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Predstavitev nasprotnika v 2. KroguPredstavitev nasprotnika v 2. Krogu
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LIGA PRVAKOV 2 KROG: 

GORENJE VELENJE 

– HC BOSNA BH GAS
RDEČA DVORANA,

NEDELJA, 11.10 OB 18. URI

Po tekmi uradna

predstavitev igralcev!

BODI Z NAMI OB IGRIŠČU!

GREMO NA ZMAGO!
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S I M P L I C I T Y  J E  T R E N D .
SIMPLICITY JE NAČIN ŽIVLJENJA. 
SIMPLICITY je odločitev za MANJ nepotrebnega odločanja in VEČ uživanja! Simplicity so aparati, ki s 
svojo popolnostjo delujejo enostavno. 

www.gorenje.si

LIGHTLIGHT
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NASLOV JE SICER VZET OD ZNANE TELEVIZIJSKE ODDAJE, 
VENDAR JE ŠE KAKO PRIMEREN ZA TRENUTNO SITUACIJO 
V KLUBU. PO DOLGEM ČASU SE BO ROKOMET SPET 
PRESELIL V RDEČO DVORANO. TJA, KAMOR TUDI SPADA. 
BILI SMO V MARIBORU. VSE LEPO IN PRAV, TODA RDEČA 
JE LE RDEČA. TU SE POČUTIMO DOBRO, TU IMAMO SVOJO 
PUBLIKO, SVOJE NAVIJAČE. CELO SVOJE TUŠE, ČE ŽELITE. 
IN NE MOREMO SI ZAMISLITI ROKOMETA BREZ VELENJA. IN 
OBRATNO.

Nova sezona se je torej začela. Kako se je začela že veste. Ekipa 

je nova, faza adaptacije še poteka. Tu mi, ki na novo delamo v 

klubu jo potrebujemo. Ko bomo tudi mi »uigrani«, bo šlo še bo-

lje. Novosti pa je v klubu še več. Upam, da boste tudi vi čutili del 

tega. Koneckoncev se rokomet igra zaradi vas, dragi obiskovalci 

naših tekem. Ta teden se bo tudi v naše mesto vrnila Liga prva-

kov. Najprestižnejše evropsko rokometno tekmovanje, ki pripa-

da zgolj najboljšim. Letos še posebej, ker so morali Velenjčani 

osvojiti naslov, da so si priborili igranjev tej eliti. Biti del elite pa 

je seveda pomembno. In Gorenje Velenje je spet del elite. Z nami 

v skupini so Nemci, Madžari, Poljaki, Francozi in Bosanci. Atrak-

tivna skupina, kjer so mesta potihoma določena. Vsak ima svojo 

jakostno lestvico. Tudi vi verjetno. Toda ne bodimo prezahtevni. 

Četrto mesto v skupini bi bilo povsem dovolj. To je vstopnica 

za drugi del tekmovanja in to je tudi osnovni cilj našega kluba. 

Pot do tega 4. mesta bo zahtevna, toda odprta. Potrebno pa 

zmagovati predvsem doma. In iz tega bomo izhajali. Seveda tu 

računamo tudi na vašo pomoč. Fantje jo bodo potrebovali. Vi pa 

si dajte duška. Pridite na tekmo malce prej, dobite se s prijatelji, 

naj ne bo tekma zgolj tekma, temveč družaben dogodek. Mi 

vam bomo pri tem pomagali. Vi pa si ne ženite preveč k srcu, če 

kdaj rezultat ne bo ravno po vašem. Tekem bo ogromno. Seveda 

je lepo zmagovati, toda porazi so del športa in moramo se jih 

naučiti sprejemati.Obilo užitkov.

Dejan Tamše    

KOLOFON: 

Devetka, mesečni časopis RK Gorenje, izhaja od leta 1997

Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,

tel: 03 898 64 40, http://www.rk-gorenje.com/

Urednik: Dejan Tamše

Odgovorni urednik: Franjo Bobinac

sodelavci: Andrej Petrov, Tanija Rednak

Fotografi je: Zoran Flis

Oblika in tisk: Gorenje I.P.C., d.o.o.

Naklada: 7500 izvodov 
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Spet doma
UVODNIK

4 PREDSTAVITEV nasprotnika v 2. Krogu

5 RAZPORED TEKEM v Ligi prvakov – skupina B

7, 8 NOVINCI SE PREDSTAVLJAJO:
Klemen Cehte in Rok Šimič + fotke

10 INTERVJU: Jure Natek

11 INTERVJU - IVICA OBRVAN:
Kdo bi večkrat stopil na mino? 

13 INTERVJU - ADNAN HARMANDIČ:
Baščaršija je zakon!

16 NOVINCI SE PREDSTAVLJAJO:
Jaka Ferkulj, Dino Bajram in Mario Šoštarič
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RK BOSNA JE BILA USTANOVLJENA KOT DEL 
UNIVERZITETNE DRUŽINE - ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
BOSNA LETA 1948. RK BOSNA  TEMELJI NA STALNEM 
IZOBRAŽEVANJU IN RAZVOJU MLAJŠIH STAROSTNIH 
SKUPIN IN MLADOSTNIKOV S CILJEM IZBOLJŠANJA 
ROKOMETA. USTVARITI ŽELIJO VISOKO KAKOVOSTNO 
BAZO TALENTOV, ŽELIJO PA DODATI PRISPEVEK K BOJU 
PROTI RAZLIČNIM ŠKODLJIVIM UČINKOM, KATERIM SO 
PODVRŽENI MLADI IZ BIH (DROGE, ALKOHOLIZEM. ..). S TEM 
ŽELIJO, DA BI DOSEGALI ŠE BOLJŠE REZULTATE V ŠPORTU 
DOMA IN NA MEDNARODNEM PRIZORIŠČU.

Največji dosežki RK Bosna: 

1962/1963

Jugoslovanski pokalni 

zmagovalci 

1965/1966

Finalisti pokala Jugoslavije 

2002/2003

1/8 fi nala EHF pokala 

»Challenge«, pokalni 

zmagovalci BiH, državni prvaki 

BiH 

2003/2004

1/16 fi nala lige prvakov, 

pokalni zmagovalci BiH, 2. 

mesto v državnem prvenstvu 

2004/2005

1/8 fi nala pokala pokalnih 

zmagovalcev,2. Mesto v DP 

2005/2006

1/8 fi nala pokala EHF, 1. mesto 

v DP 

2006/2007

Udeleženci lige prvakov, 

1/2 fi nale pokala pokalnih 

zmagovalcev, prvaki Bosne in 

Hercegovine, fi nalisti pokala 

BiH 

2007/2008

Udeleženci lige prvakov, 

1/8 fi nala pokala pokalnih 

zmagovalcev, državni in 

pokalni prvaki Bosne in 

Hercegovine

2008/2009

Udeleženci lige prvakov, 

1/4 fi nale pokala pokalnih 

zmagovalcev, državni in 

pokalni prvaki

HC Bosna BH Gas
PREDSTAVITEV EKIPE

HC Bosna BH Gas
Ime i prezime Datum rođenja pozicija br. Dresa visina cm težina

Banić Vedran 01.08.1983. desni bek 14 194 90

Bozoljac Dusan 05.01.1985. lijevi bek 10 197 98

Doborac Damir 05.10.1980. srednji bek 3 188 94

Efendic Damir 11.05.1990. golman 16 195 88

Golic Nebojsa 23.01.1977. srednji bek 21 181 85

Grahovac Nebojsa 11.02.1984. golman 1 191 94

Jaskic Adnan 03.07.1984. desno krilo 11 192 94

Kapisoda Petar (c) 26.06.1976. lijevo krilo 15 188 85

Medjic Tarik 05.04.1985. srednji bek 4 185 87

Melic Fahrudin 22.07.1984. desno krilo 44 185 87

Nekic Josip 14.02.1984. lijevi bek 22 193 91

Ovcina Alen 27.02.1989. lijevo krilo 8 185 83

Pucelj Peter 06.12.1982. pivot 7 192 99

Sirco Edhem 20.09.1973. desni bek 25 194 97

Uvodic Sandro 13.07.1981. golman 12 195 85

Veselinov Vladislav 21.01.1982. pivot 13 195 105

Vrazalic Faruk 22.06.1990. desno krilo 23 183 89

Arnaudovski Risto 09.07.1981. lijevi bek 30 196 96

Stručni štab

Trener:  Smajlagic Irfan

Pomocni trener:  Ridjic Danijel

Kondicioni trener:  Njaradi Nenad

Fizioterapeut:  Delalic Alem
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tekme zmaga remi poraz g-r. točke

1. Rhein - Neckar Löwen 1 1 0 0 32:29 2

2. KS Vive Targi Kielce 1 1 0 0 23:21 2

3. RK Bosna BH Gas 1 1 0 0 24:23 2

4. Chambery Savoie HB 1 0 0 1 23:24 0

5. RK Gorenje Velenje 1 0 0 1 21:23 0

6. MKB Veszprém KC 1 0 0 1 29:32 0

2009/10 EHF liga prvakov, skupina B

MKB Veszprém KC Madžarska

RK Gorenje Velenje Slovenija

Chambery Savoie HB Francija

Rhein - Neckar Löwen Nemčija

RK Bosna BH GAS Sarajevo BiH

KS Vive Targi Kielce Poljska

1. kolo 

R-N Löwen - Veszprém .........................................32:29

Vive Kielce - RK Gorenje  .....................................23:21

Bosna BH Gas - Chambery ................................24:23

2. kolo (08. - 11. 10. 2009) 

R-N Löwen - Vive Kielce

Chambery - Veszprém

RK Gorenje - Bosna BH Gas 

3. kolo (17. - 18. 10. 2009) 

Veszprém - Vive Kielce 

Chambery - RK Gorenje 

Bosna BH Gas - R-N Löwen

4. kolo (05. - 07. 11. 2009) 

R-N Löwen - Chambery

Vive Kielce - Bosna BH Gas

RK Gorenje - Veszprém

5. kolo (11. - 14. 11. 2009) 

R-N Löwen - RK Gorenje 

Veszprém - Bosna BH Gas 

Vive Kielce - Chambery

6. kolo (19. - 22. 11. 2009) 

Chambery - Vive KielceR

Bosna BH Gas - Veszprém

K Gorenje - R-N Löwen

7. kolo (13. - 14. 02. 2010) 

Bosna BH Gas - RK Gorenje 

Veszprém - Chambery

Vive Kielce - R-N Löwen

8. kolo (20. - 21. 02. 2010) 

Veszprém - R-N Löwen

RK Gorenje - Vive Kielce 

Chambery - Bosna BH Gas 

9. kolo (27. - 28. 02. 2010) 

Bosna BH Gas - Vive Kielce 

Veszprém - RK Gorenje

Chambery - R-N Löwen

10. kolo (06. - 07. 03. 2010)) 

Vive Kielce - Veszprém

RK Gorenje - Chambery

R-N Löwen - Bosna BH Gas

Razpored Lige prvakov – skupina B
LIGA PRVAKOV
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Generali d.d. je prva zavarovalnica, ki nagrajuje varne voznike in 
vrne 10% premije avtomobilskega kasko zavarovanja vsem, ki v 
zavarovalnem letu ne prijavijo nobene škode.

Obiščite spletno stran www.generali.si ali pokličite na brezplačno tel. številko 080 70 77 in preverite, 
koliko lahko prihranite pri obveznem in kasko zavarovanju svojega avtomobila. Zavarovanja lahko sklenete 
tudi v vseh poslovalnicah zavarovalnice Generali d.d., pooblaščenih agencijah in poslovalnicah SKB.

Od vsake sklenjene police avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica Generali d.d. podari 1 EUR
v dobrodelne namene. Zbrana sredstva bo namenila društvu Rdeči noski in zavodu Varna pot.

Generali d.d. vrne 10% plačane letne neto premije avtomobilskega kasko 
zavarovanja voznikom osebnih vozil - fizičnim osebam, ki v obdobju 
zavarovalnega leta ne prijavijo škode iz tega naslova. Več na www.generali.si.

Pokličite 080 70 77
in preverite, kako lahko 
prihranite do 150 €!

EKSTREMNO

DOBRA CENA

za varne
voznike!
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Rok Šimič
Še en triindvajset letnik prihaja k nam s koroške. Bil 

je med vidnejšimi v Preventu. Ima izostreno tehniko 

meta z levega krila. Je iz pravega testa in ima voljo. 

Poleg tega se je že kar na začetku znašel v zanimivi 

situaciji. Skoraj čez noč je ostal sam na levem krilu. 

Poškodbe so naredile svoje, toda Rok zaenkrat dobro 

prenaša vse novosti, ki jih doživlja. Že nekaj časa je 

navijal za Gorenje. Od takrat dalje, ko je podpisal ta 

klub.

»Prestop je star že kar nekaj časa. Pravzaprav so se prvi po-

govori začeli že pred časom. Ponudba je prišla že na začetku 

lanske sezone, tako da sem bil že dalj časa obveščen o tej 

želji Gorenja. Seveda je ponudba takšnega kluba mamljiva 

z več vidikov in seveda sem jo z veseljem sprejel. Toda sedaj 

sem tu, ambicije so večje, potrebno bo še napredovati in 

mislim da sem, kar se tega tiče prišel v pravi klub. Zaenkrat 

mi ni žal niti ene stvari, tako da lahko rečem, da sem super 

zadovoljen da sem novi član Gorenja.«

To pomeni, da si ob igranju za Prevent vselej z enim 

očesom spremljal tekme Gorenja in upal, da jim bo 

uspelo osvojiti prvenstvo in s tem ligo prvakov. Ni bilo 

tako enostavno, kajne?

»Ja pred koncem lanske sezone sem seveda močno navijal 

za Gorenje. Pravzaprav bi lahko v šali dejal, da sem bil najve-

čji navijač v dresu Preventa in sem držal pesti na vsaki tekmi, 

da bi se Gorenje uvrstilo v ligo prvakov, ki je vendarle nekaj 

posebnega. Seveda sem ob tem profesionalno oddelal svoje 

delo v matičnem klubu in se potem z veseljem preselil v Ve-

lenje. Igranja na tako visoki ravni se seveda veselim in komaj 

čakam, da se začne tudi v Velenju.«

Ekipa je nova. Obrazi tudi. Bržkone je potrebno veliko 

garanja, da se tak pogon spravi na primeren nivo?

»Ekipa je krasna, fantje trdo delajo, odlično se razumemo in 

prepričan sem, da imamo kvaliteto, da lahko dosežemo mar-

sikaj.Mogoče uvod ni ravno blesteč, toda naš čas prihaja.«

Glede na to, da je Slovenj Gradec blizu, kakšnega velikega 

domotožje verjetno nimaš. Tudi na okolico si se verjetno 

hitro navadil?

»Vzdušje je enkratno, okolje pa mi ni tako nepoznano, 

saj sem doma kar blizu in s tem nimam težav. Tudi na 

tekme bodo hodili moji bližnji, prijatelji, tako da s tem 

ne bo kakšnih večjih problemov.«

Liga je kar izenačena, potrebno se bo kar močno potrudi-

ti, da ponovimo lansko zgodbo. Potem je tu liga prvakov, 

druga fronta od treh, ki nas čaka. Potrebno se bo uvrstiti v 

drugi krog, kar se mi zdi realno. Res pa je, da pot do tja ne 

bo lahka.

Rok  Šimič in Klemen Cehte
NOVINCI RK GORENJE VELENJE SE PREDSTAVIJO
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Klemen Cehte
24. letni rokometaš je v 

svoji do sedaj kratki karieri 

zamenjal že precej klubov. 

V Krškem je napravil 

prve rokometne korake, 

nadaljeval v bližnji Dobovi, 

se spet vrnil v Krško, 

zablestel  je v Trimu in se 

sedaj znašel v Gorenju. In 

kako se je začela zgodba 

o prestopu v Gorenje 

Velenje?

«Začelo se je s kavico in 

pijačko,to je bil prvi kontakt.  

Potem pa resen enourni  po-

govor in stvar se je začela odvijati sama od sebe. Večjih težav in 

usklajevanj ni bilo. Vselej sem si želel priti v vrste Gorenja in to 

se mi je - hvala bogu – uresničilo.« 

Sprememba je bržkone velika. Prišel iz manjše sredine, 

kjer so stvari verjetno drugače zastavljene. Kaj si vedel o 

Gorenju. Si vedel, kam prihajaš, kakšne so okoliščine, ki te 

čakajo?

»Vedel sem, da gre za dobro organiziran klub, kjer  je dobro 

vzdušje v garderobi in da ekipa drži skupaj, fantje pa na terenu 

ne popuščajo in dajejo vse od sebe. Prav takega kluba pa sem 

si želel tudi sam in sem seveda vesel, da sem tu. Tu lahko še 

napredujem.»

Torej posebnih težav z integriranjem v velenjsko okolje ni 

bilo. So te tudi fantje sprejeli medse, kot si pričakoval?

»Mislim, da sem se brez težav vklopil v novo okolje. Fantje so 

me sprejeli in lahko rečem, da so super. Mislim, da bomo prava 

ekipa, da bomo prava klapa. Res je, da se še malce lovimo, 

toda to so porodni krči, zagotovo jih bomo prebrodili in postali 

takšna ekip, kot se od nas pričakuje.«

Tudi Šaleški graščaki so nekaj posebnega. Si se že 

dodobra spoznal z njimi?

»Navijači so res fantastični, hodijo vsepovsod, kamor gremo 

igrati , to mi je še posebej všeč. Sprejeli so me dobro, skupaj 

smo že zabili nekaj golov in upam, da jih bomo z njihovo pomo-

čjo še več. Le tako naprej fantje in dekleta«

Poleg vsega naštetega je novo zate tudi to, da se boš prvič 

pomeril tudi v ligi prvakov. Je to prijeten občutek?

»Liga prvakov je seveda poglavje zase. To je še eden razlog 

več, zakaj se človek odloči igrati za takšen klub, kot je Gore-

nje. Izjemno se veselim tega tekmovanja, sem prav nestrpen 

in komaj čakam, da zaigramo v naši dvorani. Upam, da bomo 

igrali dobro, tako, kot smo na nekaterih tekmah že pokazali in 

da se bomo veselili skupaj z našimi zvestimi navijači. Upam na 

najboljše. Cilji so poznani in upam, da jih bomo uresničili. Naša 

skupina je izredno težka, vsak ima neke svoje cilje, toda mi 

računamo nekje na tisto 3. Ali 4. Mesto, ki vodita v nadaljnje tek-

movanje. Preboj v naslednji krog pa je seveda naš prvi cilj.«

NOVINCI RK GORENJE VELENJE SE PREDSTAVIJO
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Je eden najbolj izkušenih 

v Velenju. Igral je močni 

francoski ligi, v močnem in 

ambicioznem klubu, ki pa 

je pred to sezono ostal brez 

pomembnih sponzorjev 

in Jure je poleg Narcisa 

zapustil moštvo Chambery 

Savoie.

»Zaenkrat je vse ok. Res da 

nismo začeli prvenstva in lige 

prvakov čisto po načrtih, toda 

mislim, da bo vse prišlo na 

pravo mesto. Vsekakor smo 

sposobni več, kot trenutno 

kažejo rezultati.«

Pričakovanja so velika, v 

prvi vrsti ponovitev lanskih 

rezultatov. Je vse to moč 

pričakovati?

Od ekipe pričakujem pono-

vitev lanskih predstav, da se 

bomo borili za vrh, da bomo 

skušali naredit vse da osvoji-

mo domače naslove . Od sebe 

pričakujem, da bom veliko 

igral in dobro igral in Gorenju 

pomagal do teh želja. 

Je bilo to tudi odločilno za 

tvoj prihod v klub?

»Ekipa ima vse možnosti, 

koneckoncev, če bi mislil, da 

ekipa nima visokih ciljev in 

potencialov, niti nebi razmi-

šljal o tem, da pridem sem. 

Ne bi želel priti s ciljem, da se 

borimo za 4. mesto. Smo do-

bro razporejeni po pozicijah, 

mogoče kakšen izkušen igra-

lec manjka, po drugi strani pa 

je to tudi plus, da smo mladi, 

polni elana in zanosa. Tudi de-

lamo dobro in kvalitetno, tako 

da bomo kmalu še boljši.«

Tempo treningov je hud, 

verjetno hujši, kot v tvojem 

prejšnjem klubu

 »V Franciji se je treniralo 

polovico manj, kot tukaj, to je 

res in to je velika razlika med 

kluboma. Toda meni paše, 

da se veliko in dobro trenira, 

treningi so poleg vsega še 

kvalitetni. Poleg tega tam ni 

bilo čutiti takšne napetosti, 

pritiskov, kot npr. v Sloveniji. 

Mislim, da je temu kriva tudi 

naša miselnost. Če pa že ni 

pritiskov, si jih sami ustvarimo.

Kaj se je zadnje čase 

dogajalo v tvojem 

prejšnjem klubu?

 »V Franciji so se spremenile 

stvari, klub je zapustilo par 

dobrih sponzorjev. Začeli so 

se odhodi, odšel je tudi Nar-

cise, igralci smo bili pod priti-

skom, sam nisem veliko igral. 

Bilo je bolje, da grem drugam, 

tja, kjer bom igral in kjer bom 

zadovoljen in se bom dobro 

počutil, čeprav bom  fi nančno 

sicer drugače prišel skozi, kot 

bi v Chamberiju, toda mislim, 

da sem še dosti mlad in da so 

nekatere stvari v tem trenutku 

pomembnejše.«

Izbral si številko 13. Kako 

to? 

Izbral sem jo, ker sem jo imel 

že pri Slovanu in v Trebnjem, 

kjer sem igral zelo dobro. 

Upam, da se bo to tukaj 

ponovilo.

 Jure Natek
INTERVJU

RASTIMO SKUPAJ!

Velika dejanja zahtevajo združene moči.
Projekti, ki nastajajo, so ustvarjeni v sodelovanju. 

Najuspešnejši med njimi so plod bogatih izkušenj.
 

Od prvega trenutka je potrebno imeti pravega 
partnerja. Za vas smo tukaj! 
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Velenjčani so po dolgih 

in težkih pripravah že 

krepko vstopili v novo 

sezono. Novinci, ki so prišli 

so se odlično integrirali v 

okolje in ekipo. Nekateri 

so mnenja, da bi ta sezona 

morala biti zgolj prehodna. 

Toda cilji  so še vedno 

visoki. Gorenje Velenje je 

doživelo kopico sprememb 

v igralskem kadru, najbolj 

se po vaši prejšnjih izjavah 

pozna odhod Marka Oštirja 

in Jureta Dobelška. Kako 

so se integrirali novinci. 

Kakšne bodo njihove 

vloge?

 »Če pogledam nazaj v prej-

šnjo sezono, ekipa na začetku 

po imenih ni bila najboljša. 

Toda tokom sezone so se 

stvari vse bolj razvijale v našo 

korist. V ekipi smo našli neko 

homogenost, dopolnjevanje, 

ki nas je na koncu pripeljala 

tja, kjer smo si le želeli. Bolj 

smo šli proti koncu, večji 

igralski kader smo imeli, vsak 

je bil zamenljiv, čeprav smo 

imeli probleme s poškodba-

mi, sploh s Čupičem. Torej 

imamo nekaj, kar mogoče na 

papirju ni videti, pa se kasneje 

izkaže za izredno pomemben 

dejavnik.

»Če pa grem od novinca do 

novinca, potem lahko rečem, 

da morajo ostati mirni, strpni. 

Nič ne bodo mogli storiti čez 

noč. Faza adaptacije še traja 

in to morajo vedeti. Šimič, ki 

je naše prvo levo krilo letos 

je prišel v novo okolje. Že 

na superpokalu v Mariboru 

je pokazal, da je ogromno 

napredoval. S tem  sem  zado-

voljen, toda sezona bo dolga. 

Lahko se zgodi marsikaj. 

Podobno velja za Cehteta, ki 

mu v fazi napada še manjka 

nekaj naboja, ter koncentraci-

je. Predvsem koncentracija je 

pri njem zalo pomembna, da 

bo natančno vedel, kaj se od 

njega pričakuje na tej poziciji. 

Potem je tu Miha Žvižej, ki se 

je odlično vklopil v vse faze in 

bo zagotovo močna okrepitev 

za našo ekipo, navdušil me je 

Natek. Pozitivno sem presene-

čen nad njegovim odnosom, 

treningom, profesionalnostjo, 

načinom razmišljanja, zavze-

tostjo. Vmes ga je za trenutek 

ustavila manjša poškodba, 

nekoliko manj je treniral. 

Poznalo se je, da je v Franciji 

manj treniral, bo pa seveda 

velika okrepitev za ekipo. 

Ostali mladi igralci: Nosan, 

Ferkulj in Šoštarič so svetla 

prihodnost kluba. Dobro je, 

da so oddelali ves pripravljalni 

del z nami, o njihovi usodi pa 

se bomo odločili v naslednjih 

dneh. Mogoče bo šel kdo na 

posodo ali igrali za drugo 

ekipo.«

Kaj pa razmerje moči  

treh ekip, ki so se najbolj 

okrepile. Je razmerje 

podobno lanskemu ?

»Rekel bi, da sta se tako Celje, 

kot Cimos bolj okrepila kot mi. 

Okrepili so se z bolj zveneči-

mi imeni. Cimos je pridobil 

Špilerja, Dobelška, Podpečana 

ter kvalitetne tujce, da ne 

govorim o Celju, ki je pripeljal 

zvezde slovenskega rokome-

ta. Po imenih smo mi za njimi, 

toda mi imamo ta svoj edin-

stveni timski duh, ki nas lahko 

dvigne. To je naša specifi ka, 

poleg tega, da imamo veliko 

prostora za rotacijo igralcev. 

Jaz bi sicer Gorenje, Cimos in 

Pivovarno postavil pred vse 

ekipe. To bo zelo izenačeno. 

Toda ne smemo pozabiti 

Trima, Slovana, Maribora, Rib-

nice, ki bodo čakali kot napete 

puške. Poglejte samo minulo 

sezono. Slovan si je nabral 

laskavih trofej, ko je vsem 

nam vodilnim delal preglavice 

in jemal točke. Pravzaprav 

je Slovan lani v veliki meri 

odločal o prvenstvu. In prav 

gotovo bodo tudi letos takšne 

tekme. Mine bodo v vsakem 

krogu, vprašanje je le, kdo bo 

večkrat stopil na njih. Mislim, 

da si bodo ekipe, ki sem jih 

navedel uvodoma razdelile 

trofeje, toda te ekipe iz druge 

linije bodo zelo neugodne za 

vse. Zanimivo bo.

Veliko za ekipo pomeni 

tudi povratek prvega 

zvezdnika ekipe, ki pa je še 

vedno v fazi privajanja na 

rokometno igro. Tako hitro 

seveda ne gre.

»Ivan  dela z ekipo postopo-

ma. Moramo biti realni, fant 

je zdaj dobrih 5 mesecev 

po operaciji. Zagotovo bo 

še nekaj časa prisoten nek 

strah v njegovi glavi. Po vsej 

verjetnosti 2 do 3 mesece še 

ne moremo pričakovati tega, 

kar je kazal, ko je prišel v 

Slovenijo, ko je vsem zastajal 

dah. Tudi sam bo moral biti 

strpen. Počasi bomo dozirali 

njegovo minutažo, ne smemo 

pričakovati preveč, tudi sam 

ne pričakujem. Ivan mora priti 

nazaj v tisti svoj občutek, ki ga 

je tokom poškodbe zagotovo 

izgubil. Njegove prave igre 

pričakujem šele po novem 

letu. »

Kdo bo večkrat stopil na mino?
INTERVJU: IVICA OBRVAN
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Njegova zgodba s 

prve tekme je na meji 

mogočega. Iz »bedaka« v 

prvem polčasu se je prelevil 

v junaka na koncu tekme. 

Tekmo je začel s šestimi 

izgubljenimi žogami in 

dvema goloma iz igre ter 

dvema s sedmih metrov. 

Bil je v pomoč Gorenju. 

Toda v drugem delu je igral 

takorekoč sam, zabil vseh 

5 sedemmetrovk, skupaj 7 

in še osem golov iz igre. Od 

23. golov ekipe Kielce  jih 

je dosegel 15. Skregano z 

logiko!

»Taktika Gorenja je bila odlič-

na. Pripravili so se odlično 

na nas. Natančno so vedeli, 

kaj bomo delali in delali smo 

ogromno napak. Tudi jaz. V 

prvem delu so Slovenci zelo 

sveži, polni energije in imeli 

so pametno igro, ki je bila za 

nameček še zelo hitra. Te tek-

me me je bilo kar malo strah, 

saj nismo tako dobri v igri 1:1. 

Vedeli smo, da smo tukaj šibki. 

V prvem polčasu se je to sploh 

videlo. Toda borili smo se 

vseskozi, Gorenje je nekoliko 

popustilo in naša borbenost 

se je izplačala. Še sreča, da se 

je zgodil drugi polčas, kjer se 

je vse obrnilo.«

Z Velenjčani ste dvakrat 

igrali v Nemčiji. Poznali 

ste jih, pa vseeno se zdi, 

da so vas večji del tekme 

zasenčili, kot da jih takšne 

niste navajeni.

»Moram priznati, da so nas 

še posebej na tisti prvi tekmi 

popolnoma nadigrali. Mogoče 

smo bili tudi zato tako trdi in 

neprepoznavni. Naša taktika 

je bazirala na obrambi 6:0 

z veliko gibanja. To je bilo 

najpomembneje, toda ni bilo 

najbolj uspešno. Ni  najbolj 

pomembno kaj igraš, temveč, 

da se med tekmo pravilno 

odločaš. Četudi igraš vso 

tekem enako, po eni strani. Ni 

važno, če si se prav odločil in 

da to teče, potem nima smisla 

preveč eksperimentirat. »

Sicer pa tudi Poljska ni več, 

kar je bila. V rokometu 

se vse bolj uveljavlja, za 

nameček pa v njihovi 

igri igra vse več tujcev z 

zahoda. Tudi Danci.

»Res je, Dancev ni bilo veliko 

pred leti. Zdaj se situacija 

spreminja.  Kaj pa vem zakaj. 

Toda govoril sem z ljudmi 

iz kluba, so zelo ambiciozni. 

Imajo vizijo imajo trenerja, 

sponzorje. Skratka bilo je več 

pozitivnih stvari, da sem se 

odločil igrati tukaj. Vsekakor 

pa je bilo prvič zaigrati na 

poljskem vznemerljivo. Toda 

zdaj ni nobenemu žal, da igra 

na Poljskem, tudi Jurasik je 

tega mnenja, mislim, da jih bo 

prihodnje še več. Tudi Norve-

žani prihajajo, skratka Poljska 

je zanimiva tudi za zahodne 

rokometne države. Ja seveda 

poznam tudi Mortena Sojerja, 

ki je igral v Gorenju. Včasih se 

slišiva, sicer pa nas je kar nekaj 

tu na Poljskem.«

Borba za 4. mesto bo 

potekala med štirimi 

ekipami, kjer ste tudi vi in 

Gorenje. Kakšna je tvoja 

prognoza?

»Mislim da se bodo res 4 ekipe 

borile za 4. mesto. Nemci so 

precej nad nami. Nam je pač 

prvi cilj ta, da se uvrstimo 

na 4. mesto. Borba bo huda, 

Gorenje je že pokazal, da so 

resni kandidat, mi smo s prvo 

tekmo lepo začeli, preseneča 

me zmaga Bosne, ki je nisem 

tako poznal, toda očitno so 

Francozi v krizi. Nikogar še 

nebi odpisal.«  

Imaš kakšne izkušnje s 

Slovenijo?

»V Sloveniji še nisem igral, 

sem pa igral proti reprezen-

tanci Slovenije. Se pa veselim 

prihoda in tekme v Sloveniji 

proti Gorenju.« 

foto:arhiv RK Vive Kielce

Fant, ki je Osam zabil 15 golov! 
INTERVJU: HENRIK KNUDSEN
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Adnan bo kar pravšnji 

sogovornik za prvo 

številko. Dejstvo je, da 

prihaja iz kluba, ki mu bo 

v prvi domači tekmi stal 

nasproti. Slovo od Bosne 

pred dvema letoma ni bilo 

najbolj korektno. Toda od 

takrat so stvari že umirile 

in Adnan je z vsem srcem 

predan rumeno črni barvi. 

Barvi Gorenja.

»Dobro, stvari so se sedaj 

spremenile od takrat, ko sem 

prišel pred dvema letoma 

prišel v Slovenijo. Takrat smo 

se z Bosno razšli na ne najbolj 

prijeten način. Kar je-je, 

življenje gre naprej in jaz sem 

sedaj profesionalec v Velenju. 

Res pa je, da, ko sem sedaj 

videl žreb v ligi prvakov se mi 

je nasmejalo z več razlogov. 

Dobro,  ena stvar je  ta, da je 

lepo iti domov in igrati doma 

pred domačimi gledalci, poleg 

tega bom v Velenju prvič igral 

proti Bosni, kar je še en čar. 

Zagotovo bo to super tekma, 

kakšnih posebnih emocij pa 

ne bo, ker sem jaz zdaj pač 

profesionalec v Velenju in 

tega se zavedam.«

Kakšne pa so sedaj razmere 

med teboj in tvojim bivšim 

klubom. Zamere, ki so bile 

so pozabljene. Imaš kakšne 

kontakte z njimi.

»Relacije med mano in njimi 

so normalne. Z ljudmi iz 

uprave pač nimam nobenega 

kontakta, kar je bilo nekorek-

tnega se je pozabilo in to je 

zaključena zgodba. Ekipa pa 

se je skoraj v celoti spremeni-

la, tako da tudi z igralci nimam 

nekih stikov. »

Verjetno pa veš, kaj čaka 

Velenjčane v dvobojih z 

njimi. Kakšna je ekipa? 

Vzdušje?

»Kar se njihove moči tiče pa 

sem nekoliko bolj informiram, 

saj imam redne stike z igralci, 

ki jih poznam prej ali pa smo 

igrali skupaj. Pravijo, da ni 

ekipa nič posebnega, vendar 

pa bo vse znano na parketu 

Rdeče dvorane. Zagotovo ne 

gre vnaprej odpisati nikogar.« 

Bosna je zadnja leta 

napravila kar velik korak 

naprej. Igranje v ligi 

prvakov pa je le še velika 

nagrada za dobro delo 

v klubu. Je zanimanje 

javnosti veliko, glede na 

to, da to ni ravno šport 

številka ena v Bosni?

»Zanimanje za rokomet v 

Bosni v zadnjih treh, štirih 

letih je v porastu. Sploh zaradi 

zadnjih uspehov Bosne ter 

uvrstitve v ligo prvakov. Temu 

je priča tudi ta podatek, da 

bodo verjetno igrali v veliki 

olimpijski dvorani, ki je celo 

večja od Skenderije. Zdaj ne 

vem, če bo tudi naprej tako, 

toda trenutno stanje je zelo 

pozitivno.«

Ljudje imajo nasplošno 

radi Sarajevo. Radi ga 

obiščejo. Kaj je v njem tako 

drugačnega, čarobnega, 

da se ga drži tako dober 

sloves?

»Mislim, da je Sarajevo samo 

po sebi posebno mesto. Meni 

je to domače mesto, poznam 

vse in verjetno drugače gle-

dam na to. Ljudje pa nasplo-

šno radi hodijo v Sarajevo. 

Tam so ljudje  prijazni, go-

stoljubni, vselej želijo ustreči, 

pomagati. Mislim, da je to 

eden razlogov, zakaj imajo lju-

dje pozitivne občutke, kadar 

potujejo v Sarajevo.«   

In za konec. Je Baš čaršija 

še vedno to kar je bila 

nekoč?

Ne ne. Baš čaršija je zdaj še 

boljša, kot je bila… (smeh)

Baščaršija je zakon!
INTERVJU: ADNAN HARMANDIĆ
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11.2. Rebel Unusual Character

Koledar tekmovanj 
RAZPORED TEKEM RKG

Razpored tekem DP 2009 - 2010
Krog Datum Domači Gostje 

Krog 1. 12.09.2009 Rk Merkur Rk Gorenje Velenje

Krog 2. 20.09.2009 Rk Gorenje Velenje Rk Celje PL

Krog 3. 26.09.2009 Rk Rudar Rk Gorenje Velenje

Krog 4. 30.09.2009 Rk Gorenje Velenje Rk Ormož

Krog 6. 07.10.2009 Rk Krško Rk Gorenje Velenje

Krog 7. 14.10.2009 Rk Gorenje Velenje Rk Trimo

Krog 8. 24.10.2009 Rd Sovan Rk Gorenje Velenje

Krog 9.  04.11.2009 Rk Gorenje Velenje Rk Ribnica

Krog 10. 14.11.2009 Rk Cimos Koper Rk Gorenje Velenje

Krog 11. 21.11.2009 Rk Gorenje Velenje Rk KLima Petek

Krog 12. 28.11.2009 Rk Prevent Rk Gorenje Velenje

Krog 13. 05.12.2009 Rk Gorenje Velenje Rk Merkur

Krog 5. 09.12.2009 Rk Celje PL Rk Gorenje Velenje

Krog 14.. 12.12.2009 Rk Gorenje Velenje Rk Rudar

Krog 15. 16.12.2009 Rk Ormož Rk Gorenje Velenje

Krog 16. 19.12.2009 Rk Krško Rk Gorenje Velenje

Krog 17. 23.12.2009 Rk Trimo Rk Gorenje Velenje

Krog 18. 06.02.2010 Rk Gorenje Velenje Rd Sovan

Krog 19. 10.02.2010 Rk Ribnica Rk Gorenje Velenje 

Krog 20. 17.02.2010 Rk Gorenje Velenje Rk Cimos Koper

Krog 21. 24.02.2010 Rk KLima Petek Rk Gorenje Velenje

Krog 22. 03.03.2010 Rk Gorenje Velenje Rk Prevent
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Dino Bajram
DINO BAJRAM JE 
EDEN NAJVEČJIH 
»POPOTNIKOV« V KLUBU. 
BIL JE ŽE MARSIKJE. 
LETOS SO SI GA ŽALELI 
TUDI V KOPRU. ODLOČIL 
SE JE PRAV TAKO ZA 
RUMEN DRES, TODA ZA 
GORENJEVEGA.

Odločitev torej ni bila 

tako lahka. Na izbiro si 

imel dva ambiciozna 

kluba. Koper in prvaka?

 »Naš prvi kontakt je bil 

nekje takoj po novem letu. 

Predstavili so mi koncept 

ekipe, vizijo in to me je 

najbolj privlačilo. Imel sem 

sicer dobro ponudbo tudi 

Kopra a sem se vseeno od-

ločil za Velenje. Takrat sicer  

še nisem vedel, kdo bo igral 

v Ligi prvakov. Še sreča, da 

se je potem tako izteklo, kot 

se je. Čeprav to ni bil prvi 

argument, da sem v Velenju, 

temveč je bilo argumentov 

za to več.« 

Konkurenca na mestu 

krožnega napadalca je v 

Velenju zadnja leta huda. 

Tudi zdaj ste trije.

»Takrat je bila slika takšna, 

da bi naj bila le midva z Mla-

karjem, mogoče bi naj ostal 

tudi Oštir. Za Miha Žvižeja 

takrat še nisem vedel. Toda 

na koncu koncev predstav-

niki Gorenja  konkretni in 

korektni. Dogovorili smo se 

hitro. Ni mi žal, da sem se 

tako odločil.«

Imaš dober pregled nad 

tem, kako se dela po 

Evropi. Bil si marsikje, 

lahko potegneš kakšno 

vzporednico?

»Zamenjal sem že precej 

sredin, vsaka je zase poseb-

na. V Velenju sem slišal dosti 

lepih strani, zmerja homo-

gena, vzdušje je dobro. 

Ekipa je klapa. Bližina Celja 

sploh ni igrala vloge, saj 

sem se v teh letih popolno-

ma odvadil Celja, tako da mi 

to ni predstavljalo olajševal-

ne okoliščine. Res pa je, da 

zdaj spet živim v Celju.« 

Liga prvakov se je tudi 

spremenila. Spremenil 

se je sistem tekmovanja, 

skupine imajo 6 ekip. Kaj 

to prinaša?

»Liga prvakov je velik izziv, 

tam sem že sodeloval in 

jo doživel v najlepši luči. 

V tem tekmovanju  lahko 

napreduješ na različnih 

nivojih. Sistem pa se je zdaj 

spremenil. Mislim, da na 

bolje. Ima več marketinško 

pozitivnih stvari. Rokomet 

se lahko zaradi več tekem 

še bolj uveljavi, reklamira, 

zleze ljudem pod kožo in to 

je prava pot. V naši skupini 

bo zelo zanimivo. Nemci so 

v prednosti, s svojimi okre-

pitvami so dokazali, da si 

želijo na vrh.  Madžari imajo 

ekipo, ki je dolgo skupaj so 

takoj za Nemci, potem pa 

se bomo udarili mi, ki smo 

ostali. Mislim, da bodo tek-

me med nami štirimi zelo 

tesne in zanimive.«

Jaka Ferkulj
JAKA JE EDEN TISTIH, NA 
KATERIH BO GORENJE 
VELENJE GRADILO SVOJO 
EKIPO ZA PRIHODNOST. 
PRAV GOTOVO BO V 
VELENJU IMEL IDEALNO 
PRILOŽNOST, DA ŠE 
NADGRADI SVOJE 
ROKOMETNO ZNANJE.

Si novinec v dresu 

Gorenja. Iz manjše 

okolice si prišel v 

okolje, kjer je rokomet 

dominanten. Kako se 

spominjaš prvih stikov z 

novim klubom?

»Predstavniki rokometnega 

kluba Gorenje Velenje so 

stopili v kontakt z menoj 

in mi pač ponudili nadalje-

vanje kariere pri državnih 

prvakih. Takšne ponudbe 

pa skorajda nisem mogel 

zavrniti, saj je ekipa Gorenja 

ena izmed najbolj homo-

genih ekip v slovenskem 

rokometu. Poleg tega pa je 

možnost, da se kalim med 

igralci takšnega kalibra, kot 

so velenjski igralci, je res 

nekaj izjemnega. Prav dolgo 

torej nisem razmišljal.«

Je bilo privajanje 

dolgotrajno. 

Koneckoncev si prišel v 

klub, kjer se vse odvija na 

nekoliko višjem nivoju. 

Višji so tudi cilji.

»Nekaj časa sem res potre-

boval, da sem se navadil, saj 

sem  zelo na hitro zamenjal 

klub in zapustil domače 

gnezdo. Toda s pomočjo 

soigralcev in vodstva kluba 

sem se hitro znašel in se 

zdaj počutim že bolj do-

mače. Konec koncev  je pa 

takšno življenje športnika. 

In jaz se tega zavedam.«

Mario Šoštarič
Mario prihaja iz domačih 

logov. Pravzaprav je že 

celo svojo rokometno 

kariero preživel tukaj, le 

da je člane vselej gledal 

s strani. Sedaj se mu je 

uresničila tudi ta želja. 

Prestopil je k prvi ekipi.

»Odkar igram rokomet, je 

bila moja želja zaigrati za 

člansko ekipo Gorenja. Po 

10. letih se mi je ta želja ure-

sničila, občutki so enkratni, 

starejši igralci mi stojijo ob 

strani in mi pomagajo. Kot 

velik učni slovar pa imam 

na igrišču Ivana Čupiča ter 

Roka Golčarja. Priložnost mi 

je dana, sedaj je na meni, da 

jo skušam izkoristiti. Res je, 

da se moram še dosti naučiti, 

toda vem, da sem v pravih 

rokah in da delamo dobro. 

Tudi moj čas bo še prišel.«

 Jaka Ferkulj, Dino Bajram in Mario Šoštarič
NOVINCI SE PREDSTAVLJAJO
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1  Kdaj in zakaj si začel 

trenirati rokomet? 

V srednji šoli, ker sem šolanje 

nadaljeval v Celju, mi je zaradi 

samega prevoza bilo lažje 

obiskovati treninge rokometa, 

kot košarke v Laškem.

2  Pri katerem trenerju si 

se največ naučil?

Kar se tiče rokometa, sem se 

vsekakor največ do zdaj naučil 

pri Borisu Deniču.

3  Za kateri klub ni najraje 

enkrat zaigral? Zakaj?

Glede na trenutno stanje bi se 

najraje videl v Kielu.

4  Najboljši igralec na 

svetu?

Igor Vori.

5  Kaj je bolj pomembno; 

talent ali trdo delo?

Oboje, eno brez drugega pri 

vrhunskem igralcu ne gre.

6  Najlepši in najbolj boleč 

rokometni spomin?

Prvi nastop za člansko repre-

zentanco, kjer sva z  bratom 

Luko prvič zaigrala skupaj. 

Najbolj boleč pa 2. mesto na 

šolskem svetovnem prven-

stvu, kjer smo po dveh podalj-

ških zgubili za gol.

7  Naj tekma do sedaj?

Hrvaška – Slovenija v Splitu. 

Sicer prijateljska tekma v zelo 

(ne)prijateljskem vzdušju.

8  Si vraževeren? Kako?

Ne nisem.

9  Kdo skrbi za smeh v 

ekipi?

Vsak po svoje, smo pa določe-

ni sigurno več pri besedi. :D

10  Najboljša lastnost, ki jo 

mora imeti ekipa?

Homogenost.

11  Za koga navijaš, lahko 

tudi v drugih športih?

Pick Szeged☺.

12   Idealne počitnice so?

Aktivni počitek so najboljše 

počitnice. Samo da je glava 

na »off «.

13  Idealno jutro po tekmi?

Da me nič ne boli in se zbu-

dim spočit.

14  Najljubši predmet 

poleg rokometne žoge?

Joystick (ps)☺

15  Kdaj si doživel največje 

presenečenje? Kdo te je 

presenetil?

Ko sem prvič izvedel, da bom 

zaigral z Luko, takrat me je 

presenetil z novico Boris 

Denič.

16  Naj fi lm, knjiga, pevec, 

skupina?

The master key system, Me-

thod man, Wu-tang.

17  Kdaj si si ogledal zadnjo 

predstavo ali koncert?

5moških.com, januarja letos.

18  Kakšna so tvoja 

oblačila? Najraje?

Preprosta. Najraje nosim 

trenirko, rad pa oblečem tudi 

jeans.

19  brez česa ne greš 

nikamor?

Ure.

20   TV ali računalnik? Kaj ti 

je ljubše?

Računalnik.

21   kako se »odklopiš«?

Z meditacijo☺

22  Naj jed in pijača?

Kar skuha mama, voda, ki se je 

nikoli ne naveličam.

23  Kaj misliš da ljudje 

cenijo pri tebi?

Odkritost, odprtost  ter to, da 

zmeraj poskrbim za smeh.

24  na koga se lahko vedno 

zaneseš?

Vsekakor družino.

25  Verjameš v ljubezen na 

1. pogled?

Ne.

Miha Žvižej
25 HITRIH

PO LANSKI ODLIČNI SEZONI V SLOVANU SI BIL »VROČ«. PONUDBE SO PRIHAJALE OD 
VSEPOVSOD. GORENJE PA JE TVOJ ZAČASNI CILJ. KAJ VSE JE BOTROVALO TEJ ODLOČITVI, 
KAKO SE JE ZAČELO? KAKO SI SPREJEL VELENJE, OKOLICO, LJUDI, NAVIJAČE? LIGA 
PRVAKOV JE NEKAJ POSEBNEGA. KAKO GLEDAŠ NA TO, KAJ PRIČAKUJEŠ?
TVOJ BRAT LUKA IMA S TEM ŽE IZKUŠNJE, KAKŠEN JE VAJIN ODNOS. KOLIKO GOVORITA 
O ROKOMETU, SE KJE RAZHAJAJO VAJINA MNENJA? KAKŠNA JE VLOGA PUBLIKE ZA 
DOMAČE MOŠTVO? KAKO NATE VPLIVA AMBIENT? LANI JE GORENJE V ZADNJI TEKMI 
OSVOJILO NASLOV. JE LAHKO TUDI LETOS TAKO ZANIMIVO? ALI FAVORITI OSTAJAJO 
ISTI? MOČ CPL IN CIMOSA, SLOVANA, MB-JA, TRIMA… KAJ DELAŠ, KO NE MISLIŠ NA 
ROKOMET?
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RK Gorenje Velenje
PREDSTAVITEV EKIPE

RK Gorenje Velenje 2009 – 2010
št. ime in priimek letnik cm - kg drž. igralno mesto

1. Ivan Gajić 1979 191 - 104 SRB Vratar

12. Matevž Skok 1986 188 - 84 SLO Vratar

4. Boštjan Kavaš 1978 191 - 95 SLO Desni zunanji

5. Niko Medved 1990 183 - 81 SLO Levo krilo

6. Marko Bezjak 1986 184 - 79 SLO Srednji

10. Sebastjan Sovič 1976 181 - 84 SLO Levo krilo

11. Klemen Cehte 1986 196 - 95 SLO Desni zunanji

13. Jure Natek 1982 193 - 94 SLO Desni zunanji

14. Sergo Datukašvili 1978 194 - 106 GRU Levi zunanji

16. Emir Taletović 1990 185 - 96 SLO Vratar

17. Matjaž Mlakar 1981 189 - 109 SLO Krožni

20. Momir Rnić 1987 196 - 97 SRB Levi zunanji

21. Miha Žvižej 1987 191 - 102 SLO Krožni

22. Aljoša Štefanič 1982 197 - 102 SLO Desni zunanji

23. Rok Golčar 1985 188 - 82 SLO Desno krilo

24. Mario Šoštarič 1992 191 - 85 SLO Desno krilo

25. Adnan Harmandić 1983 190 - 90 BIH Srednji

26. Jaka Ferkulj 1990 192 - 87 SLO Srednji

27. Ivan Čupić 1986 178 - 75 HRV Desno krilo

37. Dino Bajram 1983 194 - 110 SLO Krožni

44. Rok Šimič 1986 185 - 83 SLO Levo krilo

funkcija ime in priimek letnik država

trener Ivica Obrvan 1966 HRV

pomočnik trenerja Branko Tamše 1978 SLO

tehnični vodja Gorazd Hostnik 1956 SLO

maser Dejan Kumar 1972 SLO
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