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Vesele praznike!

UvODNik

NapoVEDNik TEkEm 3
1. NLB Leasing liga

Dobrodelnost
Ko smo se v našem klubu jeseni odločali za koncept
oziroma vizijo našega delovanja v prvi polovici
sezone, smo december – glede na to, da nam je
žreb v zadnjem mesecu leta 2015 vse tri tekme
državnega prvenstva namenil v domači dvorani –
izpostavili kot mesec dobrodelnosti. Resda smo si
želeli, da bi ob predvideni prenovi spletne strani,
odmevnem »flash mobu«, novi maskoti, osi Piki
ter ulovu dveh izjemno izkušenih ter kakovostnih
okrepitev za novo sezono (Matjaž Brumen in Alem
Toskić), veter v dobrodelna jadra dal tudi preboj
v skupinski del Pokala EHF, a žal nam je v Evropi
tokrat spodletelo.
Ker pa sta pravi športnik in pravi prostovoljec
vselej optimista, prepričana o tem, da trdo in
pošteno delo na dolgi rok zanesljivo prineseta
rezultat, smo se dobrodelno noto odločili zadržati
tudi po izpadu iz evropskega pokala. In ni nam žal,
saj so akcije pokazale, da v Velenju obstaja skrb za
sočloveka, da šport povezuje in da smo znali stopiti
skupaj. V RK Gorenje Velenje smo skupaj z Mestno
občino Velenje ter lokalnimi enotami Rdečega križa,
Karitasa in Medobčinske Zveze prijateljev mladine
Slovenije izvedli trojček treh dobrodelnih tekem,
na katerih smo skupaj z vami zbirali živila, igrače in
sladkarije, namenjene otrokom iz domačih socialno
ogroženih družin.
O tem, kako je bila akcija uspešna, naj vsak
naredi oceno sam, nas pa je opogumila, da
bomo z dobrodelnostjo nadaljevali. O tem, kako,
počakajmo, saj v klubu res želimo, da nas ocenjujete
po dejanjih, ne po obljubah. Kdor da, tudi dobi. In
kdor daje s srcem, ga prej ali slej čaka nasmeh.
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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

Plaskan Borut

8.8.1966

trener

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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inTErvju

Borut Plaskan
Po dolgih letih igranja rokometa in nato kar desetih letih dela
kot pomočnik trenerja, vam je vodstvo sedaj zaupalo vodenje
prvega moštva RK Gorenje Velenje. Kaj vam pomeni takšna
vloga?
Najprej moram povedati, da je zame biti trener prvega moštva
v takšnem klubu kot je RK Gorenje Velenje velika čast, saj
sem otrok tega kluba. Bomo videli koliko časa bo ta funkcija v
veljavi, a sam bom delal maksimalno in dal vse od sebe. Mi je pa
lepo delati s temi fanti.
Za vami je tudi prva tekma, ker ste nastopili kot prvi trener
članske ekipe proti RK Sevnica. Kako ste jo vi videli?
Lagal bi, če bi rekel, da nisem bil malce nervozen. Po vseh
teh napetih dnevih v klubu, je bila Sevnica več kot primeren
nasprotnik. Fantje so bili zbrani, tako da jim nimam ničesar za
očitati. Nekatere stvari sicer še niso delovale kot bi morale, a
zmaga je zaslužena in sedaj nas čaka trdo delo še naprej.
Cilj moštva je še vedno naslov državnega prvaka. Kaj boste vi
delali drugače kot predhodnik, da dosežemo ta cilj?
Moram reči, da smo tudi pod vodstvom mojega predhodnika
Gregorja Cvijića delali zelo dobro. Res je, da smo imeli na teh
težkih tekmah večkrat, po pet do deset minut, »črne minute«,
predvsem pa to, da nisi zbran vseh 60 minut, takšne ekipe
kot so Celje in Holstebro hitro izkoristijo. Predvsem na tem
moramo torej delati več, potrebno je delati manj tehničnih
napak, zadnje čase smo padli tudi v tekaškem delu. Če bodo
dobra obramba in dobri protinpadi, potem bo lažje.
Kdo je za vas trenutno najboljši slovenski trener?
Težko je reči, ne bi se mogel odločiti za enega. Delal sem z
mnogimi trenerji, tako kot igralec, kot tudi pomočnik. Ne bi bilo
pravično, da bi izpostavil enega, vsi imajo neke svoje kvalitete,
od katerih sem nekaj pridobil.
Dobili ste priložnost kot glavni trener. Imate kakšne želje, cilje
oziroma kaj vas kot trenerja zanima v prihodnosti?
Sam imam zelo zahtevno službo v podjetju Gorenje, a zagotovo
bom kot trener prve ekipe delal maksimalno, da bomo kvaliteto
igre dvignili na še višji nivo, saj bomo le tako lahko parirali Celju.

Kaj ste v vaših časih igranja rokometa delali drugače, kot se
trenutno dela?
Sedaj je klub na bistveno višji ravni. V mojih igralnih časih smo
bili v klubu večinoma polprofesionalci, imeli poleg igranja še
službe, študij, itd. Sedaj se bistveno več trenira, čeprav smo
že takrat ogromno trenirali. V samem tehnično-taktičnem
smislu pa je tako, da se sedaj precej hitreje igra, takrat ni bilo
pasivne igre, hitrega centra. Igralce je potrebno trenirati tako,
da so bolje kondicijsko pripravljeni, da so atleti oziroma fizično
vrhunsko pripravljeni.
Vaš dres je za vedno izobešen pod stropom Rdeče dvorane.
Kakšen je občutek stopiti v dvorano in videti svoj »upokojeni
dres«?
Na to sem se že nekako navadil, včasih celo pozabim, da je
zgoraj. Zagotovo pa je lepo pogledati moj dres, se spomniti
vsega. Obenem je to lahko tudi motivacija za te mlade fante,
da vidijo, kaj se da doseči. Mogoče ti mlajši ne vedo, kakšno
kariero sem imel oz. da sem bil igralec, ki je vedno dal vse na
igrišču. Sam sem seveda zadovoljen s svojo kariero, je pa vedno
potrebno gledati naprej.
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Tilen Grobelnik
Tilen Grobelnik je mlad 15-letni zunanji
igralec kadetske ekipe RK Gorenje
Velenje, kjer je tudi prvi strelec. Obenem
je tudi član reprezentance Slovenije
letnik 2000 in mlajši.
Tilen, že od majhnega treniraš v svojem matičnem klubu
RK Gorenje Velenje. Kako je prišlo do tvojih prvih treningov
rokometa?
Za rokomet me je navdušil moj sosed Branko Dobnik. S tem
namenom sem se tudi vpisal na mini rokomet na osnovni šoli
Antona Aškerca, kjer me je prevzel učitelj športne vzgoje Franc
Varšnik. Še z večjim zanimanjem do rokometa sem, po dveh
letih treniranja na šoli, prišel v RK Gorenje Velenje. Kot novinec
v klubu sem začel z igranjem v selekciji mlajši dečki B. Takrat je
bil moj prvi trener v klubu gospod Gregor Vegan.
Za seboj imaš že sedem sezon igranja v dresu RK Gorenje
Velenje. Se ti je katera stvar/dogodek še posebej vtisnil v
spomin?
V spominu mi je najbolj ostal turnir v Srbiji, kjer smo z mojo
ekipo, letnik 2000, osvojili turnir v Beogradu. Takrat je bilo to za
nas seveda nekaj predvsem novega. Ko je prišel dan za finalno
tekmo, to je bilo 29.12.2013 zjutraj, smo s fanti odšli odigrat
čisto navadno sproščeno tekmo. Takrat sem bil izbran tudi
za naj igralca finalnega obračuna. S povratkom v Slovenijo (v
Velenje) so nas nepričakovano pričakali starši, ki so z odlično
ustvarjenim vzdušjem ter velikim ognjemetom na nas pustili
velik pečat. Še posebej pa mi bo ostal v spominu pokal, ki sem
ga osvojil na turnirju z reprezentanco Slovenije, saj sem bil
izbran za naj igralca turnirja v Laškem.
V kadetski ekipi treniraš pod vodstvom izredno dobrega
strokovnjaka Klemna Luzarja. Kaj meniš o njegovem delu?
V letošnji sezoni smo dobili novega trenerja - Klemna Luzarja.
Je zelo podkovan trener, z veliko izkušnjami iz drugih klubov in
seveda iz reprezentance, kjer je pomočnik selektorja mladinske
reprezentance - Slavka Iveziča. V vlogi trenerja ga še ne
poznam zelo dobro, a vem, da mi bo njegovo znanje prišlo še
zelo prav v naslednjih letih.
Si tudi na seznamu slovenske reprezentance letnika 2000 in
mlajši. Kaj ti pomeni igranje za reprezentanco?
To so sanje vsakega športnika, saj nosiš na dresu grb svoje
države, ki jo želiš na vsaki tekmi predstaviti v kar se da dobri
luči. V reprezentanci igram pod vodstvom gospoda Saša
Praprotnika ter pomočnika gospoda Gorana Debelaka. S tem
sem si pridobil nove izkušnje in poznanstva in upam, da mi teh
ne bo primanjkovalo tudi v prihodnje.
Mladi igralci se velikokrat zgledujejo po odličnih članskih
rokometaših. Kdo je tvoj vzornik? In seveda, kaj ti je pri tvojem
vzorniku najbolj všeč?
Moj slovenski vzornik je igralec RK Gorenje Velenje. Gre za
mladega, preciznega igralca desnega krila Maria Šoštariča.
Že od nekdaj pa občudujem tudi francoskega reprezentanta
Nikolo Karabatiča. Predvsem občudujem njegove akcije v

napadu in seveda izjemne zadetke. Poleg tega pa Nikola igra na
istem igralnem položaju kot jaz, to je zunanji igralec.
Katera rokometna liga je po tvojem mnenju najmočnejša? In
seveda kaj meniš, zakaj?
Najmočnejša je po mojem mnenju Bundesliga, se pravi nemška
rokometna liga. V tej ligi so ekipe zelo enakovredne in na prav
vsaki tekmi se lahko zgodi kakršnokoli presenečenje. Zato
takšne tekme privabijo veliko oboževalcev te prečudovite
igre. Sam pa se imam v bodoče željo preizkusiti in zaigrati v
najmočnejši Bundesligi, seveda poleg najboljših igralcev.
Nam zaupaš kako ti uspeva poleg treningov ter
reprezentančnih obveznosti, uskladiti tudi šolske obveznosti?
Imaš morda kakšne priviligije pri učiteljih?
Vsi športniki vemo, da če želiš postati profesionalni igralec
rokometa ali kateregakoli drugega športa, so potrebna velika
odrekanja že v mladosti. Seveda je šola zaenkrat na prvem
mestu. Prijatelji ostanejo, druženja z njimi so, ampak ne v takšni
meri, kot bi pričakovali oni in jaz. V današnjih časih obstaja v
šolah status športnika, ki, v primeru reprezentančne akcije
oz. klubske tekme, omogoča opravičeni izostanek od pouka
ter vnaprej napovedana izpraševanja za oceno. To mi seveda
omogoča, da lažje usklajujem obveznosti.
Kateri je tvoj najljubši predmet v šoli in zakaj? Imaš mogoče
tudi kakšen malce manj ljub predmet?
Seveda bi lahko rekel, da je moj najljubši katerikoli predmet,
ampak ostajam pri športu, ta mi je pri srcu in od tega ne
odstopam. Predvsem pa nimam manj priljubljenega predmeta,
ker sem se vpisal na šolo, ki jo z veseljem in zanimanjem
obiskujem.
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Kenan Pajt
Kenan Pajt je mlado 17-letno desno krilo
mladinske ekipe RK Gorenje Velenje.
Preteklo sezono je nastopal za kadetsko
ekipo, kjer je bil po koncu sezone tudi
prvi strelec. Pred nekaj tedni je dobil
prvi vpoklic v kadetsko reprezentanco
Slovenije.
Nam lahko zaupaš kdaj si pričel s treningi rokometa in kdo te je
navdušil nad tem?
Rokomet sem začel trenirati v osnovni šoli, natančneje v 7.
razredu. Navdušili so me sošolci in prijatelji, ki so že trenirali,
kmalu zatem pa sem tudi sam začel s treningi v klubu.
Znano je, da vsi igralci ob svojih začetkih trenirajo še kakšen
drug šport. Si tudi ti treniral kakšnega in katerega? Če si, kaj te
je preprićalo, da si ostal samo v rokometu?
Seveda. Že od malih nog sem treniral atletiko in nogomet, a
sem kasneje uvidel, da sem v rokometu našel pravo strast.
V letošnji sezoni te trenira Ivan Simonović, ki je nekoč igral
tudi za veliki Pariz. Kakšen se ti zdi kot trener in kaj ti je pri
njegovem delu najbolj všeč?
Kot trener se mi zdi zelo poštena oseba z zelo močnim
karakterjem. Najbolj mi je všeč to, da se posveti vsakemu
igralcu posebej in da skrbi za vzdušje v ekipi.
Pred tedni si se udeležil tudi reprezentačne tekme kadetske
ekipe. Kašen je bil občutek igrati za reprezentanco? Ti je dalo to
dodatno motivacijo za naprej?
Takšni občutki se težko opišejo. Obleči reprezentančni dres in
na njem videti grb svoje države, so bile zame do sedaj le sanje.
Upam, da se bodo te sanje zopet uresničile. Za dano priložnost
sem zelo hvaležen svojemu trenerju Ivanu in selektorju Janezu
Klemenčiču. Seveda mi je to vlilo dodatnih moči za nadaljnje
treniranje.

Mladi igralci se velikokrat zgledujejo po odličnih članskih
rokometaših. Kdo je tvoj vzornik? In seveda, kaj ti je pri tvojem
vzorniku najbolj všeč?
Moj vzornik je Luc Abalo. On je tudi eden od faktorjev, ki so
me navdušili nad rokometom. Pri Abaloju sta mi najbolj všeč
njegova izjemna fizična pripravljenost in borbenost.
Kako ti gre v šoli? Katero šolo obiskuješ in kaj ti je v šoli najbolj
všeč?
Obiskujem športno gimnazijo v Velenju. Sem 4. letnik in sem
težji del že prebrodil. Najbolj mi je všeč sodelovanje šole z RK
Gorenje Velenje, saj dopušča rokometne treninge s trenerjem
Juršičem v času športne vzgoje.
V katerem klubu bi si nekoč želel zaigrati ter seveda zakaj?
Nekoč v prihodnosti bi želel zaigrati za Bracelono, ker ima
dolgo tradicijo, polno lovorik. Najprej pa bi si želel postati član
domačega kluba, saj tukaj treniram že od samega začetka.
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21 HiTRih
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Janez Gams
1

Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.

Večina me kliče Gams. Vzdevek je „kreativna“ kopija priimka, ki
je verjetno posledica tega, da je nekdo od mojih daljnih, daljnih
prednikov rad hodil v hribe in /ali spretno plezal po skalah.
2

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

Tiste največje neumnosti sem naredil tako “nespretno”, da so
tako ali tako vsi izvedeli in ni bilo potrebe, da bi komu kaj posebej
razlagal.
3

Sanjski avto?

Porsche Carrera 911.
4

V nogometu navijaš za:

FC Bayern in NK Dravograd
5

Če ne bi bil rokometaš, bi postal:

Bom to postal kljub temu, da sem rokometaš - pravnik.
6

Kaj bi naredil z jackpotom?

Najprej bi si vzel veliko časa za razmislek.
7

Tvoja najboljša fraza, ki si jo uporabil pri dekletu?

Že dolgo več ni potrebe po uporabi fraz pri dekletih... Sicer pa
mislim, da imajo punce najraje, da si tiho, poslušaš in se strinjaš.
8

Si vraževeren? Kako?

Malo. Pogosto potrkam na les...
9

Imaš pred tekmami kakšen ritual, ki se ga držiš?

Poslušanje glasbe, čiščenje copat, vedno enako ogrevanje.
10

Verjameš v ljubezen na prvi pogled?

Bolj pomembno kot to, kdaj se zgodi, je kako dolgo traja.
11

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

Danzel Washington ;)
12

Katera igralka bi igrala tvojo partnerko?

Natalie Portman
13

Hitra hrana? Katera?

Redko. Ko pa že, pa kebab jufka.
14

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

Gledanje v prihodnost. Tako bi dejansko imel nadnaravno
sposobnost dlje kot samo en dan...
15

Hišni ljubljenček. Kateri?

Ko sinovi zrastejo, bomo imeli psa. Do takrat pa pajke, komarje,
ose in podobno.
16

Kuhaš, kaj najraje in za koga?

Jedi z žara. Najraje za družino in prijatelje.

17

Človek ne jezi se ali Activity?

Activity
18

Koliko jezikov govoriš in katere?

Slovensko s pristnim koroškim naglasom, srbo-hrvaško (oz.
kakor se pač reče jeziku Burićev, Božovića in Bečirija), angleško
in nemško.
19

Najpomembnejši datum v tvojem življenju?

Kakorkoli obrnem… 8.11.1985. Brez njega namreč nobenega
drugega, zdaj zame tudi veliko pomembnejšega, ne bi bilo.
20

Česa se na smrt bojiš?

Ne razmišljam o tem.
21

Tvoj moto v življenju je:

Jih imam več. Vsem je pa skupen cilj... Bodi srečen!

foto mEsEca
november
V akciji: Rok Ovniček
Foto: Goran Vadlja Kamenjašević

ŠOTORI ZA PRIREDITVE
SRECANJA, OBLETNICE,
OTVORITVE SEJME, POGOSTITVE,
VIP ŠOTORI Z DEKORATIVNO OPREMO
ODRI
PAVILJONI
JURCKI
STOJNICE
SKLADIŠCNI ŠOTORI IN HALE
JAHALNICE
CATERING OPREMA
SERVIS IN POPRAVILO ŠOTOROV

SPONZORJI

www.avtohisamalgaj.si
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