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Gorenje Velenje : Permski medvedi

sobota, 29. 11. 2014, ob 19.00



www.gorenje.si

ENERGIJSKO VARČNI APARATI  
IN DARILO OB NAKUPU
Akcija traja od 10. 10. 2014 do 31. 12. 2014!

Generacija pralnih in sušilnih strojev Gorenje SensoCare črpa navdih iz potreb 
uporabnikov, vodijo pa jo mnoga leta izkušenj. Vrhunsko tehnologijo povezuje z 
estetiko in rezultat je popoln gospodinjski aparat. Zahvaljujoč naprednim tehnološkim 
rešitvam ter senzorskemu upravljanju smo našli odgovor na ravnanje z različnimi 
vrstami perila, osredotočeni na varčevanje z energijo ter zaščito naravnih virov pa smo 
ponosni na visoko energijsko učinkovitost SensoCare aparatov.

Gorenje že 8 let najbolj zaupanja vredna blagovna znamka!



Po več kot dveh sezonah smo iz stare omare, ki jo je že pošteno 
prekrival prah, potegnili zadnji izvod 9-ke. Časopis izhaja pod 
okriljem RK Gorenje Velenje in je obiskovalcem/bralcem prina-
šal novosti iz rokometa. V lanski in predlanski sezoni so ose na-
stopale v ligi prvakov, ta pa je s strogimi pravili vsilila svoj bilten, 
ki je vseboval več reklam kot besedila. Ker je letos po tem, ko so 
Gorenju mali ehaefovski bogovi obrnili hrbet in mu z instantni-
mi izmišljenimi kriteriji zaprli pot v elitno ligo prvakov, smo se 
odločili, da 9-ko ponovno oživimo.
Naš cilj je, da vam pred vsako tekmo pokala EHF ponudimo 
karseda ažurne informacije, ki se dotikajo domače in gostujoče 
ekipe, da si lahko pogledate kakšno fotografijo in spoznate ka-
terega izmed velenjskih rokometašev. Novincev je veliko, zato 
materiala na bo zmanjkalo, prav tako pa vsake toliko iz Evrope 
prileti kakšna rumena novička vredna objave.
Ose so po izpadu iz lige prvakov zasedle mesto nosilca v tretjem 
krogu pokala EHF, žreb pa je poskrbel za precejšnje število sivih 
las. Poleg neznanega nasprotnika so ose za »nagrado« dobile 
še najdaljšo možno pot. Perm je od Velenja oddaljen približno 
3700 kilometrov, direktno pa se do tja pride zgolj z avtobusom. 
Čeprav je to rusko mesto precej veliko, šteje več kot milijon pre-
bivalcev, nima direktne povezave z Evropo. Tako so ose svojo 
pot v Rusijo začele z letališča Jožeta Pučnika, se ustavile v Mo-
skvi, kjer so postale za dobrih 8 ur, in nato nadaljevale pot do 
Perma. 
Na poti nazaj so imeli rokometaši večjo smolo, saj so morali v 
Moskvi čakati še uro dlje kot ob odhodu v Rusijo. V račun vze-
mimo še časovno razliko štirih ur in dobimo najboljšo možno 
kombinacijo, ki je poskrbela, da ose utrujenost čutijo še danes.
Glede na to, kako so Velenjčani začeli tekmovanje v pokalu EHF, 
sem prepričan, da nas čaka zanimiva izkušnja, ki bo v Rdečo 
dvorano ponovno pripeljala lepo število vrhunskih ekip. V vsej 
tej dobri zgodbi manjkaš samo še ti, zato te vabim da se nam 
pridružiš in da skupaj doseženo zastavljene cilje.

Črno-rumeno, kot eno!

KOLOFON: 
Devetka, mesečni časopis RK Gorenje Velenje, izhaja od leta 1997
Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, 
tel: 03 898 64 40, http://www.rk-gorenje.com/

Odgovorni urednik: Uroš Marolt
Urednika: Andrej Petrov, Tanija Rednak
Fotografije: Marko Oštir
Oblika in tisk: Gorenje I.P.C., d.o.o.
Naklada: 300 izvodov 
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črno rumeno kot eno
UVODNIK

9-10  IVaN sImONOVIĆ: intervju

13  mIchał Paweł szyba: intervju

15  mILOŠ bOžOVIĆ: intervju

17  21 hItrIh: Blaž Kleč

www.gorenje.si

ENERGIJSKO VARČNI APARATI  
IN DARILO OB NAKUPU
Akcija traja od 10. 10. 2014 do 31. 12. 2014!

Generacija pralnih in sušilnih strojev Gorenje SensoCare črpa navdih iz potreb 
uporabnikov, vodijo pa jo mnoga leta izkušenj. Vrhunsko tehnologijo povezuje z 
estetiko in rezultat je popoln gospodinjski aparat. Zahvaljujoč naprednim tehnološkim 
rešitvam ter senzorskemu upravljanju smo našli odgovor na ravnanje z različnimi 
vrstami perila, osredotočeni na varčevanje z energijo ter zaščito naravnih virov pa smo 
ponosni na visoko energijsko učinkovitost SensoCare aparatov.

Gorenje že 8 let najbolj zaupanja vredna blagovna znamka!

VsebINa:



Vsak delovnik

ob 7.30

www.radiocenter.si

Željudin
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št. dresa priimek in ime roj. višina teža pozicija

80 Bećiri Kristian 14.06.1994 202 cm 110 kg krožni

8 Burić Senjamin 20.11.1990 198 cm 100 kg krožni

27 Kleč Blaž 26.03.1986 183 cm 95 kg krožni

12 Burić Benjamin 20.11.1990 197 cm 97 kg vratar

22 Ferlin Klemen 26.06.1989 192 cm 95 kg vratar

32 Zaponšek Rok 30.10.1992 192 cm 85 kg vratar

77 Dujmovič Marko 16.09.1985 190 cm 95 kg levi zunanji

21 Špende Aleksander 24.07.1993 200 cm 85 kg levi zunanji

44 Nosan Mitja 09.01.1990 198 cm 98 kg levi zunanji

2 Božović Miloš 10.12.1994 198 cm 80 kg levi zunanji

5 Medved Niko 26.03.1990 182 cm 83 kg levo krilo

31 Gams Janez 08.11.1985 180 cm 83 kg levo krilo

23 Golčar Rok 23.12.1985 189 cm 87 kg desno krilo

24 Šoštarič Mario 25.11.1992 193 cm 87 kg desno krilo

30 Dobelšek Luka 12.01.1983 191 cm 90 kg srednji zunanji

20 Skube Staš 15.11.1989 176 cm 79 kg srednji zunanji

25 Papež Jernej 29.01.1991 190 cm 94 kg desni zunanji

3 Cehte Nejc 04.09.1992 196 cm 94 kg desni zunanji

18 Michał Paweł Szyba 18.03.1988 195 cm 92 kg desni zunanji

ekipa rK Gorenje Velenje
PreDstaVIteV eKIP
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št. dresa priimek in ime roj. višina teža pozicija

69 Aslanjan Samvel 23.02.1986 190 cm 91 kg desni zunanji

9 Dementjev Sergej 02.10.1987 192 cm 89 kg desni zunanji

8 Maksimov Pavel 09.04.1988 195 cm 92 kg krožni

11 Buzmakov Valentin 17.04.1985 196 cm 112 kg krožni

23 Čistobajev Dmitrij 23.12.1986 198 cm 103 kg levi zunanji

30 Bogdanov Dmitrij 22.03.1989 191 cm 87 kg levi zunanji

19 Orlov Jurij 21.08.1987 191 cm 95 kg levi zunanji

44 Soroka Igor 27.05.1991 182 cm 80 kg levi zunanji

26 Stepanov Denis 15.02.1985 184 cm 94 kg levi zunanji

25 Cokol Roman 01.04.1983 195 cm 100 kg levi zunanji

16 Ljovšin Igor 18.08.1974 198 cm 90 kg vratar

88 Popov Oleksandr 10.07.1985 198 cm 85 kg vratar

12 Sorokin Nikolaj 23.07.1982 195 cm 92 kg vratar

13 Makarov Dmitrij 31.01.1986 187 cm 93 kg srednji zunanji

33 Krivenko Oleg 23.08.1990 183 cm 75 kg srednji zunanji

7 Voronin Kiril 23.05.1989 180 cm 78 kg desni krilo

71 Šindin Aleksej 16.09.1981 173 cm 79 kg desno krilo

ekipa Permski medvedi
PreDstaVIteV eKIP
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Lepila in fugirne mase za keramiko

Preverite ugodno ponudbo v naši industrijski prodajalni ali pri naših trgovcih!

Cinkarna Celje
Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26, 3001 Celje

Telefon n.c.:    +386 (0)3 427 60 00
Grad. lepila in mase  +386 (0)3 427 62 35
Antikor. premazi:  +386 (0)3 427 62 37
Tehnične informacije:  +386 (0)3 427 63 49
Telefax:    +386 (0)3 427 62 96
www.cinkarna.si

SOF SOG
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IVaN sImONOVIĆ, NeKDaNjI sLOVeNsKI rePrezeNtaNt, 
se je PO KONčaNI KarIerI sPUstIL V brzIce treNersKIh 
VOD. PreD NeKaj sezONamI Ga je POt PrIPeLjaLa V 
VeLeNje, Kjer je KmaLU s sVOjO KarIzmO, zNaNjem IN 
ODNOsOm DO mLaDIh PreVzeL fUNKcIjO VODje mLajŠIh 
seLeKcIj. V LetOŠNjI sezONI Ima POD sVOjIm OKrILjem 
KaDetsKO eKIPO IN eKIPO starejŠIh DečKOV a . sPLOh 
sLeDNjI sO V LetOŠNjI sezONI zeLO UsPeŠNI, saj sO Na 
DeVetIh teKmah DOseGLI Kar Osem zmaG. 

Letos si prevzel mlajše selekcije oz. si postal koordinator. 
Kakšno je trenutno stanje pri mlajših selekcijah v 
Gorenju?
V klubu trenutno trenira okoli 130 otrok, razporejenih v deset 
starostnih skupin. Najmlajši so mlajši dečki C (2004), potem 
sledijo mlajši B (2003), mlajši A (2002), starejši B (2001), starejši A 
(2000), kadeti ('98 in '99) in mladinci ('97, '96). Treningi  starejših 
dečkov A potekajo trikrat tedensko, ob vikendih so tekme ali tur-
nirji (mlajši C), od letnika 2001 naprej imajo treninge vsak dan. 
Skupine so po številu varovancev velike, to je najbolj opazno pri 
najmlajših. Pri teh selekcijah, pa tudi pri vseh ostalih, se pojavlja 
problem pomanjkanja prostora za trening. Večino časa otroci 
preživijo na polovički igrišča, celo igrišče je na voljo enkrat ali 
dvakrat tedensko. Z mlajšimi selekcijami smo kljub težavam v 
lanski sezoni zasedli skupno 3. mesto v Sloveniji. To pomeni, da 
imamo strokovnjake tako v klubu kot rokometu nasploh. Roko-
met je zelo prepoznaven v Velenju in okolici, na novo vpisanih 
rokometašev je vsako leto dovolj, včasih je vpis zelo številen. 

Kakšne cilje si si zadal za prihodnost?
Cilji za prihodnost so dokaj jasni in jih lahko na kratko povza-
mem. Trenerska ekipa s pomočjo Mortena Siera mora ustvariti 
načrt dela z mladimi in pristopiti k izvajanju istega maksimalno 
odgovorno in brez čakanja. 

Ivan simonović
INterVjU

Katere so prednosti 
in slabosti 
selekcij Gorenja 
v primerjavi s 
selekcijami ostalih 
klubov?
Nikjer niso idealni 
pogoji, če pa kdo 
misli, da so, se moti. 
Velika prednost 
Gorenja je prav v 
podjetju Gorenje, ki je 
dolgoletni pokrovitelj 
kluba. Omogoča, da 
rokomet živi nemo-
teno, hkrati dviguje 
raven dela, število 
članov in kakovost 
igre članske selekcije. 
Tako se je tradicija rokometa v Šaleški dolini ohranila dobrih 60 
let in bo še dolgo obstajala. Vse je usmerjeno v prihodnost. Cilj je 
biti kakovosten in prepoznaven v rokometu še dolgo časa.

Ali lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo kakšnega 
rokometnega supertalenta?
Talentov ne primanjkuje nikoli, zlasti če govorimo o RK Gore-
nje. Supertalent se pokaže takrat, ko prehodi pot do članske 
selekcije. Imamo veliko nadarjenih rokometašev, nekateri so 
na začetku, drugi so v rokometu že 8 let. Imena in priimki bodo 
pomenili nekaj takrat, ko bodo ti na seznamih članske selekcije 
RK Gorenje in reprezentance Slovenije.

Ali so v Velenju primerni pogoji za razvoj?
Pogoji so dobri, lahko bi bili tudi boljši, ampak glede na to, v ka-

kšnem svetu živimo, bi lahko 
bili slabši, ali pa jih sploh ne bi 
bilo. Imamo na voljo dve šol-
ski telovadnici in našo Rdečo 
dvorano, torej tri igrišča. Veli-
ko klubov v regiji ima težave 
z temeljnimi potrebami, kot 
so igrišče, trenerji, oprema in 
prevoz – z eno besedo denar. 
Lahko smo veseli, da imamo 
telovadnice in toliko otrok. 
Čeprav se pogosto borimo za 
prostor, na treningih vedno 
znova ustvarjamo pozitivno 
energijo. Otroci so dokaz, oni 
so naše ogledalo in vse jasno 
pokažejo. Dobro in slabo. 
Prizadevamo si ostati v mejah 
dobrega. In smo v dobrem.
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www.as.si 080 11 10* Pogoji za koriščenje prihrankov so objavljeni na www.as.si.

AvtoSklenite krog varnosti.
In se pridružite krogu zadovoljnih!

30 % 
prihranek 
na novo avto zavarovanje*

Do 31. 12. 2014 lahko izkoristite 30 % prihranek ob sklenitvi novega: 

• zavarovanja avtomobilske odgovornosti za osebna vozila in/ali
• osnovnega B kasko zavarovanja osebnih vozil.

Prevzel  si kadetsko ekipo 
in ekipo STA . Kakšni so 
kratkoročni in dolgoročni 
načrti za ekipi in kakšni so 
tvoji cilji v tej sezoni.
Pri kadetih res gre za kratko-
ročni načrt, kajti letnik '98 bo 
prestopil v naslednji sezoni 
k mladinski selekciji. Vrniti se 
moramo k osnovam rokome-
ta: gibanje, tehnika podajanja 
in metanja ter razvoj ostalih 
individualnih sposobnosti. 
Začeli smo trenirati 3-2-1 
obrambo, kar je za kadete 
velika sprememba, glede na 
to, da so igrali v coni 6-0. To 
povzroča težave v procesu 
učenja, ampak menim, da 
nam bo v enem letu uspelo 
pripraviti otroke na tisto, kar 
jih čaka v mladinski selek-
ciji. Pri starejših dečkih A 
podoben proces poteka že 
dlje časa in ni takšnih težav. 
Dolgoročno je jasno, kaj je 
skrajni cilj. To je čim več kako-
vostnih igralcev iz domačega 
okolja v vrstah članske ekipe 
Gorenja.

Ali lahko katera od 
ekip v tej sezoni v vseh 
selekcijah poseže po 
medalji.
Seveda lahko. O tem ni 
dvoma. Največ obetajo letniki 
2000, 2003 in 2004. Ampak 
tako je zgodaj predvidevati, 
posebej če vemo, da je v 
ostalih letnikih skritega ogro-
mno potenciala. 
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Vsak dan Vam lahko pripravimo in dostavimo širok izbor okusnih jedi.

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., je največje gostinsko podjetje na območju savinjsko-šaleške regije. 

Prihodke družba ustvarja s pripravo malic za zaposlene v Gorenju in za trideset podjetij in zavodov izven poslovnega   sistema 
Gorenje ter z drugimi gostinskimi storitvami, ki jih opravljajo: Samopostrežna in Poslovna restavracija, Poslovno-konferenčni hotel 
Paka, Restavracija Vila Herberstein, Restavracija DK in Restavracija Golovec v Celju.  
Gorenje Gostinstvo izvaja catering po vsej Sloveniji in v posebej za to namenjeni Restavraciji pod Jakcem.                        

V  Velenju Gorenje Gostinstvo v Restavraciji Gaudeamus in jedilnici Medpodjetniškega izobraževalnega centra pripravlja malice za 
srednješolce Šolskega centra Velenje, je pa tudi ponudnik študentske prehrane in slaščičarskih izdelkov.
V podjetju je zaposlenih 170 delavcev.

Petdeset let izkušenj pri pripravljanju toplih obrokov med delom, izšolano gostinsko osebje in najsodobnejša gostinska 
oprema Gorenju Gostinstvu omogočajo, da po konkurenčni ceni dostavlja odlične malice podjetjem in zavodom v savinjsko-
šaleški, celjski in koroški regiji.

Za poslovna in osebna praznovanja             Za pripravo vseh oblik izobraževanja          Za velike prireditve, srečanja, poroke
Tel.: 03 896 1400                                             Tel.: 03 898 0700                Tel.: 041 745 216

Restavracija Vila Herberstein                 Poslovno-konferenčni hotel Paka                   Restavracija pod Jakcem

Želite imeti dobro toplo malico?

Gorenje Gostinstvo, d.o.o.

www.gorenjegostinstvo.si

www.gorenjegostinstvo.si



fOtOGaLerIja: ceLje–GOreNje
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raD bere KNjIGe, Še Najraje bIOGrafIje IN DejstVa O 
VeLIKIh ŠPOrtNIKIh. V VeLeNje je PrIŠeL sam, zatO mU 
Precej časa OstaNe tUDI za fILme IN KUhaNje. PraVI, 
Da raD KUha, a se zahteVNejŠIh jeDI IzOGIba. raD jé 
DObrO IN PrePrOstO, zatO se Na NjeGOVem jeDILNIKU 
raDa zNajDe POLNa DOza VItamINOV IN beLjaKOVIN. 
meD NjeGOVImI NajLjUbŠImI jeDmI sO razLIčNe sOLate, 
PIŠčaNec IN testeNINe. PrI GLasbI NI IzbIrčeN, POsLUŠa 
Vse, saj meNI, Da se V VsaKI zVrstI NajDe NeKaj 
DObreGa. je sPrOŠčeN, VeDNO NasmejaN IN sPaDa 
meD OKrePItVe, OD KaterIh sI GOreNje V PrIhODNOstI 
VeLIKO Obeta. PreDstaVLjamO Vam mIchała szybO.

Tvoji rokometni začetki?
Z rokometom sem se začel ukvarjati precej pozno. Okoli dvanaj-
stega leta sem se pridružil šolski ekipi, tam me je opazil trener, 
me povabil na treninge, ki pa so mi bili resnično všeč. Nato sem 
odšel na študij v Puławy, kjer sem se pridružil profesionalni ekipi 
in tam ostal kar nekaj let. 

Kako se počutiš v Velenju?
Počutim se resnično odlično. Velenje je lepo mesto, še posebej 
poleti in ljudje so prijazni. Ni veliko,  vendar je vse, kar potrebu-
jem, tukaj. Je precej podobno Puławyju, ki je tako kot Velenje 
zraslo ob večjih tovarnah, poleg tega pa imajo tudi tukaj ljudje 
radi rokomet.

Kaj se je izkazalo za najtežje, odkar si tukaj?
Slovenščina . Čeprav so določene besede podobne in jih 
uporabljamo tudi na Poljskem, je to vseeno najtežja stvar. V tem 
trenutku že poznam kar nekaj besednih zvez in stavkov, največ 
težav pa mi povzroča govorjenje. Trudim se in sem na dobri poti, 
drugače pa, če pogledam na prihod v Slovenijo kot celoto, do 
sedaj nisem imel posebnih težav.

michał Paweł szyba
INterVjU

Kako se počutiš v ekipi?
Zelo dobro. Soigralci so prija-
zni in pri vsaki  stvari prisko-
čijo na pomoč. Smo mlada 
ekipa in smo željni dokazo-
vanja, zato vsak od nas da na 
treningu vse od sebe, in to je 
najboljša pot, da postanemo 
najboljši.

Pričakovanja v pokalu EHF?
Pričakujem dobre tekme in napredovanje. Če bomo v vsako 
tekmo krenili maksimalno, potem mislim, da se lahko znajdemo 
v finalu. Vendar je do tja še dolga pot. Najprej moramo odpraviti 
Ruse, potem pa gremo naprej.

Kaj pa državno prvenstvo?
V državnem prvenstvu si želimo zmagati na vsaki tekmi in na 
vsaki damo vse od sebe. Na trenutke imamo še probleme s kon-
centracijo in nismo še stoodstotni vseh 60 minut, a mislim, da na 
velikih tekmah, kot so tiste s Celjem, ne bo problem.

Precej daleč si od družine. Kako ohranjaš stike z njo?
Za komunikacijo z družino uporabljam Skype, mislim, da je to 
najboljša in najpreprostejša rešitev. Največ se pogovarjam z 
bratom in prijatelji, pogovarjal pa bi se tudi s punco, a za iskanje 
še nisem imel časa  (smeh). Mogoče pa kakšno spoznam tukaj v 
Velenju, se nikoli ne ve. 

Kam želiš, da te odpelje rokometna pot?
Trenutno sem v Velenju in moja želja je, da tu odigram po naj-
boljših močeh in da se še razvijem. Misli mi ne uhajajo k mojemu 

naslednjemu klubu, a če si 
dovolim sanjariti, mislim, da bi 
izbral Barcelono. Legendaren 
klub v prelepem mestu. Poleg 
tega pa tam domuje tudi moja 
najljubša nogometna ekipa.

Kdaj si bil nazadnje na 
Poljskem?
Pred kakšnimi tremi tedni. To 
je bil moj tretji obisk, odkar 
sem v Velenju, in želim si, da 
bi se ponovno vrnil decem-
bra. Upam, da me bo trener 
reprezentance vpoklical na 
priprave za svetovno prven-
stvo v Katarju.
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Kako se počutiš v Velenju?
V Velenju je zelo lepo. Dolgo časa sem bil ločen od družine, pot 
od Španije v Črno goro je zelo dolga, zato je s tega vidika pri-
hod v Velenje zame prednost. Med Velenjem in mojim domačim 
krajem je veliko podobnosti, sploh jezik mi je bližji, kar pomeni, 
da se tukaj avtomatsko počutim bolj domače, kot pa sem se v 
Španiji. Preko nekaterih mojih prijateljev, igralcev, ki poznajo 
Velenje, in nekaterih tukajšnjih ljudi sem dobil nasvete, s kom 
naj se povežem in kdo mi bo pomagal, zato je bilo prilagajanje 
še toliko lažje.

Kako dolgo si živel v Španiji?
Štiri leta. Pri petnajstih sem zapustil dom in odpotoval v Špa-
nijo. Prvo leto sem imel največ težav. Vse je bilo novo, nisem 
poznal jezika, navad, a ko sem padel v sistem, spoznal jezik, 
okolico, domačine, pa moram reči, da mi je bilo lepo.

Torej obvladaš špansko?
Po štirih letih pa že moram nekaj znati. Na začetku sem v ekipi 
še imel nekaj igralcev s področja bivše juge, a ko so ti odšli, sem 
se moral naučiti jezika. Na koncu se je to izkazalo za eno boljših 
izkušenj, saj sem dobil nov krog prijateljev.

Znano je, da so propadu Ciudad Reala oziroma Atletico 
Madrida sledili drugi klubi. Kaj se je dogajalo s tvojim 
klubom?
Res je. Ostala je Barcelona, ki nima pravega tekmeca, krizo pa so 
dobro prebredli še nekateri drugi klubi. Najbolje kaže La Rioji, ki 
ima konkurenčno ekipo. Dobili so nekaj novih sponzorjev, obdr-
žali boljše igralce, poleg tega pa imajo za prihodnost zastavlje-
ne cilje. Tukaj so še Granollers in Huesca, ki so še dokaj stabilni, 
ostali pa so že doživeli ali pa jih še čaka podobna usoda, kot jo 
je doživel Atletico Madrid.

Glede na to, kako dolgo si bil v Španiji in zelo dobro 
poznaš sceno, ali lahko navedeš kakšne vzporednice 
oziroma razlike med špansko in slovensko ligo.
Največja in takoj opazna razlika je, da večina španskih klubov, 
ki nastopa v prvi ligi, prihaja iz velikih mest. Ta imajo kapital in 

V NasLeDNjem INterVjUjU Vam PreDstaVLjamO mILOŠa bOžOVIča. Gre za IGraLca 
IN rePrezeNtaNta črNe GOre, KI je sVOje rODNO mestO zaPUstIL že PrI PetNajstIh 
IN ODŠeL s trebUhOm za KrUhOm V ŠPaNIjO. ObDObja V ŠPaNIjI, KI sO Ga 
zazNamOVaLI VzPONI IN PaDcI, se sPOmINja z NasmehOm Na UstIh, sam Pa PraVI, 
Da se je marsIčesa NaUčIL IN Da je bILa tO zaNImIVa IzKUŠNja.  
zNaNO je, Da se V DežeLI bIKObOrbe IN fLameNKa Ne ceDIta Več rOKOmetNa meD 
IN mLeKO, zatO sO PreOstaLI eVrOPsKI KLUbI LahKO V sVOje Vrste PrIPeLjaLI 
ObetaVNe rOKOmetaŠe, KOt je tO stOrILO GOreNje.
V GOreNjU Še NI POKazaL VseGa, Kar zNa, a VerjamemO, Da bO mILOŠ KmaLU 
DOzOreL. KaKOVOst mLaDeGa sreDNjeGa zUNaNjeGa NI sPOrNa. čePraV je Še 
mLaD, je Na NeDaVNIh KVaLIfIKacIjah s črNOGOrsKO rePrezeNtaNcO srbOm zabIL 
Kar ŠtIrI GOLe, V GOreNjU Pa se Še NI POVsem NaŠeL. 

miloš božović
INterVjU

pisarna kluba lažje najde finance, kot pa tukaj v Velenju, ko gre 
za mali kraj. Živimo v času, ko je denar zelo pomemben faktor v 
športu, vendar slovenski klubi dokazujejo nasprotno. Z nižjimi 
proračuni so zelo konkurenčni in mislim, da so prva tri sloven-
ska moštva, če izvzamemo Barcelono, ki je močnejša, enakovre-
dna prvim trem španskim ekipam.

Gorenje te je pripeljalo kot mladega in obetavnega 
igralca. Kako se počutiš v ekipi?
S prihodom v Velenje sem začel pisati novo poglavje v življenju. 
Še vedno iščem mesto v ekipi, še vedno se prilagajam. Ko prideš 
v že izoblikovan kolektiv, se moraš izoblikovati tako, da ustrezaš 
sestavi ekipe. Začutiti moraš ekipo in zadihati z njo. Ko ti to 
uspe, potem si uradno del kolektiva. 

Prvo tekmo v Rusiji ste dobili, sedaj je pred vami 
povratni obračun. Kaj pričakuješ?
S prve tekme smo v Velenje prinesli tri pomembne gole predno-
sti. Čeprav smo tam zmagali, se ekipa iz Perma ne bo kar tako 
predala, zato pričakujem težko tekmo. Čeprav v Rusiji obramba 
ni bila na najvišjem nivoju, nam je vseeno uspelo zmagati, in če 
odpravimo težave v obrambi, potem sem prepričan, da bomo 
nadaljevali v pokalu EHF.

Čeprav Permski medvedi ne spadajo med zveneča 
imena rokometa, bodo vseeno dovolj zanimivi, da bodo 
v Rdečo dvorano pripeljali kakšnega gledalca več kot 
na tekme državnega prvenstva. Se veseliš polne Rdeče 
dvorane?
Vsakemu je užitek igrati pred velikim številom ljudi. Do sedaj 
sem videl, kaj lahko pripravijo graščaki, soigralci pa so mi pove-
dali, da je včasih – sploh na tekmah s Celjem – vzdušje neverje-
tno. Upam, da bo tudi na tej tekmi tako in da bo dvorana pokala 
po šivih.

V državnem prvenstvu se vam je kljub desetim zmagam 
večkrat zgodilo, da so se v igro prikradla nihanja. Kaj je 
vzrok teh nihanj?
Mislim, da gre za precej normalno stvar. Nova sezona, novi 
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igralci in na koncu je verjetno 
še na vso situacijo vplivala 
odločitev EHF-a, da Gore-
nje ne bo nastopilo v ligi 
prvakov. Ekipa je pričakovala 
težke tekme na več frontah in 
ne samo v državnem prven-
stvu. Verjetno je to tudi lahko 
razlog, da na tekmi motiva-
cija ni na najvišjem nivoju in 
potem pride do nihanj. Ekipa 
je podrejena cilju – naslo-
vu državnega prvaka, vsi 
vlagamo vse napore v to, da 
postanemo najboljši. Mislim, 
da bo sedaj, ko smo vstopili 
v hitrejši ritem, tudi forma 
konstantnejša in da bomo šli 
še samo navzgor. 

Rekel si, da ste ekipno 
podrejeni cilju, da osvojite 
naslov državnega prvaka. 
Je po tvoje to uresničljiv 
cilj?
Mislim, da je. Najprej moramo 
priti do finalnih tekem, tam 
pa se bomo »stepli«. 

Kaj pa zaključni turnir v 
pokalu EHF?
Nikoli se ne ve. Korak za kora-
kom se daleč pride, a vseeno 
priznam, da si po tihem želim 
nastopiti na zaključnem 
turnirju. Ekipno še nismo na 
najvišjem nivoju, a po občut-
kih nam manjka zelo malo, da 
pridemo do točke, ko bomo 
rušili pred seboj.
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1  Ko si bil mlajši in si 
naredil neumnost, komu si 
povedal?
Nikomur, skrivnost sem obdr-
žal zase. ;)

2  Sanjski avto?
Range Rower.

3  V nogometu navijaš za:
Nogometni klub Milan.

4  Če ne bi bil rokometaš, 
bi postal:
Teniški igralec ali smučar.

5  Vzdevek? Kdo ti ga je 
dal in zakaj.
Ko sem začel trenirati s prvo 
ekipo v Preventu, me je David 
Špiler prvi začel klicati Kličko. 
Verjetno zato, ker imam bolj 
boksarski nos. :)

6  Kaj bi naredil z 
jackpotom?
Del bi takoj porabil, del razde-
lil med ljudi, ki jih imam rad, in 
del pametno investiral – vložil.

7  Tvoja najboljša fraza, ki 
si jo uporabil pri dekletu?
Nimam najboljše fraze, odvi-
sno od situacije in dekleta. ;)

8  Si vraževeren? Kako?
Pred tekmo vedno obujem 
najprej levi copat, pa malo 
pred začetkom, tudi če imam 
dobro zavezane copate, si jih 
še enkrat odvežem in zave-
žem. :)

9  Verjameš v ljubezen na 
prvi pogled?
Ne verjamem. 

10  Kateremu igralcu bi 
zaupal glavno vlogo, če 
bi posneli film o tvojem 
življenju?
Hm ...
Komedija: Adam Sandler.
Akcija: Liam Neeson.

11   Katera igralka bi igrala 
tvojo partnerko?
Komedija: Cameron Diaz.

12  Hitra hrana?
V življenju se je treba tudi kdaj 
pregrešiti. :)

13  Hišni ljubljenček. 
Kateri?
Pes, ker je človekov najboljši 
prijatelj.

14  Kuhaš in kaj najraje?
Vsak dan si skuham kosilo, 
največkrat testenine na več 
načinov.

15  Katera zgodovinska 
oseba bi bil?
Mogoče veliki osvajalec oze-
melj, general, cesar Napoleon 
Bonaparte ...

16  Človek ne jezi se ali 
monopoli?
Človek ne jezi se, ker je prej 
konec. :)

17  Koliko jezikov govoriš 
in katere?
Srbohrvaško in angleško.

18  Najpomembnejši 
datum v tvojem življenju?
27. 6. 2014, ko sem se poročil.

19   Česa se na smrt bojiš?
Nepredvidljive bolezni.

20   Povej nam en vic. 
Mujo se odloči prebeliti stano-
vanje. Spomni se, da je Haso, 
ki stanuje nad njim v enakem 
stanovanju, stanovanje prebe-
lil lani, in ga vpraša: 
“Haso, koliko barve si kupil?” 
“50 kil.” 
Mujo kupi 50 kg barve in pre-
pleska stanovanje. Ko konča, 
pravi Hasotu: 
“Haso, kako si pa ti pleskal, 
meni je ostalo 35 kil barve!” 
Haso: “Meni tudi.” :)

21   Gotovina ali kartica?
Gotovina.

blaž Kleč
21 hItrIh
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