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5UVODNIK

 A verjamem, da tudi naši zvesti navijači verjamejo v 
nas. Kot mi verjamemo, da se kontinuirano dobro delo 
na dolgi rok povrne. Vzponi in padci so normalni in 
človeški. V življenju smo se s tem sprijaznili. Se lahko 
tudi v športu, iz katerega lahko potegnemo veliko 
prispodob za življenje?

Ob robu tekem članske ekipe pa v klubu poteka 
ogromno aktivnosti, s katerimi se trudimo še izboljšati 
delo v mlajših selekcijah kluba. Vse z namenom, da 
vsako sezono kakšnega dodatnega člana mlajših 
selekcij priključimo v člansko ekipo. Letos je takšnih pet 
igralcev, kar nekaj jih je na posoji v drugih slovenskih 
članskih ekipah. Prizadevamo si, da bi si vsako tekmo 
ogledalo čim več gledalcev in da bi se v Rdeči dvorani 
počutili čim boljše – da bi se zabavali in dvorano, 
tudi zaradi naših zmag, zapuščali zadovoljni in željni 
ponovnega snidenja. 

Dragi navijači, starši, sponzorji in ostali podporniki 
kluba, verjamem, da boste tudi konec letošnje sezone 
zadovoljni z nami. Res nismo popolni in delamo 
napake. A prepričani ste lahko, da jih ne delamo nalašč. 
Predvsem pa resnično vsi skupaj iz dneva v dan dajemo 
od sebe najboljše kar znamo!

Janez Gams, direktor

Šport je res hecna stvar. Odbojkarska reprezentanca 
Slovenije v štirih letih dvakrat osvoji naslov evropskega 
podprvaka, tekme igra pred 12.500 – glavo domačo 
množico, ob tem pa je naša klubska odbojka morda na 
eni najnižjih ravni v zadnjih letih. Rokometni klub Gorenje 
Velenje z najmlajšo in »najcenejšo« ekipo zadnjih sezon 
po 16 letih osvoji naslov Pokalnega prvaka Slovenije. 
Matematika in logika v športu enostavno ne vzdržita.

V sezono 2019/20 smo se podali optimistično, 
prepričani, da lahko ponovimo igre iz pretekle sezone 
in zadovoljimo zveste navijače. Pa nam nikakor ni 
steklo. Absolutno obstaja veliko objektivnih dejavnikov 
za dosedanje poraze. A v klubu ne iščemo razlogov v 
poškodbah, težkemu razporedu ali celo pri sodnikih. 
Verjamemo, da smo »sami svoje sreče kovač«. 
Predvsem pa smo klub, ki ga zastopajo igralci, trenerji 
in za katerega navijajo navijači, ki so po duši borci. 
Pripravljeni smo sprejeti udarce in se vsak dan znova 
postaviti na noge ter nadaljevati zastavljeno delo. 
Rokometni klub Gorenje Velenje je in mora biti klub 
delavnih in požrtvovalnih ljudi!

Še zdaleč ne obupujemo, kaj šele, da se predajamo. 
Verjamemo, da je pot, ki smo si jo začrtali pred 
lansko sezono, prava. V človeški naravi je sicer, da v 
težkih trenutkih iščemo krivca drugod, da smo hitro 
nezadovoljni in zahtevamo spremembe. 



6 PREDSTAVITEV EKIP

Št. Igralec Igralno mesto Višina Teža Datum rojstva Državljanstvo

4 Andris Celminš desni zunanji 192 cm 98 kg 4.7.1996 EST

6 Tadej Mazej levo krilo 190 cm 87 kg 31.7.1998 SLO

8 Ibrahim Haseljić desno krilo 192 cm 92 kg 14.1.1998 BIH

9 Domen Tajnik srednji zunanji 182 cm 84 kg 31.10.2000 SLO

11 Vlado Matanović desno krilo 182 cm 85 kg 29.5.1995 HRV

14 Vid Levc levi zunanji 198 cm 98 kg 23.11.1994 SLO

15 Žan Šol levi zunanji 195 cm 94 kg 20.8.1994 SLO

16 Aljaž Panjtar vratar 186 cm 93 kg 20.8.1991 SLO

15 Urban Starc krožni napadalec 196 cm 99 kg 1.2.2001 SLO

18 David Miklavčič desni zunanji 195 cm 101 kg 29.1.1983 SLO

20 Jernej Drobež levi zunanji 195 cm 98 kg 6.1.2000 SLO

25 Matic Verdinek levo krilo 190 cm 89 kg 13.4.1994 SLO

28 Timotej Grmšek desni zunanji 193 cm 83 kg 19.5.2000 SLO

32 Emir Taletović vratar 189 cm 96 kg 9.1.1990 SLO

34 Peter Šiško srednji-levi zunanji 191 cm 87 kg 16.2.2001 SLO

45 Miha Kavčič krožni napadalec 193 cm 95 kg 19.6.1998 SLO

47 Aleks Kavčič srednji/levi zunanji 187 cm 92 kg 15.5.1996 SLO

88 Grega Okleščen levi zunanji 191 cm 96 kg 24.7.1995 SLO

94 Vladimir Bojanić krožni napadalec 204 cm 124 kg 16.3.1994 SRB

STROKA

Zoran Jovičić glavni trener 4.11.1975

Benjamin Zbičajnik pomočnik glavnega trenerja 24.2.1988

Gregor Čudič trener vratarjev 4.4.1980

Nina Djordjevič kondicijska trenerka 15.05.1988

Matej Kramer maser 22.07.1974

Gorazd Hostnik vodja ekipe 16.03.1956

Gorenje Velenje 



7PREDSTAVITEV EKIP

Metaloplastika

Št. Igralec Datum rojstva

7 Babic Aleksandar 28.10.1993

44 Babic Dejan 18.02.1995

12 Bomastar Milan 10.07.1999

9 Cagalj Igor 27.08.1994

17 Djukic Borivoje 20.07.1997

8 Dosen Marko 05.08.1998

25 Gojkovic Nemanja 25.01.1993

16 Jandric Todor 02.06.1998

32 Kljajic Aleksa 19.07.1996

21 Maticic Viktor 22.05.1993

20 Micic Dusan 01.06.1998

21 Milic Milan 14.05.1998

26 Petrovic Strahinja 25.11.1998

6 Pisaric Djordje 25.06.1999

22 Todorovic Uros 04.09.1999

5 Trifunovic Milos 02.02.2003

33 Trkulja Stefan 28.04.1998

STROKA

Vukovic Veselin Trener

Stojinovic Nebojsa Pomočnik trenerja





9EKIPA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  Andris Celminš

Letnica rojstva: 1996

Igralna pozicija: desni zunanji

Višina/teža: 192 cm, 98 kg

Ime in priimek:  Tadej Mazej

Letnica rojstva: 1998

Igralna pozicija: levo krilo

Višina/teža: 190 cm, 87 kg

Ime in priimek:  Ibrahim Haseljić

Letnica rojstva: 1996

Igralna pozicija: desno krilo

Višina/teža: 192 cm, 92 kg
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Ime in priimek:  Domen Tajnik

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: srednji zunanji

Višina/teža: 182 cm, 84 kg

Ime in priimek:  Vlado Matanović 

Letnica rojstva: 1995

Igralna pozicija: desno krilo

Višina/teža: 182 cm, 85 kg

Ime in priimek:  Vid Levc

Letnica rojstva: 1994

Igralna pozicija: levi zunanji

Višina/teža: 198 cm, 98 kg



11EKIPA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  Žan Šol

Letnica rojstva: 1994

Igralna pozicija:  levi zunanji

Višina/teža: 195 cm, 94 kg

Ime in priimek:  Aljaž Panjtar

Letnica rojstva: 1991

Igralna pozicija: vratar

Višina/teža: 186 cm, 93 kg

Ime in priimek:  Urban Starc

Letnica rojstva: 2001

Igralna pozicija: krožni napadalec

Višina/teža: 196 cm, 99 kg
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13EKIPA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  David Miklavčič

Letnica rojstva: 1983

Igralna pozicija: desni zunanji

Višina/teža: 195 cm, 101 kg

Ime in priimek: Jernej Drobež

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: levi zunanji

Višina/teža: 195 cm, 98 kg

Ime in priimek:  Matic Verdinek

Letnica rojstva: 1994

Igralna pozicija: levo krilo

Višina/teža: 190 cm, 89 kg



14 EKIPA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  Timotej Grmšek

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: desni zunanji

Višina/teža: 193 cm, 83 kg

Ime in priimek: Emir Taletović

Letnica rojstva: 1990

Igralna pozicija: vratar

Višina/teža: 189 cm, 96 kg

Ime in priimek:  Peter Šiško

Letnica rojstva: 2001

Igralna pozicija: srednji/levi zunanji

Višina/teža: 191 cm, 87 kg



15EKIPA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  Miha Kavčič

Letnica rojstva: 1998

Igralna pozicija:  krožni napadalec

Višina/teža: 193 cm, 95 kg

Ime in priimek:   Aleks Kavčič

Letnica rojstva: 1991

Igralna pozicija: srednji/levi zunanji

Višina/teža: 187 cm, 92 kg

Ime in priimek: Grega Okleščen

Letnica rojstva: 1995

Igralna pozicija: levi zunanji

Višina/teža: 191 cm, 96 kg



16 EKIPA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  Vladimir Bojanić

Letnica rojstva: 1994

Igralna pozicija: krožni napadalec

Višina/teža: 204 cm, 124 kg





18 STROKA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  Benjamin Zbičajnik
pomočnik glavnega trenerja

Ime in priimek:  Zoran Jovičić
glavni trener

Ime in priimek:  Grega Čudič
trener vratarjev



19STROKA RK GORENJE VELENJE

Ime in priimek:  Nina Djordjevič
trenerka za telesno pripravo

Ime in priimek:  Matej Kramer
maser

Ime in priimek:  Gorazd Hostnik
vodja ekipe
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26 INTERVJU

Skozi oči bivše ose: 
Mario Šoštarič

Mario Šoštarić, bivši igralec in otrok 
velenjskega kluba. Črno-rumene barve 
članskega dresa je nosil vse do sezone 
2015/2016 (vmes je bil sicer dve sezoni 
pri RK Maribor Braniku). Vedno nasmejani 
Velenjčan, ki je svojo rokometno pot začel 
zelo zgodaj, je iz mladega radovednega 
fantiča zrasel v izjemno talentiranega in 
nadarjenega levorokega igralca s svetlo 
prihodnostjo v rokometu. V svoji zadnji 
sezoni pri Gorenju, 2015/16, je bil najboljši 
strelec slovenskega prvenstva. Na skupaj 
34 srečanjih je dosegel 189 zadetkov in za 
to prejel nagrado za najboljšega strelca 
sezone. Pot ga je nato ponesla v sosednjo 
Madžarsko, kjer že četrto sezono zapored 
igra pri Pick Szegedu, ekipi, ki se bori za 
najvišja mesta v elitni Ligi prvakov.

Kako si ti začel svojo rokometno pot v RK 
Gorenje Velenje? Te je kdo posebej navdušil 
nad tem športom?

Pot po kateri stopam še danes se je začela že 
v prvem razredu osnovne šole z obiskovanjem 
rokometnih treningov v okviru šole, hitro pa so me 
priključili tudi v Rokometni klub Gorenje Velenje, 
in sicer z dve leti starejšo generacijo 90/91. 
Predvsem zaradi dejstva, ker sem bil levičar, 
katerega so potrebovali, fizično pa sem bil na 
začetku dosti šibkejši od njih. Že od majhnega 
sem rad spremljal Vedrana Zrnića, ki je tedaj igral 
za našo člansko ekipo. Njegove poteze in zadetki 
na tekmah, so bili res nekaj posebnega in tako 
sem se nekako zgledoval po njemu v teh letih.

Že četrto sezono igraš pri madžarskemu 
Pick Szegedu. Kaj je bilo na začetku, ko si 
zapustil domač klub in se preselil v novo 
državo, najtežje? Kako si se vklopil v ekipo?

Tako je, že četrto sezono sem na Madžarskem. 
Privaditi se je bilo potrebno na vse, kajti odšel 
sem v drugo državo, kjer govorijo drug jezik 
kateri nam ni znan, drug sistem igre na najvišjem 
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nivoju v Evropi in privajanje je trajajo kar nekaj 
časa. Če sem iskren na začetku prve sezone še 
nisem bil tisti pravi Mario, ko pa sem se navadil 
na soigralce, trenerja, ko so me navijači spoznali 
za pozitivnega in dobrega igralca, pa seveda z 
dobrimi tekmami, katere so nato tudi prišle pa je 
vse postalo lažje, oziroma lahko rečem, da sem 
začel uživati v rokometu, tako kot sem pred tem 
v Velenju.

Kako v Szegedu sprejemajo rokomet? Kako 
bi primerjal Velenje kot rokometno mesto ter 
Szeged?

V Szegedu je rokomet nekaj svetega … Na 
vsakem koraku nas prepoznajo navijači, tekme 
so obiskane v ogromnem številu. Za primer 
prvo pripravljalno tekmo v letošnji sezoni je na 
tribunah spremljalo okoli 2000 navijačev. Ljudje 
živijo za ta šport in za pomembne tekme, o 
katerih se govori po mestu že teden ali dva pred 
njimi. Ko pa pride na vrsto derbi z Veszpremom 
pa se čas kar ustavi in vse eksplodira ob prvem 
sodnikovem žvižgu. Vsi so na nogah in od prve 
do zadnje minute navijajo. Vsakdo, ki me je 
obiskal na kakšni tekmi v Szegedu je ob odhodu 
domov rekel, da takšne atmosfere še ni doživel, 
kar pove ogromno. Tudi v Velenju bi si seveda, 
poleg najzvestejših navijačih Šaleških Graščakih, 
ki ne zamudijo nobene tekme, želel polnih tribun, 
da otroci v članski ekipi vidijo vzornike, hodijo na 
tekme s starši in da bi bil rokomet tako priljubljen, 
kot je bil v času, ko sem jaz bil majhen.

V čem si ti opazil največjo razliko, ko si 
naredil prestop iz relativno »majhnega« kluba 
v enega boljših evropskih klubov?

Razlika je predvsem v številu kvalitetnih tekem, 
katere odigram vsako sezono v Szegedu. 

Madžarska liga lahko rečem, da je kakovostna, 
na nobeno gostovanje ne moreš oditi brez dobre 
priprave na nasprotnika. V Ligi prvakov imamo 
cilje priti na Final4 in to je res velik motiv pri vseh 
igralcih, klubu, trenerjih. Vsi delamo na tem, da 
bi nam tja tudi uspelo čim prej priti.

Katere lastnosti meniš, da potrebuje 
posameznik, da se razvije v dobrega 
rokometaša?

Predvsem menim, da mora vsak, ki želi biti 
uspešen imeti rad rokomet. Komaj mora čakati 
vsak naslednji trening, poskusiti narediti vse kar 
je možno na vsakem treningu, da bo še boljši. 
Učiti se mora od svojih vzornikov in živeti športno 
življenje ko pride v leta, v katerih začnejo vrstniki 
hoditi ven, ti pa med vikendi na tekme. :)

Imaš kakšen nasvet, ki bi ga podal našim 
mladim osicam? 

Moj največji nasvet je, da naj uživajo in naj 
se trudijo po svojih najboljših močeh. Naj si 
zadajo visoke cilje in ko jih enkrat dosežejo, 
naj si postavijo še višje, kateri bodo gonilo in 
vzpodbuda za nadaljnje delo, treninge in tekme. 
Komaj čakam, da iz velenjskega kluba dobimo 
novega Kavtičnika, Šoštarića, Zaponška, ... 
oziroma še boljše igralce od nas, kateri smo 
odrasli v Velenju in kateri s ponosom na vsakem 
koraku in intervjuju rečemo, da smo proizvod 
domačega kluba in našega mesta.
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Superpokal
 

FOTOGALERIJA 



30 INTERVJU

Mega intervju: Zoran Jovičić, glavni trener RK 
Gorenje Velenje

Zoran Jovičić. Ob prelomu tisočletja je bil eno naših najboljših levih kril. V dresu slovenske 
reprezentance je nastopil na dveh zaporednih olimpijskih igrah, štirih svetovnih ter treh 
evropskih prvenstvih. Leta 2004 je s Slovenijo na domačih tleh postal evropski podprvak. 

Z novonastalo ekipo Kopra 2013 je pisal neverjetne uspehe. Brez izgubljene sezone je vrnil 
ekipo med prvoligaše. Vmes, ko je zasedba nastopala še v drugem slovenskem kakovostnem 
razredu, se je z njo zavihtel do bronaste medalje v pokalnem tekmovanju, leta 2016 pa 
v istem tekmovanju do finala in posledičnega nastopa na Superpokalu. Po dveh četrtih 
mestih v državnem prvenstvu se je poleti 2017 ponosen nad doseženim poslovil od Kopra. 
Deloval je tudi v slovenski prestolnici, kjer je sredi sezone prevzel moštvo ljubljanskega LL 
Grosista Slovana. 

S sezono 2018/2019 je prevzel vlogo glavnega trenerja velenjskega Gorenja. Z mirno vestjo 
lahko rečemo, da je presegel vsa pričakovanja. S povsem prenovljeno ekipo je osvojil 
naslov pokalnega zmagovalca, v državnem prvenstvu pa odlično drugo mesto. Letošnja 
sezona se resda ni začela po načrtih, a sezona je še dolga.



31Kateri dogodek v vaši rokometni karieri 
se vam je kot igralcu in kasneje tudi kot 
trenerju, najbolj vtisnil v spomin? 

Kot igralcu se mi je najbolj vtisnilo v spomin 
leto 2000, ko smo se prvič uvrstili na olimpijske 
igre. Takrat smo na EP sredi Hrvaške premagali 
Hrvate, kar nam je prineslo uvrstitev na olimpijske 
igre. Nobeden ni pričakoval, da bomo premagali 
Hrvate v Zagrebu in mislim, da je bila to ena 
prelomnica v slovenskem rokometu. Takrat je 
rokomet močno zrasel na lestvici priljubljenosti 
v Sloveniji in z lepimi uspehi smo pokazali, da 
je rokomet v tem pogledu šport številka ena. 
Kot trenerju mi je pa sigurno ostalo najbolj v 
spominu, ko smo s Koprom v praktično dveh 
letih prišli v prvo ligo in takoj osvojili četrto mesto. 
Prav tako smo tisto leto osvojili tretje mesto v 
pokalu, naslednjo sezono pa igrali celo v finalu 
tega tekmovanja. Definitivno mi bo vedno ostala 
v spominu tudi moja prva lovorika, osvojitev 
pokala z Velenjem in drugo mesto v državnem 
prvenstvu. 

Kako se spominjate svojih rokometnih 
začetkov? 

Moji rokometni začetki segajo v moje 12. leto, 
pred tem sem treniral nogomet. V osnovni šoli 
smo imeli krožek košarke na katerega je prišel 
cel moj razred, ampak ker je bilo tam že preko 
150 otrok, nas je bilo preveč. Rokomet je bil na 
sporedu pred košarko in ker smo nogomet in 
košarko že poznali, smo se odločili, da bi lahko 
poskusili še z rokometom. Tako se nas je trinajst 
fantov iz razreda vpisalo k rokometu in tako se je 
začela moja rokometna pot.

Kaj vas je po končani igralski karieri 
popeljalo v trenerske vode?

Že kot igralca me je Fredi Radojković v Cimosu 
takrat povabil k sodelovanju, da bi po končani 
karieri postal pomočnik trenerja. To se mi je zdel 
idealen prestop iz igralske kariere v trenersko 
in priložnost sem z veseljem sprejel. Imel sem 
to srečo, da sem bil že prvo leto kot pomočnik 
trenerja v Ligi prvakov, kjer nam je malo 
zmanjkalo, da bi se uvrstili na zaključni turnir. 
To je bila ena velika izkušnja zame in takoj sem 
padel v vrhunski rokomet.

Vemo, da je vsaka ekipa sestavljena iz 
posameznikov, ki morajo za uspeh celotne 
ekipe dobro sodelovati. In toliko kot je 
igralcev, toliko je tudi različnih karakterjev. 
Katero lastnost, tako na igrišču kot izven 
njega, kot trener najbolj cenite pri igralcih?

Nisem trener, ki daje veliko na to, da je igralec 
močan in velik. Pri meni je najbolj pomembno 
srce. Jaz vedno rečem, da tisti igralec, ki ima tri 
stvari; torej glavo, srce in po domače »jajce«, je 
pravi igralec. Če ima te tri stvari niti ni pomembno 
koliko je velik. To se najbolj pozna v težkih 
trenutkih, ko se tekma lomi, takrat mora biti 
igralec pravi. Da so zbrani, mirni in se ne bojijo, 
torej srce. To je tisto, kar najbolj cenim.

Prva sezona v Rokometnem klubu Gorenje 
Velenje je za vami. Kako ste zadovoljni z 
opravljenim delom? 

Za nami je definitivno uspešna sezona. Čeprav 
vsi gledajo končni rezultat smo imeli tudi dosti 
težkih trenutkov. Posebej na začetku, kjer smo 
imeli deset novih igralcev. Celotno ekipo smo 
morali uigrat, se spoznat in dejstvo je, da smo 
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realni, saj smo skoraj na zadnji tekmi v prvenstvu 
osvojili končno drugo mesto. Ulovili smo Ribnico, 
ki je bila že kar precej točk pred nami. Na zadnji 
tekmi proti Ribnici smo igrali neodločeno in 
tekma bi se lahko obrnila tudi na drugo stran. 
Menim, da smo lansko sezono naredili eno res 
veliko stvar, poleg tega je ekipa po dolgih letih 
prinesla eno lovoriko nazaj v Velenje. Bila je 
izredno uspešna sezona, ki nam daje spet neke 
nove razsežnosti in večja pričakovanja.

Tudi v letošnji sezoni ste že opravili 
enomesečne priprave ter odigrali prve tekme 
v novi sezoni. Kako bi ocenili začetek te 
sezone?

Začetek te sezone zagotovo ni bil po naših 
željah in pričakovanjih. Dejstvo je tudi, da so 
imele vse okrepitve, ki smo jih pripeljali težave 
s poškodbami, zato se med pripravljalnimi 
tekmami nismo mogli uigrati tako kot bi se morali. 
Te težave nas še vedno spremljajo, ampak tudi 
lansko sezono smo jih imeli in moramo gledati 
naprej pozitivno. Boriti se moramo za vsak 
trening, za vsako tekmo. Verjamem v to ekipo, 
verjamem, da ima nek potencial. Tudi vzdušje v 
ekipi je dobro. Moramo popraviti napake, delati 
na samozavesti in verjamem, da bomo prikazali 
igro, ki jo zmoremo.

Približuje se prva tekma Pokala EHF proti 
ekipi Metaloplastike. Kaj pričakujete od prve 
evropske tekme?

Zagotovo pričakujem težko tekmo. Igramo 
z nekoč slovito ekipo iz bivše Jugoslavije. 
Ekipa ima tradicijo, gre za mlado ekipo, željno 
dokazovanja, zato nas čaka zelo težko delo. Na 
njih se bomo kar se da dobro pripravili in upali, 
da se uvrstimo v glavni del tekmovanja.

Kako si želite, da bi lokalno okolje dojemalo 
in videlo člansko ekipo letošnje sezone?

Tako kot lansko sezono, še vedno mislim, da če 
bomo mi prikazali borbeno igro, »grizli parket«, 
se metali za vsako žogo, da rezultat sploh ni 
pomemben. Tako tudi sedaj razmišljam in upam, 
da bodo tudi naši navijači in okolje to opazili. 
Menim, da je to pravi recept in da bo na dolgoročni 
rok to zagotovo prineslo dobre rezultate. Ob tej 
priliki bi rad povabil vse navijače, da pridejo na 
naše tekme in da jih z našo igro prepričamo, da 
niso zaman kupili vstopnice.
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Tekma – Gorenje Velenje : Krka 

FOTOGALERIJA 







38 FOTOGALERIJA
Tekma – Gorenje Velenje : Koper 
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