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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

Na mladih bo
velenjski rokomet
slonel
Velenjski rokomet ni od včeraj, saj temelji na
šestih desetletjih zgodovine in tisočero v projekt
vključenih posameznikov, ki jim – skupaj z generalnim
sponzorjem kluba, Gorenjem, Mestno občino Velenje
in zvestimi navijači – gredo zasluge za to, da je
»osji« rokometni pik ostal prepoznaven skozi zares
zavidanja dolgo ero. Četudi so v tej sezoni ambicije
članskega moštva tudi tekmovalno še visoke – vse
tja do naslov državnega in pokalnega prvaka, danes
pa, jasno, k zmagi nad makedonskim Metalurgom v
Ligi SEHA Gazprom –, pa nam v vodstvu RK Gorenje
Velenje misli in pogledi že nekaj časa uhajajo
predvsem v prihodnost.
Kot poudarjamo v zadnjih letih, smo priča tretji
sezoni, v kateri velenjski »osir« prehaja v rokometni
razvojni center, v katerem bo primarna skrb
namenjena oblikovanju športnih osebnosti ob selitvi
iz osnovne v srednjo šolo prek mladinskega pogona
in nadalje v člansko konkurenco. V klubu smo zgradili
zavidanja vredno ekipo obetavnih mladcev, katere
osrednje figure so domači fantje, rojeni okrog letnika
2000, le-tem pa smo na deficitarnih igralnih pozicijah
dodali še nekaj dodatnih talentov. Zdaj, ko ta rod
igralcev, ki je trenutno na vrhu 1. slovenske mladinske
lige, počasi prehaja v polnoletnost, smo se odločili, da
jim ponudimo priložnost.
Tako gre v naslednji sezoni že pričakovati člansko
ekipo, primarno sestavljeno večino iz mladih,
domačih fantov oziroma rokometašev domače šole,
okrepljeno s »ščepcem« izkušenj in najmanjšim
mogočim številom tujih okrepitev. Tudi zavoljo
dejstva, da bo najprej potrebno stopiti kak korak
nazaj, bomo za svetlo in finančno vzdržno dolgoročno
velenjsko rokometno zgodbo tvegali in za ceno
manjše konkurenčnosti članske ekipe dali priložnost
mladim. Na njih bo namreč v prihodnje slonel velenjski
rokomet, kar bo – tega si zares iskreno želimo – na
dober odziv naletelo tudi pri navijačih, sponzorjih in
lokalni skupnosti. Velenjska rokometna prihodnost
tako zagotovo ni črna, je vsekakor bolj v rumenih
odtenkih.
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PrEDSTaViTEv EkiP

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

SLO

8

Ibrahim Haseljić

9

levo krilo

190 cm

85 kg

31.7.1998

desno krilo

193 cm

87 kg

14.1.1998

BIH

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

19

Alem Toskić

20

Jernej Drobež

levi zunanji

194 cm

21

Gregor Potočnik

levi zunanji

196 cm

22

David Svečko

krožni napadalec

187 cm

23

Rok Golčar

desno krilo

189 cm

25

Matic Verdinek

levo krilo

189 cm

27

Blaž Kleč

krožni napadalec

183 cm

30

Urban Starc

krožni napadalec

195 cm

32

Rok Zaponšek

33

Jan Tajnik

34
99

desni zunanji

191 cm

80 kg

19.5.2000

SLO

krožni napadalec

190 cm

107 kg

12.2.1982

SRB

98 kg

6.1.2000

SLO

106 kg

22.8.1992

SLO

98 kg

20.1.1998

SLO

84 kg

23.12.1985

SLO

85 kg

13.4.1994

SLO

93 kg

26.3.1986

SLO

87 kg

1.2.2001

SLO

vratar

192 cm

92 kg

30.10.1992

SLO

krožni napadalec

191 cm

98 kg

20.1.1997

SLO

Peter Šiško

srednji zunanji

190 cm

85 kg

16.2.2001

SLO

Žarko Pejović

srednji zunanji

191 cm

93 kg

25.1.1986

ČGO

POVPREČJE:

191,0 cm

91,4 kg

22,2 leti

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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Metalurg Skopje
Št.

Igralec

Igralno mesto

Višina

Teža

Rojen

Državljanstvo

5

Borjan Madjovski

srednji zunanji

198 cm

90 kg

8.5.1994

MAK

6

Halil Jaganjac

levi zunanji

200 cm

95 kg

22.6.1998

HRV

8

Dimitar Dimitrioski

9

Ante Tokić

10

Viktor Vasilevski

11

Mice Šilegov

12

Martin Tomovski

14

Mario Tankoski

17
18
19

Vanja Ilić

20

Nikola Danilovski

30

levo krilo

183 cm

83 kg

16.2.1998

MAK

desno krilo

189 cm

86 kg

15.11.1993

HRV

vratar

192 cm

93 kg

23.10.2000

MAK

desno krilo

175 cm

75 kg

19.6.1998

MAK

vratar

192 cm

88 kg

7.10.1997

MAK

levi zunanji

192 cm

90 kg

28.8.1998

MAk

Martin Serafimov

desni zunanji

190 cm

80 kg

3.3.2000

MAK

Filip Kuzmanovski

levi zunanji

198 cm

100 kg

3.7.1996

MAK

levo krilo

180 cm

74 kg

25.2.1993

SRB

vratar

184 cm

78 kg

1.2.1997

MAK

Martin Velkovski

desni zunanji

190 cm

84 kg

10.3.1997

MAK

44

Žarko Peševski

krožni napadalec

195 cm

110 kg

11.4.1991

MAK

71

Davor Palevski

levo krilo

182 cm

75 kg

26.2.1997

MAK

77

Alexandar Gugleta

desno krilo

193 cm

88 kg

17.7.1991

SRB

97

Milan Lazarevski

krožni napadalec

194 cm

94 kg

9.2.1997

MAK

99

Philip Arsenovski

krožni napadalec

193 cm

84 kg

30.7.1998

MAK

POVPREČJE:

190,0 cm

87,1 kg

21,5 let

STROKOVNI ŠTAB
Aleksandar Jović
Petar Misovski
Nikola Apostolovski

glavni trener

24.9.1973

MAK

trener vratarjev

4.6.1976

MAK

fizioterapevt

MAK

PrEDSTaViTEv GOSTOV

V Velenju gostuje makedonski podprvak
Zadnji dnevi februarja so v Rdečo dvorano prinesli
predzadnjo domačo tekmo te sezone v Ligi SEHA
Gazprom. Izbrancem Željka Babića bo nasproti stal
skopski Metalurg, ki je, tako kot črno-rumeni, v tej sezoni
nastopal tudi v VELUX EHF Ligi prvakov.
Makedonski podprvak je z nastopi med evropsko klubsko
elito zaključil po prvem delu, v katerem je v skupini D
zbral pet točk. Nekoliko boljšo točkovno bero premore v
regionalni druščini, kjer je na dosedanjih 14 tekmah zbral
pet zmag, remi in osem porazov. S 16 točkami ima na
sedmem mestu lestvice lepo prednost pred najbližjima
zasledovalcema (Nexe in Dinamo jih premoreta osem),
obenem pa le za točko zaostaja za najboljšo šesterico, ki
jo pred tekmo 15. kola zaokrožuje Tatran iz slovaškega
Prešova.
Moštvo iz makedonske prestolnice je sprva vodil hrvaški
selektor Lino Červar, že oktobra pa ga je na klopi nasledil
44-letni domači strokovnjak, rojen v bosanski Bjelini,
Aleksandar Jović, ki je nekdaj Metalurgove barve branil na
igralnem mestu desnega zunanjega rokometaša. Njegova
ekipa je v leto 2018 zakorakala z domačo zmago proti
Vojvodini (30:26), nato pa pred dvema tednoma v gosteh
krepko namučila PPD Zagreb (28:30). Na obeh tekmah
se je izkazal mladi hrvaški levi zunanji rokometaš Halil
Jaganjac (200 cm, 1998). Slednji je v tej sezoni z 80 zadetki
z naskokom najboljši posameznik svoje ekipe, ob tem pa
si deli tudi prvo mesto na lestvici najboljših strelcev Lige
SEHA Gazprom.

Klub sicer letos praznuje 47 let obstoja. Pobudniki
njegove ustanovitve so bili delavci kovinarske industrije,
projekt pa so podprli vodilni v podjetju na čelu z Nikolo
Bogdanovskim, po čigar konceptu klub deluje še danes.
Sprva si v Metalurgu niti v sanjah niso predstavljali, da
bodo nekoč igrali eno pomembnejših vlog v evropskem
rokometu, a želja po višji ravni tekmovanja je bila večja
sezono za sezono.
Zasedba Metalurga je v mednarodnih tekmovanjih prvič
nastopila leta 1993, ko domala vsi rokometaši, ki danes
nastopajo v njenem članskem dresu, sploh še niso bili
rojeni. Ekipa je tedaj tekmovala v Pokalu mest (ang. City
Cup), ki ga je prirejala evropska rokometna zveza (EHF).
Danes je to tekmovanje znano pod imenom Pokal izzivov
(ang. Challenge Cup). V njem smo bili uspešni tudi že
Slovenci, leta 2011 ga je, na primer osvojila ekipa Kopra.
Najuspešnejša leta Metalurgovih nastopov v evropskih
tekmovanjih so bila med 2011 in 2014. Tedaj je klub iz
Skopja najprej segel med najboljšo šestnajsterico Lige
prvakov, za tem pa se v istem tekmovanju dvakrat
zapored prebil celo v četrtfinale. Metalurg je devetkrat
(1980, 1986, 1992, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014)
segel po naslovu državnega prvaka, zadnjič v sezoni
2013/14, petkrat pa se je veselil tudi pokalnega naslova
(2006, 2009, 2010, 2011, 2013).

KL UBSKA IZKAZNICA:
Uradno ime: Rakometen klub Metalurg Skopje
Država: Makedonija
Kraj: Skopje
Leto ustanovitve: 1971
Makedonski državni prvak: 9x (1980, 1986, 1992, 2006,
2008, 2010, 2011, 2012, 2014)
Makedonski pokalni prvak: 5x (2006, 2009, 2010, 2011, 2013)
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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.

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
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
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

FoTOGALERiJA

Turnir mlajših dečkov C v Mozirju
(21.1.2018)
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inTErvju

MEGA INTERVJU:
Rok Ovniček

Lahko bi mu rekli najboljši velenjski rokometni slalomist. Pa ne
tisti na snegu, pač pa na dvoranskem parketu. V tej sezoni je Rok
Ovniček na poti do gola že neštetokrat kot za šalo vijugal med
tekmeci, s tem kravžljal živce nasprotnim trenerjem, na drugi
strani pa skrbel za delirij med privrženci črno-rumenih.
23-letni rokometaš je prve rokometne korake napravil v
velenjskem rokometnem klubu Gorenje, v njegovem članskem
moštvu pa redno nastopa tretjo zaporedno sezono. Rokomet mu
je bil praktično položen v zibelko, saj sta se z njim ukvarjala oba
starša - mati Doroteja je bila vratarka ženskega velenjskega
kluba, oče Sašo pa je bil primoran športno pot v dresu “os”
predčasno skleniti zavoljo strganih križnih vezi v kolenu. Svoj čas
je rokomet igrala tudi sestra Sara.
V mlajših letih se je preizkusil domala na vseh igralnih mestih.
V svoji generaciji je, tako kot danes, vedno igral na mestu
organizator igre, medtem ko se je med starejšimi znašel tudi na
ostalih položajih. »Le vratar nisem bil,« hudomušno pripomni
Rok, tokratni sogovornik v Mega intervjuju revije 9ka.

Član Gorenja Velenja ste že od malih nog. Kako se spominjate
svojih začetkov?
Z rokometom sem se spoznal na OŠ Šalek, kjer sem štiri leta
sočasno treniral tudi nogomet. Kmalu za tem sem se pridružil
tudi treningom RK Gorenje Velenje, naposled pa sem se moral
tudi odločiti le za en šport. Rokomet se mi je zdel bolj zanimiva
in hitra igra, obenem pa je bil nekako usidran v našo družino, saj
sta ga nekoč trenirala oba starša.
Kaj vam je iz mladih rokometnih dni ostalo najbolj v spominu?
Navadno sem igral za dve ali tri selekcije in vsako leto smo
kandidirali za najvišja mesta v državnih prvenstvih. Dogodivščin
iz zaključnih turnirjev se rad spominjam še danes.

Se še spominjate, ko ste prvič okusili članski debi?
Seveda! Tedaj je ekipo vodil Branko Tamše, igrali pa smo tekmo
državnega prvenstva proti novomeški Krki. Spominjam se, kako
sem bil izredno vesel prvih minut na članski tekmi (Gorenje
Velenje je tedaj tekmo dobilo s 35:22, op. a.), dosegel pa sem tudi
prvi zadetek. Vse to mi je dalo dodatnega elana. V tisti sezoni
sem nato prvič nastopil tudi v Ligi prvakov, spomladi pa bil po
več minut na igrišču ter nabiranje izkušenj posojen v Slovenj
Gradec. Tedaj mi ni bilo najlažje, a danes vidim, da je bila ta
poteza pravilna.
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V Slovenj Gradcu ste nato članske izkušnje nabirali še dve
sezoni.
V drugi polovici sezone 2012/13 nam je spodletel preboj iz 1. B
lige, vse pa je bilo drugače leto dni za tem. Postali smo prvaki
in napredovali med prvoligaše. V tretji in moji zadnji sezoni
na Koroškem smo bili s soigralci presenečenje prvega dela
državnega prvenstva, od vidnejše končne uvrstitev pa so nas
ločile poškodbe in tudi nekaj neizkušenosti.
Velenjski klub stopa na novo pot in postaja center za razvoj
mladih rokometašev.
Delo z mladimi, talentiranimi rokometaši je zagotovo pozitivna
stvar. Pravilno je, da klub tudi iz svojih mlajših selekcij pridobiva
članske igralce. Mlajši potrebujejo jasen motiv za trdo delo, tisti,
ki si to zaslužijo, pa morajo biti na koncu nagrajeni s priložnostjo
za dokazovanje tudi na članski ravni.
Nekoliko ste Ligo prvakov izkusili že poprej, prava priložnost
med evropsko klubsko elito vas je čakala v tej sezoni.
Naše nastope bi ocenil kot dobre, a na koncu grenak priokus
vendarle ostaja. Malo nam je zmanjkalo, da bi se z enim izmed
prvih dveh mest prebili v izločilne boje. Vsekakor lahko trdim, da
je bila to pozitivna izkušnja zame in celotno ekipo.
Imate pred tekmami kakšen poseben ritual?
Nič posebnega. Vedno pa poslušam glasbo, ki me poživi.

Menda imate v ekipi posebno zadolžitev.
Res je, na pobudo kapetana sem bil pred to sezono imenovan
za blagajnika ekipe. Ta zadolžitev me je doletela kot enega
najmlajših igralcev v ekipi. Lahko rečem, da trenutno v blagajni
višjega zneska ni, saj fond s soigralci redno izrabljamo na
skupnih druženjih ob kavah, pijačah pred tekmo in podobnem.
Blagajno sicer polnimo vsi igralci članskega moštva in sicer kot
posledico kazni zaradi zamujanj, napačnega nošenja klubskih
oblačil ter razno raznih dogodkov na tekmah in treningih. S
soigralci smo se pred sezono tudi odločili, da bodo sami kupili
eno izmed naprav, ki pripomore k hitrejši regeneraciji, in jo
mesečno odplačujemo.
Kakšni so vaši hobiji?
Rad se družim s prijatelji in družino ter hodim na sprehode s
punco in psom. V zadnjem obdobju mi precej časa vzame tudi
študij.
Slišati je, da ste vesten študent.
Na mariborski fakulteti mi do konca študija Energetike
manjkajo le še trije izpiti in diploma. Za ta študij sem se odločil,
ker poteka v Velenju in po njem ostaja precej možnosti za
zaposlitev. V preteklem letu sem se na nekaj izpitov moral
odpraviti v Krško, v tem šolskem letu pa sem ostal celo edini,
ki redno opravlja tretji letnik. Zavoljo tega in tudi razumevanja
do moje športne kariere so mi profesorji vedno pripravljeni
stopiti nasproti pri prilagajanju terminov, v katerih lahko nato
opravljam obveznosti. Sicer se mi zdi zelo pomembno, da

pridobiš neko izobrazbo, ki ti nudi zaposlitev po koncu igralskih
dni. Nikoli ne veš, kdaj se ti lahko kaj zalomi. Pa bom kar takoj
potrkal po lesu, da temu slučajno ne bo tako.
Kako med tekmami v spornih trenutkih zadržite mirne glave?
Težko je ostati hladen, ko vidiš, da se je zgodilo nekaj
nepravičnega. A takšen je šport, tudi tega se je potrebno
privaditi. Manjši klubi so navadno vedno oškodovani, a na to je
potrebno gledati iz pozitivne perspektive. Kar te ne ubije, te
naredi močnejšega. Takšni dogodki se bodo nekoč zagotovo
obrnili tebi v prid.
Kaj si želite v preostanku sezone?
Zagotovo sta moji največji želji vrnitev pokalnega ter državnega
naslova v Velenje. Zadnje nismo rekli niti v Ligi SEHA Gazprom,
četudi je pred nami težka naloga v lovu za preboj na finalni
turnir. Čakajo nas še štirje preizkusi, na katerih bomo poizkusili
osvojiti vseh 12 točk.

info@sixt.si
sixt.si in +386 1 56 00 373

FoTOGALERiJA

Mladinci – Gorenje Velenje : Krim Olimpija
32:26

(21.1.2018)
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Foto: Jurij Kodrun
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FoTOGALERiJA

Gorenje Velenje : Meškov Brest
37:28 (20.12.2017)

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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inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika
Timotej Grmšek
Si nova barvica v škatlici barv. Katera barva si in zakaj?
Modra, ker je to moja najljubša barva.
O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
Nimam še vozniškega izpita.
Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Lev, ker je kralj živali.
Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Rokometno tekmo PPD Zagreb: HBC Nantes.
Narava ali playstation?
Playstation.
Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Novi izzivi.
Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
Real Madrid.

Česa se na smrt bojiš?
Injekcijske igle.

Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga
bi izbral in zakaj?
Kiril Lazarov, ker je moj idol.

Pesem tvoje mladosti:
še vedno sem mlad.

Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
košarka.
Sanjski avto:
BMW.
Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Vztrajen in delaven.
Kaj ti pomeni največ na svetu?
Družina.

Katere tri stvari bi vzel na samotni otok (ob osi Piki, seveda)?
Prijatelje, hrano, pijačo.
Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš življenja?
Najverjetneje brez telefona.
Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad katerim delom
Zemlje bi letel z menoj?
Nad Avstralijo.

KULINARIČNA DELAVNICA

V E G E TA R I J A N S K E J E D I

CHEF: Igor Stanković
KDAJ: 29. 3. 2018 ob 17. uri v Vili Herberstein
T E M A:

Vegetarijanstvo ni le za vegetarijance, lahko je tudi slog
življenja za vse, ki iščemo navdih za zanimivo prehrano brez
mesa. Ne gre samo za jedi iz sadja in zelenjave, saj danes
lahko dobimo različne dodatke, s katerimi nadomestimo
meso. Na kulinarični delavnici bomo tokrat pripravljali
zelenjavno lazanjo, polpete s sirom in tudi kakšno indijsko
jed, saj Indija velja za zibelko vegetarijanstva. Prijazno
vabljeni, zanimivo bo.
CE NA: 39 €
PRIJAV E:

Vila Herberstein - vilaherberstein@gorenje.com
Stanković Igor - igor.stankovic@gorenje.com
Petan Jasna - jasna.petan@gorenje.com
VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA
VILA HERBERSTEIN
Kopališka cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija T +386 (0)3 896 14 00
E vilaherberstein@gorenje.com W www.vilaherberstein.si

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2−7,2 l/100 km in 110−164 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0125−0,0686 g/km, trdi delci: 0,0000−0,00120 g/km, število delcev: 0,00−9,63 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
25 zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM in PM
ter dušikovih oksidov.
10
2,5
Izračun mesečnega obroka velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing Ljubljana
5 za dobo 72 ali 84 mesecev. Več na www.porscheleasing.si in hudobro.si. Slika je simbolična.
0
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

SPONZORJI

www.

.si

