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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.

gorenje.si

Retro

UvODNik

Novoletne želje
Ko vstopimo v december, se marsikdo hote ali nehote
posveti ocenjevanju preteklega leta, snuje načrte
za prihodnjih ducat mesecev ali pa združi oboje. V
uvodnikih naše priljubljene 9ke smo oboje že počeli,
saj si v našem klubu zares iskreno želimo, da bi bili
vsi z nami povezani deležniki čim bolje, redno ter
odprto obveščeni o vsem, kar je in bo storjeno v
črno-rumenem osjem gnezdu. Ker se preteklosti ne
da spremeniti, bomo tokrat nekaj več črnila natisnili
zavoljo pogleda v prihodnost.
V RK Gorenje Velenje z letom 2017 še trdneje in
bolj usmerjeno vstopamo v novo ero, ki bo v skladu
z načrti trajala do konca sezone 2019/20. Dotlej
smo si zadali nekaj smernic, od katerih ne želimo
odstopati. Podali smo se na pot finančne sanacije,
klub postopoma preoblikujemo v rokometni razvojni
center, pri članski ekipi smo proračun zmanjšali v
okvire, ki jih s trenutnimi sredstvi lahko zmoremo,
vse dodatne finančne prelive bomo načrtno vlagali v
pogon mlajših starostnih kategorij, dobro nastavljeno
sodelovanje z Rokometno šolo Sebastjana Soviča
in RD Slovenj Gradec 2011 bomo še okrepili, veliko
energije bomo še naprej posvečali promociji
rokometa v Šaleški dolini, trudili se bomo na področju
odnosov z javnostmi ter sodobnih medijev … Skratka
vse z željo, da bomo lahko brez lažne skromnosti pred
RK Gorenje Velenje lahko uporabili pridevnike, kot so
sodoben, finančno vzdržen, jasen, priljubljen, sprejet.
O tem, ali nam uspeva oziroma nam bo uspelo,
boste lahko sodili vsi, ki ste s klubom povezani, ga
imate radi, z njim in zanj živite. Vsekakor vam lahko
zagotovimo, da se v organizaciji vsi trudimo, da bi
bili uspešni, prepoznavni, da bi delali več in bolje.
Zagotovo smo pri tem naredili kakšno napako, brez
dvoma kakšno še bomo. A kdor dela, tudi greši. In
vsekakor bomo delali naprej, četudi bo to pomenilo,
da bomo naredili kakšno napako (pre)več. S tem
živimo in bomo še naprej, vsakdo, ki pa bo pripravljen
gledati s srcem, pa bo v našem kolektivu lahko
začutil predanost, iskrenost in željo po napredku. In
vseh teh čudovitih vrednot vam čim več želimo tudi
prihajajočem letu 2017. Letu, ki naj se zalesketa v
rumeno-črnih odtenkih s kančkom zlatega sijaja.
Srečno novo leto in mirne božične praznike!
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TANJA
KOCMAN

TIM KORRI ES
KO

JUTRO NA HITRADIU CENTER
Denis Lesnik pa to ne vidiš vsaki dan!!!!!
1
Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙
Blaž Sakelšek Nastja Robnik mislim, da Kori odlično
imitira mene še boljše pa Tanja tebe!
3
Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙
Anja Emeršič Hahah kake face
Like ∙ Reply
Xeniya Ses Hahahahaha budaleeee
1
Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙
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PrEDSTaViTEv EkiP

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

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

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:

25,2 leti

189,6 cm

91,9 kg

trener

8. 8. 1966

Marko Oštir

pomočnik trenerja

7. 6. 1977

Matej Kramer

bio-vital operater

22. 7. 1974

vodja ekipe

16. 3. 1956

trener za telesno pripravo

29. 3. 1977

STROKOVNI ŠTAB
Borut Plaskan

Gorazd Hostnik
Morten Seier Larsen

ELEKTRIKA
PO IZJEMNI CENI
Povežite storitve za dom

PRIHRANEK
TUDI VEČ KOT

200
¤
LETNO

*

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.

Prihodnost nas navdušuje.
www.telekom.si

*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
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PrEDSTaViTEv EkiP

Telekom Veszprem
št. dresa

ime in priimek

3

Peter Gulyas

4

Gergo Ivancsik

5

Istvan Timuzsin Schuch

12

Adam Borbely

13

Momir Ilić

igralno mesto

rojen

višina

teža

državljanstvo

desno krilo

4. 3. 1984

200 cm

105 kg

MAD

levo krilo

30. 11. 1981

190 cm

86 kg

MAD

krožni napadalec

5. 6. 1985

197 cm

109 kg

MAD

vratar

22. 6. 1995

196 cm

118 kg

MAD

levi zunanji

22. 12. 1981

198 cm

107 kg

SRB

14

Aron Palmarsson

srednji zunanji

19. 7. 1990

193 cm

94 kg

ISL

16

Roland Mikler

vratar

20. 9. 1984

190 cm

101 kg

MAD

17

Dragan Gajić

desno krilo

21. 7. 1984

188 cm

84 kg

SLO

18

Andreas Oliver Nilsson

krožni napadalec

12. 4. 1990

197 cm

116 kg

ŠVE

19

Laszlo Nagy

desni zunanji

3. 3. 1981

207 cm

116 kg

MAD

21

Marko Kopljar

desni zunanji

12. 2. 1986

210 cm

108 kg

HRV

22

Inal Aflituin

srednji zunanji

22. 3. 1988

183 cm

85 kg

RUS

23

Cristian Ugalde

levo krilo

19. 10. 1987

187 cm

80 kg

ŠPA

24

Gašper Marguč

desno krilo

20. 8. 1990

180 cm

84 kg

SLO

25

Maria Jose Rodrigues Vaquero

srednji zunanji

5. 1. 1980

187 cm

98 kg

ŠPA

27

Ancsin Gabor

desni zunanji

27. 1. 1990

201 cm

109 kg

MAD

30

Mirsad Terzić

levi zunanji

12. 7. 1983

196 cm

105 kg

BIH

31

Blaž Blagotinšek

krožni napadalec

17. 1. 1994

202 cm

110 kg

SLO

32

Mirko Alilović

vratar

15. 9. 1985

200 cm

110 kg

HRV

33

Renato Sulić

krožni napadalec

12. 10. 1979

192 cm

108 kg

HRV

40

Mirko Milašević

levi zunanji

27. 7. 1985

196 cm

93 kg

MAK

45

Peter Schmid

srednji zunanji

6. 8. 1996

190 cm

93 kg

MAD

48

Zoltan Szita

srednji zunanji

10. 2. 1998

196 cm

89 kg

MAD

55

David Fekete

66

Mate Lekai

91

Ivan Slišković

96

Patrik Ligetvari

97

Toth Attila

levo krilo

23. 10. 1991

180 cm

82 kg

MAD

srednji zunanji

16. 6. 1988

190 cm

89 kg

MAD

levi zunanji

23. 10. 1991

197 cm

98 kg

HRV

levi zunanji

12. 2. 1996

200 cm

94 kg

MAD

desni zunanji

17. 3. 1997

193 cm

90 kg

MAD

POVPREČJE:

28,1 leto

194,1 cm

98,6 kg

glavni trener

15. 8. 1976

STROKOVNI ŠTAB
Javier Sabate Caviedes
Venio Losert

pomočnik trenerja

Josep Espar Moya

pomočnik trenerja

PrEDSTaViTEv GOSTOV

Prvak Lige SEHA Gazprom gostuje v
Rdeči dvorani
Velenjski rokometaši na svoji zadnji tekmi Lige SEHA Gazprom
v letu 2016 pričakujejo uglednega tekmeca. V Šaleško dolino
prihaja madžarski Telekom Veszprem, ena najboljših evropskih
ekip in prvak omenjenega regionalnega tekmovanja v minulih
dveh sezonah.
Večjih skrivnosti med Velenjčani in rokometaši iz Veszprema ni,
saj sta se ekipi na prvi medsebojni tekmi pomerili pred kratkim,
konec novembra. Madžarski prvaki so bili tedaj boljši s 36:27.
Najboljši strelec obračuna je bil z 10 goli Momir Ilić, pri Gorenju
Velenju jih je največ (6) dosegel Matjaž Brumen.
Klub iz Veszprema je vrsto let najboljše madžarsko rokometno
moštvo, saj mu v zadnjih 16 sezonah le enkrat (2000) ni
uspelo osvojiti lovorike državnega prvaka, skupno pa jih
ima v svojih vitrinah že 24. Še eno več premore v pokalnem
tekmovanju, številne uspehe pa je 39 letih obstoja dosegel
tudi v mednarodnih tekmovanjih. V Ligi prvakov je trikrat
zaigral v finalu (2002, 2015, 2016). Pohvali se lahko tudi z
dvema naslovoma zmagovalca Pokala EHF (1992, 2008), kot že
omenjeno pa so v zadnjih dveh sezonah postali tudi prvaki v Ligi
SEHA Gazprom.
V Telekomu Veszpremu igra 15 tujih igralcev, od tega trije
Slovenci – reprezentanta Gašper Marguč (DK, 180 cm, 1990)
in Blaž Blagotinšek (KN, 202 cm, 1994) ter nekdanji član
izbrane vrste Dragan Gajić (DK, 188 cm, 1984). Član Telekoma
Veszpréma je tudi Momir Ilić (LZ, 198 cm, 1981), ki je v dresu
Gorenja Velenja gole zabijal med letoma 2004 in 2006. Slednji
je s slabimi petimi goli na tekmo najboljši strelec ekipe v
regionalnem tekmovanju. Sledita mu Gajić in Marguč, v vratih
pa blesti Madžar Ronald Mikler (190 cm, 1984), ki v tej sezoni
ubrani več kot tretjino strelov.

KLUBSKAIZKAZNICA:
Uradno ime: Veszprémi Kézilabda Sport Egyesület
Država: Madžarska
Kraj: Veszprem
Leto ustanovitve: 1891
Državni prvak: 24x (1985, 1986, 1992–1995, 1997–1999,
2001-2006, 2008–2016)
Pokalni prvak: 25x (1984, 1988–1992, 1994–1996, 1998–
2000, 2002–2005, 2007, 2009–2016)
Zmagovalec Pokala EHF: 2x (1992, 2008)
Zmagovalec Lige SEHA Gazprom: 2x (2015, 2016)
Finalist Lige prvakov: 3x (2002, 2015, 2016)
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FoTOGALERiJA

RK Celje PL : RK Gorenje Velenje
34:28 (15. november 2016)
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inTErvju

MEGA INTERVJU:

Niko Medved,
kapetan RK Gorenje Velenje
Niko Medved se za rokometno žogo že od malih nog
podi v dresu RK Gorenje Velenje. Rokometaš, ki se
najbolje znajde na položaju levega krila je v članskem
moštvo debitiral pri 17 letih in sodeloval pri vseh
največjih uspehih kluba, danes pa uspešno nastopa
tudi v vlogi kapetana.

Član RK Gorenje Velenje si že od malih nog. Kako se
spominjaš začetkov v rokometu?
Najprej smo se z rokometom seveda srečali v osnovni soli,
nato pa so nas nekaj povabili na trening v Rokometni klub
Gorenje Velenje. Takrat sem vzljubil to igro in tako je še danes.
Spominjam se, kako smo s prijatelji vsak dan hodili v šolo z
dvema torbama – ena je bila šolska, druga pa za trening. Takoj
po koncu pouka smo odhiteli v Rdečo dvorano na trening. Vse
to se je povrnilo, ko me je pri 17 letih v člansko ekipo poklical
Ivica Obrvan.
Si se preizkušal tudi v kakšnem drugem športu?
Starša sta me od malih nog vzpodbujala, da se preizkusim
v čim več različnih aktivnostih. Tako sem kot v mladih letih
treniral nogomet, košarko, karate, plavanje, rokomet in še kaj
bi se našlo.
Si že od nekdaj želel biti rokometaš?
Če ne bi postal poklicni rokometaš, bi najverjetneje bil
pravnik.
Kako se spominjaš debija v članski ekipi?
Prvo člansko tekmo sem odigral pri 17 letih in dosegel dva
gola. Veselje je bilo veliko. Že od malih nog sem si želel
zaigrati za domače člansko moštvo, nato pa se ti kar naenkrat
sanje začnejo uresničevati. Občutke, ki te prevzamejo v tistih
trenutkih, si bom zapomnil za vedno.
Kako se je v teh letih, odkar si član velenjskega kluba, ta
spreminjal?
Razvoj kluba je v tem času potekal postopoma. Kar se tiče
rezultatov, so se v tem obdobju dosegali najboljši dosežki. V
organizacijskem vidiku, pa mislim da je klub trenutno na visoki
ravni in še vedno raste.
Z Gorenjem si že bil državni prvak, sedaj pa je Celje
nepremagano že več kot 1000 dni. Kako doživljaš to obdobje?
Ob vsem naslovih državnega prvaka sem bil del članske
ekipe. Poleg državnih naslovov so tu še Superpokal, osmina
finala Lige prvakov, finalni turnir in finale Pokala EHF ... Na
dejstvo, da sem bil prisoten pri vseh največjih uspehih našega
kluba, sem zelo ponosen. Trenutno je za nami daljše obdobje,
v katerem nam nikakor ne uspe premagati rivalov iz Celja.
Ampak tudi ta niz bomo s fanti zasukali v naš prid!

Nazadnje te je selektor Veselin Vujović uvrstil med rezerve za
reprezentančno akcijo.
O širšem reprezentančnem seznamu ima vsak svoje mnenje,
tudi jaz. Uvrstitve v izbrano vrsto bi bil zelo vesel, zato bom
tudi v prihodnje trdo treniral in se trudil. Kaj več pa o tem raje
ne bi …
Kakšna se ti zdi nova usmeritev kluba in delovanje novega
vodstva?
Mislim, da klub z novo usmeritvijo deluje v pravi smeri.
Nekoliko več je dogajanja, popestritve na tekmah,
promocijskih aktivnosti … Klub je pripravil tudi odmeven
flash mob, pojavila se je podoba maskote ose Pike. Vse to
pripomore k prepoznavnosti in rasti kluba, kar je vsekakor
pozitivno.
Kakšne cilje imaš v tej sezoni kot posameznik in kaj si želiš z
ekipo?
V tej sezoni si želim državnega in pokalnega naslova ter, jasno
čim višje uvrstitve v Ligi SEHA Gazprom. Gledano z lastne
perspektive si želim boljših predstav na vsaki tekmi v vseh
tekmovanjih ter da bi s tem ekipi v kar največji meri pomagal
do želenih ciljev.
Kakšni so tvoji rituali pred tekmo?
Pred začetkom dvoboja imam rad predvsem mir, da se lahko
dobro pripravim. Imam nekaj manjših ritualov, ki pa jih bom
zadržal zase.
Kako se razlikujeta vlogi igralca in igralca kapetana?
Kot kapetan se počutiš odgovornega za celotno ekipo. Si tudi
vez med trenerjem in igralci ter vodstvom kluba in igralci. V
tej sezoni imamo v ekipi tudi kar nekaj mladih igralcev, ki kdaj
potrebujejo dodaten nasvet, kakšno vzpodbudo ali pomoč.
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Tukaj sta tudi Alem Toskić in Matjaž Brumen, ki s svojimi
izkušnjami veliko pripomoreta.
Za kaj kot kapetan skrbiš v ekipi?
V ekipi imamo interna pravila, za katera skrbim, da se jih vsi
igralci držijo. Četudi zaradi tega kdaj pride do slabe volje.
S fanti imate pripravljen poseben »fond«, v katerem se zbira
denar ob »prekrških«.
V primeru kršenja internih pravil imamo predpisane kazni.
Letos se je v našo »kasico«, kot jo imenujemo, nabralo že kar
nekaj denarja, tako da smo bili kar »pridni«. Sem sodi vse –
od zamujanj na treninge in sestanke, pozabljanja opreme,
izključitve zaradi ugovarjanja sodnikom, neurejenosti
garderobe in še veliko drugega ... Kazni s ponavljanjem tudi
rastejo. V ekipi je nekaj posameznikov, ki še nikoli niso plačali
kazni, je pa tudi nekaj takšnih, ki so stalne stranke (smeh). O
imenih raje ne bi, prepuščam vaši domišljiji, da ocenite, kdo
največkrat kaj pozabi oziroma ušpiči.
Kateri je bil najtežji trenutek na tvoji športni poti?
Zagotovo tisti, ko se mi je po šestih mesecih odsotnosti z
igrišča in z mislijo, da je rehabilitacija zaključena, na prvi
prijateljski tekmi huda poškodba ponovila. Nato sem izvedel,
da bom moral ponovno na operacijo ter da bo rehabilitacija
še daljša od prve. Tako sem bil iz rokometnih igrišč odsoten
skoraj leto in pol. In to ravno okoli 19. in 20. leta, ko igralec
najbolj potrebuje igranje tekem in treninge. Res sem moral
veliko nadoknaditi. Da sem se sploh lahko vrnil na igrišča, je
bilo potrebno veliko moči – psihične in telesne. Pri tem mi je
bila stalno v oporo moja družina, za kar sem ji zelo hvaležen.
Imel pa sem podporo tudi v klubu ter pri takratnih trenerjih, za
kar sem resnično hvaležen tudi njim!

Ekipa Gorenja ima trenutno precej težav s poškodbami. Si že
bil kdaj priča tolikšnim težavam?
Trenutno zdravstveno stanje v naši ekipi je zelo slabo. Ampak
tako pač je. Poškodbe vedno pridejo v nepravem času. Zato
moramo tisti, ki smo sposobni igrati, na igrišču prikazati še več.
Imaš športnega vzornika?
Moj športni vzor je Michael Jordan. Že kot otrok sem imel
po stenah razobešene njegove posterje. Je enostavno eden
najboljših športnikov vseh časov.
Zaradi tega spremljaš tudi košarko?
Rad spremljam vse športe. Ogledam si tudi kakšno dobro
tekmo Lige NBA ali nogometni El Classico, zaradi katerega
imamo včasih v garderobi dvoboje, odvisno, seveda, od tega,
kdo zmaga.
Je bil tudi današnji trener Borut Plaskan tudi kdaj tvoj vzor?
Borut Plaskan je legenda velenjskega kluba in velik človek. Z
njim ob boku mi na žalost ni uspelo zaigrati, saj sva se časovno
ravno za malo zgrešila. On je namreč zaključeval kariero, jaz
pa sem prihajal v člansko moštvo.
Kaj te sprošča, kakšni so tvoji hobiji?
Prosti čas najraje izkoristim za ogled kakšnega dobrega filma,
za druženje z družino in prijatelji ali za sprehod s psom.
Leto 2016 se počasi izteka.
Bralcem 9ke bi sporočil, da naj nas še naprej vzpodbujajo
ter prihajajo na tekme v Rdečo dvorano, saj nam je z njihovo
podporo veliko lažje. Vsem navijačem in podpornikom kluba bi
zaželel mirne in blagoslovljene praznike ter vse dobro v letu
2017.

FoTOGALERiJA

Füchse Berlin : RK Gorenje Velenje
29:32

(26. november 2016)
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foto mEsEca
DEcEmBEr
V akciji: Blaž Kleč
Foto: Goran Vadlja Kamenjašević
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RK Gorenje Velenje : RK PPD Zagreb
27:26 (6. december 2016)
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inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika

Blaž Kleč

Si nova barvica v škatlici barv. Katera barva si, in zakaj?
Rumena, ker simbolizira sonce, veselje, srečo in optimizem.
O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
Koliko je še oddaljen cilj. 
Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Ptica, ker je svobodna.
Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Rokometno tekmo med PPD Zagrebom in Rhein-Neckar Löwen.
Narava ali playstation?
Oboje, odvisno od dneva.
Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Nove stvari in doseženi cilji.
Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
AC Milan.
Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga
bi izbral in zakaj?
Tino Maze, ker je najboljša športnica.
Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Tenis.
Sanjski avto:
Range Rover.

Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Uf, o tem pa še nisem razmišljal. 
Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina.
Česa se na smrt bojiš?
Nepredvidljive bolezni.
Pesem tvoje mladosti:
Led s severa Big Foot Mame.
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 elektrike.
Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad katerim delom
Zemlje bi letel z menoj?
Nad Ameriko.

Logistika spodbuja življenje,
mi spodbujamo logistiko

www.milsped.com
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Na mladih osicah velenjski rokomet stoji
Star pregovor pravi, da na mladih svet stoji. Tako je bilo v
preteklosti in zagotovo bo tako tudi v prihodnosti. Da so
mladi prihodnost družbe, se verjetno vsi strinjamo, enako
je pri prihodnosti RK Gorenje Velenje. Od prihoda novega
vodstva še precej bolj načrtno, jasno in v sladu z dolgoročno
vizijo.
V klubu uspešno poteka finančna sanacija, o kateri je bilo
prelitega že kar nekaj črnila. Vsak evro, ki ostane, vodstvo
kljub vsemu nameni delovanju mlajših selekcij, katerih
nadobudni rokometaši se v novi sezoni uspešno kosajo z
vrstniki širom Slovenije. Za decembrsko izdajo revije 9ka
je o delovanju mladinskega pogona RK Gorenje Velenje
spregovoril njegov koordinator Tomaž Juršič.
Pred novo sezono je velenjski mladinski pogon doživel
preobrazbo.
Junija, ko se je končala prejšnja sezona, smo v mlajših
selekcijah naredili načrt za oblikovanje mladinske ekipe, saj je
njen končni produkt in posledično število igralcev, ki prehajajo
v člansko ekipo, zelo pomemben. Naša mladinska ekipa je
ravno iz tega vidika zelo mlada. V povprečju je najmlajša med
vsemi, saj naši nosilci igre večinoma rojeni leta 1999 in 2000,
torej dve do tri leta mlajši od konkurence.
Mladinska ekipa je dobila nekaj okrepitev.
V klub smo pripeljali vratarja Miljana Vujovića, krožnega
napadalca Urbana Starca ter desno krilo Ibrahima Haselića,
saj na teh igralnih mestih primernih domačih igralcev, na
žalost, nismo imeli. Novi fantje se v Velenju zelo dobro
znajdejo, kljub temu, da so tukaj le nekaj mesecev. Prav tako
zelo hitro napredujejo tudi na treningu, premorejo potencial.
Celotna mladinska ekipa je sestavljena tako, da lahko z
optimizmom zremo v prihodnost in vsi srčno upamo, da bomo
lahko v prihodnje prav iz mladinskih vrst redno dopolnjevali
člansko ekipo.
Kaj učite mlade rokometaše?
Poleg rokometa v klubu fantom kot prioriteto zastavljamo
tudi šolanje. Igralci morajo korektno in redno opravljati svoje
šolske obveznosti. Sedaj, ko bo na sporedu polletje, so fantje,
seveda ob soglasju staršev, dolžni trenerju prinesti obvestila
o uspehu. Skoraj dvakrat tedensko se trenerji z rokometaši
na treningu pogovarjamo tudi o šoli. V klubu nimamo pravila,
da bi fantom v primeru slabih ocen prepovedali prihajanje
na treninge, jim pa polagamo na srce, da je šolanje zelo
pomembno.
Kako potekajo treningi vaši selekcij starejših dečkov?
Fantje zelo radi prihajajo na treninge, na katerih največ
pozornosti posvečamo igri 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, in posledično
tudi 6 na 6. Le takšen način dela vodi k dobrim rezultatom.
Je rezultat v vseh selekcijah primarnega pomena?
V mlajših kategorijah rezultat ni v prvem planu, ob tem pa
je potrebno poudariti, da le tega ne smemo zanemarjati. V
primeru, da bi vse tekme izgubili za 15 golov, bi to pomenilo,
da nečesa ne delamo prav. Tako pa smo v vseh selekcijah zelo
konkurenčni in, kot sem že poudaril, postavljamo temelje za
dolgoročno delo. Pri mladincih, manj pri kadetih, je rezultat

že pomemben, saj so to starostne skupine, pri katerih je
potrebno gledati tudi na rezultat.
Kakšne so želje kluba pri mlajših selekcijah?
Zagotovo si želimo vrniti mladinsko ekipo v prvo ligo – v
tej sezoni nam zelo dobro kaže. V ta namen smo junija tudi
pripeljali okrepitve. Pri kadetih se bo bolj resno delo pričelo
šele v prihodnjem letu, ko se bodo oblikovale polfinalne
skupine. Tam nas bo čakalo res težko delo. Naši rokometaši
se bodo namreč pomerili z ekipo iz Celja, ki v tej sezoni
v predtekmovanju nastopa v skupini jug. Prav tko bosta
veliki konkurentki ekipi Krškega ter Rudarja, ki imata v tej
generaciji obetavne rokometaše.
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Mlajši dečki A – RKGV : RK Maribor Branik
28:8 (1. december 2016)
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#OSICE RazmišLJaJO

Starejši dečki RK Gorenje Velenje

OTROČJE
LAHEK
IZRAČUN
= 15.800 €
1 % = 158 € / MESEC

OCTAVIA
COMBI FAMILY

1%+

FINANCIRANJE
1% NA MESEC
+ ŠKODA BON

NOV AVTO ZA 1 % NA MESEC
PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
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.

NOVIČKE

Ko s šivanko v kolenu
živiš dobri dve desetletji
Poškodbe so sestavni del športa, najtežje pa je, ko se ti
katera izmed njih pripeti prvič. Za Anžeta Ratajca, enega od
organizatorjev igre velenjskih rokometašev, je ta neželeni
dogodek v hujši obliki prvič prišel v letošnji jeseni. Na
slovenskem derbiju Lige SEHA Gazprom v Celju mu jo je zagodlo
desno koleno.
Kljub temu član slovenskih podprvakov optimistično zre v
prihodnost, z nasmeškom na obrazu pa se spominja manjše
drame, ki se mu je dogajala v zaključku novembra. Namesto hitre
diagnoze se je zanj začelo čakanje, saj mu zdravniško osebje
podrobnih pregledov ni moglo opraviti. Razlog je bil naravnost
neverjeten. V poškodovanem kolenu se je nahajal kovinski tujek
– del igle, ki se mu je v tkivo zarila že okoli četrtega leta starosti.
In kako je sploh prišlo do tega? Vrnimo se v Anžetovo otroštvo.
»Zgodba je precej smešna. S starši smo v Trebnjem živeli v hiši
skupaj s starimi starši. Ko sem bil otrok sem se velikokrat igral
pri babici. Nekega dne je bila na klopi pri njej blazina. Ko sem
skočil nanjo, se je v moje koleno zapičila šivanka, ki je bila očitno
v blazini skrita že dalj časa,« pove rokometaš iz osjega gnezda.
Do njega je tedaj nemudoma pritekla babica Roža, ki je opazila,
kaj se je zgodilo. V dobri nameri je skušala izvleči iglo, a se je ta
prelomila.
»Kmalu po dogodku so me starši odpeljali k zdravniku, saj sem
zaradi nesrečnega dogodka vidno šepal. Rentgenska slika
je pokazala, da imam v kolenu res del šivanke, a so zdravniki
tedaj dejali, da se nahaja v mehkem tkivu kolena, zato ni bi bilo
potrebe, da bi mi jo operativno odstranili,« nadaljuje Trebanjec.
Slednjega je del igle tako do pred kratkim spremljal na vsakem
koraku, a ga po njegovih besedah v vsakdanjem življenju ali pri
igranju rokometa ni niti enkrat oviral.
Leta so minevala, spomin na nesrečen pripetljaj pa je odtaval
v pozabo. Vse do pregleda po poškodbi v celjski bolnišnici. »Na
pregled z magnetno resonanco sem v bolnišnico odšel povsem
brezskrbno. Toda, ko se je preiskava začela, je medicinsko
osebje v nekaj sekundah priteklo do mene in mi dejalo, da imam
v kolenu nekaj kovinskega,« pripoveduje Anže, ki tedaj tega
pojava ni znal razložiti.
Naslednji dan so ga napotili na preiskavo z rentgenom, ki je
le še potrdila slutnje. »Zdravniki so s preiskavo ugotovili, da
se v kolenu nahaja nekakšna palčka. Vprašali so me, če sem
v otroštvu kdaj padel na parket. Pojasnil sem jim, da so padci
še danes del mojega vsakdana (smeh), a da se ne spomnim
nobenega primera, ko bi se mi ob tem pod kožo zarila kakšna
trska,« nadaljuje nesrečnik z osjega gnezda. Zagato je naposled
rešil telefonski klic mami Bernardi, ki je sina opomnila na
dogodek iz otroštva. Naposled so kirurgi z manjšim posegom
nesrečno šivanko uspešno odstranili. Po opravljenih podrobnih
preiskavah velenjska štiriintridesetica sedaj nadaljuje
rehabilitacijo poškodbe.
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INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA,
INTELIGENTNA PONUDBA.
NISSAN

JUKE

NISSAN

QASHQAI

7 LET JAMSTVA*

NISSAN

X-TRAIL

5 LET VZDRŽEVANJA**

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

www.malgaj.com

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.

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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RazvEDRiLo

NAGRADNA IGRA
1.

Poveži oštevilčene pike po pravilnem zaporedju.

2. Izreži označen del te strani.
3. Izrezek s spodaj izpolnjenimi podatki pošlji na RK
Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
(s pripisom nagradna igra) ali pa izrezek osebno prinesi v
klubsko pisarno ob Rdeči dvorani.
IME IN PRIIMEK:
IME IN PRIIMEK STARŠA:
E-POŠTA:
TELEFON:
1. NAGRADA: plišasta maskota RK Gorenje Velenje osa Pika
2. in 3. NAGRADA: navijaški šal RK Gorenje Velenje
Izrezke za sodelovanje v nagradni igri zbiramo do petka, 13. januarja 2017,
do 12. ure. Nagrajenci bodo isti dan objavljeni na spletni strani, o načinu
prevzema nagrade pa bodo obveščeni po pošti.

SPONZORJI

