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VELIKI SLOVENSKI DERBI NA UVODU SEZONE

RK Gorenje Velenje vs. RK Celje PL
Sreda, 30. 8. 2017, ob 20.45, Rdeča dvorana, Velenje

Chef Bine Volčič
PRIPOROČA!

MOJSTER
ZA VAŠA
OPRAVILA
POMIVALNI STROJI
SMARTFLEX
gorenje.si

Predstavljamo vam novo generacijo pomivalnih
strojev Gorenje SmartFlex, ki je rezultat filozofije
»poenostavljenega življenja«. Pomivalne stroje odlikuje
prilagodljivost življenjskemu slogu uporabnika, napredne
tehnične zmogljivosti, inovativne rešitve, energijska
učinkovitost in izjemna preprostost uporabe.

UvODNik

Po 1365 dneh čas
za zmago
V našem klubu smo v zadnjih sezonah doživeli precej
sprememb. V organizacijskem smislu vsekakor
na bolje. Enako velja za izboljšanje podobe Rdeče
dvorane, najprej s podobo v rumeno-črni barvni
kombinaciji RK Gorenje Velenje, od letošnjega poletja
še s popolnoma prenovljeno in odslej sodobno
razsvetljavo. Na izjemne temelje smo postavili pogon
mlajših starostnih kategorij našega kluba ter okrog
igralcev, rojenih leta 2000, vzpostavili zametke svetle
prihodnosti velenjskega rokometa. V naši sredini se je
znašel vrhunski glavni trener Željko Babić, v Šaleško
dolino smo vrnili elitno Ligo prvakov, skratka zares
je vse pripravljeno za to, da se naredi še zadnjo in
vsekakor najbolj nujno spremembo.
Pri rezultatih članske ekipe se pač v zadnjih dveh
sezonah ni prav veliko spremenilo na bolje. In to je ob
vseh preostalih izboljšavah – med drugim tudi ena
najboljših spletnih strani slovenskih športnih klubov,
številne video vsebine, odlično delo na družabnih
medijih – še zadnja od »kljukic«, ki jih je potrebno
dodati k, upajmo, uspelemu, načrtu dokončne
usmeritve RK Gorenje Velenje nazaj med velike, med
najboljše. Da bo res tako, je potrebno na uvodni tekmi
nove sezone zmagati. Za nameček to ni tekma kar
tako. Gre za veliki slovenski derbi. Derbi med našim
klubom in sosedi iz Celja. Dvoboj, ki ga »ose« niso
dobile že (pre)dolgih 1365 dni. Si predstavljate, gre
za skoraj dva milijona minut. In če je vsak Slovenec
za našo zmago abstraktno žrtvoval minuto svojega
življenja, je zdaj zagotovo napočil čas, da se negativna
tradiciji prekine.
V Velenju smo lačni zmag na vseh frontah. A tista
proti Celju Pivovarni Laško je pač najslajša. Sladka kot
med, ki ga tako zelo obožuje naša maskota, Osa Pika.
Ta že nekaj časa »trobi« o tem, da bi želela srebrno
barvo zamenjati za zlato, kot vselej pa je tudi tokrat
spesnila prav posebno zabavno-bodrilno pesnitev,
ki jih sicer z vami tako rada deli na svojem profilu na
družabnem omrežju Twitter.
Razglašam sezono za rumeno-črno!
Rivali upravičeno vase zaverovani,
zmagali lani ste, pa (pred)predlani.
A zdaj mi dobo končujemo srebrno …
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GORENJE POINT
Računalniška oprema, pametni telefoni in televizije po ugodnih cenah!

Ponujamo računalnike vodilnih
svetovnih znamk Fujitsu, HP,
Lenovo, Asus, Apple ...

Velika izbira Philips in drugih
televizij od 22’’ do 65’’.

Tablični računalniki in
igralne konzole po
ugodnih cenah!

Akcijske kamere SJCAM in
digitalni fotoaparati Canon
in Nikon.

Tiskalniki, večfunkcijske
naprave, kartuše in tonerji.

Pametni telefoni Samsung,
Huawei, Apple ...
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programpoint
INFO@GORENJE.COM
03/899 2882
POINT.GORENJE.SI

5

PrEDSTaViTEv EkiP

RK Gorenje Velenje
Št.

Igralec

Igralno mesto

Višina

3

Nejc Cehte

desni zunanji

196 cm

5

Niko Medved

levo krilo

184 cm

6

Tadej Mazej

8

Ibrahim Haseljić

10
12

Teža

Rojen

Državljanstvo

97 kg

4.9.1992

SLO

83 kg

26.3.1990

SLO

levo krilo

190 cm

85 kg

31.7.1998

SLO

desno krilo

193 cm

87 kg

14.1.1998

BIH

Rok Ovniček

srednji zunanji

184 cm

83 kg

29.1.1995

SLO

Klemen Ferlin

vratar

192 cm

103 kg

26.6.1989

SLO

13

Jan Grebenc

levi zunanji

194 cm

93 kg

18.8.1992

SLO

14

Vid Levc

levi zunanji

197 cm

93 kg

23.11.1994

SLO

15

Darko Stojnić

krožni napadalec

200 cm

104 cm

3.4.1997

SLO

16

Miljan Vujović

vratar

198 cm

90 kg

27.8.2000

ČGO

17

Tilen Grobelnik

levi zunanji

187 cm

82 kg

17.4.2000

SLO

19

Alem Toskić

krožni napadalec

190 cm

107 kg

12.2.1982

SRB

20

Jernej Drobež

levi zunanji

194 cm

98 kg

6.1.2000

SLO

21

Gregor Potočnik

levi zunanji

196 cm

106 kg

22.8.1992

SLO

23

Rok Golčar

desno krilo

189 cm

84 kg

23.12.1985

SLO

24

Robert Markotić

desni zunanji

193 cm

104 kg

7.3.1990

HRV

25

Matic Verdinek

levo krilo

189 cm

85 kg

13.4.1994

SLO

27

Blaž Kleč

krožni napadalec

183 cm

93 kg

26.3.1986

SLO

32

Rok Zaponšek

vratar

192 cm

92 kg

30.10.1992

SLO

33

Jan Tajnik

krožni napadalec

191 cm

98 kg

20.1.1997

SLO

77

Matjaž Brumen

99

Žarko Pejović

desno krilo

190 cm

88 kg

23.12.1982

SLO

srednji zunanji

191 cm

93 kg

25.1.1986

ČGO

POVPREČJE:

191,5 cm

93,1 kg

24,9 let

STROKOVNI ŠTAB
Željko Babić

glavni trener

19.5.1972

HRV

Marko Oštir

pomočnik glavnega trenerja

7.6.1977

SLO

pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev

10.9.1968

SLO

trener za telesno pripravo

29.3.1977

DAN

Aleš Anžič
Morten Seier Larsen
Matej Kramer

maser

22.7.1974

SLO

Natalija Mrevlje

fizioterapevtka

4.7.1974

SLO

Gorazd Hostnik

vodja ekipe

16.3.1956

SLO

zdravnik

19.1.1980

SLO

Sašo Djurić

Logistika spodbuja življenje,
mi spodbujamo logistiko

www.milsped.com
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PrEDSTaViTEv EkiP

Celje Pivovarna Laško
Št.

Igralec

Igralno mesto

1

Urban Lesjak

2

Branko Vujović

3

Jan Jurečič

4

Žan Zakošek

levo krilo

5

Jaka Malus

srednji zunanji

6

Tadej Kljun

desni zunanji

7

Matic Kosec

desni zunanji

9

David Razgor

10

Matic Suholežnik

11

Gal Marguč

12

Luka Simonič

13

Nik Čirovič

14

Matic Grošelj

15

Anže Blagotinšek

16

Aljaž Panjtar

17

Višina

Teža

Rojen

Državljanstvo

vratar

188 cm

95 kg

24.8.1990

SLO

desni zunanji

194 cm

99 kg

20.4.1998

ČGO

desno krilo

188 cm

80 kg

19.10.1994

SLO

184 cm

84 kg

20.9.1998

SLO

190 cm

90 kg

16.6.1996

SLO

189 cm

70 kg

18.4.2001

SLO

193 cm

79 kg

22.2.2000

SLO

levo krilo

181 cm

82 kg

13.7.1989

SLO

krožni napadalec

202 cm

116 kg

2.5.1995

SLO

desno krilo

177 cm

82 kg

16.11.1996

SLO

vratar

194 cm

87 kg

27.8.1999

SLO

levi zunanji

185 cm

77 kg

23.3.2002

SLO

desni zunanji

192 cm

91 kg

22.9.1997

SLO

krožni napadalec

192 cm

88 kg

7.4.2001

SLO

vratar

183 cm

97 kg

20.8.1991

SLO

Stefan Žabič

krožni napadalec

200 cm

100 kg

17.2.1999

SLO

20

Luka Mitrović

srednji zunanji

192 cm

94 kg

17.5.1987

SRB

25

Tilen Kodrin

levo krilo

190 cm

89 kg

14.5.1994

SLO

34

Domen Makuc

srednji zunanji

185 cm

75 kg

1.7.2000

SLO

39

Igor Anić

krožni napadalec

196 cm

106 kg

12.6.1987

FRA

44

Daniel Dujshebaev

levi zunanji

195 cm

100 kg

4.7.1997

ŠPA

51

Borut Mačkovšek

levi zunanji

204 cm

102 kg

11.9.1992

SLO

55

Žiga Mlakar

desni zunanji

191 cm

98 kg

16.5.1990

SLO

66

Gašper Dobaj

vratar

184 cm

85 kg

13.11.1998

SLO

80

Kristian Bećiri

krožni napadalec

202 cm

125 kg

14.6.1994

SLO

98

Gregor Ocvirk

srednji zunanji

188 cm

88 kg

5.12.1998

SLO

POVPREČJE:

190,7 cm

91,5 kg

21,6 let

STROKOVNI ŠTAB
Branko Tamše

glavni trener

11.4.1978

SLO

PrEDSTaViTEv GOSTOV

Začetek sezone z velikim slovenskim
derbijem
Rokometaši Gorenja Velenja z velikim slovenskim derbijem
začenjajo novo sezono, svojo drugo zaporedno v regionalni
Ligi SEHA Gazprom. Uvodoma v Rdečo dvorano prihaja
zasedba Celja Pivovarne Laško, ki je med poletjem doživela
številne spremembe.
Celjane bo tudi v novi sezoni vodil nekdanji trener kluba iz
Šaleške doline Branko Tamše, ki pa bo imel na voljo precej
mlajšo in manj izkušeno ekipo kot ob zadnjih uspehih, ko
je ta osvojila trojno slovensko krono. Mesto ob Savinji so
zapustili številni nosilci igre - slovenski reprezentanti Vid
Poteko (Meškov Brest), Blaž Janc (Kielce) in Miha Zarabec
(Kiel), Litovec Povilas Babarskas (Bregenz Handball),
srbski vratar Ivan Gajić, Brazilec Arthur Malburg
Patrianova in kapetan Luka Žvižej (Maribor Branik).
Njihova igralna mesta bodo skušali kar najbolje zapolniti
nekdanji vratar škofjeloškega Urbanescapea Aljaž Panjtar,
najboljši strelec prvega dela minule sezone Lige NLB Jan
Jurečič iz Krke, Španec Daniel Duschebaev, Črnogorec
Branko Vujović, do nedavnega član Gorenja Velenja Luka
Mitrović in francoski krožni napadalec Igor Anić.
Rokometni klub iz Celja je bil ustanovljen leta 1946.
Največji uspeh je dosegel leta 2004, ko se je zavihtel na
vrh Lige prvakov, istega leta pa nato osvojil še evropski
Superpokal. Na domačih tleh je naslov prvaka osvojil v
zadnjih treh sezonah, skupno pa premore 21 naslovov.
Lovoriko manj je zbral v slovenskem pokalnem tekmovanju.
Na drugi strani je moštvo Gorenja Velenja trdno odločeno,
da vendarle prekini vladavino Celjanov in po 1365 dneh
vknjiži novo zmago proti velikim rivalom. Velenjčani namreč
nanjo čaka že vse od 4. decembra 2013, ko so bili pod
vodstvom Ivana Vajdla v dvorani Zlatorog boljši s 30:29.
Tokrat bo ekipo vodil hrvaški strokovnjak Željko Babić,
ekipa pa je pred novim začetkom dobila štiri okrepitve.
Črno-rumeni dres bodo v novi sezoni nosili hrvaški desni
zunanji igralec Robert Markotić, črnogorski organizator
igre Žarko Pejović ter slovenska reprezentanta Jan
Grebenc in Matic Verdinek.

KL UBSKA IZKAZNICA:
Uradno ime: Rokometni klub Celje Pivovarna Laško
Kraj: Celje
Leto ustanovitve: 1946
Državni prvak: 21x (1992-2001, 2003-2008, 2010, 2014-2017)
Pokal Slovenije: 20x (1992-2001, 2004, 2006, 2007, 2010,
2012-2017)
Slovenski Superpokal: 5x (2007, 2010, 2014-2016)
Zmagovalec Lige prvakov: 1x (2004)
Polfinalist Lige prvakov: 6x (1997-2001, 2005)
Zmagovalec evropskega Superpokala: 1x (2004)
Finalist jugoslovanskega pokala: 3x (1976, 1978, 1980)
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inTErvju

MEGA INTERVJU:
Željko Babić

Člansko moštvo RK Gorenje Velenje je pred novo sezono doživelo
kar nekaj sprememb. Morda celo največja se je zgodila na
trenerskem stolčku, kamor je sedel 45-letni hrvaški strokovnjak
Željko Babić.
Nekdanje desno krilo je moštvo iz Šaleške doline prevzelo z
jasnim ciljem – želi si obeh slovenskih lovorik. Na poti do njiju
bo v novi sezoni skušal kar najbolj unovčiti bogate izkušnje, ki
jih je pridobival tudi z delom v članski reprezentanci Hrvaške. Z
njo je na največjih tekmovanjih osvojil kar pet medalj – štiri kot
pomočnik, zadnjo, bronasto leta 2016 na evropskem prvenstvu
na Poljskem pa kot selektor. Blizu medalje je bil tudi na zadnjem
svetovnem prvenstvu v Franciji, ko mu je načrte v malem finalu
prekrižala Slovenija z Janom Grebencem in trenerjem vratarjev
Alešem Anžičem, ki sta pred novo sezono prav tako okrepila
zasedbo črno-rumenih.
pri pripravi na bližajoči se dvoboj. Po ogledu obračuna sem
ga opozoril na nekaj potez, ki jih je tekmec kasneje skušal
uporabiti tudi proti njegovi ekipi. Isti prijatelj mi je tedaj dejal,
da sem nadarjen za trenerja. Poslušal sem ga in danes sem
tukaj.
S slovenskim rokometom ste se na kratko spoznavali že v
Krškem.
V Krškem sem preživel tri, štiri mesece v letu 2009. Klub je imel
nekaj finančnih težav, a zbrali smo zanimivo, mlado ekipo, ki se
je borila za obstanek med prvoligaši. Meni je tedaj do zaključka
šolanja na višji trenerski šoli v Zagrebu manjkal le en izpit. S
hrvaške in slovenske rokometne zveze so prihajali pritiski,
da delujem kot trener brez zaključenega šolanja. S klubom
smo se tedaj odločili, da se vrnem v domovino in zaključim
izobraževanje. Tako nihče ni imel težav. Ne Krško, ne jaz.
Za vami je tudi že kar nekaj let dela v hrvaški članski
reprezentanci …
Kako je potekala vaša igralska pot?
Rokomet sem začel igrati pri 10 letih v mestu Opuzen. V
matičnem klubu sem vztrajal do 16. leta, ko sem prejel vabilo v
mladinsko ekipo iz Zagreba. Tam sem ostal do leta 1994, nato
pa me je pot vodila v Metković in Italijo. Na koncu sem se vrnil v
Metković in končal kariero aktivnega rokometaša.
Kateri trenutek v karieri igralca se vam je najbolj vtisnil v
spomin?
Doživel sem ogromno lepih trenutkov. Izpostavil bi čas
v rokometnem klubu Prato, ki je dolgo čakal na naslov
italijanskega prvaka. Vsi v klubu smo nestrpno pričakovali
lovoriko, ki nam jo je uspelo osvojiti že v prvi sezoni. Od vseh
uspehov v igralskih časih se tega najraje spominjam.
Kaj vas je popeljalo v trenerske vode?
Nekoč me je prijatelj trener prosil, da odidem na tekmo v Split,
kjer je igral njegov naslednji tekmec z nalogo pomagati mu

Delo v izbrani vrsti sem začel že zelo zgodaj. Leta 2009 sem se
pridružil selektorju Linu Červarju kot drugi pomočnik, opravljal
sem naloge trenerja za telesno pripravljenost. Po prihodu
Slavka Goluže sem bil imenovan za prvega pomočnika in z njim
sodeloval tri leta. S trenerjem Červarjem smo na domačem
svetovnem prvenstvu osvojili srebrno kolajno, z Golužo pa smo
se trikrat prebili do brona – na evropskem prvenstvu leta 2012
v Srbiji, poleti istega leta na olimpijadi v Londonu in leto za tem
na svetovnem prvenstvu v Španiji. Vsa ta leta so mi prinesla
izjemne izkušnje. Izredno sem vesel in ponosen, da sem imel
priložnost okusiti delo v reprezentanci klub dejstvu, da sem bil
še precej mlad.
Na kaj se najprej spomnite ob omembi hrvaške izbrane vrste?
Na medaljo z evropskega prvenstva v Srbiji, saj sem tedaj
opravil precej več dela in imel več zadolžitev kot poprej v vlogi
trenerja za telesno pripravljenost. Vsi so od nas pričakovali
ogromno. Reprezentanca je na plečih nosila veliko psihološko
breme. Ravno zaradi tega se bom tega odličja vselej rad
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spominjal. Izredno sem hvaležen trenerju Goluži, da me je vzel v
svojo ekipo ter vsem na hrvaški rokometni zvezi, ki so mi s tem
omogočili razvoj v trenerstvu.
Blizu novi medalji ste bili tudi na svetovnem prvenstvu v
Franciji. Razplet je poznan. Bi danes kaj spremenili?
Seveda (smeh)! V zadnjih 10 minutah tekme bi zamenjal
vratarja, določil pa bi tudi drugega rokometaša, da strelja s
sedmih metrov.
Velenje je majhno mesto, v katerem bije rokometno srce.
O Velenju sem pred prihodom vedel kar nekaj stvari, ki so mi jih
podali rokometni prijatelji. Z vratarjem Nikolo Manojlovićem
sem sodeloval v Meškovu iz Bresta, Ivica Obrvan je bil moj
soigralec in trener v Metkoviću, z Ivanom Čupićem pa se
poznava iz reprezentance. Dobro so me informirali.
Kakšni so vaši cilji pred novo sezono?
V Šaleško dolino sem prišel z jasnima ciljema – želim, da
osvojimo naslov državnega in pokalnega prvaka! Prepričan sem,
da smo tega sposobni, bomo pa pri tem potrebovali pomoč
vseh, ki imajo ta klub radi.
Kaj vas prepriča pri igralcu, da ga povabite v svojo ekipo?
Težko izpostavim le eno karakteristiko, pomemben je skupek
dveh lastnosti. Prva je zagotovo značaj, druga individualne
sposobnosti, ki ga kot rokometaša delajo drugačnega od
ostalih igralcev, pa naj si bo to pri obrambni ali napadalni igri.
Prepričajo me igralci, ki v sebi premorejo nekakšno specialnost.

naše igralce in se z njimi dogovorili, kako se bomo na takšno
igro odzvali.
Kaj pričakujete od prvega derbija v novi sezoni?
Upravi kluba in igralcem sem že dejal, da ima tekma s Celjani
svoj značaj, a ni odločilna. Morebitne razplete ne moremo deliti
le na dobre ali slabe. Pomembno bo, da domačim navijačem
ponudimo pravi pristop, borbenost in disciplino v igri. To jim
zagotovo lahko obljubim. Če bo to dovolj za uspeh, bomo videli.
Sam sem izredno prepričan o naši zmagi. Obenem prav tako
verjamem, da bodo naši fantje na vsaki tekmi dostojno branili
klubske barve do zadnjega atoma moči.

Ste bolj pristaš obrambne ali napadalne igre?
Seveda so pomembni vsi segmenti igre, moje mnenje pa je, da
mora biti igra v obrambi postavljena pred napad. To bo v tej
sezoni veljalo tudi za našo ekipo. Obramba je temelj na poti do
zmag. Ekipe, ki so uspešne, igro gradijo na dobri obrambi.
Pripravljalno obdobje je za vami. Kako ste zadovoljni z
opravljenim delom?
Ekipa Gorenja Velenja je doživela kar nekaj sprememb. Sam
sem novinec, to velja tudi za nekaj igralcev. Vloge v ekipi so
bile porazdeljene na novo. Moštvo vsak dan postaja boljše, še
posebej v napadu, kateremu smo na treningih posvečali manj
pozornosti, saj je, kot sem že dejal, potrebno najprej znati igrati
obrambo. Med pripravami smo imeli nekaj težav s poškodbami,
ki so nekoliko ohromile naše treninge, a to je sestavni del
športa. Ne glede na to bomo derbi proti Celjanom pričakali
pripravljeni!
Katere stvari bi pri svojih izbrancih pohvalili in katere
pograjali?
Pohvaliti moram pristop, željo in disciplino, ki jih kažejo naši
igralci. Vse so na izredno visoki ravni. Nisem pa zadovoljen
z osredotočenostjo fantov v določenih delih tekme, ko se
taktično ne odzovejo pravilno, čeprav bi se morali.
Kako poteka vaša priprava ekipe na tekmo?
Iz treh posnetkov dvobojev, ki jih je tekmec odigral, s pomočniki
izluščimo najpogostejše taktične zamisli v obrambi in napadu.
Osredotočimo se tudi na posamezne igralce, ki nasprotni ekipi
s svojo specifičnostjo dajejo dodatno vrednost. Za tem si z
igralci ogledamo pripravljeno video analizo, ki ji na igrišču sledi
ekipna in posamična priprava na glavne tekmečeve nevarnosti.
Tedaj vse nevarnosti in rešitve preizkusimo tudi v praksi.
Kakšne so torej glavne nevarnosti rivalov iz Celja?
Celjska ekipa igra hitro, se veliko poslužuje »hitrega centra«, v
tranzicijski igri pa igra široko križanje. Na to bomo opozarjali

OSEBNA IZKAZNICA:
Željko Babić
Rojen: 19. maj 1972 (Metković, Hrvaška)
Igralno mesto: desno krilo
Nekdanji klubi (igralec):
-1988: Opuzen (HR)
1988-1994: Zagreb (HR)
1994-1998: Metković (HR)
1998-2001: Prato (ITA)
2001-2003: Metković (HR)
2003-2005: Secchia (ITA)
2005-2006: Jelsa (HR)
Nekdanji klubi (trener):
2007-2008: Rokometna akademija Balić-Metličić (HR)
2008-2009: Metković (HR)
2009: Krško
2009-2011: Split
2013-2015: Meškov Brest (BLR)
2017-: Gorenje Velenje
Delo v reprezentancah:
2009, 2012-2013: pomočnik selektorja Hrvaške
2015-2017: selektor Hrvaške
Reprezentančne medalje:
SP 2009 (Hrvaška): srebrna
EP 2012 (Srbija): bronasta
OI 2012 (London): bronasta
SP 2013 (Španija): bronasta
EP 2016 (Poljska): bronasta
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-6¤
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DO 2 LETI*

ČAS JE ZA
POPUST

S PAKETI MODRI
ELEKTRIKA

Zagotovite si vse storitve za dom in preverite celovito ponudbo paketov Modri za nove in obstoječe naročnike.
Povežite brezskrbno mobilno telefonijo, vrhunsko televizijo, zelo hiter internet in zanesljivo fiksno telefonijo.
Za dodaten prihranek pa paketu dodajte tudi elektriko in si do 2 leti znižajte mesečno naročnino do 6 EUR*.
Za več informacij obiščite najbližji Telekomov center.

Prihodnost nas navdušuje.
www.telekom.si

*Akcijska ponudba 6 EUR popusta na mesečno naročnino velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe naročnike pa 12 mesecev v primeru sočasne sklenitve pogodbe za dobavo
elektrike in povezave paketa s skupnim računom ter vezave za 24 mesecev. Akcija velja do 31. 5. 2017 in se izključuje z akcijsko ponudbo izdelkov ter akcijsko ponudbo 3 EUR popusta
na mesečno naročnino 12 oz. 24 mesecev. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi in možnostih naročila, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev,
obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

FoTOGALERiJA

Priprave v Kranjski Gori

(30. julij – 5. avgust 2017)
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FoTOGALERiJA

Pripravljalni turnir v Avstriji
(18. – 20. avgust 2017)
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inTErvju

Zabaven intervju by Osa Pika
Matic Verdinek
Si nova barvica v škatlici barvic. Katera barva si, in zakaj?
Rumena, ker je to barva RK Gorenje Velenje, katero nadvse
ponosno nosim.
O čem najpogosteje razmišljaš, ko se sam voziš v avtu?
O rokometu in o svoji punci.
Če bi lahko bil katerakoli žival na svetu, katera bi bil in zakaj?
Antilopa, zaradi hitrosti.
Kaj si si nazadnje ogledal na televiziji?
Animal Planet.
Narava ali playstation?
Narava.
Kaj v življenju te najbolj navdušuje in motivira?
Vzpodbuda in podpora moje punce ter družine.
Najljubši športni klub (poleg RK Gorenje Velenje):
Paris Saint-Germain.
Če bi lahko odšel na večerjo s katerokoli osebo na svetu, koga
bi izbral in zakaj?
S svojo punco.
Najljubši hobi (poleg rokometa, seveda):
pohajkovanje v naravi.
Sanjski avto:
Audi.
Če bi posneli film o tvojem življenju, kakšen bi bil naslov?
Čebelice.

Kaj ti pomeni največ na svetu?
Punca in družina.
Česa se na smrt bojiš?
Ne bojim se ničesar.
Pesem tvoje mladosti:
ne obstaja.
Katere tri stvari bi vzel na samotni otok (ob Osi Piki, seveda)?
Prijatelje, hrano in pijačo.
Brez katerega sodobnega izuma si ne predstavljaš življenja?
Brez avtomobila.
Osa Pika te povabi na let okrog sveta. Nad katerim delom
Zemlje bi letel z menoj?
Nad Ameriko.

NAVODILA ZA UPORABO:
1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.
PONOSNI PARTNER
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

FoTOGALERiJA

Gorenje Velenje : Koper 2013
27:21

(16. avgust 2017)
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OTROČJE
LAHEK
IZRAČUN
= 15.800 €
1 % = 158 € / MESEC

OCTAVIA
COMBI FAMILY

1%+

FINANCIRANJE
1% NA MESEC
+ ŠKODA BON

NOV AVTO ZA 1 % NA MESEC
PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,8 l/100 km in 112 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,00244x1011 g/km, trdi delci: 0,00021 g/km, število delcev: 9,51. 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.
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Pripravljalni turnir na Češkem
(10. – 13. avgust 2017)
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO
HITRADIA CENTER!

SPONZORJI

