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UvODNik

Osa Pika in
druge novosti
V RK Gorenje Velenje smo se zares potrudili, da bi vštric
s prvo tekmo nove evropske sezone predstavili novosti,
ki smo jih za vas pripravljali v minulih tednih. Kot ste
gotovo že opazili, jih je kar precej. Imamo novo, sodobno,
pregledno in atraktivno spletno stran (www.rk-gorenje.
si), ki jo bomo v naslednjih mesecih že dopolnjevali in
nadgrajevali, je pa brez dvoma platforma kakovostna in
smo nanjo lahko upravičeno ponosni.
Nova je tudi naša maskota, Osa Pika, ki bo v Velenju in
okolici skrbela za popularizacijo rokometa in športa
nasploh, bo zaveznica vseh otrok, tiste, starejše pa bo
rada malce zbadala ali »pičila«. Tudi prek njenega profila
na družbenem omrežju Twitter (twitter.com/Osa_Pika),
na katerem je Pika začela »nagajati« z mesecem
novembrom. Naša neumorna osa bo tako zdaj na voljo
v digitalni različici ter tudi v podobi velike maskote, ki
bo prisotna na večini tekem naše članske ekipe, v letu
2016 pa si želimo, da bi dobila tudi svojo manjšo, plišasto
sestrico.
Nov je tudi izgled mesečnika, katerega uvodnik
ravnokar berete, naše 9ke, v kateri se bomo še naprej
trudili povzeti čim več dogajanja, povezanega z RK
Gorenje Velenje ter vsem v njegove zgodbe vključenimi
posamezniki. Ena takih zgodb, prava uspešnica, se
je zgodila na sončno oktobrsko soboto, ko smo za
10-letnega Jako, člana naših mlajših selekcij, pripravili
velikansko presenečenje v obliki »flash moba«.
Sredi Velenja, na Titovem trgu so najboljši navijači
Šaleški graščaki dan pred dogodkom postavili modro
rokometno podlago in nanjo točno na sredino postavili
stebriček, nanj pa položili skrivnostno rokometno žogo.
V soboto, 24. oktobra, točno ob 10.00 je Jaka sprejel
izziv, se sprehodil do žoge, jo prijel in – sledil je šok. Iz
bližnjega Doma kulture je priteklo kompletno člansko
moštvo RK Gorenje Velenje, razdeljeno v ekipi rumenih
in črnih. K Jaki sta pristopila predsednik uprave Gorenje,
gospod Franjo Bobinac, in župan Mestne občine
Velenje, gospod Bojan Kontič, ter mu ponudila dres
rumene in črne barve. Nadobudni rokometaš je izbral
rumenega, priložnostni sodnik Marko Oštir je zapiskal
in ob bobnanju Šaleških graščakov ter komentarju
velenjskega reparskega virtuoza 6pack Čukurja se je
začela odvijati prava ekshibicijska rokometna tekma.
V manj kot treh minutah se je na Titovem trgu zbralo
nekaj sto ljudi, ki so v čudovitem vremenu lahko uživali v
izjemnem dogodku, katerega »izplen«, atraktivni video,
ki je nastal v produkciji našega partnerskega AV Studia,
si lahko ogledate tudi na naši novi spletni strani.
Novosti je zares veliko in res upamo, da vas bo veliko, ki
se vas bodo tudi dotaknile.

NapoVEDNik TEkEm 3
EHF Pokal
RK GORENJE VELENJE : TEAM TVIS HOLSTEBRO
22.11.2015 / ob 17.00 / Rdeča dvorana

1. NLB Leasing liga
RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE
25.11.2015 / ob 19.00 / Športni center Ribnica

EHF Pokal
TEAM TVIS HOLSTEBRO : RK GORENJE VELENJE
29.11.2015 / ob 13.00 / Grakjaer Arena

1. NLB Leasing liga
RK GORENJE VELENJE : MRK KRKA
5.12.2015 / ob 19.00 / Rdeča dvorana

1. NLB Leasing liga
RK GORENJE VELENJE : RK SEVNICA
12.12.2015 / ob 19.00 / Rdeča dvorana

1. NLB Leasing liga
RK GORENJE VELENJE : RD LOKA
20.12.2015 / ob 17.00 / Rdeča dvorana
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PrEDSTaViTEv EkiP

RK Gorenje Velenje
št. dresa

priimek in ime

datum rojstva

višina

teža

igralna pozicija / function

2

Božović Miloš

10.12.1994

198

80

levi zunanji / left back

3

Cehte Nejc

4.9.1992

196

94

desni zunanji / right back

5

Medved Niko

26.3.1990

184

84

levo krilo / left wing

8

Burić Senjamin

20.11.1990

197

100

krožni / line player

10

Ovniček Rok

29.1.1995

184

78

srednji zunanji / middle back

12

Burić Benjamin

20.11.1990

196

95

vratar / goalkeeper

18

Szyba Michal

18.3.1988

196

97

desni zunanji / right back

20

Skube Staš

15.11.1989

176

83

srednji zunanji / middle back

22

Ferlin Klemen

26.6.1989

192

93

vratar / goalkeeper

23

Golčar Rok

23.12.1985

189

87

desno krilo / right wing

24

Šoštarič Mario

25.11.1992

193

91

desno krilo / right wing

27

Kleč Blaž

26.3.1986

183

95

krožni / line player

31

Gams Janez

8.11.1985

180

83

levo krilo / left wing

32

Zaponšek Rok

30.10.1992

190

92

vratar / goalkeeper

34

Ratajec Anže

4.3.1991

185

88

srednji zunanji / middle back

44

Nosan Mitja

9.1.1990

193

102

levi zunanji / left back

80

Bećiri Kristian

14.6.1994

202

120

krožni / line player

Cvijič Gregor

26.3.1972

trener

Plaskan Borut

8.8.1966

pomočnik trenerja

Oštir Marko

7.6.1977

pomočnik tenerja

Kramer Matej

22.7.1974

maser

Seier Larsen Morten

29.3.1977

kondicijski trener

Hostnik Gorazd

16.3.1956

tehnični vodja
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PrEDSTaViTEv EkiP

Team Tvis Holstebro

št. dresa

priimek in ime

datum rojstva

višina

teža

igralna pozicija / function

1

Gade Simon Sandgrav

03.01.1997

184

91

vratar / goalkeeper

4

Wiesmach Larsen Patrick

23.03.1990

178

77

desno krilo / right wing

5

Nielsen Lars Mousing

04.03.1992

195

95

krožni napadalec / line player

6

Larholm Jonas

03.06.1982

193

88

srednji zunanji / middle back

7

Bomholt Nichlas Louring

25.05.1996

190

94

krožni napadalec / line player

8

Karlsson Jac Johan Gunnar

16.04.1986

186

90

obrambni igralec / centre back

9

Sörensen Sören Tau

18.12.1985

192

110

krožni napadalec / line player

10

Bramming Magnus

01.10.1990

182

79

levo krilo / left wing

11

Sveinsson Sigurbergur

12.08.1987

189

85

levi zunanji / left back

12

Neupart Nicolai

03.11.1994

202

110

vratar / goalkeeper

15

Thogersen Michael Krohn

10.04.1996

186

85

desno krilo / right wing

16

Hansen Jonas Kjaerulff

04.06.1990

192

92

vratar / goalkeeper

18

Magnússon Egill

22.02.1996

193

96

levi zunanji / left back

20

Oechsler Anders

10.07.1979

200

105

krožni napadalec / line player

21

Madsen René Bach

07.03.1985

199

98

levi zunanji / left back

22

Blazejewicz Frederik Ladefoged

15.04.1996

201

106

krožni napadalec / line player

23

Birkefeldt Simon

22.01.1991

198

103

desni zunanji / right back

24

Bitsch Mathias Norup

25.01.1996

193

93

desni zunanji / right back

26

Balling Peter

05.04.1990

188

90

desni zunanji / right back

28

Andersen Mathias

16.07.1995

181

75

levo krilo / left wing

Westerholm Patrick

trener

Bruun Michael

pomočnik trenerja

Hansen Soren

pomočnik trenerja

Kjaer Mogens

vodja moštva

Kallesoe Steen

vodja moštva

Friis Soren

fizioterapevt

Graversen Morten

kon fizioterapevt
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inTErvju

Mario Šoštarič
Mario, spomini na zadnje reprezentančne minute pred tedni
so še sveži. Zaupaj nam, kaj ti pomeni nositi dres slovenske
članske reprezentance Slovenije?
Nositi dres z državnim grbom so sanje vsakega športnika.
Zato na vsako reprezentančno akcijo odidem z veliko željo po
dokazovanju in igranju z najboljšimi igralci, ki jih premore naša
država. V čast si štejem, da sem bil že večkrat poklican med te
fante, pri teh letih, na meni pa je, da se dokazujem iz dneva v dan
ter nekoč postanem tudi standardni član državne reprezentance
z vidno vlogo v ekipi.
Si predstavnik velenjske rokometne šole, a si moral pred
resnimi nastopi za RK Gorenje Velenje po minutažo v Maribor.
Kaj bi svetoval mladim rokometašem, ki prestopajo prag
mladinske kategorije?
Zelo sem vesel, da sem v Velenju delal pod vodstvom odličnih
trenerjev, ki so me znali odlično usmerjati na moji rokometni
poti, ter vseh, ki so na zelo pomembni točki predlagali dodatno
kaljenje v Mariboru. Vse to mi je zelo pomagalo, da sem se v
domač klub vrnil z dvema letoma izkušenj z igranjem v 1. NLB
Leasing ligi in dvema letoma igranja v pokalu EHF - s tem je bilo v
Velenju vse lažje. Vsem, ki so pred vstopom v člansko kategorijo
polagam na srce, da naj na vsakem treningu in na vsaki tekmi
dajejo od sebe svoj maksimum, ker samo tako, ter z maksimalnim
odrekanjem, jim lahko uspe.
V letošnji sezoni si za RK Gorenje Velenje presegel mejo 500.
golov v črno rumenem dresu, kar je za tako mladega igralca
ogromno. Vidiš prostor za napredek?
Vesel sem, da sem dosegel toliko zadetkov ter upam, da letos
dosežem tudi 600., seveda ob zmagah moje ekipe. Največ
prostora za napredek vidim predvsem v obrambi, seveda pa tudi
v napadu, ta napredek pa je potrebno doseči z dobrimi treningi in
dokazovanjem na vsaki tekmi.
Velikokrat si izjavil, da si najboljši v osvajanju srebrnih lovorik.
Kaj boš naredil letos, da srebro zamenjaš za zlato?
Vsak športnik si želi naslovov, zlata, ... Meni zaenkrat še ni uspelo,
zato bomo tudi to leto skupaj s soigralci storili vse kar se da, da
vrnemo naslov v Velenje. Mislim, da smo že dosti dolgo skupaj,

da nam to lahko uspe, vemo, da smo letos že odigrali dve dobri
tekmi proti našim glavnim konkurentom za naslov, zaenkrat to
še ni bilo dovolj, a mislim, da bo na domačem parketu, ki je letos
še neporažen zmaga prišla tudi proti njim. Vsi verjamemo v to in
skupaj nam bo uspelo.
Pred tabo so se v dresu Gorenja zvrstili številni vrhunski
rokometaši, ki si jih nemalokrat spremljal s tribun. Kateri
igralec se ti je v velenjskem dresu najbolj vtisnil v spomin in
zakaj?
Ko sem bil še mlajši, sem vedno z največjim veseljem spremljal
Vedrana Zrnića, ki je navduševal z zanimivimi streli in borbo na
vsaki tekmi. Seveda je igral ravno na mojem igralnem mestu,
zato sem najraje spremljal njega. Tudi letos sem ga srečal na
pripravljalnem turnirju v Kanjiži in moram priznati, da še vedno
obvlada. 
Znano je, da si velikokrat pobudnik tekmovalnega preživljanje
prostega časa med soigralci (nazadje ste šli na vožnjo z
gokarti). Kaj največkrat počnete , je morda nastala že kakšna
anekdota?
S fanti se zelo radi družimo tudi izven rokometnega igrišča, ter
se vedno spomnimo kaj zanimivega. Radi obiskujemo tekme,
pogledamo nogometno ligo prvakov, kjer vsak navija za svojo
ekipo, družimo se ob igrah playstationa, včasih pri kom kartamo,
vedno pa je najlepše premagati Nejca (Cehteta op.p.), ker poraze
prenaša na zelo zanimiv način.
Za konec pa še, kakšni so tvoji načrti za prihodnost na
rokometnem področju?
Kot sem že večkrat povedal, je letošnja sezona moja zadnja v
črno rumenem dresu, v tem obdobju. Poleti me čaka športna
pot v tujino, do takrat pa bom na vsaki tekmi pustil srce na
igrišču za svoj klub, ki ga imam najraje in za katerega bom v
bodoče največji navijač, stiskal pesti zanj in za svoje bivše
soigralce.

FoTOGALERiJA
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foto mEsEca
OktobEr
V akciji: Niko Medved
Foto: Goran Vadlja Kamenjašević

ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.
PONOSNI PARTNER
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

www.av-studio.si

15

inTErvju

Osa Pika se
predstavi
1

Ime:

Osa
2

Priimek:

Pika
3

Rojstni datum:

19.11.2015
4

Kontakt:

Twitter: Osa_Pika
5

Višina:

Od žela pa do tipalk.
6

Teža:

Značajsko težka.
7

Vzdevki:

Carica, kraljica, rokometna genialka, šuterka, kapetanka,
»Number 1«, zlata.
8

Dosedanji klubi:

Ne letim v diskoteke.

Zakaj osa
Osa je skozi leta postala simbol našega kluba, ki se je z novo
celostno podobo še dodatno odel v »osjo« rumeno-črno
kombinacijo barv. Četudi naše rokometaše, od najmlajših pa do
najstarejših, vzgajamo v duhu športnega in poštenega obnašanja
ter z željo, da bi si sleherni rezultat prigarali s trdim delom, od
njih hkrati pričakujemo tudi »osjo« sitnobo, trmo, tudi zaletavost,
vse z željo, da bi skupek vseh teh lastnosti zgradil za RK Gorenje
Velenje značilen in hkrati edinstven pristop k športu.

Zakajpika
Ko smo se v RK Gorenje Velenje odločili, da oso kot klubski
simbol vnovič obudimo, smo si za enega od ciljev zadali
vzpostavitev njene osebnosti. Tako je naša osa polna energije,
prijazna do otrok, a hkrati tudi sitna, naporna, celo malce
cinična. Rada torej piči, tako in drugače, najraje s kakšno pikro
izjavo, domiselno potezo, vselej pa v mejah dobrega okusa.
In tako smo njeno novo osebnost, njeno dušo poimenovali z
najbolj primernim imenom, ki ponazarja otroško razigranost,
živahen značaj ter borbenost. Naša osa je tako postala – Pika.

9

Ritual pred tekmo:

Pssst, prisluškujem v garderobi gostujoče ekipe.
10

Posebnost/značilnost:

Sem popoln unikat, malce črn, malce zlat.
11

Živjenjski moto:

Pika pika, ker jo mika.
12

Idol?

Pika Nogavička.
13

Najljubša hrana:

Med.
14

Najljubša pijača:

Med.
15

Najboljša rokometna anekdota:

Nekoč, ko je mojim fantom zmanjkalo smole, sem jim posodila
med in tako spet rešila svet.
16

Kaj v rokometu najbolje obvladam?

Flirtanje z Medvedom. Nikom Medvedom.

21 HiTRih
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Rok Ovniček
1

Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.

Ovca. Nimam pojma kdo mi je ta vzdevek dal, ampak mislim, da
so začeli tako klicati očeta in se je tako prenesel tudi name.
2

Ko si bil mlajši in si naredil neumnost, komu si povedal?

Nikomur. So pa starši kar hitro ugotovili, kadar sem kaj ušpičil. 
3

Sanjski avto?

Nikoli nisem razmišljal o sanjskem avtu, če pa bi se moral
odločiti, bi to bil Tesla Model S.
4

V nogometu navijaš za:

FC Barcelona
5

Če ne bi bil rokometaš, bi postal:

Nogometaš
6

Verjetno bi se preselil v tople kraje in si tam zgradil hišo. Nekaj
denarja bi razdelil med družino.
7

Tvoja najboljša fraza, ki si jo uporabil pri dekletu?

Đe si mala, šta ima? 
8

Si vraževeren? Kako?

Nisem vraževeren, če pa mi črna mačka prekriža pot, hitro trikrat
pljunem čez levo ramo. 
9

Imaš pred tekmami kakšen ritual, ki se ga držiš?

Poslušam glasbo in se poskušam sprostiti.
10

Verjameš v ljubezen na prvi pogled?

Ne, saj se mi zdi, da moraš osebo najprej dobro spoznati.
11

 ateremu igralcu bi zaupal glavno vlogo, če bi posneli film
K
o tvojem življenju?

Johnny Depp.
12

Katera igralka bi igrala tvojo partnerko?

Jennifer Lawrence.
13

14

Kaj bi naredil z jackpotom?

Hitra hrana? Katera?

Seveda. Včasih si privoščim kakšen meni v McDonalds-u. 

 e bi lahko za en dan imel nadnaravno sposobnost, katero
Č
bi izbral in zakaj?

Teleportiranje. V enem dnevu bi lahko tako obiskal cel svet.
15

Hišni ljubljenček. Kateri?

Pes.
16

Kuhaš, kaj najraje in za koga?

Ne preveč  Najraje doma pripravim kitajsko hrano za družino.
17

Človek ne jezi se ali Activity?

Activity, ker je bolj zabaven za družbo.
18

Koliko jezikov govoriš in katere?

Slovenščina, angleščina, razumem tudi nekaj nemščine.
19

Najpomembnejši datum v tvojem življenju?

29.01.1995
20

Česa se na smrt bojiš?

Dajanja krvi v laboratoriju.
21

Tvoj moto v življenju je:

What doesn’t kill you, makes you stronger - Kelly Clarkson, 2011
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NOVIČKE

Rokometašicam priskočili na pomoč
Rokometaši RK Gorenje Velenje so se s pomočjo generalnega
sponzorja, podjetja Gorenje, odločili, da pomagajo kolegicam,
rokometašicam ŽRK Velenje, ki se kljub težavnim razmeram
trudijo čim bolj kakovostno delati z vsemi kategorijami
nadarjenih mladenk. Del tekmovalne opreme, ki jo moštvu
Gorenja Velenja zagotavlja opremljevalec Kempa, so se
namreč v klubu odločili nameniti za ženske ekipe, od članic pa

vse do najmlajših, prijazno gesto pa so na enem od treningov
ovekovečili tudi s fotografijo. Rokometašice so bile darila
izjemno vesele, v klubu in našem generalnem sponzorju pa
smo ponosni, da je naša poteza povzročila obilo dobre volje
in nasmehov. Prepričani smo, da je v športu povezovanje del
uspeha in želimo si, da bi mi z zgledom dodali še en kamenček v
mozaik povezovanja velenjskega športa.

FoTOGALERiJA
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Postava mEsEca
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SPONZORJI
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