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POPOLNOST TEHNOLOGIJE
XtremePower indukcijska kuhališča Gorenje odlikuje izjemna moč segrevanja! Premišljeno elektronsko 
preklapljanje med kuhalnimi conami omogoča kuhanje na najvišji moči na vseh kuhalnih površinah hkrati! Vsaka 
kuhalna cona ima svoj lastni modul ter svojo programsko uro z upravljanjem na dotik! Enostavno in pregledno 
upravljanje zagotovljeno! 

www.gorenje.com



Za nami je evropsko prvenstvo in odlična uvrstitev slovenske 
reprezentance, s katero fantje napovedujejo boj za sam vrh v 
prihajajočih sezonah. Kljub temu, da pred pričetkom še sama 
ekipa ni vedela, česa je sposobna, so fantje presenetili. Brez 
zadržkov lahko rečemo, da so na vseh tekmah imeli najtežje 
nasprotnike in v nobenem dvoboju niso bili pisani kot favo-
riti. Borili so se proti velesilam, reprezentancam, ki so zadnja 
leta krojile rokometni vrh, v Evropi in na svetu. S kateregakoli 
vidika pogledamo, je ekipa svoj del opravila fantastično. Tu-
kaj pa se lepa zgodba konča. Vse bi bilo super, če ne bi uspe-
ha spremljal črn madež. Kljub temu, da so fantje dali vse od 
sebe in so dokazali, da so kvalitetna ekipa, pa podpore niso 
bili deležni. Res je, da se je v Vršcu zbralo lepo število ljudi, ki 
so kljub težkim časom prišli podpirati naše upe, a problem 
nastane pri tistih, ki so ostali doma. 
Vsi dobro vemo, da zna biti Slovenija evforična država. Ko je 
potrebno, se zberemo v nemogočih trenutkih in podpiramo 
naše športnike (a to le v določenih športnih panogah). Kaj bi 
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se zgodilo, če bi se Slovenija v nogometu uvrstila med šest naj-
boljših reprezentanc v Evropi? To bi bilo NORO. Vse pogovorne 
teme bi se vrtele okoli nogometa, vsi dogodki bi bili povezani 
z nogometom, vsi novinarski članki bi imeli vsaj nekaj, kar bi 
spominjalo na nogomet. Kratko rečeno, Slovenija bi živela za 
nogomet. Rokometna reprezentanca se je uvrstila med najbolj-
še ekipe stare celine in kaj se zgodi v Sloveniji? NIČ! Popolnoma 
nič! Nobene evforije, nobenih obleganj navijačev. Nič. Žalostno 
je, da se znamo združiti samo takrat, ko so na igrišču nogo-
metaši ali pa, ko je Tina Maze po prvi vožnji na prvem mestu. 
Marsikdo bo rekel, da ima raje nogomet in da mu drugi športi 
niso pri srcu. Ja, pa kaj! Tudi meni vaterpolo ni pri srcu, pa bom 
vseeno navijal za našo ekipo, naše reprezentante, ki zastopajo 
našo zastavo. Razumem, da se človek opredeli na klubskem ni-
voju, ampak ko igra reprezentanca, bi lahko presegli sami sebe 
in podprli kogarkoli, ki se bori za našo domovino. 
Mogoče nam to uspe narediti kdaj v prihodnosti. Če ne prej, pa 
sigurno na naslednjem nogometnem prvenstvu.

Andrej Petrov
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Čestitke fantje! Bili ste dobri, a za evforijo 
premalo
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zap. št. št. dresa priimek in ime roj. višina teža funkcija

1 1 Gajić Ivan 17.5.1978 191 105 vratar

2 4 Melić Fahrudin 22.7.1984 183 90 desno krilo

3 5 Medved Niko 26.3.1990 182 83 levo krilo

4 6 Bezjak Marko 26.6.1986 184 87 srednji zunanji

5 8 Pucelj Peter 6.12.1982 193 103 krožni napadalec

6 9 Manojlović Nikola 1.12.1981 196 102 levi zunanji

7 11 Dolenec Jure 6.12.1988 190 90 desni zunanji

8 12 Zaponšek Rok 30.10.1992 192 85 vratar

9 14 Svetelšek Miha 11.5.1988 194 92 levi zunanji

10 15 Rutar Samo 26.2.1984 190 101 krožni

11 16 Taletovič Emir 9.1.1990 189 93 vratar

12 17 Cehte Klemen 10.5.1986 193 94 levi zunanji

13 18 Miklavčič David 29.1.1983 195 98 desni zunanji

14 22 Gaber Matej 22.7.1991 198 110 krožni napadalec

15 23 Golčar Rok 23.12.1985 189 86 desno krilo

16 31 Gams Janez 8.11.1985 180 86 srednji zunanji

17 37 Bajram Dino 25.9.1983 193 110 krožni

18 44 Šimič Rok 25.7.1986 184 84 levo krilo

19 77 Marko Dujmovič 19.9.1985 191 94 levi zunanji

20 Tamše Branko 11.4.1978 trener

21 Juršič Tomaž 10.1.1975 pomočnik trenerja

22 Hostnik Gorazd 16.3.1956 tehnični vodja

23 Nesladek Siniša 7.11.1968 fizioterapevt

Ekipa RK Gorenje Velenje
PREDSTAVITEV EKIP
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Ekipa Maccabi Srugo Rishon Lezion 

zap. št. 12št. dresa priimek in ime roj. višina teža funkcija

1 16 Arwas Matan 29.01.1991 183 85 vratar

2 9 Avraham Gal Moshe 15.08.1981 180 80 Levo krilo

3 29 Baiceanu Silviu 23.05.1978 196 109 Krožni napadalec

4 10 Birnbaum Chen 29.07.1982 187 85 Krožni napadalec

5 25 Filip Marian Florin 04.09.1980 197 98 Levi zunanji

6 11 Fried Barak 07.07.1985 187 1110 Levi zunanji

7 4 Friedmann Daniel Andres 19.11.1990 184 84 Desno krilo

8 5 Gera Omer 28.07.1992 188 92 Krožni napadalec

9 15 Geva Dor 12.03.1990 180 58 Levo krilo

10 14 Haber Shahar 16.01.1975 190 90 Levi zunanji

11 6 Langlive Amir 14.07.1982 180 80 Srednji zunanji

12 2 Luzon Ofer Refael 27.11.1984 185 93 Krožni napadalec

13 3 Neeman Yoav 06.01.1980 185 80 Desno krilo

14 1 Aharon Amir 07.03.1978 181 88 Srednji zunanji

15 77 Pomeranz Chen 28.05.1984 186 87 Srednji zunanji

16 18 Rosca Ioan Constantin 06.01.1981 198 102 Desni zunanji

17 19 Rosental Ariel 03.08.1986 182 78 Srednji zunanji

18 28 Rubin Reuven Nadav 06.10.1986 184 92 Levi zunanji

19 32 Shikloshi Eldar 05.03.1990 191 91 Vratar

20 7 Stelman Amit Yehiel 09.01.1993 176 73 Desno krilo

21 12 Strat Vasile Iulian 01.01.1975 194 95 Vratar
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MACCABI SRUGO RISHON LEZION JE KLUB Z VEČ KOT 
ŠESTDESET LETNO TRADICIJO. POHVALIJO SE LAHKO Z 
DVANAJSTIMI NASLOVI DRžAVNIH PRVAKOV, DEVETKRAT 
SO PA OSVOJILI POKAL POKALNIH ZMAGOVALCEV. 
NJIHOV DOM JE DVORANA BET MACCABI, KI SPREJME 1500 
GLEDALCEV, V NJEJ PA NJIHOVI NAVIJAČI PRIPRAVIJO 
VELIČASTNO VZDUŠJE. V DRUGEM KROGU EHF POKALA 
SO PORAZILI EKIPO RK SKIF KRASNODAR. RUSI SO BILI 
PISANI KOT VELIK FAVORIT IN TA DOSEžEK IZRAELCEV 
PRIČA, DA GRE ZA MOČNO EKIPO. POKLICALI SMO 
TRENERJA IZRAELSKEGA MACCABIJA, GILAD MAORA IN 
GA POVPRAŠALI O SAMEM EHF POKALU IN NJEGOVIH 
PRIČAKOVANJIH.

Najprej  eno vprašanje, ki se ne nanaša točno na EHF pokal. 
Ali ste že bili kdaj v Sloveniji?
V Sloveniji sem že bil in sicer leta 2008. Takrat sem z reprezentan-
co prišel na kvalifikacijski turnir za evropsko prvenstvo. Ljudje so 
prijazni in gostoljubni, tako, da imam na Slovenijo lepe spomine. 
Na omenjenem turnirju sem tudi spoznal enega izmed vaših 
zaposlenih v klubu, imena se sicer ne spomnim in že takrat sem 
preko njega dobil informacijo, da se Gorenje poteguje za naslov 
državnega prvaka, kar pa pove dosti o moči te ekipe.

Kakšna je bila vaša prva reakcija po žrebu, ko ste ugotovili, 
da se boste pomerili z Gorenjem?
Ko smo prejeli rezultate »loterije«, sem imel enak občutek, kot 
pred samim žrebom. V četrtem krogu EHF pokala ostanejo še 
samo tiste najmočnejše ekipe in vsak lahko premaga vsakega. 
Vemo, da ima Gorenje kvalitetno ekipo in  to je recept za zanimi-
vo tekmo.

Kaj na splošno veste o Gorenju? 
Vem, da Gorenje, Celje in Koper tvorijo vrh rokometne lige Slovenije. 
Posebno v tej sezoni se kažejo kot močna ekipa, katera je sestavlje-
na iz posameznikov, ki se zelo dobro poznajo in zelo dobro delujejo. 
Kot dokaz o njihovi moči je zmaga proti Valladolidu.

Kje so vaše prednosti pred velenjsko zasedbo in obratno?
Prednosti so predvsem na strani Gorenja. RK Gorenje Velenje je veli-
ko večje ime v Evropi, kot Maccabi. V pretekli sezoni smo bili prvaki 
Izraela, vendar primerjati našo ligo in slovensko ligo je nemogoče. 
Mogoče imamo v določenih aspektih igre manjše prednosti, katere 
bomo poskusili čim bolje izkoristiti in presenetiti ekipo Gorenja.

Kaj pričakujete od obeh tekem?
Moja pričakovanja so, da bo Maccabi nadaljeval tako, kot do 
sedaj. Slavili smo proti RK SKIF Krasnodar in verjamem, da bomo 
tudi proti Gorenju. Dali bomo svoj maksimum in poskušali bomo 
zmagati obe tekmi ter nadaljevati svojo evropsko pot.

Ekipa Maccabi Srugo Rishon Lezion 
PREDSTAVITEV
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VRATOLOMNI SKOKI, KI PREJ SODIJO NA BAZEN KOT V 
DVORANO, SO LAST FAHRUDIN MELIĆA. NEVERJETNI 
ENTUZIAST DO DELA, KI S SVOJO ZAGNANOSTJO DVIGNE 
NA NOGE ŠE TAKO PADLE BORCE, VSA SVOJA DEJANJA 
PA PODKREPI S SRČNOSTO, KI JO ČRPA IZ LJUBEZNI DO 
ROKOMETA. 

Fahrudin, prični na začetku. Kdaj in kje si se prvič srečal z 
rokometom?
Rokomet sem pričel igrati pri dvanajstih letih. Začetki so bili 
v osnovni šoli, kjer smo pod okriljem telovadbe imeli tudi 
rokomet. Kasneje sem se pridružil klubu, ki je takrat deloval v 
mojem domačem kraju, na to je sledil prestop v RK Bosna BH 
Gas in RK Borac Banja Luka.

Sedaj si prišel v Gorenje. S kom si imel prvi kontakt? 
Že decembra, v sezoni 2010/2011 je moj zastopnik omenil ve-
lenjski klub, vendar to je bilo takrat tudi vse. Kasneje je Gorenje 
ponovno vzpostavilo kontakt in po nekaj sestankih in dogovo-
rih sem se odločil za to ekipo. 

Zakaj ravno za Gorenje? 
Moja želja je osvajati lovorike in to je eden izmed razlogov, 
zakaj sem tukaj. Še ko sem igral za RK Bosna BH Gas, sem 
prejemal različne ponudbe iz različnih klubov, vendar sem 
čakal na tisto pravo priložnost, na pravo povabilo. Izmed vseh 
ponudb sem izbral Gorenje. Videl sem, da ima ekipa kvaliteto. 
Na vsaki poziciji sta vsaj dva vrhunska igralca in prepričan sem, 
da bomo skupaj dosegli odmevne rezultate.

Kako se počutiš v ekipi?
Počutim se odlično. Delo in treningi so mi pisani na kožo in 
fantje so za čisto 10-ko. Smo klapa in se družimo tudi takrat, ko 
nismo na igrišču. To daje ekipi dodatno »težo«. Vemo in zave-
damo se, kakšni so naši cilji in želje. Predani smo in prav zaradi 
tega verjamem, da se bomo v maju skupaj veselili dobrega 
rezultata.

INTERVJU

Fahrudin Melić

Sedaj si že dobil določeno sliko o 1. NLB Leasing ligi. Kaj 
pričakuješ do konca sezone?
Sistem in moč določenih klubov sem že poznal od prej, vendar 
sem šele sedaj videl, kako močna je ta liga. Res je, da pred-
njačijo trije največji klubi, a tukaj sta še Maribor in Trebnje, ki 
sta vedno nevarna. Dejstvo 1. NLB Leasing lige je, da če nisi 
prepričan vase in v svoje soigralce, se zna hitro zgoditi, da bo 
nasprotna ekipa pisala točke na svoj račun. Kar se tiče samih 
derbijev med Koprom, Celjem in nami, pa je vse odvisno od 
dnevne forme. Tukaj so tako majhne razlike v kvaliteti, da je 
samo vprašanje, kdo si v tistem trenutku bolj želi zmage. Dru-
gače je pa konec sezone še daleč. Smo v igri za naslov prvaka 
in to je naš edini cilj. 

Kaj pa evropska scena? V EHF pokalu ste premagali 
Valladolid, ki je bil favorit.  Dokazali ste, kaj je ta ekipa 
sposobna, kljub temu da je bilo skeptikov več, kot pa tistih 
ki so verjeli v ekipo. 
Okoli te tekme je bilo veliko govora. Valladolid je močna ekipa, 
ki visoko kotira na domači klubski lestvici. Res je, da so se 
pojavili dvomi javnosti in da mnogi niso verjeli v nas, vendar 
mi smo dokazali česa smo sposobni in odigrali dve dobri tekmi. 
Na domači tekmi v Velenju smo pokazali vse, kar smo bili v 
tistem trenutku sposobni prikazat. Vrhunski vratar, odlična 
obramba in visoka realizacija, vse nam je steklo in zmaga je 
bila tu. Priznam, da se ne spomnim kdaj je Valladolid izgubil s 
takšno razliko, a občutek je bil fantastičen.
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Specifi čna poraba goriva in emisija CO2: 7,2 l/100 km in 168 g/km.

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

ZMAGOVITA KANDIDATKA

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

ZMAGOVITA KANDIDATKA

Octavia Combi Family www.škoda.si

Sedaj potujete v Izrael. Pričakovanja?
Pred leti sem že nastopil proti tej ekipi. Obe tekmi smo igrali v 
gosteh, pri Maccabiju in na prvi tekmi smo zmagali z enajstimi 
zadetki razlike, dva dni za tem pa izgubili z enajstimi zadetki 
razlike. Gre za ekipo, ki ima vrhunske posameznike. V kolikor 
me spomin ne vara, so imeli v postavi izjemnega desnega 
zunanjega igralca in pa krožnega napadalca, tako da bo to 
zanimiva tekma. Tako kot mi, imajo tudi oni v domači dvorani 
zveste navijače, ki stojijo za svojo ekipo vseh šestdeset minut 
in za nasprotnika pripravijo pravi pekel.

Kje imamo prednost pred Izraelci?
Smo zelo dobro kondicijsko pripravljeni in igramo hiter mode-
ren rokomet. Vse to združujemo s kvaliteto, ki jo ta ekipa ima. 
Sestavljeni smo iz igralcev, ki dobro poznajo evropsko sceno 
in ki imajo določeno kilometrino tako v reprezentanci, kot v 
evropskih klubskih tekmovanjih.

Ali lahko gre Gorenje v tej sezoni v EHF pokalu do konca? 
Na prvi tekmi proti Valladolidu smo dokazali česa smo spo-
sobni in kaj so naše kvalitete. Če bo ekipa zdrava in če vsako 
tekmo odigramo na takšnem nivoju, kot smo to storili proti 
Špancem, potem osebno ne vidim nobene ovire.

Vse več je govora o »snubcih« iz tujine. Ali je to res?
Z velenjskim klubom sem podpisal pogodbo za dve sezoni, 
z možnostjo podaljšanja. Vendar, kar se tiče teh stvari sem 
vse  prepustil mojemu zastopniku in klubu. Jaz se v Velenju 
počutim odlično, pogrešam le svojo družino in ko v Velenje 
pridejo tudi žena in otroci, potem, če bo klub izrazil željo, lahko 
ostanem tukaj tudi deset let.

Na koncu še beseda za navijače.
Imamo super navijače, ki nas podpirajo tako v dobrih kot sla-
bih trenutkih. So pomemben del športa in z navijanjem lahko 
prevesijo jeziček na tehtnici. Definitivno so naš osmi igralec in 
upam, da tudi tako ostane.
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Siniša, kdaj si ti ugotovil, 
da je športna fizioterapija 
tvoja želena služba?
Že v otroških letih sem bil ve-
dno prvi na igrišču. Šport je bil 
del mene in mojega vsakdana. 
Predvsem sem užival v košarki 
in v času, ko bi moral narediti 
korak naprej, sem se poškodo-
val. Sledila je sprememba željá 
in na koncu sem se najbolj 
našel v športni fizioterapiji. 

Mentor, ki te je vpeljal in te 
spodbujal na poti?
Moj mentor in oseba, ki je 
name naredila velik vtis, je 
Matej Čebokelj. Pot naju je 
združila pred dvanajstimi leti 
v zdravilišču Laško, kjer sem 
se pričel spoznavati s športno 
masažo. Od takrat dalje sem 
pečen in kuhan v omenjeni 
panogi. 

Tvoj prvi klub?
Na začetku sem se gibal v 
košarkarskih krogih, le-te sem 
kasneje zamenjal za rokomet. 

Košarka je manj kontakten 
šport in poškodbe so proti 
rokometu prava redkost. Prvi 
klub je bil košarkaški klub 
Gradbene dejavnosti Hrastnik, 
sledil je Rokometni klub Dol 
Tki Hrastnik, kasneje pa sem 
se posvetil reprezentanci, kjer 
sem delal z mladinci in kadeti.

Kdaj se prične delovni dan 
fizioterapevta?
Dan fizioterapevta se prične 
uro pred samim treningom 
ekipe. Najprej je potrebno 
pripraviti primerne aparature 
in ostale pripomočke, ki so 
potrebni glede na trenutne 
poškodbe. Sledijo bandaže, 
ogrevanje določenih igral-
cev, ki potrebujejo posebno 
metodo priprave na trening in 
stabilizacije. V času treninga 
sem v stalni pripravljenosti, 
saj se poškodbe največkrat 
pojavijo med samim trenin-
gom. Na koncu sledijo masaže 
in hlajenje otečenih sklepov, 
uporaba laserja, ultrazvok 

in raztezanje, kar ponovno 
vzame dobro uro.

Kdaj se delo fizioterapevta 
konča?
Delo fizioterapevta se prak-
tično ne konča. Vsak fiziote-
rapevt mora biti celotni ekipi 
na razpolago 24 ur na dan. 
Problem se lahko pojavi pri 
poškodbah, ki se na koncu 
tekme ali treninga ne kažejo 
kot resne, kljub temu, da 
preventivno naredimo vse, 
da se komplikacije preprečijo, 
se lahko kasneje stvar obrne 
v povsem drugo smer. Zgodi 
se tudi, da moramo kakšnega 
igralca obiskati na domu, kar 
pa seveda podaljša delovni 
čas. 

Verjetno te kdaj pri srcu 
stisne, ko vidiš kakšen hud 
padec?
Če želiš biti hiter in učinkovit, 
moraš prvoten šok spregleda-
ti, saj le tako lahko v določe-
nem trenutku sprejmeš pravo 
odločitev. Rado se zgodi, da 
pride tisti prvotni šok kasneje 
in priznam, da včasih, ko je že 
dneva konec in ko je za vse 
igralce poskrbljeno, me pri 
srcu zvije in takrat premlevam, 
koliko stvari bi lahko krenilo v 
napačno smer.

Splošno znano je, da 
je fizioterapevt tudi 

»psiholog« ekipe. Je tako 
tudi v Gorenju?
To je odvisno od vsakega po-
sameznega igralca. Nekateri 
pridejo po treningu samo na 
masažo, nekateri pa se med  
terapijo tudi pogovarjajo in se 
preko pogovora lažje spro-
stijo. 

Kaj je pri rokometu glede 
fizioterapije najbolj 
pomembno? 
Najpomembnejša je sposob-
nost hitrega odločanja. Če se 
v tistem trenutku, ko je igralec 
obležal na parketu, odločiš 
napačno, lahko stvar v kasnej-
šem procesu kritično poslab-
šaš in namesto, da je igralec 
odsoten samo sedem dni, se 
potem zaradi napake obdobje 
rehabilitacije podaljša.

Glede ne to, da vedno 
skrbiš za druge, kako 
poskrbiš zase ko zaboli?
Rad se razvajam in če je le 
možno se prepustim drugim, 
da opravijo moje delo.

Bi zamenjal svojo službo za 
kaj drugega?
Trenutno nikakor ne. Rad 
imam rokomet in rad imam 
velenjski klub. Tukaj se poču-
tim odlično in poleg dobrih 
pogojev za delo je v klubu 
dobra klima. Za enkrat se še 
ne vidim drugje.

Tihi spremljevalec ekipe
SINIŠA NESLADEK

TIHI SPREMLJEVALEC EKIPE, KI GA MEDIJI NE IZPOSTAVLJAJO. 
JE V PRAVEM TRENUTKU NA PRAVEM MESTU IN KADAR GA 
EKIPA POTREBUJE, JE VEDNO NA VOLJO. SINIŠA NESLADEK JE 
žE DOBRI DVE LETI ČLAN KLUBA IN DO POTANKOSTI POZNA 
VSE IGRALCE, KI SESTAVLJAJO GORENJE.
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Komunikacijska orodja 

V ROKOMETNEM KLUBU GORENJE VELENJE SE TRUDIMO, DA VPELJEMO VEDNO KAKŠNO NOVO APLIKACIJO, KI JE 
NAMENJENA VSEM LJUBITELJEM VELENJSKIH ROKOMETAŠEV. RAZPOLAGAMO Z ORODJI, KI ZAGOTAVLJAJO MAKSIMALNO 
POKRITOST VSEH ASPEKTOV DELOVANJA KLUBA. V NADALJEVANJU VAM BOMO PREDSTAVILI VSEH PET APLIKACIJ, ZA 
KATERE UPAMO, DA BODO POSTALE ŠE BOLJ AKTIVNE.

SPLETNA STRAN www.rk-gorenje.com

Spletna stran je primarno orodje za komunikacijo med klubom 
in javnostjo. Obstaja že več kot deset let in je ena izmed bolj 
obiskanih športnih spletnih strani v regiji. Je osebna izkaznica 
in je prva vizualna podoba samega kluba. Trudimo se, da je čim 
bolj ažurna in funkcionalno dopolnjena. Kljub vsemu se tukaj 
ne mislimo ustaviti. Imamo vizijo o nadgraditvi in dopolnitvi 
spletne strani, tako, da bo postala še bolj atraktivna in zanimiva 
za javnost.

FACEBOOK www.facebook.com/rkgo-
renjevelenje

Spada med orodja, ki omogočajo hiter dostop do uporabnika. 
Prednost facebook-a je odziv, ki ga prejmemo od ljudi in omo-
goča direktno interakcijo med Rokometnim klubom Gorenje 
Velenje in uporabniki. 

Kako nas na fb-ju najdete? Preprosto. 
V primeru, da imate odprt facebook profil, v iskalno okence 
vpišete RK GORENJE VELENJE in vam odpre domačo stran. Lahko 
pa preprosto v spletni brskalnik vpišete www.facebook.com/
rkgorenjevelenje in vas prav tako pripelje do domače facebook 
strani.

SMS OBVEŠČANJE

Je zadnja novost, ki smo jo uvedli v RK Gorenje Velenje. Omogoča vzpostavitev direktnega kontak-
ta in je v času tekme najbolj uporabljeno komunikacijsko orodje.

Kako deluje?
SMS Obveščanje je sila preprosta storitev za uporabo. Deluje na principu pošiljanja sms vsebin 
na vaš mobilni telefon. Tekstovna sporočila največkrat pošiljamo med tekmo ali pa v primeru, da 
imamo kakšno nagradno igro oziroma pomembno obvestilo.
Uporaba je brezplačna, prednost sms obveščanja je, da v kolikor niste na tekmi, vseeno izveste, 
koliko je rezultat. 

Kako do aplikacije?
V pol leta, odkar deluje aplikacija, se nam je pridružilo ogromno ljudi in število še narašča. Za pri-
javo morate na spletni strani poiskati okence SMS OBVEŠANJE in v okence vpisati številko svojega 
mobilnega telefona ter klikniti gumb pošlji. S tem ste potrdili prijavo in v določenem časovnem 
obdobju boste prejeli pozdravno sporočilo, ki vsebuje podatke o sami aplikaciji, ter o načinu kako 
se v primeru, da vam aplikacija ni všeč, odjavite.
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Z lahkoto očistite zidne površine

uredite si svet po svoje
www.soncne-barve.si
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Spektra eaSy2Clean
Zakaj bi se obremenjevali z vsakim madežem 
ali malo čečkarijo na steni? Rajši prebarvajte 

stene vašega doma z novimi notranjimi 
zidnimi barvami HELIOS SPEKTRA 

Easy2Clean in bodite brez skrbi. 
Notranja zidna barva HELIOS SPEKTRA 

Easy2Clean se namreč ne navzema madežev 
in omogoča hitro ter enostavno čiščenje.

TWITTER

Število uporabnikov raste iz dneva v dan. Slovenska javnost ga 
je pred kratkim sprejela za svojega, prav tako pa ga imamo tudi 
mi. Twitter je spletno orodje, ki omogoča da kar se da hitro in 
enostavno vsem svojim spremljevalcem povemo, kaj se z nami 
dogaja. V Rokometnem klubu Gorenje Velenje ga uporabljamo 
šest mesecev in čeprav je do sedaj bil v senci ostalih komuni-
kacijskih orodij, se Twitter zaradi samega povpraševanja ljudi 
prebija v ospredje tudi pri nas.

PRENOS TEKEM V žIVO live-stream

Kljub temu, da je ta vsebina prisotna že kar nekaj časa, jo je 
potrebno vseeno omeniti. Smo bili prvi v Sloveniji na rokometni 
sceni, ki smo zagotovili prenos tekem v živo iz tujine. Kljub temu, 
da imamo vse pripravljeno za nadaljevanje le-te dejavnosti, pa 
vedno znova naletimo na ovire, ki so povezane organizatorji tek-
me. Za prenos tekem je potrebno imeti dovolj močno internetno 
povezavo in prav te ponekod v dvoranah sploh nimajo. Verjame-
mo, da se to v prihodnosti to spremenilo, mi pa bomo nadaljeva-
li v smeri tega razvoja.
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Zavarovanje 

Generali Turist 
je zavarovanje vseh  

vaših potovanj

Letni turistični paket 
− popolnoma varni  
na potepanju ali 
službeni poti,  
kjerkoli in kadarkoli
Za vse popotnike − tiste, ki nekajkrat na leto 
skočite na krajši poletni oddih ali smučanje v 
tujino, kot tudi tiste, ki raziskujete dežele širnega 
sveta. Za poslovneže, ki vsaj nekajkrat letno 
odidete na poslovno pot v tujino. 

Generali Turist je paket zavarovanj in 
ugodnosti, ki jih potrebujete na poti:
•	 Kritje	velja	za	vsa	potovanja,	ki	niso	daljša	 
od	42	dni	−	ne	glede	na	število	potovanj	v	letu

•	 V	Evropi	ali	po	celem	svetu
•	 Za	posameznika	ali	družino
•	 Velja	za	turistična	in	poslovna	potovanja

Izberite svoj paket Generali Turist:
•	 Osnovni, Komfortni ali Ekskluzivni 
(z	osnovnim,	podvojenim	ali	trojnim	zavarovalnim	kritjem)	

•	 Posameznik ali Družina 
•	 Opcijsko	lahko	izberete	paket	z	vključenim	 

Zavarovanjem stroškov odpovedi potovanja

generali_oglasTURIST_01_210x297.indd   1 16.1.12   16:00
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1  Kdaj si začel trenirati in 
zakaj?
Pričel sem na koncu osnovne 
šole. Za rokomet sem se pa 
odločil ker je zanimiv šport. 

2  Pri katerem trenerju si 
se največ naučil?
V mlajših letih mi je največ 
znanja dal Andrej Kavčič, 
kasneje pa sem od vsakega 
trenerja nekaj »pobral«. Izpo-
stavim lahko, Čotar Bojana, 
Irfan Smajlagiča in Klimič 
Gregorja 

3  Za kateri klub bi najraje 
zaigral?
Trenutno bi izbral enega 
izmed nemških ali danskih 
klubov.

4  Najboljši igralec na 
svetu?
Ivano Balič

5  Talent ali trdo delo?
Eno z drugim, vendar ima trdo 
delo večji delež pri uspehu.

6  Najlepši in najbolj boleč 
rokometni spomin?
Najlepši: Prvi nastop za repre-
zentanco na Češkem.
Najbolj boleč: Zadnja tekma 
proti Makedoniji na EP.

7  Si vraževeren in kako?
Nisem vraževeren.

8  Kdo skrbi za smeh v 
ekipi?
Vzdušje v ekipi je sproščeno in 
vsak igralec doprinese svoj del 
k dobremu vzdušju.

9  Najboljša lastnost, ki jo 
mora imeti ekipa? 
Vztrajnost, homogenost, 
predanost skupnemu cilju in 
delavnost.

10  Za koga navijaš, tudi v 
drugih športih?
Nisem toliko v drugih športih.

11   Idealne počitnice so?
Nekje na morju v družinskem 
krogu, daleč stran od mase 
turistov.

12  Idealno jutro po tekmi?
Ko se zbudiš in se zaveš, da si 
včeraj na derbiju dal vse od 
sebe.

13  Najljubši predmet 
poleg žoge?
Laptop.

14  Kdaj si doživel največje 
presenečenje in kdo te je 
presenetil?
Še pride.

15  Naj film, knjiga, 
skupina, pevec?
Film: In Time
Knjica: Umberto Eco: Ime rože
Pevec/skupina: Edo Majka

16  Zadnji koncert, 
predstava?
Zadnji koncert, ki sem ga 
obiskal je bil v Kopru, nasto-
pila je Severina. Na predstavi 
pa že dolgo nisem bil, si  želim 
v bližnji prihodnosti obiskati 
eno.

17  Kaj najraje oblečeš?
Najraje kombiniram športno-
-elegantno. 

18  Brez česa ne greš 
nikamor?
Mobitel, denarnica.

19   TV ali računalnik?
TV.

20   Kako se »odklopiš«?
Odklopim se s poslušanjem 
glasbe.

21  Naj jed in pijača?
Pijača: voda.
Jed: morske specialitete.

22  Kaj misliš, da ljudje 
cenijo pri tebi?
Vztrajnost, poštenost, delav-

nost.

23  Na koga se lahko vedno 
zaneseš?
Žena, družina.

24  Verjameš v ljubezen na 
prvi pogled?
Da.

Peter Pucelj
24 HITRIH
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FOTOGALERIJA: RK TRIMO TREBNJE: RK GORENJE VELENJE
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Koroška cesta 62b, 3320 Velenje, tel.: 03/899 66 40, fax: 03/899 66 35,
e-mail: info@pvinvest.si; www.pvinvest.si

V IGRI ZA ZMAGE

NAŠI PROGRAMI
- naložbe

- nepremičnine

- jamomerstvo in geodezija

- urejanje okolja in gradbeni inženiring

- gradbeno in komunalno vzdrževanje
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FOTOGALERIJA: RK ŠMARTNO: RK GORENJE VELENJE




