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UvODNik

Uporaba prislova legendarno, pridevnika legendarni 
ali samostalnika legenda je dandanes postala nekaj, 
kar se zdi dosegljivo vse preveč zlahka. Pa ne bi smelo 
biti tako. Legenda pač ne more bit vsakdo. Niti ne more 
to postati zlahka. To velja tudi za šport. No, morda 
še posebej zanj. Zatorej poskrbimo, da bo pojem 
legendarnega ostal na piedestalu nedotakljivega, 
skoraj čudežnega. V športu so prave legende tako 
rekoč polbogovi. Legendarni športnik stoji z nogami na 
tleh, z glavo pa se je nekoč dotaknil zvezd. In takih pač 
ne more biti veliko. 

Legende, jasno, obstajajo tudi v rokometu. In v 
slovenskem rokometu. Četudi jih – vsaj, v kolikor 
v obzir vzamemo visoke kriterije, ki smo jih 
argumentirali v prvem odstavku – ne more in sme 
biti ravno na pretek, jih bomo na majskem velikem 
derbiju med moštvoma RK Gorenje Velenje in Celje 
Pivovarna Laško lahko občudovali kar precej. Vnovič 
na delu videti nekdanje ase celjskega in velenjskega 
rokometa, je privilegij, je čast, je užitek. Je legendarno. 
A rokomet je še vedno samo igra. Šport. In zato so 
športne legende še toliko bolj cenjene, saj se ustvarijo 
iz vsaj dve desetletij nabiranja kapljic potu, nešteto 
pretečenih kilometrov, ponovitev vaj, tisočerih strelov 
in grajenja velike osebnosti. 

V RK Gorenje Velenje zares z vsem spoštovanjem 
cenimo preteklost, tako našo kot tudi zgodovino 
tekmecev, rokometa in športa nasploh. In prav 
zategadelj smo se odločili, da ob vseh novitetah, ki 
smo jih v našem klubu uveljavili v zadnjem času (nova 
spletna stran, prenovljeni družbeni mediji na čelu s 
trenutno izjemno aktualnim Snapchatom, povsem 
v naše rumeno-črne odtenke odeta Rdeča dvorana 
…), vseeno obdržimo stik s koreninami. Prepričani 
smo namreč, da je potrebno ceniti predhodnike in 
z akcijami, kot je tokratna tekma legend, smo to 
želeli še dodatno poudariti. Legendarno je pač lahko 
rezervirano le za redke. In prav je tako. 
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NapoVEDNik TEkEm

koLofON

Legendarno

RD KOPER 2013 : RK GORENJE VELENJE
Sobota, 14. maj 2016, 19.00

RK GORENJE VELENJE : RD URBANSCAPE LOKA
Sreda, 18. maj 2016, 19.00

RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE
Sobota, 21. maj 2016, 19.00

RK GORENJE VELENJE : RK MARIBOR BRANIK
Torek, 24. maj 2016, 19.30

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RK GORENJE VELENJE
Petek, 27. maj 2016, 19.30

TERMINI TEKEM SE ZAVOLJO MOREBITNIH TV-PRENOSOV 
ŠE LAHKO SPREMENIJO.
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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 198 100

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 trenerja 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



5Postava  mEsEca

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, 
INTELIGENTNA PONUDBA.

NISSAN

JUKE
NISSAN

QASHQAI
NISSAN

X-TRAIL

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 
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RK Gorenje Velenje sedaj tudi na 
Snapchatu
V RK Gorenje Velenje smo v sezoni 2015/16 popolnoma prenovili 
zunanjo podobo kluba, dobili sodobno in ažurno spletno stran, 
edinstven ‘’flash mob’’, posnet sredi Titovega trga, prikupno 
maskoto, oso Piko, in med mnogo drugimi projekti našim 
navijačem pripravili tudi digitalni navijaški center s predikcijsko 
ligo.

Ker pa si v črno-rumenem klubu zares želimo, da bi se med 
klubom ter našimi mladimi navijači in podporniki vzpostavila še 
trdnejša vez, smo se določili tudi za prisotnost na novi platformi 
družbenih omrežij – Snapchatu. Izvedbo nam je tokrat omogočil 
naš sponzor Telekom Slovenije, ki je tudi uradni pokrovitelj 
akcije. Rokometni klub Gorenje Velenje gre tako v tej sezoni na 
vseh področjih korak naprej.

Za kaj torej v novi akciji pravzaprav gre?

Snapchat je mobilna aplikacija, ki jo večina mlajših uporabnikov 
pametnih telefonov dobro pozna, njen namen pa je, da 
uporabniki prek celotnega dne objavljajo kratke videe, slike in 
zanimivosti, ki se jim dogajajo ter so na tak način v nenehnem 
stiku z virtualnimi prijatelji. V našem primeru so to podporniki 
kluba RK Gorenje Velenje.

Kako bo vse skupaj delovalo v RK Gorenje Velenje?

V povezavi z našim sponzorjem Telekomom Slovenije, 
generalnim pokroviteljem celotne akcije, ki nam je zagotovil 
najsodobnejši mobilni telefon, bomo aktivirali profil RKGV 
Snapchat.

Klubski telefon, namenjen posebej tej akciji, so dobili fantje naše 
članske ekipe, ki bodo nato prek klubskega profila Snapchat 
prek celotnega dneva objavljali vse, kar se jim bo dogodilo. Tako 
jih boste lahko spremljali na kavi, treningih, kosilu, pri teku, v 
garderobi, na sprehodih, ob učenju, počitku, gledanju televizije 
in igranju s hišnimi ljubljenčki.

Igralci se bodo na tem novem kanalu sprostili, saj ne gre 
za uradno, pač pa bolj sproščeno, a še vseeno spoštljivo 
komunikacijo z njihovimi navijači. Klubski telefon si bodo fantje 
med seboj izmenjevali na vsaka dva dneva, tako da bo stalno 
zanimivo spremljati življenje naše članske ekipe. In to iz zaodrja.

Spremljali boste lahko, kaj izven rokometnih igrišč počno 
kapetan Staš Skube, naša osa leta Mario Šoštarič, brata Burić, 
mladi Rok Ovniček in vsi ostali člani ekipe.

Te zanima?

Potem skeniranj spodnjo Snapchat kodo in že danes 
spremljaj, kaj počnejo naše ose!

Ob tem bi se radi še enkrat iskreno zahvalili našemu sponzorju 
Telekomu Slovenije, ki nam je akcijo na Snapchatu tudi omogočil.

Se vidimo na Snapchatu!
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RK Gorenje Velenje sklenilo tesno 
sodelovanje z RŠ Sebastjana Soviča
V rokometnem klubu Gorenje Velenje smo si ob pričetku sezone 
kot enega od dolgoročnih ciljev zadali izboljšanje dela z 
mlajšimi selekcijami ter boljše delo z nadarjenimi rokometaši v 
lokalnem okolju. 

Z veseljem vam sporočamo, da smo v tej sezoni tudi na tem 
področju dosegli ogromen uspeh. V aprilu smo namreč sklenili 
novo sodelovanje s Sebastjanom Sovičem, našim nekdanjim 
igralcem, ki po koncu uspešne igralske kariere deluje kot 
rokometni trener.

Sebastjan Sovič je vse od začetka rokometne kariere nosil črno-
rumeni dres, v tem času zaigral tudi za slovensko rokometno 
reprezentanco, zadnja leta kariere pa preživel v sosednjem 
Slovenj Gradcu. Tam je postal trener članske ekipe, ki jo je iz 
najnižje slovenske 2. A lige v zgolj štirih letih pripeljal nazaj do 
lige 1. NLB Leasing.

Sovič obenem zelo uspešno vodi tudi svojo rokometno šolo RŠ 
Sebastjana Soviča, v kateri trenira precej mladih, nadarjenih 
rokometašev. Ker smo v rokometnem klubu Gorenje Velenje 
vedno odprti za nova sodelovanja in uspešne zgodbe, smo se 

s Sebastjanom Sovičem kot vodjem rokometne šole večkrat 
sestali in po nekaj mesecih pogovorov lahko tako z veseljem 
sporočimo, da smo z RŠ Sebastjana Soviča sklenili pogodbo o 
sodelovanju vsaj do konca sezone 2018/19. 

Odslej bo tako Sovičeva rokometna šola z rokometnim 
klubom Gorenje Velenje povezana, delovali bomo usklajeno, 
pod skupno celostno podobo, igralci bodo še bolj stalno in 
organizirano prehajali v naše vrste, organizirali bomo interno 
ligo za najmlajše, skupni portfelj mladih rokometašev pa skušali 
približati številki 500 rokometno aktivnih otrok.

Tudi vodstvo kluba je s z novim sodelovanjem več kot 
zadovoljno. Predsednik RK Gorenje Velenje Milan Meža je 
ob tem povedal: ‘’V RK Gorenje Velenje smo si ob mojem 
prihodu v klub kot enega od ciljev zadali tudi izboljšanje 
dela z mladimi klubskimi selekcijami ter boljše delo z 
nadobudnimi rokometaši v Šaleški dolini ter tudi širše. Po 
nekaj neformalnih pogovorih z nekdanjim članom RK Gorenje 
Velenje Sebastjanom Sovičem smo se v vodstvu kluba z njim 
kot vodjem Rokometne šole Sebastjan Sovič nekajkrat dobili 
tudi uradno. Vse skupaj je preraslo v pogajanja, katerih razplet 
je podpis pogodbe o sodelovanju RK Gorenje Velenje in RŠ 
Sebastjan Sovič vsaj do konca sezone 2018/19, a z željo, da bi 
povezava postala stalna. Kljub povezanemu in usklajenemu 
delovanju rokometne šole z našim klubom, bo Sebastjan 
strokovno in organizacijsko ostal avtonomen, kar pa za naš 
klub ob njegovi nesporni strokovnosti in vrednotah, ki jih 
vsak dan zastopa s trdim delom na rokometnem igrišču, ne 
predstavlja ovire ampak dodano vrednost, pri tem pa sem 
prepričan o dolgoročnem in kakovostnem sodelovanju.’’

Sebastjan Sovič je dogovora z našim klubom vesel in o 
podpisu pogodbe pravi: ‘’Zelo sem vesel, da smo se s klubom 
uspeli dogovoriti za tesnejše sodelovanje. Zame je zelo 
pomembno, da lahko nadarjene mlade rokometne športnike 
iz svoje rokometne šole predajam naprej v RK Gorenje 
Velenje, ki je veliko ime v slovenskem športnem prostoru. Za 
našo rokometno šolo je to, da se je rokometni klub Gorenje 
Velenje obrnil na nas z željo po sodelovanju, veliko priznanje. 
Verjamem, da bomo tudi v prihodnje delovali na najvišji ravni in 
bomo absolutno dobro sodelovali.’’

V osjem črno-rumenem osirju tako z navdušenjem pozdravljamo 
novo sodelovanje, za katerega verjamemo, da bo izjemno 
kakovostno in tudi dolgoročno.
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1   Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.
Moj vzdevek je Joc, dobil pa sem ga od brata Klemna.

2   Ko si bil mlajši in si naredil neumnost, komu si povedal?
Bratu, dostikrat pa tudi nikomur.

3   Sanjski avto?
BMW M6.

4   V nogometu navijaš za:
Real Madrid.

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

6   Kaj bi naredil z jackpotom?
Nič posebnega. Užival bi življenje v rodnem kraju.

7   Tvoja najboljša fraza, ki si jo uporabil pri dekletu?
Kako si miška? ;)

8   Si vraževeren? Kako?
Ne.

9   Imaš pred tekmami kakšen ritual, ki se ga držiš?
Vedno se oblečem.

10   Verjameš v ljubezen na prvi pogled?
Da.

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

Rowanu Atkinsonu.

12   Katera igralka bi igrala tvojo partnerko?
Eva Longoria.

13   Hitra hrana? Katera?
Horse burger.

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

Neskončno velik želodec.

15   Hišni ljubljenček. Kateri?
Pes.

16   Kuhaš, kaj najraje in za koga?
Testenine s tuno, ki so specialiteta samo zame.

17   Človek, ne jezi se ali Activity?
Človek, ne jezi se.

18   Koliko jezikov govoriš in katere?
Slovensko, angleško in hrvaško.

19   Najpomembnejši datum v tvojem življenju?
4.9.1992.

20   Česa se na smrt bojiš?
Smrti.

21   Tvoj moto v življenju je:
Živi pošteno.

21 HiTRih

Nejc Cehte
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Ose skupaj s starejšimi odtekle  
Tek starejših v Velenju

NOVIČKE

Mestna občina Velenje je v aprilu pripravila že 6. 
medgeneracijski festival, ki je tokrat potekal pod sloganom 
»Sanje pripadajo vsem generacijam«.

Letos so organizatorji prvič pripravili kar tridnevni festival, ki 
je potekal na različnih lokacijah, festivala pa so se v soboto, 
16.4.2016, udeležili tudi rokometaši RK Gorenje Velenje, 
in sicer poleg članske selekcije tudi predstavniki mlajših 
starostnih kategorij.

Osrednje festivalsko dogajanje se je odvijalo na Titovem 
trgu v Velenju, kjer se je že ob 9.30 na Cankarjevi ulici odvil 
zanimiv plesni »flash mob«, pri katerem je sodelovalo kar 
130 plesalcev različnih zvrsti plesa in vseh generacij. Plesno 
presenečenje so si ogledali tudi člani RK Gorenje Velenje in bili 
nad njim navdušeni. ‘’Skupaj z ekipo smo bili priča zanimivi 
plesni predstavi, ki je bila vsekakor dobro pripravljena in zato 
čestitke organizatorjem,’’ je povedal Rok Zaponšek.

Ob 10.00 je prisotne nagovoril župan Mestne občine 
Velenje Bojan Kontič,  nastop pa je pripravila tudi godba 
veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje. Temu 
so vse do opoldneva na stojnicah na Titovem trgu sledile 
različne aktivnosti. Starejši so otrokom in mladim pokazali 
igre njihove mladosti, otroci in mladi pa so starejše učili 
uporabe novih tehnologij ter jim predstavili nove načine 
zabave. Med stojnicami ste lahko našli tudi posebno točko RK 
Gorenje Velenje, kjer so se mimoidoči lahko družili z našimi 
rokometaši, poskusili zadeti gol in si priigrati vstopnice 
za naslednje domače tekme v Rdeči dvorani. Pri druženju z 
navijači in deljenju vstopnic so se članski ekipi tokrat pridružili 
tudi predstavniki mlajših kategorij črno-rumenega kluba, ki 
so odrezali več kot odlično.

Članska ekipa velenjskih os se je z veseljem odzvala povabilu 
sosednje stojnice in si ogledala prikaz uporabe defibrilatorja, 
nekateri rokometaši in predstavniki strokovnega štaba pa so 
se tudi sami preizkusili v tehnikah oživljanja. Pred končnim 
dejanjem so se naši članski rokometaši zbrali ob štartni 
ravnini in vodili ogrevanje. Ob 11. uri je namreč na Titovem 
trgu potekal Tek starejših, ki so se ga lahko udeležili vsi 
starejši nad 65 let ali upokojenci. Namen teka je bil opozoriti 
čim več občank in občanov, da imajo starejši še vedno sanje in 
želje, velikokrat pa zaradi svojih omejitev ne morejo hiteti. Zato 
skupaj pozivamo občane, da so na starejše še posebej pozorni. 

Pred štartom so tako udeležence teka ogreli rokometaši 
Rokometnega kluba Gorenje Velenje, ki so tekače nato tudi 
pospremili do cilja. Ogrevanje so vodili Rok Zaponšek, Mitja 
Nosan in Vid Levc, ki so svojo nalogo več kot odlično opravili. 
Tek pa tokrat ni bil namenjen borbi za mesta, saj so prav vsi 
udeleženci, bilo okoli 200, prejeli brezplačno majico.

Po prireditvi je Mitja Nosan povedal: »Družili smo se z navijači, 
mednje razdelili nekaj vstopnic za sredino tekmo z Ribnico in 
se ob koncu priključili tudi teku starejših občanov in občank. 
Posebej všeč nam je bil tudi prikaz uporabe defibrilatorja, ki 
lahko velikokrat komu reši življenje.«

»Ogrevanje s starejšimi je bilo zelo zanimivo, prav tako tudi 
preživljanje časa z našimi navijači in ekipo. Za nami je zabavno 
dopoldne in upam, da so uživali tudi vsi ostali obiskovalci,« je 
dodal naš mlad vratar Rok Zaponšek.

Nad dogodkom so bili navdušeni tudi ostali naši fantje, ki se 
vedno z veseljem udeležijo takšnih in drugačnih prireditev v 
Velenju.
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Tanija, si dolgoletna članica kluba in zvesti spremljevalci kluba 
te že dolgo poznajo. Zaupaj nam (za tiste, ki te še ne poznajo), 
kaj pravzaprav počneš oziroma kaj je tvoje delo v RK Gorenje 
Velenje?
Na kratko povedano, je moj delokrog povezan predvsem s 
celotno operativa kluba. Obseg je res velik oziroma širok, delo je 
nepredvidljivo, nikdar dolgočasno in mi je v veliko veselje. Izjemno 
razgibano je vse skupaj, ampak istočasno tako kompleksno, da niti 
ne morem našteti vsega.

S klubom si doživela že marsikatere velike uspehe. Katerega si si 
najbolj zapomnila in zakaj prav tega? 
Prav vsak po svoje je bil poseben, vseeno pa bi morda izpostavila 
prvi naslov državnih prvakov leta 2009,  ko smo v Kopru zmagali 
in v gostujoči dvorani dvignili pokal državnih prvakov, nato pa smo 
le 4 dni po osvojitvi naslova osvojili še drugo mesto v pokalu EHF 
proti ekipi Gummersbach. Prva tekma se je igrala v Velenju, konec 
maja, ko smo izgubili za zadetek, povratni dvoboj pa je bil v Kölnu, 
kjer smo izgubili le za 4 zadetke. Vzdušje v dvorani, ki v zadnjih 
letih gosti finalni turnir lige prvakov, in osvojitev drugega mesta 
pred 14.500 gledalci je bilo res nepozabno. V lepem spominu pa 
mi je ostala tudi lanskoletna uvrstitev na zaključni turnir četverice 
v pokalu EHF, ki se je odvijal v Berlinu. Kljub temu, da smo na 
koncu osvojili 4. mesto, je bilo sodelovanje na takšnem dogodku, 
igranje naših fantov proti takšnim ekipam, res nekaj posebnega in 
vznemirljivega.

Dolga leta delovanja v klubu so prinesla tudi nekatere 
spremembe. Kakšen je tvoj pogled na delovanje kluba v vsem 
tem času, kaj se je precej spremenilo in kaj ti je morda najbolj/
najmanj všeč od teh sprememb?
V času, ko sem sama prišla v klub, je bila vizija takratnega vodstva 
usmerjena predvsem v to, da se klub povzdigne na višjo raven, 
tako organizacijsko, marketinško kot tudi rezultatsko. Čas je 
bil, da tudi RK Gorenje Velenje osvoji naslov državnih prvakov in 
ostane v samem vrhu slovenskega rokometa ter se konstantno 
uvršča v tekmovanja evropske rokometne zveze – ligo prvakov ali 
pokal EHF. Vse do danes smo osvojili tri naslove državnih prvakov, 
drugo mesto v pokalu EHF, uvrstitev na zaključni turnir četverice 
v tem tekmovanju, v ligi prvakov smo se štirikrat uvrstili med 16 
najboljših … Da ne naštevam vseh uspehov, ki jih ni malo, so za 
takšen klub, ki tekmuje proti evropskim velikanom z vsaj petkrat 
višjim proračunom od našega … To so res zelo veliki uspehi. Vizija 
je ostala, na tej poti pa se je spremenilo marsikaj. Najbolj všeč mi 
je to, da je z novim vodstvom zavel nek svež veter. Naredili smo 
velik korak na področju organizacije in marketinga, in to brez 
dodatnih stroškov kluba (»flash mob«, vizualno smo olepšali naš 
osir – Rdečo dvorano, v poletnih mesecih dobi dvorana tudi novo 
razsvetljavo …), z novim trenerjem dr. Šibilo smo v klub dobili res 
pravega rokometnega strokovnjaka, ki s fanti dela na rezultatskih 
ciljih, pridobili smo nekaj novih sponzorjev in se trudimo 
pridobivati nove (tukaj res vse čestitke direktorju in predsedniku 
kluba, ki sta maksimalno vpeta v to), poleg tega pa smo se pričeli 
povezovati tudi znotraj kluba in širše. Najmanj všeč mi je to, da je 
gospodarska situacija v državi res slaba in je vedno manj denarja 
za kakovostni vrhunski šport. Sploh pa smo Slovenci fenomen, 
da imamo na tako malem področju kot je naša Slovenija, toliko 
vrhunskih klubov kakor tudi športnikov posameznikov. Drugače 
pa gledam na spremembe z odobravanjem, so dobrodošle. Tako 
dobre kot slabe. Razlika je samo v tem, kako posameznik gleda na 
to. Je kozarec na pol poln, ali na pol prazen … Če znamo dobrim 

stvarem pripisovati večjo težo in smo na splošno bolj pozorni na 
dobro ter pozitivno naravnani, postane življenje veliko lažje.

V tem času si navezala ogromno stikov z ljudmi v in okoli kluba. 
Bi koga posebej izpostavila, ki se ti je najbolj vtisnil v spomin 
oziroma s kom si najraje/najbolje delovala?
Res je. Z nekaterimi še sodelujemo, z nekaterimi pa, iz takšnih ali 
drugačnih razlogov ne več. Posebej ne bi nikogar izpostavljala, 
ker sem in še vedno poizkušam imeti z vsemi korektne in dobre 
odnose. Seveda se z nekaterimi hitreje ujameš, ampak ne glede na 
to, v vseh odnosih pride tudi do nesoglasij, vendar pa ima vsakdo 
pravico do svojega mnenja, diskusija pa je potem tista, ki prinese 
rešitve. 

Kaj pa kakšna anekdota? V tem času se jih je zagotovo nabralo 
ogromno. Lahko z bralci naše 9ke deliš vsaj eno? 
Joj, teh je pa res precej. Zgodilo se je že marsikaj. Če naj delim 
vsaj eno, potem je zanimiva ta, ko smo se odpravljali na tekmo 
lige prvakov v BIH. Mesec dni pred odhodom smo že rezervirali 
let iz Ljubljane do Sarajeva, v vmesnem času pa se je spremenila 
ura poleta, česar pa nam iz agencije niso sporočili oziroma nismo 
prejeli njihove e-pošte. Na dan odhoda sva z uslužbenko agencije 
morali še nekaj urediti in, ne spomnim se več točno kako, nekako 
sva prišle na uro leta in mi pove, da je let eno uro prej. Seveda sem 
takoj poklicala Andreja, takratnega »piarovca«, da naj mirno gre 
do šoferja avtobusa in mu reče, da pohodi plin in pelje, kolikor 
hitro pač gre. Potem sem klicala še na letališče in jim obrazložila 
nastalo situacijo ter jih prosila, da jih počakajo in spravijo na 
letalo. Na koncu se je na srečo vse izteklo dobro, so bili pa prvič 
na letališču sprejeti hitreje kot kakršenkoli VIP-gost. Stevardese 
so čakale na vhodnih vratih letališča, skozi preverjanje so šli 
ekspresno in na letalu so bili v trenutku. Potem smo se še večkrat 
šalili na ta račun, da bi bilo dobro, če bi imeli vedno takšen tretma 
in mislim, da jim je bilo najbolj všeč, ker so jih pričakale stevardese 
in jih pospremile na letalo . V tem vmesnem času pa ni bilo niti 
najmanj smešno, ker je bilo potrebno razmisliti o planu B, torej, da 
bi nadaljevali pot z avtobusom, kar bi pomenilo 8 do 10 ur vožnje, 
brez popoldanskega treninga, utrujenost in porušen ves sistem, 
ki je zastavljen, da so vsi kar najbolje spočiti in pripravljeni na 
pomembno tekmo. 

Ne moremo mimo vprašanja o končnici državnega prvenstva te 
sezone, v kateri nas čaka zanimiv in napet dvoboj za državnega 
prvaka. Zanima nas, kaj misliš, da bo odločilo v korist tistega, ki 
bo postal državni prvak?
Do naslova državnega prvaka je dolga pot. Vse se začne s tem, 
kako igralci skrbijo zase v času po koncu sezone do začetka 
priprav, zelo so pomembne priprave pred začetkom sezone, ki 
igralce telesno pripravijo na čas med sezono, da so sposobni 
zdržati ritem tekmovanj in igrati vsako tekmo na zmago. Po 
mojem skromnem mnenju bosta odločili tako telesna kot 
psihološka pripravljenost. Morda slednja celo bolj. Nikogar se 
ne sme podcenjevati, v vsako tekmo je potrebno iti zbrano, 
pripravljeno, potrpežljivo in ne prehitevati dogodkov. Vsekakor 
pa je poglavitnega pomena tudi to, da fantje verjamejo vase, da si 
naslova resnično želijo, da bodo delovali kot ekipa, ker na parketu 
so oni tisti, ki se borijo za končni cilj. Ne bom se zlagala, če govorim 
v imenu vseh v klubu, da si naslova želimo prav vsi, da verjamemo 
v fante in da tudi mi, ki smo ob robu igrišča, dajemo vse od sebe, 
da osvojimo naslov državnih prvakov. Teamwork makes the dream 
work! Gremo, ose!!! 

inTErvju

Tanija Rednak
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www.gorenje.si

Z nakupom izbranega modela pralnega ali sušilnega stroja 
Gorenje do odeje in vzglavnika Odeje Škofja Loka.

MIREN SPANEC.
DARILO OB NAKUPU.

Akcija traja od 18. 04. do 31. 08. 2016!
Darilo prejmete samo za modele navedene v letaku MIREN SPANEC.
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*Naročniško razmerje s paketom Enostavni B vključuje 1.000 enot storitev za 15,95 EUR mesečno oz. 13,95 EUR za naročnike izbranih paketov storitev SiOL. Sklenejo ga lahko novi ali obstoječi naročniki mobilnih 
storitev Telekoma Slovenije, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket poslovnim uporabnikom dodatno omogoča tudi neomejene pogovore znotraj podjetja. V akcijskem obdobju od 15. 4. do 31. 8. 2016 vsi naročniki 
ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja Enostavni B, pridobijo dodatno brezplačnih 1.000 enot storitev in sicer z akcijskim nakupom naprave v skladu s pogoji akcijskega nakupa naprav za obdobje vezave 
24 mesecev ali 12 mesecev. Ugodnost brezplačnih 1.000 enot velja do izteka vezave. 1 enota storitve je enaka 1 minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali 1 poslanemu SMS-/MMS-u ali 1 MB prenesenih podatkov 
v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna 
priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa z mobilnimi storitvami Telekoma Slovenije v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Pogovori v vsa 
slovenska omrežja 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 sporočil SMS/MMS 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.
**Akcijska ponudba POSEBNA AKCIJA velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel s paketom Enostavni B za obdobje vezave 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo 
v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v zneskih 1,95 EUR (skupaj 46,80 EUR) za Samsung Galaxy Grand Prime VE, ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate 
veljavnega Aneksa in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.
Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu, ceniku drugih storitev, Pogojih akcijskega nakupa naprav, obročnem plačilu naprav, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite 
www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000.Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.

Delite dvakrat več dogodivščin z mobilnim paketom Enostavni B, ki ob vezavi vključuje kar 2.000 enot. 
Izkoristite jih lahko za sporočila, prenos podatkov ali klice v vsa slovenska omrežja. Ponudba velja tudi 
za poslovne uporabnike.* Za spremljanje najnovejšega dogajanja pa priporočamo Samsung Galaxy Grand 
Prime VE že za 24 x 1,95 €**.

SAMSUNG    
Galaxy Grand Prime VE  
24x

 195 €**

ali 4680 €**

 1395 €*

/mesec

ŽE OD

MOBILNI PAKET 
ENOSTAVNI B

*Ob vezavi.

DVAKRAT VEČ
 DOGODIVŠČIN

1.000 
ENOT +

1.000 
ENOT 
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*Naročniško razmerje s paketom Enostavni B vključuje 1.000 enot storitev za 15,95 EUR mesečno oz. 13,95 EUR za naročnike izbranih paketov storitev SiOL. Sklenejo ga lahko novi ali obstoječi naročniki mobilnih 
storitev Telekoma Slovenije, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket poslovnim uporabnikom dodatno omogoča tudi neomejene pogovore znotraj podjetja. V akcijskem obdobju od 15. 4. do 31. 8. 2016 vsi naročniki 
ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja Enostavni B, pridobijo dodatno brezplačnih 1.000 enot storitev in sicer z akcijskim nakupom naprave v skladu s pogoji akcijskega nakupa naprav za obdobje vezave 
24 mesecev ali 12 mesecev. Ugodnost brezplačnih 1.000 enot velja do izteka vezave. 1 enota storitve je enaka 1 minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali 1 poslanemu SMS-/MMS-u ali 1 MB prenesenih podatkov 
v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna 
priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa z mobilnimi storitvami Telekoma Slovenije v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Pogovori v vsa 
slovenska omrežja 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 sporočil SMS/MMS 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.
**Akcijska ponudba POSEBNA AKCIJA velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel s paketom Enostavni B za obdobje vezave 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo 
v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v zneskih 1,95 EUR (skupaj 46,80 EUR) za Samsung Galaxy Grand Prime VE, ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate 
veljavnega Aneksa in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.
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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

SOF SOG



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
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vsako
jutro

pred 
7.30

Navijam za naše!

Ej, rokometaš! A mi lahko zrihtaš 
en popust pri Gorenjevem hladilniku?
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ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

www.av-studio.si



LJUBEZEN NA 
PRVI OGLED

Fabia
že za 8.499 €
z vključenim ŠKODA BON-om   

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-4,8 l/100 km in 88-110 g/km, emisijska stopnja: 
EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci:  
0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50. 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.

Pogoj za dodatni popust s ŠKODA BONom v višini 1.000 EUR je 

sklenjena pogodba o financiranju in zavarovanju pri Porsche 

Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji. Minimalna doba financiranja 

je 36 mesecev, maksimalni polog pa 50% maloprodajne cene vozila.

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



www.facebook.com/KEMPAROKOMETNAOPREMA

URADNI DISTRIBUTER: 

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


