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5UvODNik

 Konstruktivne kritike, nasveti, mnenja so vedno in 
povsod dobrodošli, vseeno pa je potrebno gledati še 
širšo sliko in se zavedati, da je moštvo povsem novo in 
pomlajeno, da so skupaj dobre štiri mesece in da njihov 
motor iz dneva v dan prehaja v vedno bolj usklajeno 
delovanje in v višje obrate. V klubu verjamemo v fante in 
v strokovni štab. Vemo, da se vsak na svojem področju 
maksimalno trudi napredovati, doseči zastavljene cilje 
ter upravičiti vaša in naša pričakovanja. 

Velenje je znano po tem, da smo si enotni, da smo 
posebni in da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj 
potrebno. Velikokrat slišim, da tukaj v naši občini ni šale 
kadar se gre za nas someščane, naše klube, naše mesto 
…, to me veseli, na to sem ponosna in verjamem, da 
ste tudi vi. Apeliram na vas, da smo v tej sezoni strpni, 
potrpežljivi, pozitivni, motivacijski ter da še naprej 
podpiramo ekipo tako v dobrem kot v slabem in vsi 
skupaj stremimo k cilju, ki si ga želimo. Ker verjamem, 
in tako je tudi prav, da si ob končnem uspehu vsakdo 
izmed nas vzame pravico, da si ga vsaj malo lasti. 
Zagotavljam pa vam, da skupaj doživljamo novo Gorenje 
Velenje, pišemo novo zgodbo in želimo jo pisati skupaj 
z vami!

Tanija Rednak, generalna sekretarka

Kaj sploh je stalnica v življenju? Edina stalnica je 
sprememba. Sprememba in razvoj naj bosta naši 
stalnici. Vsi naši zvesti navijači, ki nam stojite ob strani 
že vseh 60. let in tudi tisti, ki ste nam zvesti kakšno 
desetletje manj ali pa ste tukaj kratek čas, vendar ste 
se seznanili z našo zgodovino, dobro veste, da je tudi 
naš klub skozi vsa leta rasel, se spreminjal, razvijal in 
tako bo tudi v prihodnje.  Vem, da se bere skoraj že kot 
puhlica, ampak resnično je naše vodilo, da gradimo na 
mlajših kategorijah z namenom, da bodo nekateri od 
njih nekoč ponosno nosili dres članske ekipe. Te otroke 
učimo, ali vsaj poskušamo učiti, poleg rokometa, tudi 
vse ostale vrednote, ki jih pridobivajo tako doma, v šoli, 
skozi življenjske izkušnje in tiste posebne, ki jim jih lahko 
nudi le šport. V tem norem ritmu življenja, ko vse postaja 
vedno bolj prežeto s tehnologijo, z zunanjimi dražljaji, 
ki narekujejo izgled, miselnost, obnašanje …, je vedno 
težje odraščajočim približati prave vrednote, odnos 
do dela, do sočloveka, predvsem pa do sebe. Skozi 
šport, skozi treninge se jim trudimo vse to privzgojiti. 
Ni lepšega kot vzgajati mlade rodove in želimo si jih 
vzgajati v še večjem številu in še mnogo let. 

Pred začetkom sezone marsikdo ni verjel v člansko 
moštvo, ki je sestavljeno iz pretežno mladih igralcev, 
vendar fantje iz tekme v tekmo dokazujejo, da kljub 
mladosti in pomanjkanju izkušenj lahko parirajo tudi 
močnejšim, starejšim, izkušenejšim, potrebni so le želja, 
borbenost, srčnost, nasveti starejših in izkušenejših ter 
seveda malce igralske predrznosti. Skupek vsega tega 
je v že odigranih tekmah prineslo veliko zmag, tako na 
domačem kot tudi evropskem parketu, zato je preboj 
v 3. krog kvalifikacij v Pokalu EHF velik uspeh in velika 
potrditev, da je klub na pravi poti, da delamo dobro in 
da lahko optimistično zremo v prihodnost. Kljub temu 
pa se je potrebno zavedati, da večina teh fantov prvič v 
svoji karieri nosi takšno breme, da se soočajo z velikimi 
pritiski, zato je tudi na nas, da jim kakšen spodrsljaj 
tu in tam spregledamo, jih kljub temu bodrimo in jih 
podpiramo. Nenazadnje so to še šolo obvezni fantje in 
eno izmed stališč kluba je tudi to, da mora biti šolski 
uspeh dober in da je izobrazba še kako pomembna, zato 
gojimo dobre odnose s šolami in tesno sodelujemo z 
učitelji. 

Moje osebno prepričanje je, da je pozitivna naravnanost 
tista, s katero lahko premagamo vse izzive. Ta nas žene 
naprej in z njo prenesemo pozitivno energijo na vse 
ostale ljudi okoli nas. Šport nam nudi toliko prijetnih 
doživetij, pa če se ukvarjamo z njim ali smo samo 
gledalec, zato mislim, da negativizem športu ne pritiče.
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Gorenje Velenje

Št. Igralec Igralno mesto Višina Teža Letnica 
rojstva Državljanstvo

5 Tilen Grobelnik levo krilo 188 cm 84 kg 2000 SLO

6 Tadej Mazej levo krilo 190 cm 87 kg 1998 SLO

8 Ibrahim Haseljić desno krilo 192 cm 90 kg 1998 BIH

9 Domen Tajnik srednji zunanji 182 cm 80 kg 2000 SLO

10 Nikola Špelić levi zunanji 198 cm 106 kg 1991 HRV

11 Vlado Matanović desno krilo 182 cm 85 kg 1995 HRV

12 Luka Logar vratar 187 cm 81 kg 2000 SLO

14 Vid Levc levi zunanji 198 cm 94 kg 1994 SLO

15 Darko Stojnić krožni napadalec 200 cm 113 kg 1997 SLO

16 Miljan Vujović vratar 197 cm 101 kg 2000 ČGO

18 David Miklavčič desni zunanji 195 cm 101kg 1983 SLO

19 Filip Banfro desni zunanji 193 cm 94 kg 1998 SLO

20 Jernej Drobež levi zunanji 195 cm 98 kg 2000 SLO

25 Matic Verdinek levo krilo 190 cm 88 kg 1994 SLO

28 Timotej Grmšek desni zunanji 193 cm 80 kg 2000 SLO

32 Emir Taletović vratar 189 cm 91 kg 1990 SLO

34 Peter Šiško srednji/levi zunanji 191 cm 87 kg 2001 SLO

45 Miha Kavčič krožni napadalec 193 cm 93 kg 1998 SLO

47 Aleks Kavčič srednji/levi zunanji 187 cm 90 kg 1996 SLO

77 Andraž Kete srednji zunanji 188 cm 92 kg 1992 SLO

POVPREČJE: 21,6 let
STROKOVNI ŠTAB
Zoran Jovičić glavni trener

Vanja Kralj pomočnik glavnega trenerja in trener za telesno pripravo

Grega Čudič pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev

Matej Kramer maser

Natalija Mrevlje fizioterapevtka

Gorazd Hostnik vodja ekipe

Tadej Jug zdravnik

PrEDSTaViTEv EkiP
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Fraikin BM. Granollers

Št. Igralec Igralno mesto Višina Teža Letnica rojstva

1 Marc Guàrdia Tomàs vratar 190 cm 88 kg 1995

5 Edgar Pérez López levo krilo 178 cm 75 kg 1994

6 Borja Lancina Domingp srednji zunanji 170 cm 75 kg 1992

7 Marc Garcia Dieguez levi zunanji 190 cm 90 kg 1984

8 Alvaro Ferrer levi zunanji 191 cm 95 kg 1982

9 Pol Valera Rovira 187 cm 73 kg 1998

13 Adrià Figueras Trejo krožni napadalec 191 cm 88 kg 1988

16 Oswaldo Dos Santos desni zunanji 185 cm 90 kg 1989

17 Adrià Martinez Bages levo krilo 186 cm 75 kg 1998

19 Mamadou Gassama desno krilo 188cm 80 kg 1993

20 Victor Sàez Lozano levo krilo 174 cm 13 kg 1992

25 Vukasin Rakocija levi zunanji 195 cm 83 kg 1996

28 Ian Tarrafeta Serrano srednji zunanji 188 cm 80 kg 1999

33 Ivan Popovic krožni napadalec 195 cm  96 kg 1994

34 Sergi Franco Miró desno krilo 189 cm 75 kg 1999

89 Cesar Augusto Oliveira vratar 188 cm 94 kg 1989

95 Alejandro Màrquez desni zunanji 194 cm 90 kg 1995

99 Antonio Garcia levi zunanji 191 cm 93 kg 1984

STROKOVNI ŠTAB
Antonio Rama Garcia glavni trener

David Ginesta Montes pomočnik glavnega trenerja

Jordi Boixaderas Barrachina

Sergi Luis Riera fizioterapevt
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MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1 / Brezplačni klic:. 080 8809  /  info@velenje.si  /  www.velenje.si

2. najlepše večje mesto
v Sloveniji 2018

z najboljšim naravnim kopališčem!
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MEGA INTERVJU: 
Klemen Luzar

Pred dobrimi tremi leti si se pridružil našemu klubu. Kaj je 
bil takrat glavni razlog za tvojo pridružitev trenerski sredini 
Gorenja Velenja in kako ste se skupaj s sodelavci lotili dela?

V velenjski klub so me povabili, da bi skupaj izboljšali delo z 
mlajšimi kategorijami in počasi uspeli nazaj oživiti nekoč odlično 
rokometno šolo. Prevzel sem vodenje kadetske ekipe in kmalu 
smo ugotovili, da jo sestavlja kar nekaj fantov, ki posedujejo 
potencial za razvoj v uspešne igralce in s katerimi je potrebno 
sistematično delati ter graditi ekipo za naprej. V naslednji 
sezoni, sezoni 2016/2017 smo se nato odločili za sestavo nove 
mladinske ekipe, za katero smo izbrali delavne fante, željne 
dokazovanja, ki imajo perspektivo, da bi nekoč lahko zaigrali tudi 
za člansko ekipo Gorenja Velenja. 

Vodenje te mladinske ekipe si nato prevzel sam. Kakšna je 
bila pot te ekipe?

Da, sam sem prevzel mladinsko ekipo, ko je ta, zaradi slabših 
predstav sezone poprej, še nastopala v 2. mladinski ligi. Koraki 
v sezoni 2016/2017 so bili kar težki, sprejeti smo morali nekaj 
neprijetnih odločitev. Ampak mislim, da smo ravnali prav, saj 
smo se s fanti mladinske ekipe v omenjeni sezoni uvrstili nazaj 
v 1. mladinsko ligo. V lanski sezoni smo dobro delo predhodne 
sezone nagradili z odličnim 2. mestom v 1. mladinski ligi in tako 
vrnili velenjsko mladinsko ekipo med najboljše v Sloveniji. 
Povečalo se je tudi število državnih reprezentantov v naših 
mlajših selekcijah. Da smo takrat ravnali prav, kaže poleg teh 
rezultatov tudi dejstvo, da je sedaj kar nekaj fantov tudi v 
članski ekipi in da jih je v trenutni mladinski ekipi kar nekaj, 
ki bodo verjetno v prihodnjih sezonah prav tako postali del 
članskega moštva. 

Za nami pa so sedaj dobri trije meseci in pol treningov ter 
tekem nove sezone. Kakšni so cilji v mlajših selekcijah to leto?

Pred letošnjo sezono smo se okrepili na področju trenerjev 
mlajših selekcij, povečali smo njihovo število in tako vsak 
trener vodi eno selekcijo. Predvsem bi z letošnjo sezono radi 
spremenili miselnost. Ne želimo biti le tekmovalno usmerjeni, 
v smislu tekmovalnega rezultata, pač pa bolj razvojno. Težimo 
k temu, da bi se izboljšalo delo prav v vseh kategorijah in da 
se ne bi tako poudarjal sam rezultat. Ta je seveda, če z ekipo 
delaš dobro, na koncu dober. Gradimo igralce, ki bodo uspešno 
tekmovali v vseh starostnih kategorijah in se nato pridružili 
članski ekipi. Iščemo ravnovesje med enim in drugim, med 
rezultati in razvojem, pri čemer večjo težo nosi prav slednje. 
Zavedam se, da se miselnosti ne da spremeniti čez noč, a v 
nekem daljšem časovnem obdobju bi radi dosegli to. Pokazali 
smo, da smo na dobri poti, tako z igralci, ki so se pridružili 
članski ekipi, kot s fanti, ki so bili vpoklicani v reprezentančne 
vrste (3 igralci v reprezentanco letnika 2002 in mlajši, 6 igralcev 
v kadetsko ter 3 v mladinsko reprezentanco). Počasi dosegamo 
cilje, ki smo si jih zadali in sledimo novi filozofiji Rokometnega 
kluba Gorenje Velenje.

Pred dobrim mesecem dni si se vrnil s petdnevnega seminarja 
v Dohi, kjer si delil svoje znanje s katarskimi trenerji. Kakšna 
je bila ta izkušnja?

Slovenska rokometna zveza že kar nekaj let sodeluje s katarsko 
rokometno zvezo. Smo majhna država, ki pa premore veliko 
število vrhunskih rokometašev. Slovenci dosegamo uspehe 
v vseh starostnih kategorijah, od mlajših pa vse do članov. In 
ker so tudi Katarci kot nacija mali, jih je predvsem zanimalo, 
kako mi v Sloveniji vzgajamo igralce oziroma kako jih trenirano. 

Klemen Luzar, profesor športne vzgoje. Strokovnim 
vrstam velenjskega kluba se je pridružil leta 2015 in 
vse od takrat uspešno skrbi za mlajše selekcije. Ob 
koncu lanske sezone je začasno prevzel tudi vodenje 
članske ekipe. Klemen se izzivov zagotovo ne boji. S 
trenerskim poslom se je začel ukvarjati v Celju, kjer je 4 
leta sodeloval pri vodenju mlajših starostnih kategorij. 
Svoje trenerske izkušnje je začel zbirati s treniranjem 
najmlajših starostnih kategorij, hkrati pa je pomagal 
tudi pri kondicijski pripravi ostalih selekcij. Nato ga je, 
po tem ko je kot glavni trener prevzel ekipo Maribor 
Branika, k sodelovanju povabil Marko Šibila. Klemen 
se je takrat odločil, da sprejme izziv, stopi korak naprej 
in tako je takrat prevzel mesto pomočnika trenerja 
ter kondicijskega trenerja članske ekipe Maribora. V 
štajerski prestolnici je ostal 5 sezon, nato pa ga je s 
sezono 2015/2016 pot popeljala v Velenje. 

inTErvju
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www.av-studio.si

Agencija, ki požene kri po žilah.

z AV na pravi poziciji.

ZM GO ALCI



13inTErvju

Zato so nas povabili v Doho, da jim predstavimo naš način 
dela, predvsem v mlajših starostnih kategorijah. To nalogo sva 
prevzela z Urošem Mohoričem (direktor moških rokometnih 
reprezentanc Slovenije). Katarskim trenerjem, ki jih je bilo okoli 
45, sva naš način dela predstavila tako teoretično kot praktično. 
Katarska rokometna zveza je ta dogodek organizirala kot 
licenčni seminar za svoje trenerje, na katerem sva bila midva 
edina predavatelja. Odziv je bil pozitiven, zelo so bili zadovoljni.

To bi lahko označili kot zelo lepo priznanje za slovenski 
rokomet. Kaj točno sta predstavila njihovim trenerjem?

Ja. To, da so nas povabili in da so za to organizirali prav poseben, 
kar petdnevni seminar, na katerem sva bila edina predavatelja, 
je izredno lepo priznanje za slovenski rokomet. Podala sva 
jim veliko informacij. Od tega kako privabiti otroke k igranju 
rokometa, kako jih trenirati in vzgajati, da vztrajajo v rokometu, 
do konkretnih načinov dela v posameznih kategorijah. Uroš 
je za bolj sproščen začetek predstavil Slovenijo samo, kot 
turistično destinacijo, nato pa smo prešli na »resnejše« zadeve, 
na sam rokomet. V Sloveniji imamo okrog 4.000 registriranih 
rokometašev, od tega jih v letošnji sezoni v Ligi prvakov igra, 
mislim da, okoli 44. To je izredno lepa številka za tako majhen 
narod in zares jih je zanimalo, kako delamo z mladimi. Če imaš 
bazo 20.000 rokometašev ali pa 4.000 rokometašev, na koncu 
pa je »izplen« podoben, potem to seveda pomeni, da ta panoga 
v državi s toliko manjšim številom registriranih rokometašev, 
deluje dobro. Katarci že dlje časa želijo poživiti svoj rokomet in 
pred nami so sodelovali tudi z drugimi državami, a niso bili ravno 
najbolj zadovoljni. Zato je njihovo zadovoljstvo še eno priznanje 
za naš rokomet in našo državo. Že nekaj let so spremljali naše 
uspehe, naš rokomet, v Slovenijo hodijo tudi na priprave. V tem 
času so prepoznali naše znanje, dobro delo in nas naposled 
povabili v Katar, tako da nadaljujemo to uspešno sodelovanje z 
njihovo rokometno zvezo.
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FoTOGALERiJA



C H E F  D O B R E  V I L E  K U L I N A R I K E  V A M  P R I P O R O Č A :

Herbersteinov meni, pripravljen po izvirnih receptih
- 18 € -

odlično dnevno kosilo
- 15 € -

 
ali

kulinarično razvajanje z izvrstnimi hišnimi specialitetami.

V I L A  H E R B E R S T E I N
Kopališka cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija  T +386 (0)3 896 14 00  E  vilaherberstein@gorenje.com  W www.vilaherberstein.si

P O VA B I T E  O S E B N E  I N  P O S LO V N E  P R I J AT E L J E
V V I LO  H E R B E R S T E I N

na kulinarično doživetje
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na kulinarično doživetje
1. Kdaj si začel trenirati rokomet in zakaj? 
V 6. razredu osnovne šole, za rokomet so me navdušili sošolci.

2. Pri katerem trenerju si se največ naučil? 
Pri Urošu Krstiču.

3. Kaj je tvoja prednost na parketu? 
Požrtvovalnost.

4. Za kateri klub bi najraje zaigral? 
Za špansko Barcelono.

5. Talent ali trdo delo? 
Trdo delo.

6. Najlepši in najbolj boleč rokometni spomin? 
Najlepši je zmaga na evropskem prvenstvu letos julija, 
najbolj boleč pa poraz proti Krki v polfinalu Pokala Slovenije 
(2017/2018).

7. Najboljši rokometaš na svetu?  
Andy Schmid.

8. Katere so po tvojem mnenju dobre in katere slabe strani 
življenja profesionalnega športnika?
Dobra stvar tega življenjskega sloga je to, delaš nekaj, kar te 
veseli.  Po drugi strani pa imamo malo prostega časa in veliko 
prvenstev.

9. Kako skrbiš za svojo regeneracijo? (spanje, savna, masaža, 
…)
Navadno sta to spanje in masaža. 

10. Kuhaš? Če, kaj najraje? Če ne, kdo skrbi za tvojo prehrano 
oziroma kje najraje ješ? 
Da, piščančje prsi, zelenjavo, jajce …

11. Kako se »odklopiš«? 
S poslušanjem glasbe.

12. Idealne počitnice so? 
Morje s punco.

13. Idealno jutro po tekmi je? 
Dolgo poležavanje v postelji.

14. Kaj pa šola, izobrazba. Se še šolaš oziroma si že zaključil 
študij ali se posvečaš samo rokometu?
Končal sem srednjo strojno šolo.

15. Na koga se lahko vedno zaneseš? 
Punco in starše.

16. Če ne bi bil rokometaš, kaj bi postal?
Nogometaš.

17. Česa se najbolj bojiš? 
Hitre smrti.

18. Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Filip Banfro.

19. Kdo največkrat zamuja? 
Vid Levc.

20. Kdo ima najlepše pospravljen »kotiček« v slačilnici?
 Tadej Mazej.

20 hitrih

Zabaven intervju by Osa Pika

Miha Kavčič
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1. Kdaj si začel trenirati rokomet in zakaj?
Začel sem trenirati v 6. razredu osnovne šole. Na trening me je 
povabil prijatelj in takrat se je začela moja rokometna pot.

2. Pri katerem trenerju si se največ naučil? 
Pri vsakem trenerju sem se naučil kar nekaj stvari. Prve rokometne 
korake pa so me naučili Damir, Safet in Meša Doborac.

3. Kaj je tvoja prednost na parketu?
Hitrost.

4. Za kateri klub bi najraje zaigral? 
Za nemški Rhein-Neckar Löwen.

5. Talent ali trdo delo? 
Trdo delo.

6. Najlepši in najbolj boleč rokometni spomin?
Vsaka zmaga je lep spomin in vsak poraz je boleč spomin.

7. Najboljši rokometaš na svetu?
Nikola Karabatić.

8. Katere so po tvojem mnenju dobre in katere slabe strani 
življenja profesionalnega športnika?
/

9. Kako skrbiš za svojo regeneracijo? (spanje, savna, masaža, 
…)
Kadar imam čas med dopoldanskim in popoldanskim treningom 
navadno spim, v klubu pa za našo regeneracijo skrbita Matej in 
Vanja.

10. Kuhaš? Če, kaj najraje? Če ne, kdo skrbi za tvojo prehrano 
oziroma kje najraje ješ? 
Najboljše se znajdem kot »žar mojster«.

11. Kako se »odklopiš«?
S poslušanjem glasbe.

12. Idealne počitnice so?
Doma z družino in najboljšimi prijatelji.

13. Idealno jutro po tekmi je?
Takrat ko zmagaš.

14. Kaj pa šola, izobrazba. Se še šolaš oziroma si že zaključil 
študij ali se posvečaš samo rokometu? 
Zaenkrat se posvečam rokometu, načrtujem pa, da enkrat 
končam tudi študij.

15. Na koga se lahko vedno zaneseš?
Na družino.

16. Če ne bi bil rokometaš, kaj bi postal?
Ne vem.

17. Česa se najbolj bojiš?
Kač.

18. Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Filip Banfro in Matic Verdinek.

19. Kdo največkrat zamuja?
Domen Tajnik.

20. Kdo ima najlepše pospravljen »kotiček« v slačilnici? 
Tadej Mazej.

20 hitrih

Ibrahim Haseljić

Zabaven intervju by Osa Pika
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1. Kdaj si začel trenirati rokomet in zakaj?
Začel sem trenirati v 6. razredu osnovne šole, ko so začeli 
trenirati tudi moji sošolci.

2. Pri katerem trenerju si se največ naučil?
Trener, ki me je o rokometu naučil največ, je Davor Štrlek.

3. Kaj je tvoja prednost na parketu?
To bi morali vprašati moje soigralce.  :)

4. Za kateri klub bi najraje zaigral?
Za nek klub, ki je v samem vrhu evropskega rokometa in tekmuje 
v najboljših ligah.

5. Talent ali trdo delo?
Eno brez drugega ne gre.

6. Najlepši in najbolj boleč rokometni spomin?
Najlepši spomin so občutki po dobljeni tekmi, najbolj boleči pa 
so seveda poškodbe.

7. Najboljši rokometaš na svetu?
Nikola Karabatić. 

8. Katere so po tvojem mnenju dobre in katere slabe strani 
življenja profesionalnega športnika?
Dobra stran je definitivno ta, da delaš kar imaš rad in uživaš, 
slaba pa so potovanja, zaradi česar nisi veliko z družino in 
najbližjimi. Velikokrat se zgodi tudi, da živiš kar daleč od doma.

9. Kako skrbiš za svojo regeneracijo? (spanje, savna, masaža, 
…)
Najpomembnejše zame je spanje, velik del k regeneraciji pa 
doprinese tudi fizioterapija.

10. Kuhaš? Če, kaj najraje? Če ne, kdo skrbi za tvojo prehrano 
oziroma kje najraje ješ?
Sam ne kuham, za to skrbi moja žena. Rad pa jem vse, kar je 
domače.

11. Kako se »odklopiš«?
S poslušanjem glasbe in gledanjem filmov.

12. Idealne počitnice so?
Nekje na morju.

13. Idealno jutro po tekmi je?
Kavica v mestu.

14. Kaj pa šola, izobrazba. Se še šolaš oziroma si že zaključil 
študij ali se posvečaš samo rokometu?
Obiskujem fakulteto (ekonomija in management) a trenutno 
»pavziram«.

15. Na koga se lahko vedno zaneseš?
Na družino.

16. Če ne bi bil rokometaš, kaj bi postal?
Nikoli ne veš.

17. Česa se najbolj bojiš?
Nimam nekih posebnih strahov.

18. Kdo skrbi za smeh v ekipi? 
Filip Banfro.

19. Kdo največkrat zamuja? 
Domen Tajnik.

20. Kdo ima najlepše pospravljen »kotiček« v slačilnici?
Vlado Matanović.

20 hitrih

Nikola Špelić

Zabaven intervju by Osa Pika
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23Gorenje Velenje : Maribor Branik 
   (11.10.2018)

FoTOGALERiJA



OCTAVIA
COMBI 
FAMILY
že za 199 � / mesec *

TUDI BREZ POLOGA

s financiranjem 1 %

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,1−6,54 l/100 km in 109−151 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0275−0,0681 g/km, trdi delci: 0,00011−0,00047 g/km, število delcev: 0,02−0,17 x 1011. 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.

* Izračun mesečnega obroka velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO firma za leasing Ljubljana. 

Več na www.porscheleasing.si in hudobro.si. Akcija velja do preklica. Uvoznik si pridržuje pravico do sprememb cen, opreme in ostalih podatkov 

brez predhodnega obvestila. Slika je simbolična.

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



25Gorenje Velenje : Trimo Trebnje 
   (10.11.2018)

FoTOGALERiJA



RADIOCENTER.SI

“

“

SI ZA  
JEZIČNI  
CARDIO?

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO V DRUŽBI  
SAMIH ZVEZD!



SPONZORJI




