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UvODNik

Trud se
vselej izplača.
Za nami je prvi letošnji veliki slovenski rokometni derbi.
Pravi užitek ga je bilo spremljati v polepšani in nabito
polni Rdeči dvorani, odeti v naše rumeno-črne barvne
odtenke. Po ducat rokometnih dvobojev RK Gorenje
Velenje in RK Celje PL smo v našem klubu le prekinili dve
leti trajajoč niz porazov. Dilema, ali smo ob remiju eno
točko dobili ali izgubili, je vsekakor ostala zataknjena
v utrujenem grlu marsikaterega našega navijača, a bolj
kot se je derbi oddaljeval, bolj zadovoljni smo bili lahko
z dejstvom, da smo prekinili celjski urok. Predvsem pa
bo ostalo v spominu izjemno vzdušje, velika borbenost
obeh ekip, pošten boj in pravi športni spektakel, ki ga
pričaral rumeno-črni »osji« ambient.
A od zadovoljstva se ne da živeti, zato smo v klubu
že pošteno pljunili v roke in se začeli pripravljati na
vse naslednje tekme ter nadaljnje uresničevanje naše
strategije večjega vključevanja RK Gorenje Velenje v
lokalno okolje. Tako smo za dan žena na drugi marčevski
torek za šaleško-koroški dvoboj z RK Slovenj Gradec
2011 pripravili prost vstop za vse naše navijačice,
soboto pred tem pa so fantje le-tem na posebni modni
reviji Mestne občine Velenje podelili 1000 nageljnov
ter jih tudi osebno povabili na poprej omenjeno tekmo.
Dekleta so se jim zahvalila z velikim obiskom in vnovič
so »ose« lahko rokometno »brenčale« v polni domači
dvorani.
Za tekmo proti Slovanu smo si kot ciljno publiko, ki
smo jo želeli povabiti, izbrali vse v naš klub vključene
nadobudne rokometaše, enak pristop pa smo ubrali še
pri vabilu najmlajših iz naših prijateljskih Rokometne
šole Sebastjana Soviča ter vseh ostalih osnovnih šol
v Velenju in okolici, s katerimi odlično sodelujemo. V
prihodnosti bomo še precej več časa, energije in tudi
sredstev namenili za delo z mladimi, saj se zavedamo, da
je potrebno na tem področju narediti več in bolje. Naša
želja je s trdim in kakovostnim delom vzpodbuditi vse
deležnike, vključene v delovanje našega rokometnega
kluba ter tudi tiste, ki so le (četudi površni ali občasni)
spremljevalci naših aktivnosti, da bi z veseljem in
ponosom podpirali vse, kar je povezano z rumeno-črnim
rokometnim »osirjem«.
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PrEDSTaViTEv EkiP

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

14

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

Postava mEsEca
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inTErvju

Sebastjan Sovič
Sebastjan Sovič je trener, ki ima ogromno
igralskih izkušenj, velik del igralske kariere je
preživel tudi v RK Gorenje Velenje. Leta 2011
je sprejel trenersko ponudbo novonastalega
kluba RK Slovenj Gradec 2011, kjer je še danes
glavni trener članske ekipe. Ob tem pa je
Sebastjan v Velenju odprl tudi svojo rokometno
šolo za mlade rokometaše. Gre torej za
rokometnega strokovnjaka, ki je svojemu delu
predan z dušo in srcem.

Zadnja leta ste v Velenju znani po svoji rokometni šoli za
mlajše selekcije. Kako ste zadovoljni in koliko otrok imate
vpisanih?
Rokometna šola deluje že od leta 2010, njen namen pa je v
športno dejavnost vključiti čim večje število otrok ter jim
ponuditi kvaliteten program razvoja telesnih sposobnosti in
osebnostnih lastnosti. Z razvojem šole smo zelo zadovoljni,
saj naše treninge obiskuje okoli 120 otrok. Delujemo na OŠ
Šoštanj, podružničnih šolah Topolšica in Škale, na OŠ Gorica,
OŠ Gustava Šiliha in podružnični šoli Vinska gora. Večinoma so
to otroci od prvega pa do petega razreda osnovne šole, imamo
pa tudi starejšo skupino otrok, ki že osvajajo osnove pravega
rokometa. Vsi vadijo pod vodstvom strokovno usposobljenih
trenerjev.
Kakšni so vaši cilji in načrti z rokometno šolo?

RK Gorenje Velenje se v letošnji sezoni ponovno prebuja, v
letošnji sezoni bomo z vami oziroma z vašo rokometno šolo
najverjetneje sklenili tudi tesnejše sodelovanje. Zagotovo ste
tudi vi podpornik takšnih sodelovanj v dobro rokometa?
Zelo sem vesel, da so se v Velenju odločili izboljšati delo z
mladimi, kar je bila mogoče ena šibka točka tega kluba v zadnjih
letih. Štejem si v čast, da me je novi direktor Matej Avanzo
povabil na razgovor o možnem sodelovanju v prihodnosti. Ne
glede na končen dogovor pa je že samo dejstvo o kontaktu
s strani RK Gorenje Velenje za našo šolo rokometa veliko
priznanje in potrditev prave usmerjenosti in dobrega dela z
našimi mladimi rokometaši. Menim, da je tudi sodelovanje med
klubi v Sloveniji prava pot, kar lahko lepo vidimo tudi na primeru
dveh najboljših rokometnih klubov v Sloveniji in to je za šport
na dolgi rok lahko samo pozitivno in to vsekakor podpiram.

Glavni cilj šole je v rokomet vključiti čim večje število otrok in
jim skozi igro ponuditi osnovne tega, pri nas tako priljubljenega,
športa. V lokalnem okolju je tudi RK Gorenje Velenje, ki je že
vrsto let najboljša športna ekipa Velenja in je vseskozi tudi v
samem vrhu slovenskega rokometa. To je seveda še dodaten
motiv za mlade igralce, ki bi si morda želeli nekoč zaigrati za
takšen klub. Želimo si, da bi otroke vrnili nazaj v šport, saj se
mi zdi, da se tudi ali pa predvsem zaradi razvoja tehnologije
veliko manj gibljejo in so posledično tudi slabše motorični. To bi
vsekakor, tudi skozi rokometno šolo, radi spremenili.

Trenutno ste, poleg svoje rokometne šole, tudi trener članske
ekipe sosednjega Slovenj Gradca. Se morda nekoč tudi sami
vidite na trenerski klopi naše članske ekipe?

Ste nekdanji igralec RK Gorenje Velenje, s katerim ste doživeli
precej uspehov. Kateri so se vam najbolj vtisnili v spomin?

Kaj menite, da so ključne kvalitete, ki jih potrebujejo današnji
mladi rokometaši, da bi lahko postali novi Soviči, Šoštariči,
Plaskani, Puci itd.?

Spominov na igranje v RK Gorenje Velenje je res ogromno, saj
sem tam pustil praktično svojo celotno mladost. Za prvo ekipo
sem igral kar 16 sezon. Najbolj sem ponosen na prvi naslov
slovenskih državnih prvakov v sezoni 2008/09 in istega leta
tudi na finale evropskega pokala EHF, v letu 2003 smo osvojili
do sedaj edini naslov v Pokalu Slovenije, še dvakrat smo igrali
v polfinalu evropskih pokalov, enkrat v četrtfinalu in večkrat
v evropski ligi prvakov… Vse to mi je ostalo v zelo lepem
spominu. Tudi dejstvo, da sem bil kar nekaj let kapetan članske
ekipe, mi je pomenilo ogromno in vsakokrat, ko se spomnim
na te čase, mi je težko, da kot igralec ne morem več stopiti na
parket. A izjemno lepi spomini ostanejo za vedno.

V Slovenj Gradcu sem trener postal bolj po naključju. Tega
nikoli nisem načrtoval, a ko sem sedel na trenersko klop,
me je rokomet znova ‘’okužil’’. Skozi leta delovanja v Slovenj
Gradcu sem si pridobil nekaj prepotrebnih izkušenj, ki mi bodo
zagotovo prišle prav. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti ne ve
nihče, vsekakor pa imam visoke ambicije, tako v rokometni šoli,
kot tudi v trenerski karieri.

Osnova v športu je delo, talent je seveda odlična podlaga, a
delo je tisto, ki odloča o uspehu. Nisem še videl talentiranega
igralca, ki ne bi trdo delal in bi uspel. V športu ni bližnjic! Pot,
ki vodi na vrh, je polna odrekanja in žrtvovanja, vsak igralec
pa ima seveda različen končni domet. Poleg telesnih kvalitet
pa ne smemo zanemariti niti želje, ambicioznosti, borbe in
samozavesti, ki so velikokrat lastnosti, ki ločijo vrhunskega
igralca od povprečnega.
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Osa leta

Navijači so izbrali, OSA LETA 2015 je
postal naš vrhunski Mario Šoštarič!

Trud naših rokometašev skušamo
ovrednotiti na različne načine. Vsi želijo
na parketu pokazati kar najboljše za
uresničitev klubskih ciljev, za dodaten
motiv pa odslej v RK Gorenje Velenje
skrbi tudi posebna nagrada oziroma
priznanje, ki je namenjeno najbolj
srčnemu posamezniku kluba. Z akcijo
smo letos začeli prvič, glede na odziv, pa
bo izbor ‘’Osa leta’’ v našem klubu postal
tradicionalen. Med vsemi igralci, ki so
v letu 2015 branili črno-rumene barve
velenjskega rokometnega kluba, so
navijači s spletnim glasovanjem na naši
klubski spletni strani izbrali tistega, ki si
je z odnosom do črno-rumenega dresa,
velenjskih navijačev in kluba na splošno,
zaslužil prestižen naziv OSA LETA 2015.
Po številu oddanih glasov je tretje mesto
zasedel osji kapetan Staš Skube, drugo
mesto je pripadlo našemu srednjemu
zunanjemu Anžetu Ratajcu, z velikim
naskokom glasov pa je zmagal Mario
Šoštarič.
Mario Šoštarič je s svojo predanostjo
črno-rumenemu dresu, velenjskim
navijačem in klubu na splošno osvojil

ljudska srca in si prislužil naziv OSA
LETA 2015! Otroci so navdušeni nad
njegovo razigranostjo, starejši nad
njegovimi predstavami na parketu. Ekipa
ga ceni kot motivatorja, ki na igrišču in
treningih vedno da vse od sebe. Naj gre
za obisk otrok v velenjskih osnovnih
šolah, pozdrav navijačev, skupno igro
Playstationa s soigralci na pripravah
ali pa le za skupno fotko z najmlajšimi
navijači pred Rdečo dvorano, Mario
je vedno za akcijo! Vedno nasmejani
Velenjčan, ki je rokometno pot začel
zelo zgodaj, je iz mladega radovednega
fantiča zrasel v izjemno talentiranega
in nadarjenega, a zato nič manj srčnega,
igralca s svetlo prihodnostjo v rokometu.
Uradna podelitev priznanja za Oso leta
2015 je bila izvedena na velikem derbiju
med RK Gorenje Velenje in RK Celje
Pivovarna Laško, 24.2.2016 v Rdeči
dvorani. Dvoboj s Celjem je bil več kot
odlična priložnost, da mu priznanje,
skupaj s skulpturo “Osa leta” tudi osebno
predamo. To sta storila naš predsednik
kluba Milan Meža ter župan Mestne
občine Velenje Bojan Kontič.

Šoštarič, ki v črno-rumenem klubu
deluje že od svojih majhnih nog, je bil
z nagrado več kot zadovoljen in je po
prejemu plakete in skulpture na sredinem
derbiju povedal: “Rad bi se zahvalil vsem
navijačem, ki so me izbrali za Oso leta
2015. To mi kot igralcu domačega kluba
zagotovo veliko pomeni, to pa je dejansko
neke vrste priznanje za moje dosedanje
delo v tem klubu. Ob tem bi se rad zahvalil
vsem trenerjem, ki so me skozi vsa ta leta
učili in trenirali, in pa seveda tudi klubu, ki
mi je dal priložnost in me vključil v svojo
člansko ekipo. Upam, da sem vsem ves
vložen trud z rezultati in odnosom povrnil
kolikor se je le dalo in lahko rečem, da
bom kot Velenjčan vedno ostal predan
črno-rumenemu dresu, ki ga imam najraje.
Ta nagrada je zame tako le še dodatna
motivacija, ki sem je zelo vesel.”
Mariu v karieri želimo še veliko golov, čim
manj poškodb in pa seveda tudi, da mu ta
nagrada da še več volje, želje in energije
za trdo delo.
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Blaž Kleč
1

Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.

Ko sem začel trenirati s prvo ekipo v Preventu, me je David Špiler
prvi začel klicati Kličko. Verjetno zato, ker imam bolj boksarski
nos. 
2

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

Nikomur, skrivnost sem obdržal zase. 
3

Sanjski avto?

Range Rover.
4

V nogometu navijaš za:

AC Milan.
5

Če ne bi bil rokometaš, bi postal:

Tenisač ali smučar.
6

Kaj bi naredil z jackpotom?

Del zneska bi takoj porabil, del razdelil med ljudi, ki jih imam rad,
zadnji del pa bi pametno investiral.
7

Tvoja najboljša fraza, ki si jo uporabil pri dekletu?

Nimam najboljšega stavka, vse je odvisno od situacije in dekleta.
8

Si vraževeren? Kako?

Sem. Pred tekmo vedno najprej obujem levi copat.
9

Imaš pred tekmami kakšen ritual, ki se ga držiš?

Vedno imam pred tekmo enako kosilo.
10

Verjameš v ljubezen na prvi pogled?

Ne verjamem.
11

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

V komediji Adamu Sandlerju, v akciji pa Liamu Neesomu.
12

Katera igralka bi igrala tvojo partnerko?

Cameron Diaz.
13

Hitra hrana? Katera?

V življenju se je treba kdaj tudi pregrešiti, seveda. 

14

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

Imel bi takšno sposobnost, da bi lahko bil takoj, ko bi si zamislil,
kjer koli na svetu.
15

Hišni ljubljenček. Kateri?

Pes, ker je človekov najboljši prijatelj. Veliki šnavcer.
16

Kuhaš, kaj najraje in za koga?

Najraje skuham testenine za svojo ženo.
17

Človek ne jezi se ali Activity?

Activity.
18

Koliko jezikov govoriš in katere?

Dva, srbohrvaško in angleško.
19

Najpomembnejši datum v tvojem življenju?

13.12.2015 - rojstvo hčerke.
20

Česa se na smrt bojiš?

Nepredvidljive bolezni.
21

Tvoj moto v življenju je:

Kjer je volja, tam je pot.
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Delo z mladimi v RK Gorenje Velenje
V RK Gorenje Velenje veliko pozornosti posvečano našim
mlajšim selekcijam, kjer različne starostne skupine obiskuje
okoli 200 otrok. Mlade nadobudne rokometaše želimo vpeljati
v svet rokometa na njim razumljiv in zanimiv način, ob tem pa ne
pozabimo na visoko strokovno usposobljenost naših trenerjev.
V letošnji sezoni pod okriljem kluba deluje sedem mlajših ekip
(mladinci, kadeti, starejši dečki A in B ter mlajši dečki A, B in
C. Poleg tega pa se pod našim okriljem izvajajo tudi ure mini
rokometa na štirih osnovnih šolah v Velenju. Trudimo se, da bi
mlajše selekcije še bolj povezali z našo člansko ekipo in eden
izmed pokazateljev je tudi tekma, ki bo posvečena prav njim.
Naslednja domača tekma, ki naše članske ose čaka v soboto,
19. marca, ob 18. uri v Rdeči dvorani, ko se bodo pomerili z ekipo
RD Slovan, bo tako namenjena mlajšim selekcijam RK Gorenje
Velenje. V ta namen smo v klubu organizirali tudi obisk igralcev
članskega moštva v vseh ekipah mlajših starostnih kategorij

RK Gorenje Velenje. Na obiskih treningov so nato naši članski
igralci preživeli čas z našimi mladimi osami, se z njimi družili, se
pogovarjali o rokometu, jih motivirali, si z njimi podajali žoge itd.
Ob tem so mladim nadobudnežem podarili tudi nekaj vstopnic
za naslednjo domačo tekmo s Slovanom, in sicer z razlago, da
gre za vstopnice, namenjene njim in staršem oziroma njihovim
najbližjim ter da bodo tekmo posvetili prav njim. Na tekmi
bomo za najmlajše člane našega kluba pripravili tudi posebno
animacijo z nagradnimi igrami, manjkala pa ne bo niti naša
maskota Osa Pika, ki otroke naravnost obožuje.
Veselimo se obiska tekme s strani naših mlajših selekcij in
gremo skupaj novim zmagam naproti!

foto mEsEca
marec
V akciji: Nejc Cehte
Foto: Goran Vadlja Kamenjašević
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Uroš Mohorič
Uroš Mohorič je nekdanji rokometaš, ki
zadnja leta aktivno deluje na Rokometni
zvezi Slovenije, in sicer kot direktor moških
reprezentanc ter sekretar ZRTS.

Pred slovensko moško reprezentanco so aprilske
kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah. Kakšen je cilj
reprezentance na tem turnirju?
Cilj reprezentance je jasen: osvojitev najmanj drugega mesta
in s tem uvrstitev na olimpijado.
Preteklo leto je na mesto selektorja moške reprezentance
stopil veliki Veselin Vujović. Kakšen se vam zdi kot selektor?
Vsi, ki so bili selektorji naše moške reprezentance v
preteklosti, so bili rokometni strokovnjaki na najvišjem
nivoju, ki so imeli vsak svoj način in specifičen stil vodenja
ekipe. Tudi Vujović ima v primerjavi s predhodniki drugačen
pristop ter drugačne taktične zahteve. Igralci se na takšen
način dela navajajo in upamo, da bomo v prihodnosti s tem
pristopom in strukturo delovanja dosegali tudi vidnejše
rezultate.
Januarja 2016 je slovenska moška rokometna reprezentanca
nastopila na Evropskem prvenstvu in osvojila 14. mesto.
Kako bi vi ocenili nastop reprezentance?
Najprej moram poudariti, da mest kot takih ne bi rad
vrednotil, saj 14. mesto izmed 16. ekip zagotovo ni nek
velik uspeh. Zato je vsekakor potrebno pogledati kako smo
odigrali vsako izmed treh tekem. Videli smo, da sta dve
ekipi iz naše skupine osvojili prvi dve mesti na evropskem
prvenstvu. Proti švedski reprezentanci smo odigrali slabši
prvi polčas in zelo kvaliteten drugi polčas. Proti Španiji
je bila celotna tekma, razen zaključka, na visoki ravni. Na
dvoboju z reprezentanco Nemčije pa smo žal odigrali pod
našimi zmožnostmi. Glede na prikazano si najvišje ocene ne
zaslužimo, videli pa smo, da bi bili ob določenih izboljšavah
lahko konkurenčni vsem evropskim reprezentancam.
Ste pomemben člen Rokometne zveze Slovenije. Kakšen je
vaš pogled na trenutno stanje v slovenskem rokometu?
Rokomet je zelo razvit in popularen šport širom Slovenije,
kar dokazuje tudi veliko število ekip in igralcev vključenih
v tekmovalne sisteme v različnih starostnih kategorijah.
Slovenska stroka deluje izredno kvalitetno in razvija dobre
igrlace, ki pa žal ne ostajajo v domačih klubih. V zadnjih
sezonah je predvsem iz ekonomskih razlogov veliko število
slovenskih igralcev odšlo v tuje klube, kar se odraža na nivoju
kvalitete naše najmočnejše lige. To je jasno razvidno tudi iz
rang lestvice evropske rokometne zveze, kjer je Slovenija
iz 4. mesta, ki ga je zasedela pred nekaj leti, že padla na
7. mesto med samimi evropskimi ligami. Celotna raven
kakovosti ter popularnost športne panoge sta žal močno
povezana z vložki v rokomet, ki so v Sloveniji neprimerno
manjši v primerjavi s tistimi iz preteklosti.

Veliko je govora o priključitvi slovenskih klubov k »združeni
balkanski ligi« t.i SEHA ligi. Kakšen je vaš pogled na
nastopanje slovenskih klubov v tej ligi?
SEHA liga je mogoče zanimiva za nekatere tipe ekip in za
določene sponzorje. Tukaj gre predvsem za ekipe, ki so
sestavljene iz formiranih starejših igralcev, ki ne potrebujejo
toliko treninga in razvoja kot mlajši. Iz športnega vidika vsi
vemo, da mlajši igralci potrebujejo več treninga in manjšo
količino tekem, potovanj in vsega, kar sodi k temu. V kolikor
bi se torej Slovenija priključila SEHA ligi, bi mlajši igralci, ki se
kalijo znotraj članskih ekip, ki bi nastopale v ligi SEHA, prebili
več časa na tekmovanjih in na poteh ter poslednično manj
trenirali, kar bi pustilo posledice na njihovem razvoju. Za
ekipe, ki so sestavljene iz starejših igralcev, ki bi s tem igrali
več močnejših in kakovostnejših tekem, pa bi bila priključitev
SEHA ligi s športnega vidika smiselna. Tukaj pa je seveda
potrebno upoštevati tudi vidik sponzorjev, za katere je liga
zagotovo zelo zanimiva, saj je trg bistveno povečan in tudi
tako lahko vlagatelji v rokomet lažje opravičijo svoje vložke v
ekipo, ki nastopa v ligi izven slovenskih meja.
V letošnji sezoni smo v RK Gorenje Velenje dodobra
prevetrili in prenovili klub, kar je opazno tudi na obisku v
dvoranah. Kaj menite, da manjka ostalim klubom v Sloveniji,
da bi bile dvorane bolj polne?
Vsekakor je delo v RK Gorenje Velenje pohvale vredno.
Pozitivno je predvsem to, da se izvajajo tudi vse obrobne
dejavnosti, vezane na rokomet. Rokometna tekma ni več
samo tistih 60 minut tekme na igrišču, pač pa sta ljudem
vedno bolj pomembna tudi zgodba in spremljevalno
dogajanje. V to lahko štejemo tako družbena omrežja in
spletno stran kluba, kot tudi zunanje vključevanje v ožje
lokalno in širše globalno okolje. Izjemno pohvalno je torej,
da je Gorenje Velenje kot klub naredil ta velik korak naprej.
Priporočljivo bi bilo tudi, da bi ostali slovenski klubi sledili
vodilnim klubom s tega področja, ki kar precej energije
posvečajo temu aspektu in s tem popularizirali tako rokomet
kot športno panogo, kot tudi svoj klub.

MOBILNI PAKET

BREZSKRBNI

ZA DVA
Minute v vsa
SLO omrežja

Prenos
podatkov
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98*

Sporočila
SMS/MMS

10 GB

EUR/mesec
na osebo

največ

5€

ZA DVA*
na mesec

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.*

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket z mesečno naročnino 19,95 EUR vključuje neomejene pogovore
v vsa 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., Ljubljana

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

vsako
jutro
pred
7.30

!
Navijam za naše
Ej, rokometaš! A mi lahko zrihtaš

en popust pri Goren
jevem hladilniku?

www.radiocenter.si

SPONZORJI

www.avtohisamalgaj.si
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www.kempa-handball.si
www.facebook.com/KEMPAROKOMETNAOPREMA
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