Devetka, mesečnik RK Gorenje Velenje
številka 7 / 13. 12. 2017 (sezona 2017/18)

EVROPSKI KLUBSKI PRVAKI V VELENJU

RK Gorenje Velenje vs. RK Vardar Skopje
Sreda, 13. 12. 2017, ob 20:45, Rdeča dvorana, Velenje

PARKIRAJTE
GA V SVOJI
KUHINJI
Gorenje prinaša navdušujočo novico za vse ljubitelje
retro dizajna in legendarnega Volkswagnovega
kombija oldtimerja. Skupaj z nemškim avtomobilskim
proizvajalcem Volkswagnom so po podobi znamenitega
kombija zasnovali posebno serijo hladilnikov Gorenje
Retro, ki bodo privlačili poglede in zbujali nostalgijo,
opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo IonGeneration
pa ohranjali živila sveža in zdrava dlje časa. Brezčasnost
in svežina v vsakem pogledu, tako od zunaj, kot od
znotraj. Nepozabno vintage legendo lahko zdaj parkirate
kar v svoji kuhinji.
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UvODNik

Igrati proti evropskim
klubskim prvakom
pač ni kar tako
V Velenju oziroma prej tudi v Šoštanju so skozi šest
desetletij dolgo zgodovino gostovali mnogi velikani
svetovnega rokometa, upoštevaje tako ekipe kot
posamezne igralce, trenerje in funkcionarje. A
vsekakor se to, da bi v Rdečo dvorano prišli aktualni
evropski prvaki, ne zgodi vsak dan. In tokrat bomo
priča ne le izjemnemu kolektivu igralcev skopskega
Vardarja, ampak tudi enemu najbolj vročih trenerjev,
španskemu strokovnjaku Raulu Gonzalesu, ki je pred
kratkim za sezono 2018/19 že podpisal pogodbo s
slovitim francoskim velikanom, moštvom PSG-ja.
In kako gre v tej sezoni mednarodni makedonski
zasedbi, ki jo je z dolgoletnimi vlaganji ob podpori
lokalne in državne politike z izjemnim zanosom vse
do evropskega trona popeljal ruski poslovnež Sergej
Samsonenko? Izjemno je kar preskromen pridevnik,
s katerim bi lahko opisali obdobje zadnjih mesecev.
Vardar namreč v tej sezoni sploh še ni izgubil. V Ligi
prvakov se v skupini A bohoti s prvim mestom ter
osmimi zmagami in dvema remijema, v Ligi SEHA
Gazprom pa ekipa iz Skopja še ni oddala niti točke.
Seveda bi bilo napovedovati senzacijo v dvoboju z
aktualnim prvakom stare celine sila pogumno, če ne
celo zaletavo. A vsak športnik si vselej želi zmag(ov)
ati, predvsem pa čim dražje prodati kožo pred
domačimi navijači. In ti so tokrat nekaj posebnega,
saj smo se v RK Gorenje Velenje odločili, da na derbi
z Vardarjem povabimo vse člane mlajših selekcij
našega kluba z družinami, enako pa velja tudi za člane
naše partnerske Rokometne šole Sebastjana Soviča.
Dvoboj z makedonskim velikanom evropskega
rokometa želimo tako pred bližajočimi se božičnonovoletnimi prazniki izkoristiti za promocijo
prihodnosti velenjskega rokometa, ki se vse bolj
načrtno usmerja k razvojnemu centru. Tako bo
marsikdo od mladih, ki bodo tokrat posebni gostje – v
polčasu bomo selekcije pozdravili tudi na igrišču –, v
naslednji sezoni ali nekaj naslednjih dobil priložnost
za dokazovanje v dresu članske ekipe črno-rumenih.
In obljubljamo, ne bo ostalo le pri besedah, naš klub
namreč samozavestno in s ponosom gre novi, domači
eri naproti!
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PrEDSTaViTEv EkiP

RK Gorenje Velenje
Št.

Igralec

Igralno mesto

Višina

Teža

Rojen

Državljanstvo

3

Nejc Cehte

desni zunanji

196 cm

97 kg

4.9.1992

SLO

5

Niko Medved

levo krilo

184 cm

83 kg

26.3.1990

SLO

6

Tadej Mazej

levo krilo

190 cm

85 kg

31.7.1998

SLO

8

Ibrahim Haseljić

desno krilo

193 cm

87 kg

14.1.1998

BIH

9

Domen Tajnik

srednji zunanji

182 cm

79 kg

31.10.2000

SLO

10

Rok Ovniček

srednji zunanji

184 cm

83 kg

29.1.1995

SLO

12

Klemen Ferlin

vratar

192 cm

103 kg

26.6.1989

SLO

13

Jan Grebenc

levi zunanji

194 cm

93 kg

18.8.1992

SLO

14

Vid Levc

levi zunanji

197 cm

93 kg

23.11.1994

SLO

15

Darko Stojnić

krožni napadalec

200 cm

104 kg

3.4.1997

SLO

16

Miljan Vujović

vratar

198 cm

90 kg

27.8.2000

ČGO

17

Tilen Grobelnik

levi zunanji

187 cm

82 kg

17.4.2000

SLO

18

Timotej Grmšek

desni zunanji

191 cm

80 kg

19.5.2000

SLO

19

Alem Toskić

krožni napadalec

190 cm

107 kg

12.2.1982

SRB

20

Jernej Drobež

levi zunanji

194 cm

98 kg

6.1.2000

SLO

21

Gregor Potočnik

levi zunanji

196 cm

106 kg

22.8.1992

SLO

22

David Svečko

krožni napadalec

187 cm

98 kg

20.1.1998

SLO

23

Rok Golčar

desno krilo

189 cm

84 kg

23.12.1985

SLO

24

Robert Markotić

desni zunanji

193 cm

104 kg

7.3.1990

HRV

25

Matic Verdinek

levo krilo

189 cm

85 kg

13.4.1994

SLO

27

Blaž Kleč

krožni napadalec

183 cm

93 kg

26.3.1986

SLO

30

Urban Starc

krožni napadalec

195 cm

87 cm

1.02.2001

SLO

32

Rok Zaponšek

vratar

192 cm

92 kg

30.10.1992

SLO

33

Jan Tajnik

krožni napadalec

191 cm

98 kg

20.01.1997

SLO

34

Peter Šiško

srednji zunanji

190 cm

85 kg

16.02.2001

SLO

77

Matjaž Brumen

99

Žarko Pejović

desno krilo

190 cm

88 kg

23.12.1982

SLO

srednji zunanji

191 cm

93 kg

25.01.1986

ČGO

POVPREČJE:

191,0 cm

91,7 kg

23,0 let

STROKOVNI ŠTAB
Željko Babić
Marko Oštir
Aleš Anžič
Morten Seier Larsen
Matej Kramer

glavni trener

19.5.1972

HRV
SLO

pomočnik glavnega trenerja

7.6.1977

pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev

10.9.1968

SLO

trener za telesno pripravo

29.3.1977

DAN

maser

22.7.1974

SLO

Natalija Mrevlje

fizioterapevtka

4.7.1974

SLO

Gorazd Hostnik

vodja ekipe

16.3.1956

SLO

zdravnik

26.1.1990

SLO

Tadej Jug
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PrEDSTaViTEv EkiP

Vardar
Št.

Igralec

Igralno mesto

Višina

Teža

Rojen

Državljanstvo

1

Arpad Šterbik

vratar

200 cm

118 kg

20.11.1979

SRB

12

Strahija Milić

vratar

198 cm

135 kg

22.12.1990

SRB

16

Daniel Gjorgjeski

vratar

191 cm

85 kg

8.12.1993

MKD

30

Marko Kizich

vratar

189 cm

86 kg

21.1.2001

MKD

22

Nikola Kizich

vratar

187 cm

95 kg

12.7.1996

MKD

34

Vuko Borozan

levi zunanji

203 cm

105 kg

9.4.1994

ČGO

20

Ilija Abutović

levi zunanji

202 cm

99 kg

2.8.1988

SRB

14

Dejan Kukulovski

levi zunanji

192 cm

95 kg

17.8.1988

MKD

11

Marko Mishevski

levi zunanji

196 cm

90 kg

23.8.1999

MKD

25

Luka Cindrić

srednji zunanji

185 cm

89 kg

5.7.1993

HRV

21

Joan Canellas

srednji zunanji

198 cm

100 kg

30.9.1986

ŠPA

18

Igor Karačić

srednji zunanji

192 cm

94 kg

2.11.1988

HRV

37

Janja Vojvodić

srednji zunanji

180 cm

72 kg

31.5.1995

SRB

15

Jorge Maqueda

desni zunanji

195 cm

102 kg

6.2.1988

ŠPA

10

Dainis Krištopans

desni zunanji

215 cm

135 kg

27.9.1990

LAT

8

Stefan Trpchevski

desni zunanji

193 cm

92 kg

18.6.1996

MKD

7

Vlado Nedanovski

levo krilo

187 cm

90 kg

23.6.1985

MKD

31

Timur Dibirov

levo krilo

180 cm

74 kg

30.7.1983

RUS

77

Toshe Onchev

levo krilo

180 cm

75 kg

27.12.1996

MKD

23

Stefan Chakalich

levo krilo

180 cm

61 kg

11.9.1999

MKD

13

Rogerio Moraes Ferreira

krožni napadalec

204 cm

125 kg

11.1.1994

BRA

5

Stojanche Stoilov

krožni napadalec

191 cm

110 kg

30.4.1987

MKD

93

Mijajlo Marsenić

krožni napadalec

202 cm

107 kg

9.3.1993

SRB

27

Ivan Čupić

desno krilo

178 cm

78 kg

27.3.1986

HRV

9

Martin Popovski

desno krilo

177 cm

70 kg

26.8.1994

MKD

33

Daniil Shishkarev

RUS

desno krilo

190 cm

85 kg

6.7.1988

POVPREČJE:

191,7 cm

94,9 kg

29,0 let

STROKOVNI ŠTAB
Raul Gonzalez Gutierrez
David Davis Camara
Danijel Jurušić

glavni trener

9.1.1970

pomočnik glavnega trenerja

25.10.1976

trener za telesno pripravo

Dimitar Manevski

fizioterapevt

Viktor Stojanov

fizioterapevt

PrEDSTaViTEv GOSTOV

Evropski prvaki gostujejo v
Rdeči dvorani
Predzadnjo domačo tekmo v letu 2017 bodo rokometaši
Gorenja Velenja igrali proti enemu najuspešnejših
evropskih klubov. V Rdeči dvorani gostuje skopski Vardar,
ki je v zadnji sezoni osvojil štiri lovorike. Poleg državnega
in pokalnega naslova v Makedoniji je osvojil Ligo SEHA
Gazprom, pred tem pa tudi trofejo v VELUX EHF Ligi
prvakov in s tem naslov evropskega klubskega prvaka.
Vardar 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 zadnje tri
naslova državnega prvaka ter štiri lovorike v pokalnem
tekmovanju. Skupno jih v Vardarjevih vitrinah najdemo že
11 oziroma 12.
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
brez oddane točke po 10 odigranih tekmah 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 bil tudi poražen v finalu (2012/13,
2015/16).
Rokometaši iz Skopja so v tej sezoni že osvojili prvo
lovoriko, saj so zmagali na tekmi makedonskega
Superpokala, ob tem pa so zasedli še tretje mesto na
Super Globeu, ki ga od leta 1997 organizira mednarodna
rokometna zveza. Tekmovanje je konec avgusta že
tradicionalno potekalo v katarski Dohi, kjer je Vardar
v polfinalu z 29:32 moral priznati premoč kasnejši
zmagovalki Barceloni, na zadnji tekmi pa nato ugnal
katarsko zasedbo Al Sadda s 37:19.

Makedonski prvaki so se tudi na preostalih dosedanjih
tekmah izredno izkazali. Na 20 tekmah v Ligi SEHA
Gazprom in VELUX EHF Lige prvakov namreč še niso
poraženi. Med regionalno druščino so z 10 zmagami na
prav toliko tekmah zanesljivo vodilna ekipa lestvice,
povsem na vrhu pa se nahajajo tudi skupini A med
evropsko klubsko elito, kjer so osmim zmagam dodali dva
remija.

KL UBSKA IZKAZNICA:
Uradno ime: Rakometen Klub Vardar Skopje
Država: Makedonija
Kraj: Skopje
Leto ustanovitve: 1961
Makedonski državni prvak: 11x (1998/99, 2000-2004,
2006/07, 2008/09, 2012/13, 2014-2017)
Makedonski pokalni prvak: 12x (1997, 2000, 2001, 2003,
2004, 2007, 2008, 2012, 2014-2017)
Makedonski superpokalni prvak: 1x (2017)
Zmagovalec Lige SEHA Gazprom: 2x (2011/12, 2013/14,
2016/17)
Finalist Lige SEHA Gazprom: 2x (2012/13, 2015/16)
Polfinalist Pokala EHF: 3x (1998/99, 2004/2005, 2010/2011)
Zmagovalec VELUX EHF Lige prvakov: 1x (2017)
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inTErvju

MEGA INTERVJU:
Klemen Luzar

Ko je v sezoni 2015/16 v RK Gorenje Velenje zavel svež veter in
je prišlo do temeljite prenove celotnega klubskega ustroja, je bil
eden od ciljev tudi ta, da klub iz Šaleške doline postane valilnica
mladih rokometnih talentov. Na tej poti črno-rumeni vztrajajo še
danes, obrisi prvih rezultatov pa so že vidni.
Pred dvema letoma in pol se je tako velenjskemu klubu pridružil
trener Klemen Luzar. Pred prihodom v Rdečo dvorano je več
sezon deloval kot pomočnik članskega trenerja v mariborskem
klubu, še poprej pa skrbel za podmladek v Celju. V minuli sezoni
je prevzel vodenje mladinske ekipe in jo po treh letih premora
znova vrnil med slovenske prvoligaše. In to v velikem slogu, saj
so njegovi izbranci na 20 tekmah zabeležili ravno toliko zmag.
Pod vodstvom danes 33-letnega profesorja športne vzgoje
mladinci navdušujejo tudi v tej sezoni. Na krilih izjemno
nadarjene generacije fantov, rojenih leta 2000 »osice« v tej
sezoni še ne poznajo poraza. Ta dosežek še toliko bolj briljanten
dela dejstvo, da so velenjski rokometaši edino moštvo med
slovenskimi mladinskimi prvoligaši, ki igrišča še niso zapustili
sklonjenih glav.
Velik del zaslug za to lahko pripišemo tudi trenerju Luzarju, ki ga
gostimo v Mega intervjuju sedme številke revije 9ka.
Spomin na minulo sezono, ko ste ekipo popeljali nazaj med
prvoligaše, verjetno še ni tonil v pozabo.
Začetek je bil precej težak. Rezultat mladinske ekipe v
preteklih sezonah so bili slabi povrhu tega pa je ta nastopala
v 2. mladinski ligi. To klubu zagotovo ni bilo v ponos. Prav tako
v zadnjih letih ni bilo veliko domačih fantov, ki bi jih lahko iz
mladinske šole priključili članski ekipi in bi tam igrali vidne vloge.
Tako smo pri pregledu igralskega kadra kadetske in mladinske
ekipe prišli do zaključka, da moramo mladinsko ekipo zgraditi na
novo in v njo vključiti fante, ki so potencialno zanimivi za člansko
ekipo našega kluba. Izkazalo se je, da smo se odločili pravilno,
saj smo se brez poraza uvrstili v prvo ligo. Kot še večji uspeh pa
bi izpostavil predvsem to, da smo zgradili močno kohezijo med
igralci. Uspelo nam je ustvariti pogoje za res kvalitetno delo na
treningih, rezultat pa je bil potem samo posledica tega. Poleg
tega so se nekateri igralci ob različnih priložnostih vključevali v
delo članske ekipe. Imeli smo tudi kar nekaj vpoklicev v različne
državne selekcije.
Mladinci z odličnimi predstavami nadaljujejo tudi v tej sezoni.
Kaj je skrivnost teh odličnih predstav?
Zagotovo količina in pa predvsem kakovost treningov. Vse
skupaj zaokroža še, kot sem že omenil, močna kohezija med
igralci in predvsem njihov odnos do dela. Na treninge prihajajo
izredno motivirani in željni napredka. Podobno je tudi na
tekmah, kjer nam je uspelo na igrišče prenesti pozitivno
mišljenje, nepopustljivost in visoko željo po zmagah. Omenjeno
se sliši precej enostavno, vendar je za takšno stanje v ekipi
potrebno vložiti precej truda, znanja in še česa.

Kakšna je vaša trenerska filozofija?
Predvsem me zanima trenažni proces. Zato se še vedno veliko
izobražujem in iščem nove načine posredovanja informacij,
tako s tehnično-taktičnega kot z vidika telesne priprave.
Velik poudarek dajem tudi psihološki pripravi. Vsebina na
igrišču je zelo pomembna, do nje pa lahko prideš le z načrtnim
in sistematičnim delom. Dolgoročno se takšno delo vedno
obrestuje. Sam poskušam razvijati igro, ki je všečna - hitro,
raznovrstno in z veliko teka po celem igrišču.
Na kaj je po vašem mnenju potrebno biti najbolj pozoren pri
vzgoji mlajših igralcev?
Predvsem je pomembno, da ima trener pred sabo veliko
sliko. S tem mislim, da razume in ve, kakšen mora biti končen
izdelek. V našem primeru, rokometaš, ki bo kos zahtevam
sodobne rokometne igre. Izbor igralcev in njihovo nadaljnje
selekcioniranje sta prav tako pomembna kot delo in vzgoja na
igrišču. Sam sicer pri svojem delu najprej poskušam vzpostaviti
ustrezno disciplino in spoštljive medsebojne odnose. To sta v
ekipnih športih pogoja za nadaljnjo uspešno delo. Pomembna
je tudi ustrezna motivacija, saj te le ta vodi k neprestanemu
napredku. Trener mora nujno poznati tudi ustrezno metodiko
in sistematiko dela, tako da na enostaven, razumljiv in zanimiv
način igralce pripelje do končnega cilja.
Kakšen je vaš pogled na usklajevanje šolanja in ukvarjanja s
športom?
V športu je ogromno primerov, v katerih so vrhunski športniki
odlični tudi na šolskem področju. S športom se ukvarja ogromno
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mladih, uspe pa le peščici izmed njih. Šola je tako pomemben
dejavnik v življenju vsakega posameznika in z malo discipline ter
organizacije se ju da uspešno tudi medsebojno usklajevati.
V Velenju ste tretjo sezono.
Klub je v tem času naredil premike v pozitivno smer na
vseh področjih. Predvsem promocijsko, marketinško in
organizacijsko. Poleg tega članska ekipa ponovno nastopa v
VELUX EHF Ligi prvakov ter drugo leto v Ligi SEHA Gazprom.
V članski ekipi imamo ponovno nekaj reprezentantov, tako
domačih kot tudi tujih. Prav tako se v klubu ponovno več
pozornosti posveča delu z mladimi. Mladinska ekipa se je
prebila nazaj v 1. ligo. Kadeti in mlajši dečki A so osvojili končno
3. mesto, mlajši dečki B pa so se uvrstili na zaključni turnir štirih
ekip. Ponovno imamo v klubu fante, ki so si s svojimi nastopi
izborili vpoklice v različne selekcije slovenskih reprezentanc.
Poleg tega smo v klub pripeljali tudi nekaj perspektivnih fantov,
ki bodo v bodoče kandidati za člansko ekipo. Z vsem opisanim
se je izboljšala tudi celostna podoba kluba.
Pred prihodom v Velenje ste bili v Mariboru pomočnik
članskega trenerja. Kako se je delo razlikovalo od
današnjega?
V mariborski ekipi sem bil v drugi vlogi. Opravljal sem delo
pomočnika trenerja in trenerja za telesno pripravo. Uspešnost
dela v članski ekipi je vezano predvsem na tekmovalni rezultat.
Temu primerno je bilo tudi delo s člansko ekipo, ki se nekoliko
razlikuje od dela v mlajših starostnih kategorijah. Čeprav
smo imeli v Mariboru v tistem obdobju dokaj mlado ekipo,
ki je še vedno potrebovala razvojne treninge, nam je uspelo
dosegati vrhunske rezultate. V mladinski ekipi Velenja, ki je
že tudi tekmovalna ekipa, katere rezultati so pomembni, a ne
najpomembnejši, je seveda nekoliko drugače. Treningi so tu bolj
razvojno usmerjeni. Celotno zadevo pa vodim sam. Seveda so mi
znanja in izkušnje, ki sem si jih pridobil skozi delo v Mariboru v
veliko pomoč.
Tudi delo v reprezentancah vam ni tuje.
Še isto sezono, ko sem iz Celja odhajal v Maribor, sem dobil
vabilo za delo z mladinsko reprezentanco. V tem času sem se z
njo udeležil štirih večjih tekmovanj. Največji uspeh je zagotovo
3. mesto na evropskem prvenstvu v Turčiji. V tisti generaciji sta
igrala tudi Mario Šoštarič in Rok Zaponšek. Pet let vzporednega
dela v klubu in reprezentanci je bilo povsem dovolj, da sem si
pridobil še dodatna znanja in izkušnje za samostojno delo v
prihodnje.
Tudi danes ste vpeti v projekte Rokometne zveze Slovenije.
Kaj pravzaprav počnete?
Tako je. Na Rokometni zvezi Slovenije pomagam na večih
področjih. Sem vodja modelnih treningov, ki so namenjeni
trenerjem mlajših starostnih kategorij. Že več let kot trener
sodelujem tudi na športnem kampu, ki ga organizira RZS in je
namenjen najmlajšim. Poleg tega sodelujem tudi na meritvah
telesne pripravljenosti moških in ženskih reprezentanc.
Katere stvari pri igralcih najbolj cenite?
Razlika je ali govorimo o mladih igralcih ali o igralcih članskih
moštev. Ker se trenutno ukvarjam z mladimi igralci, bi izpostavil
predvsem trdo delo in spoštljiv odnos. Mislim, da se je to pri
mladih danes nekje izgubilo.
Kako ste sploh vzljubili rokomet?
Začelo se je s tekmo v Celju, ko me je oče odpeljal na obračun

med Celjani in Teko iz Santandra. Rokometna tekma in vzdušje v
dvorani sta me tako prevzela, da sem tudi sam začel obiskovati
treninge. Sicer sem v tistem času treniral še plavanje vendar je
bila moč rokometa očitno večja.
Kakšne so vaše trenerske ambicije?
Trenutno so vezane na mladinsko ekipo Gorenja Velenja. Kljub
temu, da se s trenerskim poklicem ukvarjam že enajst let, se
zavedam, da sem še vedno mlad trener, zato se želim še naprej
razvijati tako osebnostno kot trenersko. V bodoče pa želim
preizkusiti tudi kot trener kakšnega članskega moštva.
Zakaj ste se usmeril v rokometno trenerstvo?
Nikoli nisem razmišljal da bom postal rokometni trener. To se
je razvilo povsem spontano. Še kot usmerjevalec rokometa na
Fakulteti za šport sem dobil vabilo iz Celja za delo v njihovem
mladinskem pogonu. Trenersko delo mi je postajalo čedalje bolj
všeč, pri tem pa sem bil tudi uspešen. Ko sem dobil vabilo iz
Maribora in nato še iz slovenske mladinske reprezentance, sem
se začel počasi zavedati, da se želim s tem tudi profesionalno
ukvarjati. Trenutno cenim predvsem to, da imam poklic v
katerem zares uživam.
Kdo je vaš (trenerski) vzornik?
Trenerskega vzornika nimam. Sem pa v zadnjih letih prebral
kar nekaj knjig različnih trenerjev. Sicer gre za nogometne
in košarkarske trenerje, ki so bili, oziroma so še, pri svojem
delu zelo uspešni. Imel sem tudi to srečo, da sem skozi vsa
ta leta sodeloval z različnimi uspešnimi trenerji. Ali je bilo
to neposredno (Šibila, Ivezić, Vujović,…) ali posredno kot
opazovalec njihovih treningov (Serdarušić, Tiselj,…). Zagotovo
je njihovo delo pustilo določen pečat tudi pri meni.

info@sixt.si
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Mlajši dečki A - Gorenje Velenje : Sevnica
20:12

(23.11.2017)
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Foto: Jurij Kodrun
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Mladinci – Gorenje Velenje : LL Grosist Slovan
32:19 (26.11.2017)
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inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika
Robert Markotić
Si nova barvica v škatlici barvic. Katera barva si, in zakaj?
Zelena, ker je osvežujoča barva in jo imam rad.
O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
O življenju in nasploh o vsemu mogočemu.
Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Lev, zaradi borbenosti.
Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Ne pretirano gledam televizije.
Narava ali playstation?
Playstation.
Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Poštenje in pot do tega, da postaneš boljši.
Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
Cleveland Cavaliers.

Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina.
Česa se na smrt bojiš?
Višine.

Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga
bi izbral in zakaj?
Z bratom, ker mi je njegova družba preprosto najboljša.

Pesem tvoje mladosti:
Red Hot Chili Peppers – Californiacation.

Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Playstation.

Katere tri stvari bi vzel na samotni otok (ob osi Piki, seveda)?
Ženo, vžigalnik in ribiško palico.

Sanjski avto:
Tesla

Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš življenja?
Brez interneta.

Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Govoril bo, kdor preživi.

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

NAVODILA ZA UPORABO:
1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.
PONOSNI PARTNER
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE
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Gorenje Velenje : PPD Zagreb
23:25

(7.11.2017)
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ODLOČITA
SE MODRO
MOBILNI PAKET
DOSTOPNI A
CENEJE ZA DVA

PRVO LETO
VSAK ŽE OD

8

99
€
MESEC

*

/

Navdušite novega uporabnika za naš najpopularnejši mobilni paket Dostopni A, ki vključuje
neomejene klice in sporočila ter 20 GB prenosa podatkov, ki jih lahko porabite doma ali v EU.
Tako si lahko prvo leto kar oba zagotovita nižjo naročnino.

100
95
75

www.telekom.si

*Naročniško razmerje s paketom Dostopni A lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/
MMS-e v vsa slovenska omrežja, neomejene pogovore in SMS-e znotraj območja držav EU-tarife, 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje in 20 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem
omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna
hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega
obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Novoletna ugodnost prinaša znižano mesečno naročnino naročnikom paketov Dostopni A, B, C in Neodvisni B,
ki v akcijskem obdobju od 15. 11. 2017 do 31. 1. 2018 pridobijo novega naročnika paketa Dostopni A, B, C ali Neodvisni B. Obstoječi naročnik kodo za znižano mesečno naročnino pridobi tako, da pošlje SMS s
25 ključno besedo NOVOLETNA KODA na 1918. Pridobljeno kodo nato podari novemu naročniku, ki sklene naročniško razmerje z enim od omenjenih paketov. Ta nato kodo, ki jo je prejel od obstoječega naročnika, v
SMS-sporočilu z vsebino NOVOLETNA XXXXXX (XXXXXX pomeni kodo) posreduje na 1918. Ob izpolnjenih pogojih akcije se znižana mesečna naročnina aktivira na obstoječem in novem naročniškem razmerju, oba
naročnika pa prejmeta potrditveni SMS. Ugodnost velja 12 mesecev od dneva aktivacije. Vezava ni pogoj za koriščenje ugodnosti. Novoletna ugodnost se izključuje z vsemi obstoječimi popusti (razen s popustom
5 Poveži in prihrani). V primeru spremembe paketa v paket, ki ni vključen v to akcijo, se ugodnost izključi. Akcijska znižana mesečna naročnina paketa Dostopni A (8,99 EUR) je izračunana iz redne mesečne naročnine
paketa z upoštevano novoletno ugodnostjo ter ugodnostjo Poveži in prihrani (-2 EUR). S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe
obstoječega mobilnega paketa v enega izmed navedenih paketov pa se zaračuna enkraten znesek v višini 10,95 EUR. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o Novoletni ugodnosti, ceniku drugih storitev, prodajni
ponudbi paketa, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
0

VOZNIKI ŠKODE
NI SMO RADI
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SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA. NAREJENA ZA ODKRIVANJE NOVIH POTI.

PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9−6,8 l/100 km in 102−158 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih
oksidov (NOx): 0,0118-0,0733 g/km, trdi delci: 0−0,00063 g/km, število delcev: 0−9,79 x 10 11. 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.
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Starejši dečki A - Gorenje Velenje : Velika Nedelja

35:12

(5.10.2017)
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO
HITRADIA CENTER!

SPONZORJI

