov).

Berlinski lisjaki delujejo že od leta 1891. Dolgo obdobje so bili 
priključeni športnemu klubu iz okrožja Reinickendorf, leta 2005 
pa so se podali na samostojno pot. V tej sezoni 15. nastopajo v 
elitni nemški Bundesligi (1981-1986, 2007-), v kateri so nazadnje 
zasedli 5. mesto. Največji uspeh v domovini so dosegli leta 
2014, ko so osvojili nemški pokal. Z uspešnimi igrami v močnem 
državnem prvenstvu nadaljuje tudi v tej sezoni, v kateri se 
trenutno nahajajo povsem pri vrhu lestvice.

Ekipa Füchseja je v preteklosti nastopala tudi Ligi prvakov. V 
sezoni 2011/12 se je zavihtela na finalni turnir, a tam izgubila obe 
tekmi – v polfinalu s 24:25 proti Kielu, na tekmi za tretje mesto 
pa z 21:26 proti Kopenhagnu. Največja uspeha na mednarodnem 
prizorišču so tekmeci Gorenja Velenja dosegli v zadnjih dveh 
letih, ko so dvakrat zapored postali svetovni klubski prvaki. 
Na tekmovanju najboljših klubov z vseh celin, ki ga v zadnjih 
sezonah svetovna rokometna zveza tradicionalno organizira 
v katarski Dohi, so letošnjega septembra v finalu odpravili 
francoski PSG (29:28), leto pred tem pa po podaljških madžarski 
Veszprem (28:27). 

Pri nemški zasedbi, ki je bila izbrana za najboljše člansko 
moštvo iz Berlina v letu 2015, igra mladi slovenski vratar Mark 
Ferjan (183 cm, 1998), ki ima ob boku izkušene mentorje. 
Najbolj pomemben je zagotovo 40-letni češki vratar Petr 
Štochl (195 cm, 1976). Omenjena rokometaša sta le dva izmed 
11 tujih igralcev iz lisjakovega brloga. Tu so še trije Hrvati Drago 
Vuković (LZ, 194 cm, 1983), Jakov Gujun (LZ, 203 cm, 1986) in 
Krešimir Kozina (KN, 196 cm, 1990), Islandec Fynn Ole Fritz (LZ, 
194 cm, 1997), Srb Petar Nenadić (SZ, 195 cm, 1986), Norvežan 
Kent Robin Tönnesen (DZ, 194 cm, 1991), Španec Ignacio Plaza 
Imenez (KN, 195 cm, 1994), Danec Hans Lindberg (DK, 188 cm, 
1981) in Šved Mattias Zachrisson (Dk, 179 cm, 1990).

Dvakratni svetovni klubski prvaki 
v Rdeči dvorani

KLUBSKA IZKAZNICA:

Uradno ime: Füchse Berlin Reinickendorf HBC
Država: Nemčija
Kraj: Berlin
Leto ustanovitve: 1891
Državni prvak: /
Pokalni prvak: 1x (2014)
Zmagovalec Pokala EHF: 1x (2015)
Zmagovalec IHF Super Globe: 2x (2015, 2016)
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*Elektrika Telekoma Slovenije je storitev dobave električne energije za gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ponudba velja za fizične osebe. Skupni letni prihranek v višini tudi več kot 200 EUR velja 
od 16. 11. do 31. 12. 2016 za nove naročnike fiksnih storitev Telekoma Slovenije ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev in je izračunan kot vsota naslednjih akcijskih prihrankov: 1) prvo leto 2 meseca 
do 40 EUR mesečno (skupaj do 80 EUR) popusta na mesečni račun za elektriko (v primeru, da je skupni mesečni račun za elektriko višji od 40 EUR); 2) popust 1 EUR mesečno (skupaj 12 EUR letno) pri enem 
paketu, ki vsebuje fiksni internet ali televizijo ali kabelsko TV; 3) dodaten prihranek v višini 53,8 EUR letno iz naslova akcijske cene elektrike prvih 6 mesecev in menjave dobavitelja v primeru povprečne porabe 
(prihranek je izračunan kot razlika med redno ceno električne energije ponudnika z največjim tržnem deležem in skupno ceno elektrike z upoštevanim akcijskim popustom pri Telekomu Slovenije za uporabnika, 
ki letno porabi 4045 kWh elektrike v razmerju 50 : 50 med manjšo in višjo tarifo) ter 4) akcijski popust na naročnino izbranega paketa fiksnih storitev v višini 6 EUR mesečno (skupaj 72 EUR letno). Cene so 
v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi in možnostih naročila, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto 
ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

 www.telekom.si
Prihodnost nas navdušuje.

200 ¤*

LETNO

PRIHRANEK  
TUDI VEČ KOT

ELEKTRIKA  
PO IZJEMNI CENI
Povežite storitve za dom 

Modro je povezati vse storitve za dom, po novem tudi z elektriko Telekoma Slovenije. Povežite jo z internetom, 
televizijo, mobilno in fiksno telefonijo in prihranite lahko tudi več kot 200 EUR* letno. Menjava dobavitelja 
je enostavna. Naročilo lahko izvedete prek spleta (www.telekom.si/elektrika) ali s  klicem na 080 8000, 
naročniki televizije Telekoma Slovenije pa lahko naročilo preprosto izvedete tudi od doma, prek televizije na 
programskem mestu 9 ali v meniju Moj TV.
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10 inTErvju

MEGA INTERVJU:  
Borut Plaskan, trener RK Gorenje Velenje

Je bil rokomet vaša prva športna ljubezen?
Ko sem bil še otrok, smo pred blokom, v katerem smo stanovali, 
veliko igrali nogomet. Sem pa že dokaj kmalu, v 4. razredu 
osnovne šole, začel trenirati rokomet. Sprva bolj kot hobi, od 
5. razreda pa sem se zadeve lotil bolj resno in od takrat dalje 
niti pomislil nisem, da bi se začel ukvarjati s kakšnim drugim 
športom.

Kaj vas je pri rokometu pritegnilo? 
Moj oče je bil dolga leta predsednik kluba, zato sem že kot otrok 
z njim hodil na vse tekme, tudi gostujoče, in to me je potegnilo 
v šport. Rokomet sem vzljubil, to je bila bolj kot ne moja edina 
opcija.

Kako se spomnite svojih rokometnih začetkov? Kakšna 
anekdota?
Ko smo še trenirali na zunanjem asfaltnem igrišču v Šoštanju pri 
Miru Požunu, smo se učili osnovnih rokometnih prvin. Ponosen 
sem, da je bila naša generacija, predvsem po trenerjevi zaslugi, 
zelo dobro tehnično podkovana. Po vsakem treningu pa smo tekli 
šprint do »štop placa« in tekmovali, kdo se bo prej vrnil v Velenje. 
Včasih smo za prevoz uporabljali tudi kolesa, to so bili drugi časi. 
Na treninge smo vedno hodili z veseljem, nič nam ni bilo težko.

Vaše primarno igralno mesto je bilo levo krilo.
V mlajših kategorijah pa vse do članov sem igral na položaju 
levega krila, kasneje sem se v članski kategoriji po sili razmer 
prelevil v srednjega zunanjega igralca. Na tej poziciji sem nato 
igral zadnjih pet, šest sezon in se tudi tam dobro počutil. 

Kaj vas je pri igranju rokometa skozi dolgo kariero gnalo 
naprej?
V tistih časih smo imeli rokomet zelo radi. Ni nam predstavljal 
le športa, pač pa je šlo za druženje, prijateljstvo tudi izven igrišč. 
Marsikaj smo s soigralci tudi ušpičili. V bivši Jugoslaviji je večina 
rokometašev po končanem študiju prenehala igrati. A potem 
so se zgodile spremembe, Slovenija se je osamosvojila, prišla 
je nova era, dobili smo priložnosti za nastopanje v evropskih 
pokalih. Sezone so se kar vrstile, vztrajal sem celo do 36. leta, 
česar si v mladosti nisem mislil niti v sanjah. Večina rokometašev 
moje generacije je aktivno športno pot končala 10 let poprej.

Se še spominjate svoje zadnje tekme v Gorenjevem dresu?
Seveda, prav dobro! Poslovilno tekmo sem odigral na 
tradicionalnem Jarnovičevem memorialu, igrali smo proti Prulam. 
Vsaka športna pot se enkrat konča. 

Kaj je bilo tisto, ki vas je pripeljalo do tega, da ste obesili 
športne copate na klin?
Največji »krivec« so bila leta. V karieri nisem imel nobenih težjih 
poškodb, zadnje sezone pa imel težave z ahilovimi tetivami. 
Bolečine so bile prisotne po vsakem treningu, tekmi. Nanje sem 
se že kar malo navadil, četudi je bilo včasih to zelo težko. Za tiste 
čase sem dolgo vztrajal na igriščih, a menim, da sem kariero 
končal v pravem trenutku.

Na kaj pomislite, ko vas spomini ponesejo na dolge sezone, 
preživete v dresu velenjskega kluba?
Spomini so res lepi. Dolgo, kar 19 let, sem nastopal za člansko 
ekipo. V tem času se je v klubu zamenjalo kar nekaj generacij, 
vsaka od njih pa je bila nekaj posebnega. V prvih sezonah smo 
bili nekoliko oslabljeni pri telesni višini in moči, a to nadoknadili 
s fanatično borbenostjo. Vsak tekmec, ki je prišel v Velenje, je 
vedel, da ga čaka težka borba in da bo težko zmagal. V ekipi nikoli 
nismo imeli nekih »bombanderjev« z zunanjih položajev, nas je pa 
krasil dober ter borben kolektiv, to so opazili tudi drugi. 

Celotno igralsko športno pot ste odigrali za isti klub, kar ni 
ravno običajna stvar.
Ponudbe za igranje v drugih klubih sem imel, a sem poleg igranja 
rokometa še študiral in kasneje tudi delal v podjetju Gorenje. 
Nanj sem bil vedno vezan in že od nekdaj vedel, da se bom, ko 
končam kariero, posvetil delu v njem. Imel sem vizijo za svoje 
življenje in če bi šel nekam drugam, bi stik z Gorenjem izgubil. 
Prav zato mi nikoli ni in ne bo žal, da sem ostal.

Bili ste tudi del slovenske reprezentance. Verjetno je to največ, 
kar si športnik lahko želel?
Vsekakor! Bil sem član prve slovenske rokometne reprezentance, 
ko je bila ta po osamosvojitvi naše države šele v povojih. Igral 
sem tudi na prvi uradni tekmi in bil član reprezentance pet let. 
Na to obdobje me vežejo le lepi spomini, še posebej, ker je bilo v 
tistem času resnično čutiti nacionalni naboj. Pa saj smo tudi zdaj 

Ko stopiš v velenjsko rokometno trdnjavo na vzhodni steni ne moreš mimo velikega rumenega dresa, na katerem 
se bohoti legendarna Gorenjeva sedmica. Pod njo se je podpisal Borut Plaskan, ki je dolgih 19 sezon nosil dres 
članske ekipe, skupaj pa v klubu odigral še sedem sezon več. Bil je član prve slovenske rokometne reprezentance, 
v njenem dresu pa zbral 48 nastopov in zabil 53 golov.

Po končani igralski poti se je Plata, kot ga kličejo prijatelji, hitro prelevil v trenerja. »Bolj na prigovarjanje drugih,« 
kot sam pravi, a mu za to nikoli ni bilo žal. Večino časa je deloval kot pomočnik trenerja, po kratki lanskoletni 
decembrski epizodi pa od začetka oktobra 2016 znova nastopa v vlogi glavnega strokovnega vodje črno-rumenih.

Trener, ki je letos praznoval 50. rojstni dan, se vedno rad spomni dogodivščin in pripetljajev iz igralskih časov. In 
teh ni malo. Aktivno športno pot je zaključil pri 36 letih, četudi je večina kolegov iz njegove generacije odnehala 
tudi desetletje poprej. Morda bi jo zavoljo svoje srčnosti in ljubezni do rokometa podaljšal še za kakšno leto, a 
je telo prišepnilo, da je dovolj. Sedmica se je po parketu zadnjič sprehodila v predsezoni leta 2003, nato pa v 
drugačni vlogi krenila novim zmagam naproti. 
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ponosni, a v tistih časih smo bili še toliko bolj. Uvodno tekmo 
smo z reprezentanco igrali v Zagrebu proti Hrvatom, za katere 
je bil to prav tako prvi dvoboj po odcepitvi od Jugoslavije. Na 
igrišču smo bili veliki tekmeci, zunaj njega pa še večji prijatelji. 
Prvo tekmo v domovini smo kasneje odigrali pred polnimi 
tribunami dvorane Golovec proti Italiji.

Česa se iz časa igranja v dresu z državnim grbom najbolj 
spominjate?
Vsekakor so to sredozemske igre leta 1993 na jugu Francije. 
Čeprav je bilo mnogo pomembnih tekem v kvalifikacijah za 
evropsko ter svetovno prvenstvo, te igre zagotovo najbolj 
izstopajo. Za Slovenijo je bilo to pomembno tekmovanje, saj 
so poleg naše reprezentance tam v najmočnejših postavah 
nastopale tudi nekatere druge države, na primer Hrvaška, 
Francija in Egipt. Slovenija je tedaj osvojila prvo medaljo, in sicer 
bronasto. Sam sem imel to srečo, da sem bil na odločilni tekmi 
v pravem trenutku na pravem mestu ter proti Egiptu dosegel 
odločilen gol za bron. 

Verjetno zanimivih trenutkov v izbrani vrsti ni manjkalo.
Bilo je veliko lepih trenutkov. Zadnji dan sredozemskih iger se je 
naša tekma začela ob 12. uri, nato pa smo se še isti večer vračali 
v domovino. Našega uspeha smo bili zelo veseli in ga seveda 
tudi malce proslavili. Ko smo se zaradi protokola pred odhodom 
morali obleči v obleke, smo se s soigralci dogovorili, da bomo 
namesto kravate okoli vratu raje nosili medaljo. Tega nam nihče 
ni zameril. Ob prihodu na letališče na Brniku nas je pričakalo 
veliko ljudi, med njimi tudi gospod Miro Cerar, ki nam je čestital 
ob uspehu.

Igralska pot se je prelevila v trenersko.
Po pravici povedano sem takrat, ko sem končal igralsko kariero, 
mislil, da si bom od rokometa vzel malce odmora, da se spočijem 
in začnem novo pot. V podjetju Gorenje, kjer delam še danes, 
so me hitro pregovorili, da pomagam takratnemu trenerju 
Ivanu Vajdlu. Vlogo pomočnika sem sprejel, kar se je nato skozi 
sezone nadaljevalo. Po triletnem odmoru sem na pobudo Branka 
Tamšeta prišel nazaj na mesto pomočnika, ki sem jo z veseljem 
opravljal.

Kaj vam pomeni trenerstvo?
Zagotovo je to neka obveza in odgovornost. Delo je treba 
opravljati z veseljem, saj je drugače bolje, da ga ne. Pridejo 
obdobja, ko je to delo zelo naporno, a če to delaš rad, potem je 
tvoj trud poplačan.

Kako bi opisali sebe kot trenerja? 
Kot pomočnik sem bil povezava med glavnimi trenerji in igralci. 
Čutil sem, česa si igralci želijo in kaj jim manjka, te informacije 
sem potem predal trenerju. Mislim, da sem bil pri tem uspešen. 
Vsakemu trenerju sem bil lojalen. Vloga glavnega trenerja je 
precej drugačna. Z vsemi igralci skušam biti v dobrih odnosih, z 
njimi komunicirati, spoznati njihove osebnosti, psihološko plat. 
Vsak človek ima drugačne osebnostne lastnosti, se drugače 
odzove v določenih situacijah. Vloga trenerja je, da to prepozna. 
Enako je tudi na drugih področjih, ne samo v trenerstvu. V 
podjetju Gorenje vodim kar veliko skupino ljudi, tudi z njimi 
moraš najti skupen jezik, da zadeve delujejo.

Kako doma gledajo na vaše športno udejstvovanje?
Moja družina je zakon! Imam dve prekrasni hčeri, starejšo Majo 
in mlajšo Lano, ter ženo Marjeto, s katero sva skupaj že dolga 
leta. Vse podpirajo mojo dejavnost in razumejo celotno situacijo. 
Navajene so napornega ritma, saj ima tudi žena precej zahtevno 
službo. A če je želja, se da uskladiti vse. 

OSEBNA  IZKAZNICA:

Borut Plaskan
Rojen: 8. 8. 1966 (Slovenj Gradec)

Nastopi za člansko ekipo RK Gorenje Velenje: 426

Goli za člansko ekipo RK Gorenje Velenje: 1559

Nastopi za reprezentanco Slovenije: 48

Goli za reprezentanco Slovenije: 53

Ste tudi hčerki skušali vpeljati v šport, morda celo rokomet?
V rokomet ne. Maja sedaj končuje študij in je kar vsestranska 
športnica. Rada igra tenis, smuča, borda. Vidi se, da ima moje 
gene, četudi kakšnega športa nikoli ni zares trenirala. Lana je 
stara 10 let in se zdaj ukvarja z baletom in tenisom.

Kakšnega pomena je po vašem mnenju podjetje Gorenje za 
velenjski rokometni klub?
Vsekakor je podjetje Gorenje steber tega kluba. Brez njegove 
podpore bi rokometni klub težko deloval amatersko, kaj šele 
na tako visoki ravni, kot je sedaj. Resnično gre velika zahvala 
Gorenju, da že toliko let vztraja kot generalni sponzor kluba, brez 
njega vse skupaj enostavno ne bi bilo mogoče. 

Omenili ste že, da ste zaposleni v skupini Gorenje. Kaj točno 
tam počnete? 
Zaposlen sem v Gorenju I.P.C. To je invalidsko podjetje, sicer 
hčerinsko podjetje Gorenja, v katerem delam na oddelku 
embalaž za vse Gorenjeve aparate. Delujem kot vodja programa, 
ki vključuje proizvodnjo, pripravo in tudi razvoj s skupino 
približno 40 ljudi. Imam odličnega direktorja, ki mi omogoča 
izostanke zaradi klubskih obveznosti, ko jih potrebujem. Res 
hvala podjetju, da mi vse to omogoča.
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Študirali ste strojništvo. Kako ste usklajevali šolanje in igranje 
rokometa?
Moj študij se je prav zaradi usklajevanja z rokometom nekoliko 
zavlekel, vendar sem ga nazadnje le dokončal. Bilo je kar 
naporno. V tistih časih smo imeli klubski avto, Katrco, s katero 
sem se vsak dan vozil iz Ljubljane na trening v Velenje in potem 
nazaj. To je trajalo nekaj let. Ko se je obiskovanje predavanj 
končalo, je bil urnik malce bolj sproščen in ni bilo toliko vožnje 
sem ter tja. Ceste so bile tedaj precej drugačne, kot so danes, kar 
je tudi to oteževalo moja potovanja. Na poteh sem doživel mnogo 
dogodivščin, na srečo nič slabih.

Kako gledate na današnje usklajevanje šolanja in športa?
Predvsem za naše mlade fantje vem, da študirajo. Tisti, ki ima 
željo, mu res priporočam, da dokonča šolo. Vsaj srednjo, še bolje 
pa je vse skupaj nadgraditi s študijem. Če je volja, se da zaključiti 
vse. V današnjem času je študij precej lažje predvsem zato, ker 
se ga da opravljati tudi na daljavo. Ponosen sem, da je kar nekaj 
naših fantov na tem področju zelo uspešnih. 

Kako v ekipi gledate na vse spremembe, ki so se v dobrem letu 
zgodile s prihodom novega vodstva?
Vsekakor zelo pozitivno. Že prej se je delalo dobro, a v zadnjem 
letu se je zgodilo precej pozitivnega. Določene spremembe so 
bile potrebne, vemo, kje smo poprej šepali, in sedaj je, predvsem 
po zaslugi našega novega direktorja Mateja Avanza, viden velik 
napredek. Ne samo na terenu, ampak tudi pri dogajanju okoli 
kluba. Vse se je dvignilo na višjo raven. To opažajo tudi po Evropi, 
ne samo v Sloveniji.

Katere spremembe po vašem mnenju najbolj izstopajo?
Spletna stran je vrhunska, dogodki, katerih se z igralci in 
strokovno vodstvo udeležujemo po občini, so nas zelo zbližali 
z lokalno skupnostjo. Čutiti je drugačen odnos. Sploh otroci 
so ogledalo, v katerem se spremembe vidijo v tem, da so 
nadobudneži po tekmah željni priti do igralcev po avtogram, 
spominsko fotografijo ali le petko. Vse je usmerjeno k cilju, da 
se ti otroci potem tudi odločijo za rokomet. Odličen se mi je zdel 
tudi flash mob na Titovem trgu. Bil je zelo dobro izveden, o njem 
se je veliko govorilo tudi onkraj slovenskih meja. 

Kje vidite RK Gorenje Velenje v prihodnje? Česa si želite?
Na področju dela z mlajšimi selekcijami, pri katerem smo v 
preteklosti nekoliko šepali, si želim, da začnemo proizvajati 
lastne igralce, kot smo jih že v preteklosti. In da potem z 
domačim kadrom, s katerim je veliko lažje delovati, gradimo 
naprej. Če pa bomo kateremu izmed teh mladih rokometašev 
nato omogočimo prodor v tujino, bomo tega še toliko bolj 
veseli. Nedvomno si želim tudi, da bi nas podjetje Gorenje tudi v 
prihodnje podpiralo pri našem delu. Mi se bomo na drugi strani 
po najboljših močeh trudili, da tudi rezultati ne bodo izostali!
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Si nova barvica v škatlici barv. Katera barva si, in zakaj?
Modra, ker je to barva morja.

O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
Če se le da na ničesar. Skušam biti osredotočen na vožnjo.

Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Lev, posebnega razloga nimam.

Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Rokometno Ligo prvakov.

Narava ali playstation?
Narava. Igric ne maram.

Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Želja po delu in boljših rezultatih.

Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
Crvena zvezda.

Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga 
bi izbral in zakaj?
Charlize Theron. Zanimiva igralka je.

Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Ogled dobrega filma ali serije.

Sanjski avto:
Ni mi pomembna znamka ali model, le da me pripelje varno na 
cilj.

Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Uf, o tem pa res še nisem razmišljal. Osa Pika, ti vse opazuješ, 
vse vidiš. Imaš kakšno idejo? 

Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina in rokomet.

Česa se na smrt bojiš?
Višine, kokoši in balonov.

Pesem tvoje mladosti:
Bilo jih je mnogo, ne bi mogel izbrati le ene.

Katere tri stvari bi vzel na samotni otok? (ob Osi Piki, seveda)
Kratke hlače, natikače in pivo.

Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš življenja?
Trenutno brez računalnika.

Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad katerim delom 
Zemlje bi letel z menoj?
Nad Maldivi.

inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika

Luka Mitrović
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,8 l/100 km in 112 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,00244x1011 g/km, trdi delci: 0,00021 g/km, število delcev: 9,51. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 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.
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 ww.porscheleasing.si.

NOV AVTO ZA 1 % NA MESEC

1 % = 158 € / MESEC
= 15.800 €OCTAVIA 

COMBI FAMILY

FINANCIRANJE  
1% NA MESEC  
+ ŠKODA BON

1%+

Skoda1procentOctavia Praprotnik9ka210x297 V01.indd   1 9. 11. 2016   13:45





ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

NAVODILA ZA UPORABO:



SPONZORJI

ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

NAVODILA ZA UPORABO:




