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UvODNik

V RK Gorenje Velenje smo v sezoni 2015/16 doživeli 
tako rekoč vse, kar nek športni kolektiv lahko 
doživi. Prišlo je novo vodstvo, zamenjali smo 
članskega trenerja, popolnoma prenovili zunanjo 
podobo kluba, dobili sodobno in ažurno spletno 
stran, edinstven ‘’flash mob’’, posnet sredi Titovega 
trga, prikupno maskoto, oso Piko, se lotili novega 
dobrodelnega obraza našega kluba, hkrati pa po 
izpadu iz Pokala EHF in slovenskega pokalnega 
tekmovanja posegli v sestavo ekipe za to sezono, 
v kateri zdaj osrednja ambicija ostaja tretji naslov 
državnih prvakov.

Marsikaj je bilo storjenega tudi na področju dela 
z mlajšimi starostnimi kategorijami, pri katerih je 
glavna novost ta, da smo se v klubu v sodelovanju 
z Rokometno zvezo Slovenije in Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport dogovorili za 
podpis štiriletne pogodbe o delovanju izjemno 
nadarjenega, vsestranskega strokovnjaka Klemna 
Luzarja v mladinskem pogonu RK Gorenje Velenje. 
V prihodnje bomo v ‘’osjem gnezdu’’ še več energije 
in sredstev vlagali v razvoj, v mlade, lastne kadre, 
vse z željo, da se na dolgi rok v našo člansko ekipo 
pripelje čim več domačih fantov.

Ker pa si v našem klubu zares želimo, da bi se vnovič 
vzpostavila vez z lokalnim okoljem, smo se skupaj 
z Mestno občino Velenje in Rdečo dvorano lotili 
nove podobe našega športnega doma, ki bo odslej 
na tekmah RK Gorenje Velenje odet v prenovljeno 
rumeno-črno podobo. Prepričani smo, da bodo 
atraktivni grafični elementi Velenjčanom rokomet 
predstavili v bolj zanimivih in privlačnih odtenkih, 
ki bodo doživljajsko izkušnjo sleherne rokometne 
tekme v Rdeči dvorani spremenili v pravcati 
dogodek, pravi športni spektakel.

Hvala, ker nas podpirate. Hvala, ker ste z nami.

Črno-rumeno, kot eno!

Uvodnik 
februarske 9ke
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Prijateljska tekma
RK GORENJE VELENJE : RK NEXE (HRVAŠKA)

2.3.2016 / ob 19.00 / Rdeča dvorana

1. NLB Leasing liga
RK TRIMO TREBNJE : RK GORENJE VELENJE
5.3.2016 / ob 19.00 / Športna dvorana Trebnje

1. NLB Leasing liga
RK GORENJE VELENJE : RK SLOVENJ GRADEC 2011

9.3.2016 / ob 19.00 / Rdeča dvorana

1. NLB Leasing liga
RD KOPER 2013 : RK GORENJE VELENJE

12.3.2016 / ob 19.00 / Športna dvorana Arena Bonifika
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RK Gorenje Velenje
št. dresa priimek in ime igralna pozicija / function datum rojstva višina teža

2 Božović Miloš levi zunanji / left back 10.12.1994 198 80

3 Cehte Nejc desni zunanji / right back 4.9.1992 196 94

5 Medved Niko levo krilo / left wing 26.3.1990 184 84

8 Burić Senjamin krožni / line player 20.11.1990 197 100

10 Ovniček Rok srednji zunanji / middle back 29.1.1995 184 78

12 Burić Benjamin vratar / goalkeeper 20.11.1990 196 95

15 Levc Vid levi zunanji / left back 23.11.1994 197 93

18 Szyba Michal desni zunanji / right back 18.3.1988 196 97

20 Skube Staš srednji zunanji / middle back 15.11.1989 176 83

22 Ferlin Klemen vratar / goalkeeper 26.6.1989 192 93

23 Golčar Rok desno krilo / right wing 23.12.1985 189 87

24 Šoštarič Mario desno krilo / right wing 25.11.1992 193 91

27 Kleč Blaž krožni / line player 26.3.1986 183 95

31 Gams Janez levo krilo / left wing 8.11.1985 180 83

32 Zaponšek Rok vratar / goalkeeper 30.10.1992 190 92

34 Ratajec Anže srednji zunanji / middle back 4.3.1991 185 88

44 Nosan Mitja levi zunanji / left back 9.1.1990 193 102

dr. Šibila Marko trener 5.3.1962

Plaskan Borut pomočnik trenerja 8.8.1966

Oštir Marko pomočnik tenerja 7.6.1977

Kramer Matej maser 22.7.1974

Seier Larsen Morten kondicijski trener 29.3.1977

Hostnik Gorazd tehnični vodja 16.3.1956

PrEDSTaViTEv EkiP
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Marko, za vami je prvi mesec priprav in s tem tudi prve 
prijateljske in nekaj ligaških tekem. Sedaj že imate pregled nad 
stanjem v ekipi. Kako ste zadovoljni z ekipo in posameznimi 
igralci?
Prvi tedni naših priprav in tudi že prvenstva so minili neverjetno 
hitro. Verjetno je intenzivnost našega dela vplivala na to, da se 
nismo niti zavedeli, koliko časa je že poteklo od začetka priprav. 
Tako glede posameznih igralcev kot tudi ekipe v celoti lahko 
rečem le pohvalne besede. Fantje so pravi profesionalci in zelo 
kakovostni igralci. Mislim, da smo se dobro ujeli in da je naše 
medsebojno razumevanje na visoki ravni. Podobno velja tudi 
za odnose s so-trenerjema Borutom Plaskanom in Markom 
Oštirjem ter kondicijskim trenerjem Mortenom Seierjem. Zelo 
sem zadovoljen tudi s sodelovanjem s fizioterapevtom Matejem 
Kramerjem  in tehničnim vodjo Gorazdom Hostnikom. 

V svoji karieri ste vodili že kar nekaj klubov, sedaj pa ste glavni 
trener osje članske ekipe. Biti del našega kluba marsikomu 
pomeni veliko, kaj pa delo v klubu, kot je RK Gorenje Velenje 
pomeni doktorju rokometa?
Tudi meni delo v RK Gorenje Velenje pomeni veliko. Bogata 
rokometna tradicija tega okolja nikogar ne pusti ravnodušnega. 
Zagotovo se bom tudi jaz trudil dodati kanček k temu mozaiku 
in nadaljevati z uspešnim delom mojih predhodnikov. Pravzaprav 
čutim veliko odgovornost do okolja, v katerem delujem.  

Ste eden izmed redkih doktorjev rokometa (poleg vas sta v 
Sloveniji še Marta Bon in Primož Pori). Je tako težko priti do 
tega naziva ali pa ni toliko kandidatov, ki bi si tega naziva 
želeli?
Morda je glede tega nekoliko nerazumevanja v širši javnosti. 
Po koncu svojega rednega študija na Fakulteti za šport v 
Ljubljani sem se vpisal na podiplomski študij, kjer sem najprej 
magistriral nato pa tudi doktoriral s področja športne znanosti. 
Seveda sem si kot rokometaš izbiral teme, ki so povezane z 
rokometno stroko – z znanstveno metodo sem predvsem skušal 
preučevati povezanost igralne uspešnosti rokometašev z 
ravnijo razvitosti posameznih antropoloških značilnosti. Morda 
zveni učeno, ampak gre preprosto za to, da sem skušal dognati, 
v čem se kakovostnejši rokometaši objektivno razlikujejo od 
manj kakovostnih. Svoje delo sem kasneje nadgrajeval še z 
drugimi projekti, pri katerih smo s pomočjo kolegov proučevali 
različne vidike rokometne igre ter izsledke objavljali tako v 

domačem kot tudi mednarodnem prostoru. Kot mentor sem 
nato svoje izkušnje prenašal še na dr. Marto Bon in dr. Primoža 
Porija, ki sta prav tako uspešno zaključila podiplomski študij in 
sta danes mednarodno priznana strokovnjaka z rokometnega 
področja. Seveda pa je doktorski študij, kjer si posameznik 
izbere temo iz rokometa, izredno specifičen in omejen na nekaj 
zelo zainteresiranih strokovnjakov. Trenutno sta na doktorskem 
študiju Fakultete za šport dva domača strokovnjaka in eden iz 
tujine – upam, da jim kmalu uspe opraviti vse obveznosti.

Letošnji cilj črno-rumenih je osvojitev naslova državnih 
prvakov. Kaj so vaše prednosti oziroma izboljšave v primerjavi 
s prejšnjimi trenerji v našem klubu? Na čem boste gradili, da 
dosežemo ta cilj?
Ne bi si upal delati primerjav s predhodnimi trenerji, ki so bili 
zagotovo vsi zelo kompetentni strokovnjaki. Mnogokrat pa je 
tako, da na trenerjevo uspešnost vpliva veliko dejavnikov, ki jih 
ne more kontrolirati. Seveda se z izkušnjami naučiš delovati 
tudi v zelo zaostrenih razmerah velike tekmovalne napetosti, ki 
dostikrat povzroča konfliktne situacije. Tudi igralci so podvrženi 
velikim stresom in frustracijam, zato menim, da jim je potrebno 
pomagati, da uspešno prebrodijo situacije negotovosti, ko velika 
pričakovanja okolja vplivajo na njihovo razpoloženje. Pri tem je 
trenerjeva naloga kakovostna priprava treningov ter oblikovanje 
jasne taktike igre, kar največkrat igralce naredi bolj prepričane 
v njihove sposobnosti in jih nekoliko sprosti, saj vedo, kakšna 
so trenerjeva pričakovanja. Nasprotno zmeda v tem smislu ne 
prinaša pričakovanih rezultatov. Nihče pa nima čarobne palice 
in določen del nepredvidljivosti vedno ostaja. Boj za naslov 
državnega prvaka bo tako po mojem mnenju zelo zanimiv, saj je 
naš glavni konkurent Celje Pivovarna Laško izredno kakovosten 
in vsega spoštovanja vreden tekmec.

Velikokrat ste bili na širšem spisku kandidatov za selektorja 
slovenske rokometne reprezentance. Je to vaš neuresničljiv 
cilj?
V preteklosti sem že delal tako z mladinsko slovensko 
rokometno reprezentanco (z igralci letnika 1974/75 smo kot prva 
slovenska mladinska reprezentanca igrali na SP 1995 v Argentini, 
kjer smo osvojili 10. mesto) kot tudi s člansko. Menim, da je bilo 
to obdobje dokaj uspešno saj smo bili takrat še manj renomirana 
reprezentanca, ki pa je pokazala velik potencial in dosegala 
dobre rezultate. Sodelovanje s takratnima selektorjema 
Tonetom Tisljem in Slavkom Ivezičem in vsemi reprezentanti mi 

inTErvju

dr. Marko Šibila
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je ostalo v lepem spominu. Vendar pa je to preteklost in sedaj se 
povsem posvečam klubskemu delu, kjer najdem v vsakodnevnem 
treniranju veliko zadovoljstva.

V Sloveniji je ogromno rokometnih trenerjev, kar nekaj tudi 
mladih z ogromno potenciala. Ste opazili koga posebnega, ki 
vam je, kot zelo izkušenemu trenerju, »padel v oči«?
Slovenija zagotovo sodi med države, ki ima visoko razvito 
trenersko strokovno znanje. Veliko slovenskih trenerjev je 
zaslužnih za visoko raven tukajšnjega rokometa. Že pred 
mojo generacijo je bilo veliko uspešnih trenerjev, še posebej 
razveseljivo pa je dejstvo, da je tudi med mladimi veliko odličnih 
strokovnjakov, ki bodo v prihodnosti zagotovo še dvignili raven 
našega rokometa. Ne bi želel posebej izpostavljati nikogar, je pa 
jasno, da se je nekaj mlajših trenerjev že tako uveljavilo, da se jim 
lahko zaupa tudi zelo zahtevne strokovne naloge. Najboljše tudi 
že vključujemo v delo z reprezentancami in tudi v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja trenerjev. Tako bomo – ko bo 
prišel čas – nekoliko starejši z lahkim srcem povsem prepustili 
vajeti mlajšim, zelo kompetentnim strokovnjakom.
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Saša, sodite med mlajše trenerje v slovenskem rokometu. 
Kako in kdaj je prišlo do realizacije tega, da ste postali 
trener? Kakšna pot je za vami?
Tako je. Sezona 2010/2011 je bila moja zadnja igralska sezona. 
Bližal se je konec sezone, vse bolj sem razmišljal o trenerski 
poti. Moj dolgoletni trener v mlajših selekcijah Tomaž Juršič 
me je podpiral pri tem, da postanem trener in prevzamem 
mini rokomet v klubu. To nalogo sem sprejel odprtih rok, poleg 
tega sem bil tudi pomočnik tedanji mladinski ekipi, ki jo je 
vodil Iztok Rozman. Po dveh uspešnih sezonah je sledil izpad 
iz 1. mladinske lige. Potreboval sem spremembo in v sezoni 
2013/2014 sem postal pomočnik trenerja Ivana Simonovića, 
s katerim sodelujeva še danes. Delala sva s starejšimi dečki 
A in s kadetsko ekipo. Hitro sva se ujela in res sem vesel, da 
lahko sodelujem z bivšim vrhunskim igralcem, kakršen je Ivan. 
Po štirih letih dela v klubu sta mi bili zaupani ekipi mlajših 
dečkov A in B, ki ju vodim v tej sezoni. V mesecu marcu se nam 
začnejo polfinalni dvoboji z obema ekipama. Cilj za to sezono 
je pri mlajših dečkih B uvrstitev na zaključni turnir najboljše 
četverice, pri mlajših dečkih A pa izboljšanje lanskoletnega 7. 
mesta v državi. 

Kaj pa vaša rokometna igralska kariera? Koliko časa je 
potekala in katero je bilo vaše igralno mesto? Kakšne 
spomine imate na ta čas?
Rokomet sem začel igrati na osnovni šoli Antona Aškerca v 
Velenju v osmem letu starosti. Ob prvem stiku z rokometno 
žogo sem začutil nekaj posebnega in ta občutek traja še 
danes. Moj prvi rokometni učitelj na osnovni šoli je bil Franc 
Varšnik, ki še vedno deluje na osnovni šoli in skrbi za mlade 
rokometaše. Nekaj let vadbe na osnovni šoli je bilo dovolj, 
da sem se vpisal tudi v RK Gorenje Velenje. Tako jaz, kot tudi 
moj prvi klubski trener Tomaž Juršič sva bila za, da bo moja 
pozicija organizatorja igre, ki mi je bila najbolj pri srcu. Na 
srednjem zunanjem sem bil res sproščen in usmerjen v to, da 
razigram ekipo. Trening je za mene najboljši del dneva, tu se 
sprostiš, delaš, kar te veseli in se družiš s prijatelji. Teh časov 
se ne da pozabiti, bili smo super ekipa, ki se je družila tudi v 
prostem času. Igralsko pot sem zaključil v letu 2011 in postal 
trener mlajših selekcij v klubu. 

Vodite izredno obetavno generacijo našega kluba (mlajši 
dečki A in B), ki tekmece večinoma zanesljivo premaguje. Kaj 
je skrivnost vašega vodenja in vaših treningov?
Imam super fante, ki pridno in trdno garajo na treningih, imajo 
zelo korekten in pošten odnos tako do treninga kot tudi do 
soigralcev. Vsak dan prihajajo v dvorano napolnjeni z energijo 
in željo po dokazovanju na treningu, kar je nedvomno odlično 
za prihodnost. Takšno ekipo je veselje voditi, saj ti njihova 
prisotnost daje še večjo željo po uspehu. Skrivnost? Trdo delo 
in želja po uspehu! Vsak trener ima različen način vodenja 
ekipe. Sam se vsak dan maksimalno posvečam fantom, to 
ni samo ura ali dve na igrišču, včasih znam bedeti pozno 
v noč, da bi dobil idejo, kako izboljšati nekatere lastnosti 
igralcev, izboljšati celoten trening, narediti vse skupaj fantom 
zanimivo in z druge strani koristno za njihov razvoj. V klubu 
si dosti pomagamo s koristnimi nasveti, ki si jih podamo na 
sestankih trenerjev in vsakodnevnih videvanjih v dvorani.

Kot mlad trener imate verjetno kakšnega vzornika v 
trenerskih vrstah oziroma trenerja, čigar delo bolj podrobno 
spremljate?
Za spremljanje drugih imam zelo malo časa, saj večino časa 
preživim v dvorani s fanti in trenerji v klubu. Posebnega 
vzornika nimam, mi je pa zelo pri srcu sedanji selektor 
Slovenije in trener RK Zagreb, Veselin Vujović. Njegova 
prisotnost in vodenje ekipe na tekmah se mi zdita zares nekaj 
neverjetnega, fantom vlije dodatno energijo in samozavest, 
še posebej se to opazi na tekmah RK Zagreb, s katerimi je že 
naredil veliko pozitivnih rezultatov.

Za seboj imate že kar nekaj tekem. Se je morda v tem času 
zgodila kakšna zanimiva anekdota?
Bila je sobota, dan za tekmo mlajših dečkov v Rdeči dvorani. 
Tekma se je pričela ob 10.00, jaz pa sem dobil klic enega izmed 
igralcev ob 12.00: ‘’Zdravo trener, mene pa zanima, kdaj je 
danes zbor za tekmo!?’’. Fante v teh letih razganja in včasih se 
zgodi, da jih res odnese neznano kam.

Kaj bi bilo v slovenskem rokometu po vašem mnenju 
potrebno spremeniti/izboljšati in kaj je v slovenskem 
rokometu dobro/vredno pohvale?
Pri mlajših selekcijah bi spremenil način obrambe. Vse do 
kadetske ekipe bi prepovedal igranje osebne obrambe na 

Saša Mijatović

inTErvju
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določenem igralcu (pressing igre), saj takšna obramba zavira 
otrokovo razvijanje v rokometu in nima pozitivnega učinka 
niti za napadalca niti na obrambnega igralca. Veliko je tudi 
govora o gledalcih oz. starših na tekmah mlajših selekcij. 
Na tem področju je potrebno ukrepati, saj ponekod slišimo 
razne grožnje in zlonamerne besede proti gostujoči ekipi, kar 
ni primerno za otroško športno prireditev. Vredno pohvale 
je to, da se organizirajo tudi turnirji mini rokometa po celi 
Sloveniji, to je vsekakor s katerim je potrebno skrbeti za 
mlade športnike. 

Kateri je za vas najboljši igralec na svetu in zakaj?
Jackson Richardson. Zaradi njega sem tudi vzljubil ta šport. 
Že od malih nog sem ga spremljal in bil navdušen nad njegovo 
kreativnostjo in iznajdljivostjo v napadu. Je igralec z ogromno 
mero občutka in preglednostjo v igri. Njegovih idej ni in ni bilo 
konca. 

Med drugim ste tudi pomočnik trenerja mladinske ekipe 
RK Gorenje Velenje. Kakšne so vaše ambicije v trenerstvu? 
Postati trener članske ekipe? Postati selektor?
Sem pomočnik trenerja Ivana Simonovića pri velenjski 
mladinski ekipi. Prepotrebne izkušnje pridobivam ob njemu 
in ostalih trenerjih, ki delujejo v klubu. Trenutno je moja 
prioriteta delo z mlajšimi selekcijami, vsekakor pa so tihe 
želje čez nekaj let postati trener članske ekipe, kakor tudi 
selektor. Zavedam se, da me do tega cilja čaka še veliko 
težkega in trdega dela, ki pa se ga lotevam z veseljem.
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Mitja Nosan

1   Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.
Mičo. To je moje skrajšano ime, dali so mi ga sošolci in soigralci.

2   Ko si bil mlajši in si naredil neumnost, komu si povedal?
Vsem, samo očetu ne. 

3   Sanjski avto?
Range Rover.

4   V nogometu navijaš za:
Stoke City.

5   Če ne bi bil rokometaš, bi postal:
Nogometaš.

6   Kaj bi naredil z jackpotom?
Nekaj denarja bi dal v dobrodelne namene, s preostankom pa bi 
užival življenje.

7   Tvoja najboljša fraza, ki si jo uporabil pri dekletu?
Nikoli nisem uporabljal posebnih fraz.

8   Si vraževeren? Kako?
Nisem.

9   Imaš pred tekmami kakšen ritual, ki se ga držiš?
Kava s soigralci.

10   Verjameš v ljubezen na prvi pogled?
Ne.

11   Kateremu igralcu bi zaupal glavno vlogo, če bi posneli film 
o tvojem življenju?

Ben Affleck.

12   Katera igralka bi igrala tvojo partnerko?
Kate Beckinsale.

13   Hitra hrana? Katera?
Včasih pojem kakšen kebab.

14   Če bi lahko za en dan imel nadnaravno sposobnost, katero 
bi izbral in zakaj?

Letenje. Rad bi letel in opazoval življenje s ptičje perspektive.

15   Hišni ljubljenček. Kateri?
Pes.

16   Kuhaš, kaj najraje in za koga?
Ne kuham.

17   Človek ne jezi se ali Activity?
Activity.

18   Koliko jezikov govoriš in katere?
Angleško in srbohrvaško.

19   Najpomembnejši datum v tvojem življenju?
9.1., to je datum mojega rojstva.

20   Česa se na smrt bojiš?
3. svetovne vojne.

21   Tvoj moto v življenju je:
Vaja dela mojstra.

21 HiTRih
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slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec, ki se zaračuna le enkrat in velja za obe 
naročniški razmerji. Za prenos podatkov pri paketu Brezskrbni velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za 
paket Brezskrbni se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. 
Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Naročniško razmerje Druga številka – Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško 
razmerje, ki ga lahko sklenejo le naročniki paketa Brezskrbni v promocijskem obdobju od 12. 2. do 31. 3. 2016. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka – Brezskrbni prejmejo naročniki dodatno 
kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Brezskrbni. Storitve, ki so opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku nosilnega razmerja. Ob vklopu 
podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni  se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12 EUR. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom 
zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v paket Brezskrbni pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Navedene količine in cene 
veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Neomejeni pogovori v vsa slovenska 
omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, 
onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov 
brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. 
Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. 
Telekom Slovenije, d.d., LjubljanaTe
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Razširite brezskrbno komunikacijo z mobilnim paketom Brezskrbni sedaj za dva uporabnika. Izkoristite 
promocijsko obdobje do 31. 3. 2016 in na mobilnem paketu Brezskrbni aktivirajte dodatno mobilno 
številko. Sedaj lahko kar dva uporabnika neomejeno kličeta in pošiljata sporočila za le 15,98 EUR na 
mesec na osebo, kar 10 GB skupnega prenosa podatkov pa plačata po porabi, a nikoli več kot 5 EUR na 
mesec za dva. Ponudba velja za zasebne in poslovne uporabnike.*

Minute v vsa 
SLO omrežja

Sporočila 
SMS/MMS

BREZSKRBNI  
ZA DVA
MOBILNI PAKET 

 1598*

EUR/mesec  
na osebo

največ  

5 € 

ZA DVA
na mesec*

10 GB Prenos  
podatkov 
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SRECANJA, OBLETNICE, 
OTVORITVE SEJME, POGOSTITVE, 
VIP ŠOTORI Z DEKORATIVNO OPREMO

ŠOTORI ZA PRIREDITVE 

ODRI

PAVILJONI

JURCKI

STOJNICE

SKLADIŠCNI ŠOTORI IN HALE

JAHALNICE

CATERING OPREMA

SERVIS IN POPRAVILO ŠOTOROV







www.radiocenter.si

vsako
jutro

pred 
7.30

Navijam za naše!

Ej, rokometaš! A mi lahko zrihtaš 
en popust pri Gorenjevem hladilniku?
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Navijam za naše!

Ej, rokometaš! A mi lahko zrihtaš 
en popust pri Gorenjevem hladilniku?





SPONZORJI 23

www.avtohisamalgaj.si



www.facebook.com/KEMPAROKOMETNAOPREMA

URADNI DISTRIBUTER: 

www.kempa-handball.siwww.kempa-handball.si


