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UvODNik

V RK Gorenje Velenje smo premor v času svetovnega 
prvenstva za moške, ki se je nedavno končalo v Franciji, 
izkoristili za trdo delo in pripravo na drugi del sezone, 
za nas, vsaj v povezavi s člansko ekipo, enega od najbolj 
pomembnih obdobij v zadnjih letih. S februarjem se 
namreč za najstarejše »ose« prek pol ducata preostalih 
tekem Lige SEHA Gazprom začenja odštevanje do 
začetka končnice državnega prvenstva (ta se bo 
začela v drugi polovici marca) ter do finalnega turnirja 
Pokala Slovenije, ki bo na sporedu tretji aprilski konec 
tedna, natančneje v soboto, 15., in v nedeljo, 16. aprila. 
Četudi smo proračun članskega moštva pred sezono 
zmanjšali za 15 odstotkov, pa naši cilji niti slučajno niso 
skromni. Odkrito si želimo vsaj dvojega: vsaj en naslov 
slovenskega prvaka – bodisi državni, bodisi pokalni –, ob 
tem pa bomo naredili vse, da prekinemo prek 1000 dni 
trajajoč post pri veselju nad najslajšo zmago, zmago nad 
spoštovanimi sosedi iz RK Celje PL.

Članska ekipa, s katero po uvodnih tekmah Lige SEHA 
Gazprom – po domači proti skopskemu Vardarju nas 
v sredo ob 20.00 čaka dvoboj v gosteh proti hrvaški 
ekipi NEXE Našice (prenos na Šport TV) – gremo na 
štiridnevne priprave, na katere smo povabili tudi 
najbolj nadarjene mladince in kadete, bo vse bolj 
postajala prostor za razvoj mladih, s katerimi se v 
»osjem gnezdu« znova dela tako, kot se slovesu RK 
Gorenje Velenje pritiče. Vse bolj je jasno, da je bil model 
vzporedne finančne sanacije in postopnega prehoda 
k razvojnemu centru izbran pravilno ter da so, kljub 
temu, da gre za dolgotrajni proces, prvi obrisi novih 
smernic že vidni. Naše selekcije mlajših starostnih 
kategorij so vse uspešnejše, a želimo poudariti, da ne 
zdaj ne v prihodnosti novo vodstvo kluba kakovosti 
dela ne bo enačilo le s tekmovalnimi dosežki, rezultati. 
Jasno, vrnitev mladincev v prvoligaško druščino je nuja, 
številne zmage kadetov ter vseh kategorij starejših in 
mlajših dečkov godijo, a pravo ogledalo uspešnosti dela 
z mladimi je po našem mnenju število domačih fantov, ki 
se bodo prebili v našo člansko ekipo. 

Še naprej bomo delali trdo, drugače, s širokim pogledom 
in dolgoročnimi usmeritvami. Prepričani smo, da smo 
na pravi poti in da se Gorenjeva rokometna indukcijska 
plošča že ogreva na temperaturo, ko je našim tekmecem 
vse bolj vroče. In prav je tako. Le konkurenca, ozaljšana 
s poštenim bojem, bo dajala rezultate. In tudi ti bodo 
prišli. Zanesljivo!
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NapoVEDNik TEkEm

koLofON

LIGA SEHA GAZPROM
NEXE NAŠICE : GORENJE VELENJE
8. 2. 2017, ob 20.00, Našice, Hrvaška

LIGA SEHA GAZPROM
METALURG SKOPJE : GORENJE VELENJE

21. 2. 2017, ob 17.45, Skopje, Makedonija

LIGA SEHA GAZPROM
GORENJE VELENJE : MEŠKOV BREST

25. 2. 2017, ob 18.00, Rdeča dvorana, Velenje

LIGA SEHA GAZPROM
GORENJE VELENJE : TATRAN PREŠOV

1. 3. 2017, ob 19.00, Rdeča dvorana, Velenje

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

Prihaja 
drugi del sezone

LIGA SEHA GAZPROM
IZVIDJAČ CO : GORENJE VELENJE

7. 3. 2017, ob 18.00, Ljubuški, Bosna in Hercegovina

FINALNI TURNIR POKALA SLOVENIJE
15. in 16. 4. 2017



www.milsped.com

Logistika spodbuja življenje, 
      mi spodbujamo logistiko
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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

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

STROKOVNI ŠTAB

Borut Plaskan glavni 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

www.milsped.com

Logistika spodbuja življenje, 
      mi spodbujamo logistiko
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Vardar Skopje
št. dresa ime in priimek igralno mesto rojen višina teža državljanstvo

1 Arpad Šterbik vratar 21. 11. 1979 200 cm 119 kg SRB

5 Stojanče Stoilov organizator igre 20. 4. 1987 191 cm 110 kg MAK

7 Vlado Nedanovski levo krilo 23. 6. 1985 182 cm 80 kg MAK

9 Martin Popovski desno krilo 26. 8. 1994 177 cm 75 kg MAK

12 Strahinja Milić vratar 22. 12. 1990 198 cm 130 kg SRB

13 Rogerio Fereirra Moraes organizator igre 11. 1. 1994 204 cm 125 kg BRA

15 Jorge Maqueda desni zunanji 6. 2. 1988 195 cm 102 kg ŠPA

16 Daniel Gjorgjeski vratar 8. 12. 1993 185 cm 80 kg MAK

17 Alexander Dereven levi zunanji 26. 3. 1992 196 cm 88 kg RUS

18 Igor Karačić srednji zunanji 2. 11. 1988 192 cm 94 kg HRV

19 Alex Dujshebaev desni zunanji 17. 12. 1992 187 cm 84 kg ŠPA

20 Ilija Abutović levi zunanji 2. 8. 1988 202 cm 99 kg SRB

21 Joan Canellas levi zunanji 30. 9. 1986 198 cm 100 kg ŠPA

22 Ivan Dimitrovski levo krilo 2. 4. 1998 180 cm 80 kg MAK

25 Luka Cindrić srednji zunanji 5. 7. 1993 185 cm 89 kg HRV

26 Petar Angelov vratar 11. 10. 1980 192 cm 103 kg MAK

27 Ivan Čupić desno krilo 27. 3. 1986 177 cm 84 kg HRV

31 Timur Dibirov levo krilo 30. 7. 1983 180 cm 74 kg RUS

33 Danil Šiškarev desno krilo 6. 7. 1988 190 cm 85 kg RUS

34 Vuko Borozan levi zunanji 9. 4. 1994 203 cm 105 kg ČGO

50 Aleksander Dimovski srednji zunanji 28. 2. 1996 187 cm 79 kg MAK

70 Risto Vujačić desni zunanji 4. 12. 1993 185 cm 85 kg ČGO

77 Toshe Onchev srednji zunanji 27. 12. 1996 180 cm 80 kg MAK

93 Mijajlo Marsenić organizator igre 9. 3. 1993 202 cm 107 kg SRB

POVPREČJE: 26,7 let 190,3 cm 94,0 kg

STROKOVNI ŠTAB

Raul Gonzales glavni trener

David Davis Camara pomočnik trenerja
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Velenje gosti  
podprvake Lige SEHA Gazprom

PrEDSTaViTEv GOSTOV 

Po reprezentančnem premoru se rokometno dogajanje seli 
nazaj v klubska okolja. Nadaljuje se tudi Liga SEHA Gazprom, ki 
v Velenje prinaša premierno uradno tekmo v letu 2017. Prva 
februarska nedelja je v Rdeči dvorani rezervirana za obračun z 
makedonskim prvakom, moštvom Vardarjem iz Skopja. 

Slednji je bil sprva del istoimenskega skopskega športnega 
kluba, po 14 letih pa se je leta 1961 podal na samostojno 
pot. Razcvet rokometnega kluba se je začel po razglasitvi 
neodvisnosti. V domovini je bil namreč z izjemo sezone 
2004/05, ko je osvojil četrto mesto, vselej uvrščen na eno 
izmed prvih dveh mest v državnem prvenstvu. V zadnjih 
sezonah uspešno bije boj z mestnim rivalom Metalurgom, saj 
je osvojil zadnja dva naslova državnega prvaka ter tri lovorike 
v pokalnem tekmovanju. Skupno jih v Vardarjevih vitrinah 
najdemo že 10 oziroma 11.

Najuspešnejšo makedonsko ekipo vodi 47-letni španski 
strateg Raul Gonzales, ki je na trenerski stolček sedel januarja 
2014. V igralskih časih je bil Gonzales tudi član španske 
reprezentance, s katero je leta 1996 v Atlanti osvojil bronasto 
olimpijsko odličje. Njegovi izbranci z 38 točkami s 15 tekem (12 
zmag, 2 remija in poraz) trenutno zasedajo vrh lestvice Lige 
SEHA Gazprom. Makedonski klub se lahko pohvali, da je kot 
prvi (sezona 2011/12) osvojil omenjeno regionalno tekmovanje, 
skupno pa si je v njem do danes priboril dve lovoriki – prvak je 
bil tudi v sezoni 2013/14–, prav tolikokrat pa v finalu doživel 
poraz (2012/13, 2015/16).  

Rokometaši iz Skopja v tej sezoni uspešno nastopajo tudi 
v Ligi prvakov. V skupini B trenutno s šestimi zmagami in 
tremi porazi zasedajo tretje mesto. Med drugimi so na kolena 
spravili zasedbo poljskih Kielc. Trenutne evropske klubske 
prvake so v doma ugnali kar s 40:34.

KLUBSKA   IZKAZNICA:

Uradno ime: Rakometniot Klub Vardar Skopje

Država: Makedonija

Kraj: Skopje

Leto ustanovitve: 1961

Državni prvak: 10x (1998/99, 2000-2004, 2006/07, 
2008/09, 2012/13, 2014-2016)

Pokalni prvak: 11x (1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 
2008, 2012, 2014-2016)

Zmagovalec Lige SEHA Gazprom: 2x (2011/12, 2013/14)

Finalist Lige SEHA Gazprom: 2x (2012/13, 2015/16)

Polfinalist Pokala EHF: 3x (1998/99, 2004/2005, 
2010/2011)

V Ligi SEHA Gazprom je Vardar druga najbolj učinkovita ekipa, 
saj v povprečju dosega dobrih 33 golov na tekmo. Največ na eni 
tekmi so jih rokometaši, katerih poimenovanje je povezano z 
mogočno reko, ki teče skozi makedonsko prestolnico, nasuli 
Izvidjaču (42:30). Tedaj v ekipi ni bilo izvrstnega Timurja 
Dibirova (LK, 180 cm, 1983), ki v povprečju na tekmah sicer 
dosega 5,8 gola. Skupno jih je ruski reprezentant, ki je nastopil 
tudi na minulem svetovnem prvenstvu v Franciji, v tej sezoni 
dosegel že 70, kar ga uvršča med najboljše strelce tekmovanja.  
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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 

Postava  mEsEca



ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

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

NAVODILA ZA UPORABO:



Herz Šmartno : Gorenje Velenje 
24:40      (22. december 2016) 13FoTOGALERiJA



foto mEsEca
februar
V akciji: Kenan Pajt
Foto: Goran Vadlja Kamenjašević





FoTOGALERiJA 1. Memorial Franca Poloviča st. v Dobovi   
(14. januar 2017)16
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MEGA INTERVJU: 
Marko Oštir, pomočnik 
trenerja članske ekipe

Kdo te je »okužil« z rokometom?
Z rokometom sem se začel ukvarjati predvsem po zaslugi 
mojega brata Benjamina, ki ga je prav tako treniral. Vse se 
je začelo v 4. razredu osnovne šole, ko smo se z družino iz 
Topolšice preselili v Velenje. Že takrat je bil, tako kot je danes, 
rokomet najbolj popularen šport v mestu. Tako rekoč oba 
razreda, moj in bratov, sta trenirala rokomet. Takrat smo 
trenirali zjutraj in popoldan, saj je šola potekala po izmenah. 

Sta imela z bratom kakšne dvoboje?
Ker je brat starejši, je bil tedaj tudi močnejši in večji, zato sem 
se vedno želel dokazovati in z njim tekmovati. Na igrišču in 
ulici smo večkrat najprej igrali tudi nogomet in košarko. Ker 
sem imel zdravo konkurenco že v družini, v kateri sem se želel 
vedno znova dokazovati proti bratu, je iz tega izhajala tudi 
moja kasnejša borbenost na igrišču. 

Igralsko športno pot si preživel na mestu krožnega 
napadalca.
Bil sem za glavo večji od vseh soigralcev ter obenem tudi bolj 
neroden, sem v igri na zunanjih položajih delal veliko škode. 
Tako so me poslali na črto. To se je zgodilo pri Ivanu Vajdlu. V 
mojih mlajših letih je vladal trend nižjih krožnih napadalcev. 
Na tem položaju se je znašel tudi moj brat, ko pa sem med 
člane prešel jaz, so se smernice začele obračati k močnejšim 
in višjim igralcem. A kasneje se je spremenilo tudi to. Ob koncu 
športne poti sem bil že sam malce majhen (smeh). 

V igralski karieri se ti je pripetilo precej zanimivih 
dogodivščin …
Ena izmed teh se je zgodila na tekmi proti Kopru, če se prav 
spomnim, v sezoni 2008/09, ko smo postali državni prvaki. 
Včasih je bilo tako, da te je sodnik za bolj grob prekršek 
najprej opozoril, potem si dobil rumeni karton, nato pa 
dvominutno kazen. Imeli smo navado, da smo tekmecu takoj 
pokazali, kdo je gospodar na igrišču. Ko so Koprčani prišli na 
gostovanje v Velenje, sem v prvi obrambni akciji storil prav to. 
Očitno nekoliko preveč intenzivno, saj sva oba z Mirkovićem 
konec tekme dočakala izven igrišča. Jaz z rdečim kartonom 
na tribuni, on pa na nosilih nezmožen za igro. Kasneje sva bila 
soigralca in se temu pripetljaju še večkrat nasmejala. 

Menda so te nekoč tudi pozabili.
Ne vem natančno, od kod smo se peljali, spomnim pa se, 
da je bilo zelo mrzlo. Ustavili na počivališču na Lukovici. 
Na stranišče sem odšel samo v puloverju. Vse dokumente, 
telefon, tudi oblačila sem pustil v avtobusu. Ko sem se vrnil 
na parkirišče, sem videl, da avtobusa ni več in takoj vedel, 
da so me soigralci pozabili. Ker nisem imel telefona, sem 
prosil uslužbenko bencinskega servisa, da mi ga je posodila. 
Poklical sem ženo – njena telefonska številka je edina, ki jo 
znam na pamet – , ona pa je nato poklicala naprej ekipo in 
jih opozorila, da jim na avtobusu nekdo manjka. Vrnili so se 
pome (smeh).  

Preselil si se tudi k današnjemu velikemu rivalu v Celje. Si 
kdaj zaradi tega prestopa imel kakšno slabo izkušnjo?
Nikoli. Klub iz Celja je v mojih časih predstavljal korak naprej v 
športni poti, igranje na višji ravni. To je bila ambicija vsakega 
rokometaša, saj Gorenje do takrat še ni bil prvak. Prvo leto 
po mojem prestopu so naslov prvaka osvojile Prule 67, v moji 
zadnji sezoni v Celju pa smo osvojili trojno krono – bili smo 
državni in pokalni prvaki ter zmagovalci Lige prvakov. V tem 
obdobju je tudi Gorenje doživelo izjemno hiter napredek, zato 
sem se vrnil v Velenje. Želel sem si, da bi postal državni prvak 
tudi z matičnim klubom. Želja se mi je uresničila v moji zadnji 
sezoni 2008/09. Na dejstvo, da sem postal prvak z dvema 
kluboma, sem zelo ponosen.

Predstave so te popeljale tudi do reprezentančnega dresa. 
Igranje za reprezentanco je bila moja velika želja. Do tega me 
je pripeljalo veliko odrekanja. Želja se mi je uresničila leta 
2001, in sicer pri 24 letih. 

Mnogi lahko le sanjajo o olimpijskih igrah, ti pa si imel čast 
izkusiti to tekmovanje. Kako je bilo v Grčiji?
Leta 2004 sem se udeležil olimpijskih iger v Atenah. To so bile 
sanje, za katere si niti približno nisem predstavljal, da se mi 
bodo kadarkoli uresničile. Zelo vesel in ponosen sem, da sem 
lahko predstavljal Slovenijo na tekmovanju vseh tekmovanj. 
Takrat je večina reprezentantov igrala v slovenskih klubih, 
olimpijske igre pa so očitno bile za nas malce prevelik zalogaj, 
nismo zdržali tega ritma. V veliki želji smo pregoreli. To se je 

Uspehi ekipe so odvisni tudi od dela strokovnega štaba. Za vsakim 
glavnim trenerjem stoji dober pomočnik. V Gorenju Velenju to vlogo 
opravlja Marko Oštir, nekdanji rokometni reprezentant, ki je na 
športni poti dosegel zavidljive rezultate.

Poleg tega, da je z dvema različnima ekipama postal slovenski 
prvak, je osvojil Ligo prvakov in bil član slovenske reprezentance, 
ki je na domačem evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo. 
Z izbrano vrsto mu je uspelo tudi tisto, o čemer mnogi uspešni 
športniki lahko le sanjajo – nastopil je na olimpijskih igrah. 
Danes svoje znanje in neprecenljive izkušnje uspešno prenaša 
na naslednike.
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poznalo predvsem na nosilcih igre, ki niso več mogli igrati na 
ravni državnega prvenstva ali Lige prvakov. 

Katere reprezentančne prigode ne boš nikoli pozabil?
Ko smo se v Novi Gorici pripravljali na domače evropsko 
prvenstvo, smo trenirali tako 31. decembra dopoldan kot 
tudi 1. januarja popoldne. Za novo leto smo skupaj nazdravili, 
obiskale so nas lahko boljše polovice. Na prvenstvu nato 
nisem igral, bil pa sem ves čas zraven kot rezerva in tudi 
prejel medaljo. Selektor je tedaj lahko prijavil le 14 igralcev, v 
čakalnici pa nas je na morebitno menjavo čakalo kar nekaj.

Kdaj je prišlo do točke, ko si si rekel, da je dovolj?
To mi je sporočilo telo. Če bi lahko, bi igral še naprej. Ko 
sem se vrnil iz Maribora, sem bil zelo motiviran, moja želja 
po igri je bila zelo velika, a sem opazil, da vseh naporov ne 
zmorem več. Nisem imel hujših težav s poškodbami, a sem 
v primerjavi s tudi za 10 let mlajšimi soigralci potreboval 
veliko dlje časa za regeneracijo. Dajali so mi veliko energije, 
a nisem mogel slediti napornemu ritmu. Vselej sem igral 
veliko, imel pomembno vlogo v ekipi, prav tako veliko 
minutažo. Ko enkrat ni bilo več tako, sem se odločil, da se 
poslovim od igranja rokometa. 

Zakaj si se podal v trenerstvo in ne v kakšne druge vode? Na 
primer, da bi bil agent ali kaj podobnega …
Nikoli nisem imel agenta. Ko sem še igral, je bila to redkost, 
vse sem si urejal sam. V tej vlogi se tako nisem videl. Me 
pa je mikalo trenerstvo. Kot igralec sem v obrambi igral na 
poziciji tri – bil sem tisti, ki vodi obrambo –, in že takrat sem 
na svoj način vodil soigralce. V tej vlogi sem se dobro počutil. 
Prav tako sem v karieri imel veliko trenerjev, od katerih sem 
se ogromno naučil. Po najboljših močeh se sedaj trudim vse 
skupaj prenesti na mlajše.  

Meniš da ste dandanes trenerji dovolj potrpežljivi z mladimi 
rokometaši?
Smo zelo potrpežljivi, je pa res, da je danes drugače, kot 
je bilo nekdaj. Ko sem začel igrati za člansko ekipo, je bila 
konkurenca res velika in si se moral zelo dokazovati. Prav tako 
si moral biti zelo dober že v mlajših selekcijah. Vedno se je 
bilo potrebno najprej dokazati v obrambi, šele nato v napadu. 
Mislim, da sva iz moje generacije, s katero smo postali 
kadetski državni prvaki, v članski ekipi zaigrala le dva. Včasih 
si pred prihodom med člane imel za seboj večjo »kilometrino«. 
Danes 18-letnikom veliko manjka do res dobrega igralca, pa 
vsi že igrajo v prvih postavah in imajo vidne vloge v ekipah. 
Nekoč so boljši klubi kupovali renomirane, kakovostne igralce, 
danes pa se je tatrend obrnil. Celje in Gorenje, denimo, v svoje 
vrste vabita mlade, perspektivne igralce, zato moramo biti 
trenerji še toliko bolj potrpežljivi. Ko pa ti fantje postanejo 
boljši in napredujejo, za tem hitro odidejo v tujino. Včasih je 
bilo veliko ekip zares kakovostnih, četudi so bili klubi manjši. 
Tudi oba najboljša slovenska kluba sta v gosteh znala izgubiti 
proti Ormožu ali Trbovljam. 

Kaj ti je v novem poklicu najbolj všeč?
Všeč mi je, da lahko svoje izkušnje prenašam na mlajše 
igralce ter kasneje, ko se z ekipo pripravljam, vidim, da nam 
je nekaj uspelo. Velikokrat razmišljam, kaj bi moje moštvo 
lahko naredilo bolje na naslednji tekmi. To razmišljanje in 
tudi rešitve želim prenesti dalje. Od postavitve v obrambi do 
učinkovite organizacije napada. Že ob koncu igralske kariere 
sem veliko pomagal pri videoanalizah, katerih se poslužujem 
še danes. Pregledam veliko število tekem, na katerih lahko 
opazim podrobnosti, ki jih potem predstavim igralcem. 

Kakšne so tvoje ambicije v trenerstvu?
V prihodnosti si želim postati samostojni trener, a trenutno 
še ni čas za to. Sedaj v Gorenju Velenju opravljam funkcijo 
pomočnika trenerja, kar mi ustreza. Moji glavni nalogi sta 
video analiza in pomoč glavnim trenerjem. 

Verjetno te velika večina pozna kot pomočnika Boruta 
Plaskana, manj pa jih ve, da skrbiš tudi za podmladek.
S treniranjem otrok sem začel v tej sezoni. Pomagam v 
Rokometni šoli Sebastijana Soviča. Razlog za to je predvsem 
ta, da to rokometno šolo obiskuje tudi moj sin. Ko ga pripeljem 
na trening pri drugih vadbenih skupinah pomagam, da tam 
zgolj ne čakam na konec. To je zame zelo dobra izkušnja. Delo 
z otroki je prijetno, a obenem zahtevno. Popolnoma drugače 
je, ko skušaš nekaj razložiti odraslemu profesionalcu. Odprl 
se mi je nov pogled na rokomet.

S katerimi skupinami otrok delaš?
Poučujem prve in druge razrede ter skupino petošolcev. Tukaj 
se kot prvo držim smernic, ki jih ima Sebastijan Sovič v svoji 
šoli, to so učenje prvin malega rokometa ter bistvo, naučiti 
otroke imeti rade rokomet tako, da se na treningih zabavajo. 
Otroke je potrebno privabiti v telovadnice in na igrišča, stran 
od televizije in računalnika. Če gre, pa na treningih vpeljemo 
tudi rokometne elemente. Je pa to za zdaj vendarle le igra.

Če bo šlo vse po načrtih, te čaka izobraževanje za najvišji 
trenerski naziv Master Coach, kajne?
Master Coach je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo lahko 
rokometni trener pridobi. Sedaj imam opravljeno tretjo 
stopnjo, ki mi trenutno dovoljuje, da vodim ekipe na vseh 
ravneh tekmovanja, tudi v Ligi prvakov. A to naj bi se kaj 
kmalu spremenilo, zato se bom udeležil tega izobraževanja. Ni 
namreč nujno, da ima to licenco glavni trener, pač pa jo mora 
imeti nekdo na klopi ekipe ali reprezentance. Izobraževanje je 
razpisala hrvaška rokometna zveza. Da se lahko nekdo prijavi, 
mora izpolnjevati določene kriterije. Med drugimi mora 
imeti opravljeno srednjo šolo ter 3. stopnjo izobraževanja 
za trenerja. Če se bo prijavilo dovolj kandidatov, bo to 
izobraževanje potekalo v času evropskega prvenstva na 
Hrvaškem leta 2018. 

Kako gledaš na razvoj kluba skozi leta?
Rokometnemu klubu Gorenje sem se pridružil pri desetih 
letih. S krajšimi premori sem v klubu prisoten že skoraj 
trideset let. Klub je v tem času, v vseh pogledih močno 
zrasel. Vesel sem, da je rokomet šport številka ena v Velenju. 
Ponovno se dobro dela tudi na področju mlajših selekcij, pri 
katerih smo v preteklosti morda malce zaspali. Članska ekipa 
je izjemno zrasla. Gorenje je že od nekdaj skupaj s Celjem v 
vrhu slovenskega rokometa. Raven, na kateri se ta igra danes, 
je veliko višja, kot je bila v časih mojega igranja. Upam, da 
se bo v takem ritmu nadaljevalo. Morda se v Velenju niti ne 
zavedamo, kako dober klub imamo in kakšne uspehe žanjemo. 
Vse to moramo ceniti in stremeti k nadaljnjemu napredku.  

Sin Mark stopa po tvojih stopinjah. Si ga ti vpeljal v rokomet 
ali se je odločil sam?
Doma ga nismo želeli siliti v rokomet. Najprej je sicer treniral 
plavanje, a smo ga, ko je izrazil željo po igranju rokometa, 
vpisali najprej v krožek, nato pa še v rokometno šolo. Veseli 
me, da kaže veliko željo in strast do tega lepega športa. Upam, 
da bo v športu užival, da se bo razvil v zdravega odraslega 
fanta, ki se ne bo posvečal le tehnologiji. Na tekmah sina 
seveda spremljam. Pri teh letih gre sicer predvsem za igro 
in ne nekaj resnega, a mu kdaj pa kdaj doma dam kakšen 
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nasvet. Seveda si tudi podajava žogo, na primer v dnevni sobi 
ali pa zunaj na igrišču. Zelo sem vesel, da si deliva strast do 
rokometne žoge.

Slišali smo, da imata z ženo posebno tradicijo, ko so v igri 
dolga gostovanja.
Za moje uspehe v karieri gredo seveda velike zasluge tudi 
moji ženi Urški, ki me že 15 let intenzivno podpira na vsakem 
koraku. Stala mi je ob strani takrat, ko je bilo najlepše, pa tudi 
takrat, ko ni šlo vse po načrtih. Ko smo šli na gostovanja, mi 
je vedno naredila »pohančke« in jim dodala kako lepo misel. 
Velikokrat so se mi fantje zato smejali, a to je neka najina 
tradicija. Še vedno me »pohančki« čakajo, ko grem na kakšno 
daljšo pot.

Kakšna je tvoja naloga v članski ekipi?
Na vseh treningih pomagam pri izvedbi treninga in svetujem 
igralcem. Skrbim tudi za video analizo ter pripravo na 
tekmeca. To pomeni, da se pred vsako tekmo usedem in 
pogledam posnetke treh do štirih tekem, pripravim nek 
izrez njihovih napadalnih in obrambnih akcij, ki jih z igralci 
pred tekmo pogledamo. V domačem prvenstvu fante dobro 
poznam in ni takih težav z analizo, a v tej sezoni je tu še Liga 
SEHA Gazprom, v kateri je še več ekip, ki jih ne poznam dobro, 
zato mora biti analiza toliko bolj natančna. 

Podjetje Gorenje že dolga leta spremlja rokometni klub. Kako 
ti vidiš podporo glavnega sponzorja?
Vsi člani rokometnega kluba smo lahko veseli, da nas podpira 
tako uspešen sponzor, kot je Gorenje. Še posebej dandanes, 
ko je gospodarska situacija težavna. Brez take podpore, kot 
jo dobivamo pri Gorenju, bi bilo težko. Želim si, da bi uspešno 
sodelovali tudi v prihodnje, kajti brez njega bi bil rokomet v 
Velenju na veliko nižji ravni. 

Kakšni so tvoji cilji v tej sezoni?
Želim si, da bi v Ligi SEHA Gazprom ostali vsaj na trenutnem 
mestu, kar se tiče državnega in pokalnega prvenstva pa, 
da bi Celju čim bolj otežili pot do osvojitve lovorik. Vem, da 
bomo s fanti na odločilnih tekmah prikazali največ, česar 
bomo sposobni, in upam, da bo to dovolj za osvojitev vsaj ene 
lovorike. 

Kako se po tvojem mnenju razvija rokomet v Sloveniji in 
globalno?
Nemogoče je zgrešiti usmeritev, da so rokometaši vse 
hitrejši, močnejši in že pravi atleti. Zdi se mi, da slovenski 
rokomet, s tem mislim celotno slovensko ligo, na žalost 
nekoliko padel. Določeni rokometni centri se zdaj sicer 
prebujajo, a menim, da imamo še ogromno rezerv. Če bomo 
želeli imeti močno Gorenje in Celje, moramo imeti tudi močne 
sredine, ki pa na žalost trenutno niso to, kar bi lahko bile. 
Upam, da bodo reprezentančni uspehi dali nek nov elan in 
energijo. Ne le igralcem, ampak tudi klubom, da bi vlagali 
v mlajše selekcije. V majhni državi, kot je Slovenija, je vsak 
talent izjemno pomemben. Da bomo v prihodnosti lahko 
konkurenčni tako v Evropi, kot tudi v svetu, moramo zanj 
skrbeti ter vlagati v njegov razvoj.
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Si nova barvica v škatlici barvic. Katera barva si, in zakaj?
Bela. To je prva barva, ki mi pade na pamet. 

O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
O avtomobilih.

Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Morski pes, ker je kralj morja.

Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Tekmo svetovnega prvenstva v rokometu.

Narava ali playstation?
Playstation.

Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Prosti čas.

Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
FC Barcelona.

Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga 
bi izbral in zakaj?
Verjetno z Dejanom Perićem, ker je eden izmed mojih idolov.

Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Igranje računalniških igric s prijatelji.

Sanjski avto:
Audi R6

Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Go with the Flow.

Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina in zaupanja vredni prijatelji.

Česa se na smrt bojiš?
Smrti.

Pesem tvoje mladosti:
Nocoj je druga rekla mi od Mladih Dolenjcev.

Katere tri stvari bi vzel na samotni otok? (ob Osi Piki, seveda)
Pivo, računalnik in kopalke.

Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš življenja?
Brez elektrike in brezžičnega interneta.

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

inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika

Klemen Ferlin
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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.
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