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S  P O L N O  P A R O  D O  Z D R A V E  P R E H R A N E .
Za vse, ki prisegate na zdrav način prehranjevanja, Gorenje predstavlja novost - vgradno kompaktno kombinirano 
parno pečico z inovativno tehnologijo dovajanja pare SteamPower.

Kakovostna in uravnotežena prehrana je postala pomemben in nepogrešljiv del našega vsakdana. Kuhanje v pari 
postaja vse bolj priljubljeno, saj hrana tako ohrani poln okus, barvo, vitamine in mineralne snovi. Jedi, pripravljene na 
tak način, so lahke, sočne in zato odlična izbira tudi za diabetike.

Okusno ali zdravo odslej ni več dilema. V Gorenjevi kompaktni kombinirani parni pečici je oboje združeno na istem 
krožniku!

www.gorenje.com
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Finale se zmagujeFinale se zmaguje
Zveni kot klasična športna floskula. Finale se zmaguje, ne igra. V slogu tistih, 
da je »zmagalo srce«. Toda tokrat bistvo ni očem skrito. Pravilo so si izmislili 
šampioni, poraženci so tako ali tako vedno polni izgovorov. Gorenje proti 
Gummersbachu. Finale pokala EHF. Na papirju gre za boj Davida in Golijata. 
Palček iz Velenja, proti velikanu iz Gummersbacha, mesta, ki ima 52.000 
prebivalcev s širšo okolico. Gummersbach je nemški velikan, klub, ki v nem-
škem športnem prostoru velja za kultnega. Zaradi bogate zgodovine in uspe-
hov. V slovenskem rokometnem prostoru ima Gorenje podobno vlogo. Ob 
Celju Pivovarni Laško in Preventu je edini klub, ki v prvi rokometni ligi igra od 
osamosvojitve naprej. Podatek, ki veliko pove. Finale je prvi. In prvega ne 
pozabiš nikoli. Strokovnjaki so si enotni v oceni, da je Gummersbach abso-
lutni favorit. Gummersbach, za katerega igrajo trije nekdanji igralci Gorenja. 
Momir Ilić je odkritje Velenjčanov, Drago Vuković je v Velenje prišel kot olim-
pijski prvak, Vedran Zrnić se je uveljavil že v Ljubljani. Gorenje je v zadnjih 
letih postalo odskočna deska za bundesligo in v finalu, kljub vsemu, ni brez 
možnosti. Na nasprotni strani bodo stali ljudje iz krvi in mesa. Če kdo to ve, 
potem je to gotovo Ivica Obrvan, ki je v svoji trenerski karieri že bil v podob-
nem položaju. Ko je do naslova zmagovala pokala EHF odpeljal Metković. V 
dvoboju s Flensburgom, ki je veljal za absolutnega favorita. Večini igralcev 
Gorenja se podobna priložnost bržčas ne bo ponudila nikoli več v karieri. 
Zato je finale vreden popolne posvečenosti. Tudi kluba in okolja v katerem 
deluje. Po osamosvojitvi je v Velenju nastal klub, ki je deloval na moralnih 
vrednotah, ki jih današnje vodstvo ne sme pozabiti ali bog ne daj poteptati. 
Izgubili bi srce.  In tisto, kar je Gorenje pripeljalo tako visoko v slovenskem in 
evropskem športnem prostoru. 

Morebitni poraz v skupnem seštevku ne sme biti tragedija. Porazi so sestavni 
del športa. In šport ni boj na življenje ali smrt. Čeprav ga filozofi označujejo 
kot simulacijo vojne. Šport je v prvi vrsti resen posel za zabavo ljudi. Na Za-
hodu so to spoznali že zdavnaj. Zato porazov ne jemljejo tako tragično kot pri 
nas, kjer je vsak poraz  »konec sveta«. 

Goran Cvijič
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EKIPA V SEZONI 2008/09

ŠT. IME IN PRIIMEK IGRALNO MESTO
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1. Nándor Fazekas Vratar 33 let 192 93 MAD – 160x

12. Goran Stojanovic Vratar 32 let 192 95 ČG – 30

16. Stanislaw Gorobtschuk Vratar 21 let 193 - UKR

2. Geoffroy Krantz Srednji, desni zunanji 28 let 188 87 8 FRA – 20

15. Jörg Lützelberger Krožni napadalec 24 let 185 - 17 NEM

26. Adrian Pfahl Desni zunanji 27 let 192 89 17 NEM

13. Momir Ilič Levi zunanji 28 let 200 95 49 SRB – 70

21. Alexis Alvanos Desni zunanji 29 let 188 88 24 GRČ – 135

3. Adrian Wagner Levo krilo 30 let 190 NEM – 25

17. Jonathan Eisenkrätzer Levi zunanji 19 let 201 - 2 NEM

15. Robin Teppich Desno krilo 20 let 186 - 3 NEM

19. Adrian Rother Krilo 19 let 182 NEM

23. Viktor Szilagyi Levi zunanji 30 let 196 96 13 AVT

Audray Tuzolana Levo krilo 25 let 180 84 21 FRA

77. Vedran Zrnic Desno krilo 29 let 188 88 41 HRV – 140

6. DragoVukovič Levi, srednji zunanji 26 let 193 88 24

5. Kevin Jahn Krožni napadalec 23 let 195 95 0 NEM

18. Robert Gunnarsson Krožni napadalec 29 let 191 91 33 ISL – 105

23. Ole Rahmel Krožni napadalec 20 let 190 - 14 NEM

Trener: Sead Hasanefendič 

POKAL EHF: POKAL EHF: predstavitev ekipepredstavitev ekipe VFL GUMMERSBACH   VFL GUMMERSBACH  

Gummersbach je eno najuspešnejših, če ne celo najuspešnej-
še evropsko moštvo vseh časov. Vendar pa največji uspehi klu-
ba segajo zelo daleč nazaj, v sedemdeseta in osemdeseta leta 
prejšnjega stoletja, ko je odlična generacija nemških velemojstrov 
rokometa osvajala številne lovorike. V njihovi vitrini je 12 naslovov 
nemškega prvaka, 5 poklanih lovorik, poleg tega pa še skupaj 10 
naslovov v evropskih pokalih, od tega kar pet v pokalu državnih pr-
vakov (sedanja liga prvakov), dva v evropskem pokalnem tekmo-
vanju in eden v pokalu IHF. Gummersbach spada med najstarejše 
klube na svetu, ustanovljen je bil že davnega leta 1861. Glede na 
lansko sezono, ko sta se v osmini finala lige prvakov merila oba le-
tošnja finalista Pokala EHF – za Gummersbach je to prva uvrstitev 

v finale evropskega pokala po letu 1981 – imajo v slavnem klubu 
za odtenek več nemških igralcev, toda še vedno ekipo sestavlja-
jo igralci iz kar 10 evropskih držav. Med njimi so tudi naši stari 
znanci, prijatelji in bivši igralci Gorenja Vedran Zrnič, Momir Ilić in 
Drago Vukovič, s čimer je Gummersbach tudi največji odjemalec 
Gorenja v zadnjih letih. Na evropsko rokometno sceno so se po 
več kot deset letnem postu vrnili pred štirimi leti. 
Igrajo v eni največjih evropskih dvoran Koeln Areni, ki sprejme 
okoli 19.500 gledalcev, povratna tekma finala Pokala EHF pa bo 
pravi spektakel, ki ga v življenju redko doživi kakšen dvoranski 
športnik in celo navijač.

Na trenerski klopi je Alfreda Gislasona, 
ki se je preselil v Kiel zamenjal prizna-
ni strokovnjak iz Bosne in Hercegovine 
Sead Hasanefendič. Po nekaj letih vode-
nja tunizijske reprezentance se je trener, 
ki je med drugim vodil tudi Celje PL vrnil 
v klubski rokomet. Klub sta v začetku se-
zone zapustila Roman Pungartnik in Nor-
vežan Kenneth Klev, medtem ko so pred 
tem že odšli odlični Islandec Gudjon Va-
lur Sigurdson (RN Lowen) ter Rusa Oleg 
Kulešov in Denis Zaharov. Hasanefendič 
je uveljavil tudi nekatere mlade igralce 
kot so levi zunanji Jonathan Eisenkrätzer 
in krožni napadalec Ole Rahmel. A naj-
boljši strelci v Pokalu EHF so bombarder 
Momir Ilič, umetnik Vedran Zrnič ter ne-
predvidljivi Drago Vukovič, ki so tudi si-
cer v nemški bundesligi povsem pri vrhu 
klubske lestvice. Njihova moč leži tudi v 
vrhunskem krožnem napadalcu Robertu 
Gunnarsonu in fantastičnem vratarskem 
dvojcu Nandor Fazekaš – Goran Stoja-
novič. 
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NAJVEČJI USPEHINAJVEČJI USPEHI GUMMERSBACHA GUMMERSBACHA

EVROPSKI POKALI:
5x zmagovalci pokala državnih prvakov 
2x zmagovalci Pokala poklanih prvakov
1x zmagovalci pokala IHF 
2x zmagovalci Super pokala 
2004/05, 05/06 – polfinale pokala EHF
2005/06 – finalisti Super pokala 
2007/08 – četrtfinale lige prvakov 

DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL NEMČIJE 
12x državni prvaki 
5x zmagovalci pokala

POKAL EHF V 2008/09 
Moštvo Gummersbacha je v pokalu EHF doseglo zastrašujoče 
rezultate, kajti vse svoje nasprotnike, ki roko na srce niso bili 
popolni »avtsiderji«, so dobesedno zmleli. Med padle zvezde 
so se uvrstili trije priznani evropski klubi: nemški Magdeburg 
(razlika -12), francoski Ivry (-23) in španski Aragon (-10), ki 
je tudi edino moštvo, ki je premagalo nemškega velikana. O 
njihovi kakovosti ni treba izgubljati besed, kajti resnično imajo 
vsa igralna mesta pokrita z vrhunskimi igralci, med katerimi 
prav gotovo najbolj izstopa Momir Ilič, eden od najboljših levih 
zunanjih na svetu. 

FINALE
RK Gorenje - VfL Gummersbach, Rdeča dvorana Velenje, 
sobota, 23. maj ob 15.30
VfL Gummersbach – RK Gorenje, Koeln Arena, ponedeljek, 1. 
junij ob 18.30 

POLFINALE
CAI BM. Aragon - VfL Gummersbach 32:28
VfL Gummersbach - CAI BM. Aragon 39:25

ČETRTFINALE
VfL Gummersbach - US Ivry handball 41:24
US Ivry handball - VfL Gummersbach 27:33

OSMINA FINALA
SC Magdeburg - VfL Gummersbach 20:30 
VfL Gummersbach - SC Magdeburg 26:24

3. KROG
Fram - VfL Gummersbach 29:42
VfL Gummersbach – Fram 38:27
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STATISTIKASTATISTIKA 1. NEMŠKA BUNDESLIGA 1. NEMŠKA BUNDESLIGA

LESTVICA 1. NEMŠKA BUNDESLIGA
M EKIPA T Z P N T RAZLIKA

1 THW Kiel 31 29 1 1 59 +239

2 HSV Hamburg 31 23 7 1 47 +143

3 Rhein-Neckar Löwen 31 22 7 2 46 +127

4 TBV Lemgo 31 21 9 1 43 +100

5 SG Flensburg-Handewitt 31 20 9 2 42 +128

6 Frisch Auf Göppingen 31 19 10 2 40 +92

7 VfL Gummersbach 31 17 10 4 38 +60

8 SC Magdeburg 31 18 11 2 38 +53

9 HSG Nordhorn * 31 19 9 3 37 +95

10 MT Melsungen 31 13 17 1 27 -13

11 Füchse Berlin 31 11 16 4 26 -19

12 TSV GWD Minden 31 11 19 1 23 -92

13 TV Grosswallstadt 31 10 19 2 22 -1

14 HSG Wetzlar 31 9 19 3 21 -48

15 HBW Balingen-Weilstetten 31 9 19 3 21 -52

16 TSV Dormagen 31 5 21 5 15 -164

17 Stralsunder HV 31 2 27 2 6 -332

18 TUSEM Essen 31 1 29 1 3 -316

LESTVICA NAJBOLJŠIH STRELCEV (v Bundesligi in Gummersbachu) 
M IGRALEC EKIPA T GOLI + 7m POP. GOLI

1 Savas Karipidis MT Melsungen 31 262 / 102 8.5 160

2 Lars Christiansen SG Flensburg-Handewitt 31 247 / 111 8.0 136
3 Momir Ilič VfL Gummersbach 30 226 / 59 7.5 167
14 Vid Kavtičnik THW Kiel 31 152 / 54 4.9 98

31 Robert Gunnarsson VfL Gummersbach 30 125 / 0 4.2 125

43 Vedran Zrnič VfL Gummersbach 31 112 / 25 3.6 87

44 Alexandros Alvanos VfL Gummersbach 30 112 / 0 3.7 112

57 Jörg Lützelberger VfL Gummersbach 31 99 / 1 3.2 98

85 Viktor Szilagyi VfL Gummersbach 25 80 / 15 3.2 65

90 Drago Vukovič VfL Gummersbach 31 77 / 0 2.5 77

124 Audrey Tuzolana VfL Gummersbach 31 59 / 0 1.9 59
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POGOVOR : POGOVOR : MOMIR ILIČ MOMIR ILIČ 

Momir Ilič je trenutno eden najboljših levih zunanjih 
na svetu. S 23 leti je kot relativno neznan igralec, a 
najboljši strelec jugoslovanske lige, v dresu Kolubare 
prišel v Velenje. V prvih mesecih se ni najboljše znašel, 
potem pa se je začel njegov vzpon in hitro je postal ne-
rešljiva uganka za nasprotne ekipe ter vodja Gorenja. 
Njegove igre v osjem dresu so hitro opazili bogati Nem-
ci in njegov odhodih je bil žal že po dveh letih neizbe-
žen. V Gummersbachu je nadaljeval po poti vrhunskega 
rokometaša. Postal je eden najbolj priljubljenih in naj-
bolj spoštovanih igralcev. Letošnja sezona je naravnost 
sanjska, najkasneje v letu dni pa se bo preselil v Kiel. A 
Velenje mu bo za vedno ostalo v lepem spominu. 
 
Si po treh letih igranja v Gummersbachu že poza-
bil na Gorenje? 
Nisem, kako bi lahko pozabil. Teh dni se ne da kar tako poza-
biti. Spoznal sem super ljudi in dobil veliko prijateljev. Prestop v 
Gorenje je bil odlična poteza, v Velenju sem dozorel kot človek 
in kot igralec. V igralskem smislu sem v teh dveh letih izjemno 
napredoval, naredil sem pomemben korak k vrhu. Igrali smo 
ligo prvakov, liga v Sloveniji je bila kakovostna, družba in ljudje 
fantastični. Igralci iz Srbije, BiH in Hrvaške so bili vedno lepo 
sprejeti in vsakemu mlademu igralcu to športno okolje vedno 
zelo rad priporočim, kajti v Velenju lahko samo napreduje na 
svoji športni poti. Vse te stvari za vedno ostajajo v mojem spo-
minu. 

Česa si se v rokometnem, oziroma igralskem 
smislu najprej naučil v Nemčiji, oziroma v Gum-
mersbachu? 
Nemčija je drugačna dr-
žava. S Slovenijo je ne 
moreš primerjati. Najbolj-
ša liga na svetu zahteva 
veliko odrekanja, tudi pri 
sebi sem moral veliko 
stvari spremeniti. Toda v 
bistvu ničesar, česar sem 
se naučil v Gorenju nisem 
pozabil. Nemčija je država 
dela, v kateri ni prostora 
za emocije in občutke, 
kar je zame osebno velika 
pomanjkljivost. Kot igralec 
sem se seveda profiliral. 
Če v Nemčiji igraš dobro, 
takoj izplavaš na površje. 
Klub, navijači in javnost te 
zelo cenijo.
 
Se kaj bojiš tekem z Gorenjem? 
Samo o tem še razmišljam. Kar se tiče bundeslige je v našem 
primeru bolj ali manj vsega konec, kajti to ali bomo na koncu 
šesti ali osmi niti ni več tako pomembno. Zagotovili smo si na-
stop v pokalu pokalnih zmagovalcev. Edino ta dvoboj ostaja 
pomemben. Zelo si želim, da bi zmagali v Pokalu EHF, ker do 
sedaj na klubski ravni nisem še ničesar osvojil. To bi bilo zelo 
dobro tudi za moj bodoči razvoj. Zakaj se bojim? V finalu sta 
samo dve tekmi, v katerih smo mi na papirju absolutni favoriti, 
čeprav sam gledam drugače. Gorenje je izjemno kolektivna eki-
pa, zavedamo se, da bo zelo težko, saj tudi Velenjčanom ta prvi 
finale v zgodovini veliko pomeni. Od sebe bodo dali vse, česar 
so sposobni, zato mislim, da tu ni izrazitega favorita. Gorenje 
je v trenutku, ko je izločilo Silkeborg, dokazalo, da gre za vr-
hunsko evropsko moštvo. Poleg tega pa vse igralce zelo dobro 
poznam. Zato se bojim. 

Ampak vi ste vse tekme v Pokalu EHF igrali 
fantastično? 
Res je, evropske tekme smo igrali odlično, pokazali smo nekaj 
dobrih partij, a to nič ne pomeni. Smo zelo utrujeni in precej 
poškodovani. To pa bosta samo dve tekmi. Gorenje je neugo-
dna ekipa, kot sem rekel, odlično igrajo tako doma kot tudi v 
gosteh, zato moramo biti zelo previdni. Imajo veliko discipline 
v igri, kar jim trener naroči, to spoštujejo. V letošnji sezoni jih 
nihče ni premagal z veliko razliko. Težko jih je razbiti, ker gre res 
za fantastičen kolektiv. Najraje bi videl, da Gorenje osvoji naslov 
državnih prvakov, mi pa vzamemo Pokal EHF. 

Kaj pričakuješ od finala? Je pred vami imperativ 
zmage s strani uprave kluba? 
Praktično prvič odkar sem v Gummersbachu je ustvarjen velik 
pritisk. Pod pritiskom nismo navajeni igrati, v enem od podob-
nih primerov, ko smo igrali z Nordhornom in morali zmagati, se 
nismo dobro znašli Ta pritisk nas malo moti, toda po drugi strani 
je Gummersbach po 26 letih znova v evropskem finalu, zato 
je to bolj kot ne normalno. Gorenje igra na dveh frontah, za 
razliko je nam ostala le še ena opcija. Neugodna situacija. Zelo 
pomembna bo prva tekma. Vem, da ne bo lahko. 

Kaj pričakuješ v Koeln areni? 
Prišlo bo več kot 10.000 ljudi. Iskreno mislim, da bo to edina 
tekma v tej sezoni, ko bo Arena polna, saj po tolikih letih Gum-
mersbach spet lahko nekaj osvoji. Ljudje veliko pričakujejo, 
zato tudi obstaja velik pritisk. 

Kakšna je situacija v zvezi s Kielom, oziroma os-
talimi ponudbami? 
Vse je tudi uradno končano. Od sezone 2010/11 sem član 
Kiela. Obstaja opcija, da grem že letos, a zaenkrat je preveč 
neznank, toda mislim, da se bo do prve tekme z Gorenjem že 
vse vedelo. Prestop v Kiel je za vsakega igralca vrhunec karie-
re, Imel sem nekaj dobrih ponudb, toda veliko sem razmišljal in 
čakal na Kiel. To početje je bilo precej tvegano, toda na koncu 
se je izplačalo in vse se je končalo naravnost fantastično. Kiel 
ima vse, mislim, da je najboljši evropski klub, prava instituci-
ja v vseh pogledih. Moram priznati, da sem precej nestrpen in 
upam, da grem tja že naslednje leto. Kot igralec sem dozorel, 
moje ambicije so najvišje in potrebni so mi novi izzivi, saj hočem 
osvajati naslove. 

Kako ocenjuješ svojo klubsko in reprezentančno 
sezono? 
Mislim, da je to najboljša sezona v karieri, saj sem konstantno v 
dobri formi. Igral sem brez kakršnihkoli obremenitev. Trenutno 
sem 3. strelec lige. To sicer nič ne pomeni, a tako v obrambi, 
kot v napadu sem igral dobro. Tudi z igro v reprezentanci sem 
lahko zadovoljen, vendar imam še veliko rezerve. Izboljšati mo-
ram vzdržljivost, saj sem denimo na zadnjem svetovnem prven-
stvu po prvih štirih ali petih tekmah, ko sem igral po 60 minut, 
precej fizično padel. Srbija je nekoč nekaj pomenila, potem je 
padla nizko, sedaj pa se spet dvigamo in ustvarjamo kult repre-
zentance. Upam, da bomo kmalu naredili dober rezultat. 

Kje boš preživel poletje? 
Trenutno sem v fazi rezervacije počitnic. Po vsej verjetnosti po 
destinacija Palmižana na Hvaru. Počitka in sprostitve sem več 
kot potreben. 
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POGOVOR : POGOVOR : DRAGO VUKOVIČDRAGO VUKOVIČ

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20
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Po testni vožnji vam podarimo DVD z risankami.

Fabia Happy
z bogato opremo za samo 

8.888 €

www.pravljicnaponudba.si

Drago Vukovič je konec pretekle sezone končal kot 
najboljši igralec in strelec Gorenja, a žal je moral oditi 
v Nemčijo, kjer se med in mleko ne cedita, toda sloven-
ski klubi enostavno plačilno niso sposobni slediti veli-
kim nemškim klubom. Vukovič, ki je med drugim nasto-
pil tudi na olimpijskih igrah, se je zelo pozno priključil 
Gummersbachu in tudi zaradi tega je prilagajanje na 
nemško ligo trajalo nekoliko dlje. Toda očitno po do-
brih predstavah v obrambi, tudi v napadu dobiva vse 
več priložnosti. 

Kakšni so občutki ob uvrstitvi v finale? 
Zelo sem vesel, tako zaradi nas, kot tudi zaradi Gorenja. Moram 
priznati, da sem v Gorenju preživel dve najlepši leti svoje kari-
ere. Prav tako se veselim srečanja z vsemi prijatelji in znanci, v 
vsakem primeru pa pridem za kakšen dan ali dva tudi po koncu 
sezone, saj sem spoznal in navezal stik s številnimi Velenjčani. 

Kako gledaš na žreb? Ti ustreza prva tekma v 
gosteh? 
Vedno upaš, da bi drugo tekmo igral doma. Po drugi strani smo 
proti španskem Aragonu vse rešili že v prvem srečanju. Če že-
limo osvojiti ta pokal, moramo v obeh dvobojih igrati na zmago. 
S samim žrebom se niti ne obremenjujem preveč. Želim si le, 
da bi zmagali obe tekmi. Vsi v klubu ju jemljemo zelo resno, saj 
Gorenje ni otroški vrtec, ki je do finala prišel povsem slučajno. 
Podcenjevanja ne bo, ker nismo Kiel, ki ruši vse pred sabo, po-
leg tega pa imamo podobno izkušnjo ko smo pred nekaj dnevi 
presenetili favorizirani Hamburg. Tudi zato si ne smemo dovoliti 
razmišljanja: »Z lahkoto bomo opravili,« ker se nam lahko hitro 
maščuje. Vsekakor moramo potrditi vlogo favorita. 

Kako ocenjuješ 
možnosti obeh 
ekip? 
Gorenje je odlična 
ekipa. Moram priznati, 
da so me precej pre-
senetili, ko so izločili 
Silkeborg. V polfinalu 
so imeli lažjega na-
sprotnika, a pokazali 
so, da so zelo močna 
ekipa in se zasluženo 
uvrstili v finale. 

Koga od Velenjčanov bi izpostavil? 
Ivan Čupič kot njihov najbolj udarni igralec se je poškodoval. 
Škoda za Gorenje, škoda na splošno, saj nikomur ne privoščim 
kakršnekoli poškodbe. V tem trenutku ne morem koga izposta-
viti. Vse fante poznam zelo dobro, prav tako trenerja Ivico Obr-
vana. Če nas bodo premagali, nas bodo dobili kot homogen 
kolektiv, ki je njihova največja moč. Vratarji bodo potrebovali 
najmanj 15 obramb. A če že moram izpostaviti sta to izkušena 
Boštjan Kavaš in Matjaž Mlakar kot odlična igralca v obrambi in 
napadu. 

Si pričakoval, da se boš tako hitro vrnil v Velenje?
Ne, sploh nisem verjel, da bom že prvo leto po odhodu igral 
proti Gorenju, sploh pa ne v finalu enega od evropskih poka-
lov. Čudni občutki, saj imam veliko prijateljev, poznam vsaj 200 
ljudi. Navijači Gorenja so čudoviti, vsem se zahvaljujem za pod-
poro v preteklih letih. Zame bo vrnitev v Rdečo dvorano v dresu 
nasprotne ekipe velik »gušt« in hkrati izziv. Kakšen bo sprejem, 
pa bomo še videli. 
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POGOVOR : IVICA OBRVAN,POGOVOR : IVICA OBRVAN,
TRENER GORENJA TRENER GORENJA 

Kaj je v finalnih obračunih najbolj pomembno? 
Moč Gummersbacha je več kot očitna. Prihajajo iz »bundesli-
ge«, so veliko močnejša ekipa od nas, toda mislim, da to ni 
odločujoče. Z Metkovičem smo premagali Flensburg in osvojili 
Pokal EHF, čeprav smo imeli na papirju precej slabše moštvo. 
V finalih ne zmagujejo vedno favoriti in ob pravi predstavi ter 
dobri igri ugoden rezultat na prvi tekmi ni izključujoč. Vsekakor 
bomo Nemce dobro analizirali ter se skušali čim bolje pripraviti 
na njihovo igro. 

Kako deluje in zgleda Gummersbach? 
To je ekipa, ki sodi v vrh nemške 
lige. V kakšni formi so ter kako 
nevarni dovolj zgovorno govori 
že njihov nastop na nemškem 
pokalnem zaključnem turnirju 
četverice, kjer so v polfinalu kar 
z 8 goli premagali favorizirani 
Hamburg, ob tem, da so v 15. 
minuti zaostajali z 12:6. Ta po-
datek pove vse o njihovi moči. 
Izpostavil bi vratarski tandem 
Stojanovič - Fazekaš, pred-
vsem pa Momirja Iliča, najbolj zanimivega levega zunanjega na 
tržišču, za katerega se je bila prava vojna, preden je podpisal 
za Kiel. Če bo odšel že po koncu sezone, bo celoten transfer 
vreden skoraj kot proračun Gorenja. Tu so seveda še Vukovič, 
pivot Gunnarson, zunanja Kranzt in Alvanos, levo krilo Tuzolana, 
na desni strani Zrnič. Imajo veliko koristnih tujcev. Ampak mi se 
bomo potrudili najti njihove slabe točke in jih skušali izkoristiti. 

Katere so njihove prednosti? 
Igrajo 6-0 obrambo kot je navada večjega dela nemških ekip. 
Iskreno, spremljal sem jih bolj slabo, nisem se obremenjeval z 
njimi. Vratarja lahko sama rešita tekmo, imajo hitro igro v preho-
dih v protinapade, prodornost v pol protinapadih. Igrajo v viso-
kem ritmu, gre za resnično močne in agresivne igralce. Mi igra-
mo nekoliko drugače, naša agresivna 5-1 bi jim morda lahko 
povzročila precej težav, toda po drugi strani so dovolj izkušeni 
za igro na vse vrste obramb. 

Pravijo, da se z nemškimi ekipami da igrati. Kaj vi 
mislite? 
Nemške ekipe so pač takšne, da se z rezultatom ne obremenju-
jejo preveč. Danes visoko izgubijo, jutri je že popolnoma obra-
tna slika. Ne ozirajo se na prejšnje tekme. V njihovi igri ni veliko 
taktike. Hitro streljajo in prepričan sem, da z njimi se lahko igra. 
Tudi oni nimajo veliko časa za trening, za ta kultni klub pa bo 
bržkone kar nekaj pritiska, saj so šele po 26 letih znova v finalu, 
po drugi strani so znova uvrščeni v evropske pokale in zaradi 
tega razbremenjeni. V obrambi bomo morali postaviti nekaj, na 
kar jim bo težko napadati. To bo trda tekma, v kateri ne bo pro-
stora za nadigravanje.« 

Kaj lahko dodajo navijači v Rdeči dvorani? 
Že sedaj lahko Šaleškim graščakom samo čestitam. Odlično so 
organizirani, na vseh tekmah dajejo vse od sebe. Upam, da ji bo 
še več, dvorana bo zagotovo polna in verjamem, da lahko pote-
gnejo celo dvorano za sabo, podobno kot je bilo proti Cimosu. 
Toda tudi mi moramo gledalce dvigniti s pristopom, kajti pomoč 
s tribun nam bo veliko pomenila. 

Kaj nam lahko prva tekma prinese ali vzame v luči 
državnega prvenstva? 
Vzela nam bo predvsem veliko energije in moči, kar bo na zadnji 
tekmi verjetno odločilno, toda finale nam ne pusti da bi razmi-
šljali o čemerkoli drugem. Gummersbach moramo premagati 
ter z upanjem in vero v osvojeni naslov oditi na povratno tekmo. 
Tu ni nepomemben niti koeficient Slovenije v Evropi, saj lahko 
morda priigramo še kakšno mesto v ligi prvakov. Naredili bomo 
vse, da zmagamo, pa čeprav samo za en gol. 

Kako pripraviti igralce na povratno tekmo v Koeln 
Areni z 19.500 gledalci? 
Tu ni kaj za pripravljati, takšna tekma ti daje poseben motiv, ki 
bi bil še večji ob pozitivnem rezultatu s prve tekme. Želimo si  
uspešen zaključek prvenstva, ki bi nam vlil dodatne moči. Kako 
je igrati pred toliko ljudmi, smo okusili že lani. Vsekakor je to 
pozitiven moment in velik izziv. 

Mnenje o Momirju Iliču, Vedranu Zrniču in Drago 
Vukoviču? 
Priznati moram, da jih nisem gledal niti enkrat. Vendar igrajo v 
budnesligi, v vrhunskem klubu. Odgovor na takšno vprašanje je 
lahek. Zrnič in Ilič sta nosilca igre že leta, slednji je naredil še 
korak naprej. Vukovič se je iskal, prilagajal na novo okolje. Iskal 
se je skozi sistem igre, tako v obrambi, kot tudi v napadu. Sedaj 
zabija gole, s svojo hitrostjo in prodorom je tipični igralec za 
»bundesligo«, kjer je na nepostavljene obrambe - to smo videli 
že v Velenju – še toliko bolj nevaren. 
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Otrok Gorenja in kapetan Sebastjan Sovič ter »posvojeni« Otrok Gorenja in kapetan Sebastjan Sovič ter »posvojeni« 
Boštjan Kavaš o finaluBoštjan Kavaš o finalu

Kaj ti pomeni igranje v finalu evropskega pokala? 
Sovič: To je v bistvu ena izjemno velika nagrada za celotno 
uspešno sezono, hkrati pa krona moje kariere. Poleg Celja in 
Slovana smo edini moški klub, ki se je uvrstil v finale in močno 
upam, da v finalu nismo povsem brez možnosti. 
Kavaš: To sta tekmi kariere, To je raven tekmovanja, ki jo izku-
siš in igraš enkrat, morda celo nikoli. Finale je rezultat dobrega 
dela cele ekipe in nagrada za ves vloženi trud. Ne samo v leto-
šnji sezoni, temveč v celi karieri. 

Pravijo, da se Finale zmaguje in ne samo igra. Kaj 
mislita o tem? 
Sovič: Gummersbach je velik favorit. Mislim, da nismo brez 
možnosti, sploh če odigramo na ravni , ki smo je sposobni,. 
Presenečenja so vedno možna. 
Kavaš: Najprej je treba zmagati, da si lahko potem tako pame-
ten. Že z uvrstitvijo v finale smo naredili veliko, zato tu ne more 
biti pritiskov in ne vidim razloga da ne bi dali čisto vse od sebe. 

Kako ustaviti izjemne posameznike, v prvi vrsti 
Iliča? 
Sovič: Nemci imajo toliko izvrstnih posameznikov, da se ni mo-
goče pripravljati samo na enega ali dva igralca. Nismo še v fazi 
analize, zato je težko reči kako se jih bomo lotili. Vem pa, da ne-
varnost preži z vseh koncev in krajev. Dela v obrambi bo veliko. 
Kavaš: Z vrhunsko obrambo. Verjamem, da se bomo dobro 
pripravili. Maksimalno moramo omejiti njihove najboljše igralce. 
Poznamo jih že od lani in vem, da se jih da premagati. 

Nekajkrat ste bili blizu? 
Sovič: V zadnjem letu in pol smo odigrali nekaj tekem. Dejstvo 
je, da smo bili enakovredni, toda vedno so uspeli zmagati. Raz-
lika ni bila velika. Letošnja ekipa je spremenjena, tudi mi smo 
močnejši kot lani, a vseeno težko govorim o razmerju moči in o 
naših možnostih. 

Kavaš: Res je, bili smo blizu, a daleč hkrati. Važno je zmagati, 
šteje pa samo skupni rezultat. Vsak gol in vsako napako bodo 
kaznovali. Prva tekmo moramo odigrati zelo dobro, vem da se 
lahko kosamo, a vse bo treba dokazati na igrišču. 

Kaj lahko naredi občinstvo doma? 
Sovič: Publika lahko naredi ogromno, prepričan sem, da bo 
dvorana razprodana. Odkar igram v Gorenju se ne spomnim, 
da bi imeli takšno podporo tako doma kot na gostovanjih. Zato 
se že sedaj vsem zahvaljujem za podporo. Prepričan, da bo 
dvorana razprodana. Koliko nam pomenijo navijači in občinstvo 
pa se je videlo že na prejšnjih tekmah. 

Koeln Arena? 
Kavaš: Vedno je lažje igrati pred polno dvorano, kajti že samo 
vzdušje ti da adrenalin, te nosi in daje moči ter energijo za igra-
nje. Kaj takšno število gledalcev, če bo Arena seveda polna, po-
meni, pa težko rečem. Vsekakor bo to ena fantastična izkušnja. 
Sploh če uspemo osvojiti Pokal. 

V prvenstvu bo odločala tekma v Kopru. Kako 
osvojiti naslov? 
Sovič: Samo tako, da igramo najmanj neodločeno. Morda se 
zdi na papirju Koper v prednosti, toda igrajo odločilno tekmo 
doma in bodo bolj obremenjeni. To je samo ena tekma, tako da 
je vse možno. Možnosti dajem 50-50. 
Kavaš: Zadnja tekma, ki bo za biti ali ne biti. Težek dvoboj, kaj-
ti Koper doma igra še za odtenek bolj agresivno, bolj čvrsto 
v obrambi. Verjamem, da mi z našo obrambo lahko naredimo 
več, onemogočimo njihov napad. Možno je vse, čas bi pa bil, 
da unovčimo naš kapital in to za kar smo se borili celo leto, ozi-
roma celo kariero. To je tekma velikega vložka, sigurno pa bo 
pri Kopru večji pritisk. Morali bodo zmagati in se dokazati doma, 
mi pa se ne bomo kar tako dali.. 
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Neobremenjeni opazovalecNeobremenjeni opazovalec
VID KAVTIČNIKVID KAVTIČNIK

KOGRAD IGEM d.o.o.
Selovec 83 | 2373 Šentjanž pri Dravogradu | Slovenija
telefon: +386 /0/2 87 10 900 | faks: +386 /0/2 87 85 115
prodaja@igem.net | www.igem.net

Kako si zadovoljen s svojo sezono in sezono Kiela? 
Kar se mene tiče sem igral zelo dobro, res pa je, da sem imel in 
imam še vedno ogromno težav s poškodbami. Že dva meseca 
sploh ne treniram, ampak samo igram. Nujno potrebujem poči-
tek za regeneracijo, morda pa bom moral takoj po koncu sezo-
ne še na operacijo. Klubska je odlična, v prvenstvu smo izgubili 
samo tri točke. Osvojili smo Pokal Nemčije, tako da smo zaen-
krat zadovoljni, čakamo pa še veliki finale s Ciudad Realom. 

Kakšna je primerjava Gislasson – Serdarušič? 
Vsak trener ima svoj pristop in način dela. Alfred in Noka se zelo 
razlikujeta, a moram reči, da je Gislasson zelo dober človek in 
zelo dober trener. 

Kakšne so uradne informacije o tvoji nadaljni 
poti? 
Zaenkrat ostajamo na mrtvi točki. Pogodbo s Kielom imam do 
konca sezona 2012. Nič se še ne ve. 

Koliko si spremljal Gorenje v letošnji sezoni? 
Dosti, z Juretom Dobelškom sva precej na liniji. Spremljam jih 
tudi po internetu. Po televiziji jih žal nisem gledal. Upam, da jim 
bo uspelo osvojiti tako želeno prvenstvo. 

Pozabljaš na Pokal EHF? 
Res je. Za sabo imajo izredno dobro sezono. Kljub recesiji med 
igralci vse »klapa«, kolikor vem, je odlično vzdušje in že sedaj 
jim lahko samo čestitam. Pokal EHF je za Gummersbach zelo 
pomemben, v klubu vse stavijo na ti dve tekmi. Ne vem še v 
kakšni postavi bodo nastopili, toda po zadnjih informacijah sta 
poškodovana Gunnarsson in Szilagyi, ne vem pa kako hudo je 
z njima. Verjetno bosta igrala. 

Kako premagati Gummersbach? 
Formula je vedno ista. Treba je odlično igrati v obrambi. Momir 
je njihov najboljši igralec. Vsaj proti nam imajo vedno veliko te-
žav v obrambi in nikakor ne najdejo pravega recepta. Z visokim 
tempom in protinapadi smo jih vselej uničili. Vedno igrajo z isto 
postavo, tako da jim na koncu zmanjka moči. 

Se kdaj slišiš z bivšima soigralcema Zrničem in 
Iličem? 
Bolj komuniciramo po tekmah, spijemo kakšno pijačo, poko-
mentiramo dogajanje, skratka družimo se kolikor je pač časa. 
Včasih se slišimo tudi po Skypu. 

Boš sodeloval v kvalifikacijah za EP? 
Res ne vem. Zdravstveno stanje je katastrofalno. Tako utrujen 
in zdelan še nisem bil. Zadnji dogodki v Kielu so nas tudi psihič-
no dotolkli. Upam, da ne bom imel težav s poškodbami, res pa 
težko karkoli rečem. Morda me bodo poslali na operacijo. Če 
bo vse v redu, se bom tako kot vedno z veseljem odzval vabilu. 
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Generali d.d. je prva zavarovalnica, ki nagrajuje varne voznike in 
vrne 10% premije avtomobilskega kasko zavarovanja vsem, ki v 
zavarovalnem letu ne prijavijo nobene škode.

Obiščite spletno stran www.generali.si ali pokličite na brezplačno tel. številko 080 70 77 in preverite, 
koliko lahko prihranite pri obveznem in kasko zavarovanju svojega avtomobila. Zavarovanja lahko sklenete 
tudi v vseh poslovalnicah zavarovalnice Generali d.d., pooblaščenih agencijah in poslovalnicah SKB.

Od vsake sklenjene police avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica Generali d.d. podari 1 EUR
v dobrodelne namene. Zbrana sredstva bo namenila društvu Rdeči noski in zavodu Varna pot.

Generali d.d. vrne 10% plačane letne neto premije avtomobilskega kasko 
zavarovanja voznikom osebnih vozil - fizičnim osebam, ki v obdobju 
zavarovalnega leta ne prijavijo škode iz tega naslova. Več na www.generali.si.

Pokličite 080 70 77
in preverite, kako lahko 
prihranite do 150 €!

EKSTREMNO

DOBRA CENA

za varne
voznike!
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MLAJŠE SELEKCIJEMLAJŠE SELEKCIJE

Mlajše selekcije zaključujejo s tekmovalno sezono 
2008/09. Trem najbolj izkušenim trenerjem v teh ka-
tegorijah smo postavili ista vprašanja. V glavnem so 
z opravljenim delom zadovoljni, kako tudi ne, saj so 
nenazadnje mladi rokometaši Gorenja dosegli nekaj 
odmevnih rezultatov. Mladinci so osvojili 3. mesto v 1. 
mladinski ligi, kadeti so postali viceprvaki Slovenije, 
podoben podvig pa je uspel tudi mlajšim dečkom A. 
Starejši dečki A in B niso bili nič slabši, uvrstili so se na 
odlično 5. mesto. Najmlajši so sicer izpadli pred polfi-
nalnimi dvoboji, toda že naslednje leto bo prav gotovo 
bolje.  

Kako ste zadovoljni s sezono? 
Branko Tamše: Moram priznati, da sem s polovico sezone 
zelo zadovoljen. Mladince sem prevzel po novem letu. Odigrali 
smo 11 tekem in samo dvakrat izgubili. V mladinski ligi je precej 
zanimivih tekem, saj sodelujejo tudi igralci s prvoligaškimi izku-
šnjami. Na koncu smo bili za dve ročki prekratki, osvojili smo 3. 
mesto. Ocenjujem pa, da je 22 tekem premalo. Moralo bi jih biti 
med 30 in 40 na sezono, saj le tako lahko hitro napreduješ. 
Tomaž Juršič: Lahko smo zelo zadovoljni. Kadetsko ekipo sem 
prevzel v koledarskem letu 2009, ko je prišlo do menjave tre-
nerjev v posameznih kategorijah. Časa za spoznavanje ni bilo 
veliko, zato sem še toliko bolj vesel, da nam je uspela odlična 
uvrstitev na končno 2. mesto.   
Iztok Rozman: Glede na to, da sem v jesenskem delu treniral 
kadete, sem zadovoljen z opravljenim delom. Mislim, da smo 
dosegli določen napredek. Vsekakor tudi na ravni tehničnega 
znanja. V mesecu dni, ki je ostal  bomo odpravljali napake in 

skušali čim bolj usposobljeni začeti prihodnjo sezono. 

V čem je bil narejen največji napredek? 
Branko Tamše: Odločili smo se, da bomo stremeli k temu, da 
igro približamo članski ekipi. Uporabili smo njihov koncept. Tu 
smo dobro uspevali. Uveljavili smo hitro igro in hiter center. V 
tem segmentu smo zagotovo najmočnejša ekipa v Sloveniji. 
Igrali smo obrambe 5-1 in 6-0. Ekipa je postala homogena. Do 
zadnjega kola smo bili v igri za prvaka. Večina igralcev ostaja in 
tu so še velike rezerve. 
Tomaž Juršič: Predvsem v igri v obrambi. Moje mnenje je, da 
kompaktno in učinkovito branjenje posledično prinaša protina-
pade in s tem lahke gole, kar nam je dobro uspevalo 
Iztok Rozman: V odnosu do treninga, organizaciji igre in spre-
membi dojemanja športa. 

So bili zadani cilji izpolnjeni? 
Branko Tamše: Cilj je bil, da tej ekipi omogočimo mirno igra-
nje v mladinski ligi nekje na sredini lestvice. Po pol leta smo to 
že dosegli in apetiti so zrasli. Določne točke smo izgubili tudi 
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zaradi poškodb. Globalno gledano, z načinom igre, pri-
stopom do treninga in dela smo zadovoljni. 
Tomaž Juršič: Igralci so napredovali tehnično in taktič-
no, bili so homogena celota in stabilna ekipa, ki je poka-
zala precej zrelih predstav. 
Iztok Rozman: Cilji so bili visoko postavljeni, mogoče je 
bilo glede na rezultate iz prejšnjih obdobij težko pričako-
vati finale, toda kljub temu smo bili le za las in slabše gol 
razlike finale. Lani je bila ta ekipa šele 13. letos pa peta 
in tudi to je nek napredek. 

Kje so največje pomanjkljivosti? 
Branko Tamše: Nastavili smo dober koncept za naprej. 
Rezerve so v fizični moči in mišični masi. Nekaj višine 
nam sicer manjka, ampak prišli bodo visoki igralci iz ka-
detskih vrst. Vsi še lahko napredujejo, precej bomo še 
delali na individualnih značilnostih in elementih. 
Tomaž Juršič: Trdo delo in bolj vestno izpolnjevanje na-
vodil. V tej generaciji je nekaj zelo nadarjenih fantov, ki 
bodo uspeli le ob pravilnem dojemanju športa. Nikoli ne 
delamo tako, da ne bi mogli še boljše.
Iztok Rozman: V tehničnem znanju in miselnosti doje-
manja in sprejemanja športa ter seveda količina in kva-
liteta treninga. 

MLADINCI 
M EKIPA T Z N P RAZLIKA T

1. RK CIMOS KOPER 22 17 1 4 765 : 649 35

2. RD MERKUR 22 16 2 4 770 : 634 34

3. RK GORENJE 22 16 1 5 749 : 677 33

4. RK TRIMO TREBNJE 22 16 0 6 734 : 645 32

KADETI
M EKIPA T Z N P RAZLIKA T

1. RD MERKUR 3 2 0 1 85 : 76 4

2. RK GORENJE 3 2 0 1 87 : 84 4

3. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 2 0 1 74 : 75 4

4. RK CIMOS KOPER 3 0 0 3 75 : 86 0

STAREJŠI DEČKI A - 5. mesto v DP 
STAREJŠI DEČKI B - 5. mesto v DP

MLAJŠI DEČKI A 
M EKIPA T Z N P RAZLIKA T

1. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 2 1 0 58 : 41 5

2. RK GORENJE 3 1 1 1 50 : 53 3

3. RK CIMOS KOPER 3 1 0 2 52 : 54 2

4. RK HRPELJE KOZINA 3 1 0 2 52 : 64 2

MLAJŠI DEČKI B – tolažilna skupina  
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Adnan Harmandič je član Gorenja že drugo sezono, 
potem ko se je lani pozimi preselil v Velenje iz Saraje-
va. Pred tem je bil zaradi podpisa pogodbe z Gorenjem 
nekaj mesecev suspendiran in tudi zaradi tega se je v 
prvem obdobju nekoliko lovil v formi. V zadnji sezoni 
sta se z Markom Bezjakom na poziciji organizatorja 
igre odlično ujela, reprezentant Bosne in Hercegovine 
pa v moštvu os igra vedno bolj vidno vlogo in prevzema 
veliko odgovornosti. Spoznajte ga v rubriki 26 hitrih.

1. Kdaj si začel trenirati in zakaj ravno rokomet? 
Nekaj časa sem vzporedno treniral košarko in rokomet. Pri ko-
šarki je bilo precej gneče, v rokometu sem odigral dobro na 
nekem turnirju, bilo mi je všeč in tako sem ostal. 

2. Pri katerem trenerju si se naučil največ? 
Pri Ismirju Brkiću v domačem klubu Zenica in Halidu Demiroviču 
v Bosni in reprezentanci. 

3. Za kateri klub bi v idealni situaciji najraje zai-
gral?
Za Barcelono. Gre za vrhunski evropski klub, mesto je ob morju 
in ima vse kar bi si želel za življenje. 

4. Najboljši igralec na svetu?
Nikola Karabitč, ker je najbolj popoln igralec na svetu. Igra tako 
obrambo kot napad, poleg tega pa vleče svojo ekipo k zma-
gam. 

5. Kaj je bolj pomembno, talent ali trdo delo?
50% - 50%. Bog ti da talent, od tebe pa je odvisno kako ga 
izkoristiš. 

6. Najlepši rokometni spomin in najbolj boleč? 
Najlepši je ko smo premagali Hamburg v Sarajevu, najslabši 
pa je suspenz v Bosni po podpisu pogodbe z Gorenjem in vse 
grde stvari ki so se mi po tem dogajale. 

7. Najboljša tekma v dresu Gorenja? 
Ne vem, težko bi se odločil. Mogoče tekme s Silkeborgom. 

8. Kaj ti pomenijo Šaleški graščaki?
Velika podpora. Mislim, da ima malo klubov v Evropi takšne na-
vijače. 

9. Si vraževeren in ali imaš posebne priprave 
pred tekmo?
Vedno imam isto majico in iste nogavice, tu pa tam jih tudi ope-
rem (ha ha). 

10. Največji komedijant v ekipi Gorenja je in 
zakaj? 
Jure Dobelšek in Aleš Sirk, ki sta vedno pripravljena na »što-
se«. 

11. Vzdušje v ekipi in njena najboljša lastnost? 
Vzdušje je tisto, ki dela ekipo dobro. Mi smo enotna skupnost, 
vsi smo isti, nihče ne izstopa. Družimo se in dihamo skupaj. 

12. Za koga navijaš v rokometu in ostalih športih? 
Za nikogar prav posebej, v nogometu pa za Barcelono. 

13. Idealen konec tedna je?
Prost vikend, ko me vsi pustijo na miru. 

14. Idealno jutro je?
Jutro brez treninga, mir, tišina, sonce, kavica in časopis. 

15. Sanjske počitnice? 
Kjerkoli na morju. Samo, da je toplo sonce in morje. 

16. Najljubši predmet življenja? 
Nisem posebno navezan na kakršnekoli predmete. 

17. Najljubše dejanje? 
Ko me je žena presenetila s trubači na najini poroki. 

18. Najljubši film, glasba, nanizanka, oddaja, 
knjiga?
Vsi filmi z Al PAcinom in Robertom de Nirom. Poslušam vso 
glasbo, najraje imam hip hop, R`n`B. Najboljša nanizanka je 
Ime mi je Earl. Vse športne oddaje. Knjiga: Vse od Tony Par-
sons. 

19. Stil oblačenja? 
Elegantno-športni.

20. Obvezna dnevna oprema brez katere ne greš 
nikamor?
Športni copati.

22. TV ali računalnik, koliko in zakaj (ne)?
Več TV. Zato, ker mi je lažje ležati na kavču z daljincem v roki. 

23. Kaj storiš, ko želiš, da bi te svet pustil pri 
miru?
Izključim telefon in grem na kakšen miren kraj. 

24. Najljubša jed in pijača?
Bosanski roštilj in koka kola. 

25. Na katero svojo lastnost se lahko vedno na-
jbolj zaneseš?
Mogoče delavnost in vztrajnost. 

26. Ljubezen je,
moja žena. 

26 Hitrih 26 Hitrih 
Adnan HarmandičAdnan Harmandič
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UVRSTITEV V FINALE JE NAJVEČJI USPEH RK GORENJE UVRSTITEV V FINALE JE NAJVEČJI USPEH RK GORENJE 

Hvala vam! Hvala vam! 
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