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UvODNik

Po dobrem letu dni, odkar je RK Gorenje Velenje prevzelo 
novo vodstvo, je smiselno oceniti, kaj je ta sprememba klubu 
prinesla. Vsekakor smo si vsi, pa naj si bodo to staroselci ali 
pa novinci, pošteno, z zanosom in svežimi idejami ves čas 
želeli ustvariti sredino, ki bo za Velenje in okolico prijetna, 
drugačna, predvsem pa bo zanj (znova postala) dodana 
vrednost. Takega projekta lotiti se brez vizije in strategije 
o tem, česa si klub sploh želi, pa je zagotovo nemogoče. 
Zatorej bi vam v tem uvodniku mesečnika 9ka želeli osvetliti, 
kakšna je naša ocena sedanjosti oziroma minulih ducat 
mesecev ter še bolj, kakšen je naš pogled v prihodnost.

Potem ko smo klub finančno stabilizirali in se z generalnim 
sponzorjem, podjetjem Gorenje, dogovorili za novo, 
dolgoročno pogodbo, smo hkrati finančno shemo 
z zmanjšanjem proračuna za več kot 10 odstotkov 
racionalizirali tako, da bo dolgoročno vzdržna ter nam bo 
predvidoma do leta 2020 uspelo popolnoma izničiti celoten 
dolg RK Gorenje Velenje. Ker pa zmanjšanje samo po sebi 
skriva precej pasti, smo se sprva odločili še nekaj več 
»odrezati« članski ekipi, dodatna sredstva v celoti nameniti 
v pogon mlajših starostnih kategorij ter strokovne kadre, 
področij marketinga, promocije, odnosov z javnostmi pa se 
v skorajda v celoti lotiti s sponzorskimi sredstvi oziroma na 
način, da zares kakovostne, celo nore ideje lahko ne stanejo 
ali nič oziroma vsaj ne prav veliko.

Rezultati so že vidni. Pa tu, jasno, ne mislimo na tiste, ki jih 
na parketu dosega članska ekipa. Jasno, ti bi lahko bili boljši, 
a dobra športna zgodba načeloma ne bi smela biti odvisna 
zgolj od športnega izida po 60 minutah igre. Rezultati, ki so 
vidni, so, na primer, vse boljše delo z mlajšimi selekcijami, 
ponovno uvrščanje mnogih domačih fantov v slovenske 
reprezentance mlajših starostnih kategorij, vračanje 
prehajanja mladih rokometašev v člansko moštvo našega 
kluba, izjemen napredek na področju promocije rokometa 
v Šaleški dolini, več kot podvojena prodaja sezonskih 
vstopnic, odločitev za Ligo Gazprom SEHA, pridobitev novih 
sponzorjev v klub in še in še. 

Jasno, precej imamo še rezerv in od tega ne bežimo. V 
naslednjih letih si želimo nadalje uresničevati postopno 
prehajanje h konceptu produkcijskega centra, ustvariti nove 
domače rokometne zvezdnike, izobraziti nove trenerske 
kadre, se kljub finančnim omejitvam s člansko ekipo boriti za 
preboj v elitno Ligo prvakov, za vrh v slovenskem prvenstvu 
in pokalnem tekmovanju in čim višjo uvrstitev v Ligi 
Gazprom SEHA, a še bolj kot zgolj športni rezultati nas bo 
zanimalo, ali bomo znali znova v svetovno rokometno orbito 
izstreliti – kot je bila to v tem klubu praksa že ničkolikokrat 
– nove zvezde, nove talente, nove Kavtičnike, Plaskane, 
Šoštariče, Dolence, Rutenke, Gabre, Skubete, Cehtete in 
tako naprej. Platforma, da nam to lahko uspeva, je vnovič 
vzpostavljena, je trdna in vanjo verjamemo, čas bo pokazal, 
ali nam bo to tudi uspelo.
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GORENJE RETRO
LINIJA

VAŠA
TRENDI 
STRAN

Verjamete, da strop ni ovira za pogled do neba. Domišljija ima 
neskončno moč. In samo z nekaj njenimi iskricami je vaš dom 
idealno igrišče. Tako res lahko uživate na svojem. Kjer vam je 
všeč brezmejnost. Kjer je vse, kar imate, del vas.

Ljubite svobodo. Adrenalin novih občutkov in doživetij. 
Radovednost vas nosi na vse konce in kraje. Vaše življenje je 
popotovanje. Sanjate v barvah.

Retro

Gorenje oglas Retro 2016.indd   1 05/10/2016   13:36:05
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RK Gorenje Velenje
št. dresa ime in priimek igralno mesto rojen višina teža

1 Jože Baznik vratar 24. 5. 1993 186 cm 100 kg

3 Nejc Cehte desni zunanji 4. 9. 1992 196 cm 94 kg

5 Niko Medved levo krilo 26. 3. 1990 184 cm 84 kg

9 Andris Celmiš desni zunanji 4. 7. 1996 191 cm 96 kg

10 Rok Ovniček srednji zunanji 29. 1. 1995 184 cm 78 kg

11 Kenan Pajt desno krilo 30. 10. 1998 180 cm 73 kg

13 Jan Tajnik levi zunanji 20. 1. 1997 189 cm 92 kg

14 Vid Levc levi zunanji 23. 11. 1994 197 cm 93 kg

15 Darko Stojnić krožni napadalec 3. 4. 1997 200 cm 108 kg

19 Alem Toskić krožni napadalec 12. 2. 1982 190 cm 104 kg

20 Luka Mitrović srednji zunanji 17. 5. 1987 192 cm 95 kg

21 Gregor Potočnik levi zunanji 22. 8. 1992 196 cm 105 kg

22 Klemen Ferlin vratar 26. 6. 1989 192 cm 93 kg

23 Rok Golčar desno krilo 23. 12. 1985 189 cm 87 kg

25 Tadej Mazej levi zunanji 31. 7. 1998 190 cm 83 kg

27 Blaž Kleč krožni napadalec 26. 3. 1986 183 cm 95 kg

31 Janez Gams levo krilo 8. 11. 1985 180 cm 83 kg

32 Rok Zaponšek vratar 30. 10. 1992 192 cm 92 kg

34 Anže Ratajec srednji zunanji 4. 3. 1991 188 cm 88 kg

44 Mitja Nosan levi zunanji 9. 1. 1990 193 cm 102 kg

77 Matjaž Brumen desno krilo 23. 12. 1982 190 cm 88 kg

POVPREČJE: 24,7 let 189,6 cm 92,1 kg

STROKOVNI ŠTAB

Borut Plaskan trener 8. 8. 1966

Marko Oštir pomočnik trenerja 7. 6. 1977

Matej Kramer bio-vital operater 22. 7. 1974

Gorazd Hostnik vodja ekipe 16. 3. 1956

Morten Seier Larsen trener za telesno pripravo 29. 3. 1977

PrEDSTaViTEv EkiP
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izkljućo za 2 minuti?
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RK Metalurg Skopje
št. dresa ime in priimek igralno mesto rojen višina teža

3 Kostadin Petrov krožni napadelec 30. 9. 1992 190 cm 105 kg

5 Stefan Drogriški srednji zunanji 9. 9. 1994 192 cm 92 kg

7 Nemanja Mladenović srednji zunanji 4. 1. 1994 193 cm 90 kg

8 Nikola Kosteski desno krilo 22. 8. 1992 183 cm 74 kg

10 Daniel Dupljačanec vratar 15. 7. 1983 183 cm 95 kg

12 Martin Tomovski vratar 10. 7. 1997 192 cm 88 kb

14 Nemanja Obradović levi zunanji 8. 1. 1991 200 cm 105 kg

16 Darko Aršić vratar 20. 1. 1989 195 cm 95 kg

17 Tadej Matijašič levo krilo 22. 1. 1994 173 cm 76 kg

18 Filip Kuzmanovski srednji zunanji 3. 7. 1996 198 cm 103 kg

20 Miloš Dragaš levi zunanji 11. 6. 1990 201 cm 110 kg

22 Tomislav Jugurinovski desno krilo 19. 8. 1998 188 cm 81 kg

23 Goran Pečenkovski srednji zunanji 21. 6. 1988 180 cm 78 kg

24 Marko Nelovski levi zunanji 6. 6. 1996 200 cm 100 kg

25 Goran Krstevski srednji zunanji 29. 3. 1996 197 cm 98 kg

28 Filip Taleski levi zunanji 28. 3. 1996 200 cm 86 kg

30 Martin Velkovski desni zunanji 10. 3. 1997 191 cm 93 kg

34 Vojislav Brajović desni zunanji 7. 11. 1994 193 cm 94 kg

44 Žarko Peševski krožni napadelec 11. 4. 1991 195 cm 110 kg

71 Davor Palevski levo krilo 26. 2. 1997 182 cm 75 kg

73 Martin Marčec levo krilo 24. 11. 1992 180 cm 80 kg

88 Darko Dimitrievski srednji zunanji 16. 5. 1993 194 cm 90 kg

99 Filip Arsenovski krožni napadelec 30. 7. 1998 193 cm 97 kg

POVPREČJE: 22,5 let 191 cm 83,6 kg

STROKOVNI ŠTAB

Lino Červar glavni trener 22. 9. 1950

Aleksandar Jović pomočnik trenerja

Valter Vuleta trener za telesno prirpavo

Petar Misovski trener vratarjev
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8 NOVIČKE

Makedonija ima v tej sezoni v Ligi SEHA Gazprom dva 
predstavnika. Gre za najboljša tamkajšnja kluba, oba prihajata 
iz Skopja. Državni podprvak Metalurg, ki bo v Rdeči dvorani 
v Velenju nastopil v torek, 18. oktobra, ima za seboj pestro 
zgodovino.

Klub letos praznuje 45 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 več kot polovica rokometašev, ki danes 
nastopajo v njenem članskem dresu, sploh še ni bila rojenih. 
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). Do večine uspehov ga je popeljal 
hrvaški strokovnjak Lino Červar, ki je na čelu njegove članske 
ekipe že od leta 2009. Ta 66-letni trener, ki je kot selektor 
Hrvaško popeljal do sedmih kolajn na največjih tekmovanjih, od 
letošnjega leta vodi tudi makedonsko izbrano vrsto. 

Na letošnjem evropskem prvenstvu Poljskem, kjer so v 
njenem dresu nastopali trije rokometaši Metalurga (Danijel 
Dupljačanec, Filip Kuzmanovski in Žarko Peševski), so rumeno-
rdeči zasedli 11. mesto. Priprav se je sicer skupno udeležilo 
devet današnjih članov Metalurga, predčasno pa so jih zapustili 
Filip Taleski, Bojan Madžovski, Goran Krstevski, Nikola Kosteski 
in Martin Velkovski. 

Barve Metalurga je v preteklosti branilo že kar nekaj slovenskih 
rokometašev, še vedno pa je njegov član 22-letni Tadej Matijašič. 

V Velenju gostuje devetkratni 
makedonski prvak

OSEBNA IZKAZNICA:

Uradno ime: Rakometen klub Metalurg Skopje

Država: Makedonija

Kraj: Skopje

Leto ustanovitve: 1971

Državni prvak: 9x (1980, 1986, 1992, 2006, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2014)

Pokalni prvak: 5x (2006, 2009, 2010, 2011, 2013)
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MEGA INTERVJU: Milan Meža, 
predsednik RK Gorenje Velenje

Na položaju predsednika RK Gorenje Velenje ste dobro leto. 
Kako ste se znašli v tej vlogi?
Vtisi so odlični in prijetni. Je pa res, da je dela v in okoli kluba 
veliko več, kot sem ga pričakoval. Ne glede na to sem vesel, 
da smo uspeli v delovanje kluba vpeljati številne novosti, ki v 
javnosti žanjejo pohvale.

Kateri je bil vaš prvi izziv, s katerim ste se spopadli?
Nov projekt smo začeli lanskega septembra. Najprej smo 
okrepili organizacijo kluba z novim direktorjem Matejem 
Avanzom, delo je začel tudi nov upravni odbor kluba. Eden 
največjih izzivov nove ekipe je bila in še bo finančna sanacija 
kluba. Načrt je, da klub v naslednjih štirih letih poplača vse 
dolgove ter se tako povzpne na zeleno vejo, ki bi omogočala 
normalno poslovanje vnaprej. 
Ob tem skušamo klub iz čiste tekmovalne ekipe preusmeriti v 
razvojni center. V ta namen smo v mlajših kategorijah okrepili 
trenersko ekipo. Želimo, da se v našem klubu dela strokovno 
ter da razvijamo mlade rokometaše. Članska ekipa je še vedno 
kakovostna, saj lahko le tako mladim igralcem daje zgled, ki ga 
skušajo doseči.  Kot sem že dejal, osredotočamo se na razvoj 
mladih upov.

So prvi sadovi sprememb že vidni?
V mlajših klubskih selekcijah imamo trenutno vključenih več 
kot 210 otrok iz Velenja in bližnje okolice. Prvi rezultati, ki smo 
jih dosegli v tej sezoni, že nakazujejo, da smo na pravi poti. 
Računamo na to, da bomo uspeli vzgojiti nekaj igralcev, ki bodo 
primerni tudi za člansko selekcijo.

Tudi javna podoba kluba se je s številnimi aktivnostmi zelo 
izboljšala ...
S prihodom Mateja Avanza je organiziranost znotraj kluba 
veliko pridobila. Je odličen operativec in poznavalec področja 
marketinga. Poprej je sicer deloval v košarki, a velikost žoge ga 
pri njegovem delu niti najmanj ne ovira. Na področju marketinga 
in odnosov z javnostmi je bilo v preteklem letu dni narejenega 
veliko. V klub so bili vpeljani sveži pristopi, izvedli smo tudi 
nekaj zadev, ki v svetu rokometa še niso bile videne. Njihov 
dober glas je segel tudi do evropske rokometne zveze, ki nas je 
nagradila z uvrstitvijo v kvalifikacije za Ligo prvakov, česar klub 
v preteklih sezonah ni bil deležen.

Kako bi torej ocenili promocijske aktivnosti?
Promocija kluba deluje dobro. Naša želja je, da je čim bolj 
vključen v delovanje lokalnega okolja, obenem pa, da je preko 
medijev vidno njegovo delo tudi drugje po Sloveniji ter v 
mednarodnem okolju. Tako lahko podjetjem, ki sodelujejo s 
klubom, omogočimo pojavljanje v širši regiji.

Je k temu pripomogla tudi prenovljena spletna stran?
Na področju marketinga je v klubu zavel svež veter. Za vse 
novosti, ki so bile vpeljane, lahko rečem, da so bile dobre. S 
prenovo spletne strani smo stopili v korak s časom, ta pa sedaj 
ponuja veliko več možnosti. Korak naprej je očiten. 

Ena izmed promocijskih aktivnosti je imela tudi humanitaren 
namen. Klub je v sezono vstopil s pravo mero smeha.
Dobrodelna prireditev s »stand up« komiki je prinesla zelo 
simpatičen uvod v novo tekmovalno sezono. Še enkrat se 
moram zahvaliti Perici Jerkoviću, Urošu Kuzmanu in njunim 
kolegom, ki so res nesebično priskočili na pomoč temu 
projektu. Ljubitelji humorja so prišli na svoj račun, ob tem 
pa sodelovali pri humanitarni noti. Vsa zbrana sredstva, kar 
5600 evrov se je nabralo, so bila namreč namenjena projektu 
Botrstvo, in sicer za socialno ogrožene otroke iz Velenja in 
okolice. V klubu se seveda pri tej dobrodelni prireditvi ne bomo 
zaustavili. S sodelavci že zastavljamo nove ideje za v prihodnje. 

Svojevrsten fenomen v rokometnem svetu je bil velenjski 
Flashmob, čigar glas je segel tudi onkraj slovenskih meja.
Flashmob je bi eden najbolj norih projektov, kar sem jih videl 
v športu. Oče projekta je bil Matej Avanzo, ključni pri idejni 
zasnovi in izvedbi pa so bili naši odlični sponzorji iz agencije 
AV Studio. Projekt je klub in mesto Velenje predstavil 
širši evropski javnosti in požel izredno dober odziv, tudi 
na evropski rokometni zvezi. Multimedijske vsebine, ki so 
nastale ob izvedbi, podjetje Gorenje še danes uporablja v 
svojih predstavitvenih materialih. Poudariti pa velja, da je bil 
Flashmob tako interesanten projekt, da so se vsi partnerji, 
ki so sodelovali pri njegovem snovanju in izvedbi, odpovedali 
honorarju. Celoten projekt je bil tako izveden praktično zastonj 
oziroma z nekimi resnično minimalnimi stroški. Če je ideja 
dobra, prava, potem ni težavno najti partnerjev, ki z veseljem 
priskočijo na pomoč.

Pred dobrim letom dni je v vodstvu Rokometnega kluba Gorenje Velenje prišlo do zamenjav na vodstvenih 
položajih. Predsedniški stolček je zavzel danes 45-letni Milan Meža, ki je s sodelavci napravil nekaj korenitih 
sprememb, ki so močno zaznamovale podobo – jasno, v pozitivnem smislu – kluba v javnosti.
Meža, ki je že več kot dve desetletji zaposlen pri generalnem sponzorju našega kluba, podjetju Gorenje, v katerem 
opravlja naloge direktorja področja Servis za skupino Gorenje. V obsežnem pogovoru, ki je nastal posebej za to 
številko mesečnika 9ka, je spregovoril o že opravljenem delu, aktualnih dogodkih ter načrtih za prihodnost.
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Verjetno se je to zelo poznalo, saj je bil klub zaradi zmanjšanja 
proračuna prisiljen tudi v varčevalne ukrepe. Kje so se ti 
najbolj poznali?
Predvsem so bili zmanjšani stroški članske ekipe, v kateri smo 
optimizirali število igralcev, seveda želimo stroške znižati tudi 
na ostalih področjih, kjer je to le mogoče. Vsak evro, ki ostane, 
tako vlagamo v mlajše selekcije, katerim želimo omogočiti 
čim boljše pogoje za delo. Poleg agencije AV Studio nam na 
področju marketinga in zunanje podobe veliko pomaga tudi 
mariborska agencija Zadrga, ki se je doslej kot tudi AV Studio 
odpovedala slehernemu zaslužku. Skratka, zares se vsi trudimo 
za čim manj narediti čim več.

Klub veliko sodeluje tud z ostalimi sredinami. Eno zadnjih 
sodelovanj je bilo sklenjenih z Rokometno šolo Sebastjana 
Soviča. Kaj to sodelovanje prinaša velenjskemu klubu?
Sebastjan Sovič je ena izmed legend našega kluba in je oseba, 
ki že nekaj let izjemno dobro dela na področju rokometa. 
Ustanovil je svojo rokometno šolo, v katero je trenutno 
vključenih okoli 170 otrok. Glede na to, da je več sezon branil 
barve našega kluba, smo ga z velikim veseljem povabili k 
sodelovanju. Z njegovo pomočjo sedaj pokrivamo širše 
področje MO Velenje in na ta način več otrokom omogočimo 
ukvarjanje s tem atraktivnim športom.

Kljub velikemu rivalstvu na parketu ste skupne točke našli 
tudi s celjskim klubom …
Rokometna kluba Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje 
sta na igrišču velika rivala, izven pa obema skupno to, da v 
domovini želita promovirati rokomet in šport nasploh. Na tem 
področju z vodstvom celjskega kluba zelo dobro sodelujemo, 
tako s predsednikom Bojanom Cizejem, kot tudi direktorjem 
Gregorjem Planteuom. Želimo si, da bi slovenski rokomet v 
mednarodni konkurenci še bolj napredoval.

Ko govorimo o velenjskem rokometu, ne moremo mimo 
podjetja Gorenje. Kakšna je njegova vloga v celotni rokometni 
zgodbi?
Podpora podjetja Gorenje je ključna pri snovanju velenjskega 
rokometa. Brez njegove podpore našega kluba na tej ravni ne 
bi bilo. Gorenje je prijatelj športa že dolga leta, rokometni klub 
pa je eden njegovih ključnih športnih projektov in ga podpira 
tako rekoč na vseh področjih. Rad bi se še enkrat zahvalil 
predsedniku uprave, gospodu Franju Bobincu za vso podporo 
pri delovanju našega kluba. Če ponovim: kluba brez podjetja 
Gorenje na tej ravni zagotovo ne bi bilo!

Ose v novi sezoni prvič nastopajo v regionalni Ligi SEHA 
Gazprom. Kaj to tekmovanje prinaša našemu klubu?
Liga SEHA Gazprom je odlično organizirano tekmovanje. Glede 
na državna prvenstva mislim, da gre za drugo najmočnejšo 
ligo v Evropi, takoj za nemško, a tudi tu z velikimi koraki stopa 
naproti temu, da jo prehiti. Omenjeno regionalno tekmovanje 
RK Gorenje Velenje omogoča igranje na višji ravni od slovenske 
rokometne lige ter ob enem daje našim mladim rokometašem 
možnosti za napredek. Razlika med celjskim in našim klubom 
napram ostalim je bila enostavno prevelika. Da nastopanje v 
Ligi SEHA Gazprom prinaša napredek, je jasen primer RK Celje 
Pivovarna Laško, ki kaže odlične predstave tudi v Ligi prvakov.

Kako bi ocenili začetek te sezone?
V uvodnem delu sezone nismo uspeli doseči vseh zastavljenih 
ciljev. Ni se nam uspelo prebiti v Ligo prvakov, za katero smo v 
vodstvu kluba trdo delali celotno leto. Tudi nekaterih preostalih 

tekem nismo odigrali najbolje, zato smo se odločili za določene 
spremembe. Ne glede na vse cilji ostajajo visoki, želimo si 
postati državni prvaki in prekiniti vladavino celjske ekipe v 
slovenskem rokometu.

Kakšna je vaša vizija delovanja kluba? Kako ga vidite v 
prihodnjih letih?
Kot sem že dejal, je naša želja, da se klub čim bolje vključi v 
lokalno okolje. Ena osnovnih nalog kluba je, da še izboljša 
kakovost življenja v Velenju. Mladim želimo ponuditi možnost, 
da se ukvarjajo s športom, z rokometom, vsem prebivalcem pa 
športno zabavo. Klub se poslužuje tudi humanitarnih projektov 
na več ravneh. Po drugi strani želimo postati razvojni center 
mladih rokometašev, z željo, da bi v prihodnosti vsaj polovico 
igralcev članske ekipe črpali iz lastnega pogona, a bili ob tem še 
vedno konkurenčni tudi na mednarodni sceni.

Katere so vaše, s klubom povezane, največje želje za v bodoče.
Ena večjih želja je, da uspešno zaključimo finančno sanacijo 
kluba. RK Gorenje Velenje želimo še dodatno usidrati v lokalno 
okolje, pridobiti čim več navijačev, ki bodo redno do zadnjega 
kotička zapolnili tribune Rdeče dvorane. Tu smo zagotovo 
na pravi poti, saj se je število prodanih letnih vstopnic za to 
sezono, napram prejšnji, podvojilo. Želim si tudi da bi zaposleni 
ljudje v klubu, predvsem pa igralci na parketu uživali v svojem 
delu ter zmagovali in s tem še dodatno nagradili vse naše 
zveste navijače na čelu z navijaško skupino Šaleški graščaki, 
ki nam mnoga leta nepretrgoma stoji ob strani v dobrem in 
slabem.



Lepila in fugirne mase za keramiko

Preverite ugodno ponudbo v naši industrijski prodajalni ali pri naših trgovcih!

Cinkarna Celje
Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26, 3001 Celje

Telefon n.c.:    +386 (0)3 427 60 00
Grad. lepila in mase  +386 (0)3 427 62 35
Antikor. premazi:  +386 (0)3 427 62 37
Tehnične informacije:  +386 (0)3 427 63 49
Telefax:    +386 (0)3 427 62 96
www.cinkarna.si
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Si nova barvica v škatlici barv. Katera barva si, in zakaj?
Zelena, ker je to barva narave.

O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
Navadno o ničemer, saj se prepuščam toku prometa.

Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Bil bi pes, ker je zvest kot jaz.

Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Tekmo Lige prvakov v nogometu.

Narava ali playstation?
Narava.

Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Navdušujejo me zmage, največjo motivacijo pa najdem pri 
ljudeh, ki dvomijo vame, jaz pa jim dokažem nasprotno.

Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
Ga nimam.

Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga 
bi izbral in zakaj?
Na večerjo bi odšel z enim izmed hollywoodskih zvezdnikov, da 
vidim, kakšno življenje imajo oni.

Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
Nogomet.

Sanjski avto:
Range Rover.

Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Butec in butec 3.

Kaj ti pomeni največ na svetu?
Zdravje.

Česa se na smrt bojiš?
Bojim se tega, da bi se družinskemu članu zgodilo kaj hujšega.

Pesem tvoje mladosti:
Sreča na vrvici ali pa Poletje v školjki.

Katere tri stvari bi vzel na samotni otok? (ob Osi Piki, seveda)
TV in telefon, osa Pika pa je tretja, kajne?

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

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

inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika

Mitja Nosan



INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, 
INTELIGENTNA PONUDBA.
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NISSAN
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7 LET JAMSTVA* 5 LET VZDRŽEVANJA**

Kombinirana poraba goriva: 3,8–7,4 l/100 km. Emisije CO2: 95–169 g/km. 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.

*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 
**5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Več na nissan.si. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Nissan 4 YOU = Nissan za vas.

www.malgaj.com

A , D.O.O., T . 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil:  01/20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/20 00 560,
servis: 01/20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 8:00 DO 18.00, SOB. OD 8.00 DO 12.00, NED. ZAPRTO 





1 % = 88 € / MESEC
= 8.800 €FABIA 

EASY

OTROČJE
LAHEK
IZRAČUN

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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 l/100 km in 106 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0168x1011 g/km, trdi delci: 0,00 g/km, število delcev: 0,00. 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.
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in  velja za financiranje v primeru sklenitve 
pogodbe o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega 
Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in ww.porscheleasing.si.

NOV AVTO ZA 1 % NA MESEC

FINANCIRANJE  
1% NA MESEC  
+ ŠKODA BON

1%+
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