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RK Gorenje Velenje :

Haslum Håndballklubb (NOR)

Velenje, 21. 2. 2015, ob 20.30

Rdeča dvorana Velenje



GURMANSKI 
UŽITKI V UDOBJU 
VAŠEGA DOMA
Gorenje Sous-vide ponuja preprost način za pripravo gurmanske hrane doma. Tih, 
enegijsko učinkovit in popolnoma avtomatski kuhinjski pomočnik omogoča uporabo 
tehnike kuhanja sous-vide kadarkoli in komurkoli. Zahvaljujoč aparatu Gorenje Sous-
vide lahko pripravite meso, ribe, sadje, zelenjavo ali celo sladice popolno kot v vrhunski 
restavraciji. Če želite skuhati veliko družinsko kosilo ali romantično večerjo za dva, bo 
priprava hrane s kuhalnikom Gorenje Sous-vide enostavna in brez stresa.

Uporaba je preprosta – vakuumsko zapakirate meso, zelenjavo, ribo ali kakšno drugo 
živilo, ki mu po želji dodate začimbe ter vstavite v Sous-vide kuhalnik, ki nato sam 
poskrbi za vse ostalo, vi samo določite želen čas kuhanja. Za hrustljavo skorjico zrezek 
na koncu lahko še na hitro popečete na žaru in specialiteta je pripravljena!

Hrano po končanem kuhanju lahko tudi 
popečete.

Za enostavno vakuumiranje hrane.

www.gorenje.si
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Prah okoli SP se še ni povsem polegel.  Francozi so si zasluže-
no vzeli naziv najboljših na svetu, o uvrstitvi ostalih ekip pa bi 
se dalo polemizirati. Slovenci so končali na osmem mestu, kar 
je glede na zadnje svetovno prvenstvo, ko so s četrtim mestom 
prišli do najboljše uvrstitve, rahlo razočaranje. No, razočaranje 
za tiste, ki so prvenstvo začeli spremljati v osmini finala. Če ima 
Slovenija na mestu srednjega zunanjega neomejen vir kakovo-
stnih igralcev, pa so predvsem zunanji položaji kritični in to je 
palica, ki je Slovenijo to prvenstvo tepla. V ekipi ni bilo Mačk-
ovška in Bilbije, ki bi lahko v ključnih trenutkih potegnila voz. 
Potem je bil tu še Cehte, čigar nastop je bil neznanka še njemu 
samemu, kaj šele selektorju, navsezadnje so tukaj še poškod-
be, ki so se zgodile med prvenstvom. Kaj hočemo več, ko pa je 
klop krajša od povprečnega vikenda. Fantje so naredili vse, kar 
so lahko, in osmo mesto na koncu je čisto zadovoljivo. Bodo pa 
naslednjič boljši. Upajmo.
 

Svetovno prvenstvo pa se v Gorenju ne vrti samo okoli Slovenije, 
ampak smo zaradi bratov Burić in Szybe spremljali tudi bosansko 
in poljsko reprezentanco. Bosanci so prvenstvo končali na 20. me-
stu, medtem ko je Szyba poskrbel, da se lahko v klubu pohvalimo 
z bronastim odličjem. Poljak je bil na tekmi za tretje mesto z osmi-
mi zadetki strelec ekipe, za nameček pa je svoji reprezentanci v 
zadnjih sekundah z golom priskrbel podaljšek. Pohvale vredno.

Pa če se še malo vrnemo h Gorenju. Ose so odlično oddelale pri-
pravljalno obdobje. V prijateljskih obračunih poražene niso bile, 
kar je pred nadaljevanjem izjemnega pomena. Prvo tekmo sku-
pinskega dela pokala EHF so že odigrale, sedaj je pred njimi Ha-
slum, ki pa ne bi smel biti prevelik zalogaj. Po dobrem mesecu 
počitka se bomo torej zopet videli v dvorani in v živo spremljali 
rokometno tekmo. Glasilke so spočite, dlani od ploskanja in navi-
janja tudi, tako da se nam danes obetata bučno ozračje v dvorani 
in bodrenje naših os. Skupaj pokažimo Norvežanom, kaj pome-
ni: »Črno-rumeno kot eno, pod velenjsko zastavo, po zmago zdaj 
gremo, roke v zrak, na parketu je prvak.«

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 

DOMAČIN GOST DATUM URA TEKMOVANJE KRAJ PRENOS

GORENJE VELENJE HASLUM HANDBALL 21.02.2015 20.30 EHF–Pokal Rdeča dvorana Sport Klub

GORENJE VELENJE IZOLA 24.02.2015 19.00 1. NLB Leasing liga Rdeča dvorana

GORENJE VELENJE PFADI WINTERTHUR 08.03.2015 19.00 EHF–Pokal Rdeča dvorana Sport Klub

GORENJE VELENJE TRIMO TREBNJE 11.03.2015 19.00 1. NLB Leasing liga Rdeča dvorana

GORENJE VELENJE HAMBURG 14.03.2015 20.30 EHF–Pokal Rdeča dvorana Sport Klub

Napovednik tekem:

3

Novim zmagam naproti
UVODNIK

9  MIcHał Paweł Szyba: intervju

13  RObI LaINŠČeK: intervju

15-16  DeJaNa STeVaNOVIĆ: intervju

17  21 HITRIH: Benjamin in Senjamin Burić
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Vsak delovnik

ob 7.30

www.radiocenter.si
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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

28 Matic Vrečar 28.02.1989 195cm 120 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

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



6

Te
le

ko
m

 S
lo

ve
ni

je
, d

.d
., 

Lj
ub

lja
na

www.telekom.si

ŽELJE,
KI JIH JE 
VREDNO
URESNIČITI

TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1



7

Te
le

ko
m

 S
lo

ve
ni

je
, d

.d
., 

Lj
ub

lja
na

www.telekom.si

ŽELJE,
KI JIH JE 
VREDNO
URESNIČITI

TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1TS_BB_Xmas Devetka_RK_Velenje 210x297.indd  19. 11. 14  13:06  STRAN 1

št. dresa priimek in ime roj. višina teža pozicija

1 Aasheim Havard 10.01.1994 / / vratar

7 Andreassen S. 08.04.1996 191 cm 75 kg zunanji

6 Barthold Sebastian 27.08.1991 184 cm 88 kg levo krilo

20 Berens Jonathan Bjørnskau 24.03.1994 192 cm 75 kg srednji zunanji

10 Brännberger Christoffer 29.12.1990 200 cm 105 kg krožni

14 Gjøen Jakob 22.07.1993 182 cm 83 kg desno krilo

19 Johannesen H. 27.04.1994 195 cm 87 kg desni zunanji

1 Mamelund Erlend 01.05.1984 198 cm 99 kg levi zunanji

24 Mehl Knut Nikolai Folkvord 25.05.1995 185 cm 91 kg krožni

81 Patriksson Joakim 07.05.1986 188 cm 90 kg srednji zunanji

21 Pedersen August Baskar 24.06.1994 / / levo krilo

5 Røe Anders 04.07.1988 193 cm 95 kg zunanji

18 Sandvik Edvard Bjerkengen 13.04.1994 192 cm 96 kg levi zunanji

8 Schoenningsen S. 21.02.1996 192 cm 91 kg desni zunanji

23 Skarpenes Petter 25.08.1993 186 cm 80 kg desno krilo

2 Soendena Magnus 09.10.1991 182 cm 79 kg desno krilo

9 Tennfjord Vegard Søerlie 05.07.1994 188 cm 89 kg krožni

16 Tjemsland Trond 16.07.1987 188 cm 100 kg vratar

ekipa Haslum Håndballklubb
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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VeDNO NaSMeJaNI POLJaK, TUDI PO TeM, KO Se Je Na 
NeDaVNeM SVeTOVNeM PRVeNSTVU OKITIL z bRONaSTO 
MeDaLJO, OSTaJa SKROMeN. TeKMa žIVLJeNJa, za 
KaTeRO UPa, Da NI zaDNJa TaKŠNa, MU bO VSeKaKOR 
OSTaLa V LePeM SPOMINU. PRaVI, Da Je bRON VReDeN 
zLaTa, SeDaJ SI Pa z GOReNJeM žeLI Še eNO PRaVO zLaTO.

Kakšen je občutek, ko si med tremi najboljšimi na svetu?
Občutek je fantastičen. Sploh na zaključni prireditvi, ko imaš 
medaljo okoli vratu in se zaveš, da se vse to zares dogaja.

Prvi občutek po tem, ko si v zadnjih sekundah s svojim 
zadetkom Poljski omogočil podaljšek?
Ko mi je Michał Jurecki podal, nisem kaj preveč razmišljal. Vrgel, 
zadel, vse ostalo pa je za menoj prišlo kasneje. Vesel sem, da mi 
je trener zaupal, še bolj pa sem vesel, da sem priložnost izkoristil 
ter s tem ekipi vlil še moči za podaljšek.

Novinarji so tvoj zadetek označili za odločilnega.
Večkrat sem zasledil to, vendar sam osebno nisem takšnega 
mnenja. Vsi zadetki so bili pomembni. Če pred tem ne bi igrali 
dobro, ne bi na koncu imeli takšne priložnosti.

Bi označil to tekmo za najboljšo v tvojem življenju?
Da. To je zame v državnem dresu najboljša tekma. Upam, da ne 
zadnja.

Že kakšne ponudbe iz tujine?
Trenutno sem v Gorenju in se zgolj osredotočam na vsako nasle-
dnjo tekmo.

Michał Paweł Szyba
INTeRVJU

Kaj pa domači pravijo o tekmi?
Ta tekma je bila tudi za domače posebna. Res je, da me spremlja-
jo vsako tekmo, ne glede na to, kje igram, ampak vseeno mislim, 
da jim bo ta še posebej ostala v lepem spominu.

Kaj ta medalja tebi osebno pomeni?
Je trenutno najpomembnejša stvar v moji športni karieri. Zame 
in tudi za mojo ekipo je ta medalja kot bi bila iz zlata. Od začetka 
prvenstva do konca, vsako tekmo, vsako sekundo smo garali in 
dokazali, da če verjameš, si želiš in trdo garaš, se ti sanje uresni-
čijo.

Če ti kdo ponudi milijon evrov, bi jo zamenjal?
Ne!

Kako se je ekipa Gorenja 
odzvala na dosežek 
poljske ekipe?
Čestitke so deževale z vseh 
strani in občutek je bil fanta-
stičen. Zahvaljujem se vsake-
mu posebej za podporo.

Kakšni so cilji poljske 
reprezentance na 
naslednjih velikih 
tekmovanjih.
Želim si, da bi bila naslednja 
moja medalja zlata, ampak ne 
z reprezentanco, zdaj je čas, 
da jo osvojimo z Gorenjem.
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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.
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Restavracija Vila Herberstein Velenje

Zaupajte gostinske storitve Gorenju Gostinstvu!

Gorenje Gostinstvo, d.o.o.  03 899 1000
Hotel Paka  03 898 0700 

Vila Herberstein  03 896 1400 
Restavracija DK  03 897 1108 

Restavracija Golovec Celje  03 490 3242 
Catering  041 745 216 

Samopostrežna  restavracija  03 899 1282
Restavracija pod Jakcem  041 745 216

Poslovna restavracija  03 899 1754 
Jedilnica MIC  03 896 8218

Restavracija Gaudeamus  03 899 1282 
Slaščičarna HP  03 898 0723

Poslovno-konferenčni Hotel Paka Velenje

www.gorenjegostinstvo.si



fOTOGaLeRIJa: 

Foto: Boštjan Selinšek
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Katero ekipo treniraš, kako je 
starostno sestavljena?
Treniram ekipo starejših dečkov B. V ekipi 
trenira šestnajst dečkov, rojenih leta 2001.

Si to ekipo dobil letos ali ste skupaj že 
od prej? 
To ekipo sem treniral že v sezoni 2013/14, 
tako da smo sedaj skupaj drugo leto.

Kaj so prednosti in slabosti tvoje 
ekipe?
Prednost vidim v tem, da je v ekipi kar ne-
kaj visokoraslih fantov. Slabost pa je v tem, 
da je nekaj igralcev kasneje začelo trenirati 
rokomet in imajo nekoliko več problemov 
pri osnovnih vajah kot ostali fantje.

Ali lahko izpostaviš kakšnega igralca, 
ki ima potencial postati naslednja 
rokometna zvezda?
V ekipi je nekaj igralcev, ki kažejo določen 
potencial, da bi pa postali rokometne 
zvezde, pa je še nekoliko hitro govoriti.

Na katerem delu igre boš letos naredil 
največji poudarek in zakaj?
V letošnji sezoni bom največ treningov 
posvetil naletu, podajam in različnim stre-
lom, pa tudi obramba ne bo na stranskem 
tiru.

Kakšni so rezultatski načrti za to 
sezono, koliko je v svoji starostni 
kategoriji pomemben rezultat?
Načrt za letošnjo sezono je izboljšanje 
uvrstitve iz prejšnje, ki je 13. mesto v 
državnem prvenstvu. Vendar pa v tej sta-
rostni skupini rezultat ni na prvem mestu.

Kako imaš zastavljene treninge, 
kolikokrat na teden trenirate?
Treninge imam zastavljene zelo raznoliko. 
Fantom želim približati rokomet skozi šte-
vilne igre. Ne sme pa manjkati niti drugih 
elementov, kot so atletika, motorika in 
moč. Tako skušam skozi teden pripraviti 
treninge, ki vsebujejo različne vsebine. 
Fantje trenirajo petkrat tedensko, ob 
sobotah pa igrajo tekme.

Kakšni so tvoji cilji za prihodnost, če 
ostaneš s to ekipo?
Fante bi rad naučil, da bi uspešno in spro-
ščeno igrali rokomet s consko obrambo 
na lastni polovici igrišča. V napadu pa naj 
bi se znali smotrno odkrivati, preigravati, 
streljati na vrata in uspešno podajati žogo. 
V obrambi pa učinkovito kriti in spremljati 
napadalca ter ga ustavljati s telesom. 
Pravilno se postaviti in gibati v obrambi in 
napadu. Pravilno se gibati v protinapadu, 
podajati iz naleta v zaporedju. V napadu 
križati, streljati z različnih položajev iz 
skoka in tal.

RObI LaINŠČeK, NeKDaJ IGRaLec, DaNeS Pa TReNeR, KI SVOJe bOGaTe 
IzKUŠNJe PReNaŠa Na MLaJŠI ROD. V GOReNJU DeLUJe že PReceJ ČaSa IN Ne 
DVOMIMO, Da Se bO RazVIL V UGLeDNeGa TReNeRJa. TReNUTNO VODI eKIPO 
STaReJŠIH DeČKOV b, S KaTeRO Je TReNUTNO PO TReH TeKMaH Na 7. MeSTU 
POLfINaLNe SKUPINe b.

Robi Lainšček
INTeRVJU
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Kakšni so občutki ob dejstvu, 
da si v klubu edina predstavnica 
nežnejšega spola v trenerski vlogi?
Tega dejstva ne dojemam kot nekaj po-
sebnega. Zame je pomembno le, da smo 
trenerji strokovni, kompetentni, odgovor-
ni, pravični in dosledni pri svojem delu. 
Za dobro komunikacijo z vsemi deležniki 
v »rokometni igri« pa je dobro, da premo-
remo še kanček čustvene inteligence. 

Katero ekipo treniraš in koliko fantov 
je v njej?
Treniram najmlajšo in najštevilčnejšo 
skupino fantov. Trenutno imam na sezna-
mu 30 dečkov, ki smo jih razdelili v dve 
tekmovalni ekipi: ekipo mlajših dečkov B 
(2003) in ekipo mlajših dečkov C (2004).

V delo si dobila najmlajše člane, ki pa 
so verjetno precej bolj dovzetni za 
nova znanja kot starejši?
Vsekakor. V veliko veselje je delati z mla-
dimi, saj so kot gobe, ki odlično vpijajo 

nova znanja in nasvete. So zelo motivirani 
in vedno pripravljeni na nove izzive. Tudi 
čustva, ki jih izražajo, so pristna in ti seže-
jo do srca. Je pa res, da predvsem orga-
nizacijsko in disciplinsko vedenje pri tej 
starostni skupini zajema od trenerja več 
energije, komunikacije in iznajdljivosti. 

Kako pristopaš k treningom?
Načeloma pristopam integralno in usmer-
jeno k igri. Zdi se mi, da je za to skupino 
ta oblika najbolj funkcionalna. 

Glede na številčnost gre verjetno za 
precej glasno skupino?
Na začetku je bilo kar nekaj težav in manj 
aktivnih treningov na račun discipline. S 
časom pa smo se »ujeli« in postavili mej-
nike primernega obnašanja. Zdaj je manj 
težav, treningi so aktivnejši, vemo, kdaj se 
poslušamo in kdaj je čas tudi za »debato«.

Z najmlajšimi si trenutno 
nepremagljiva. Do sedaj na štirih 
turnirjih nisi utrpela niti enega 

poraza.
Res je, z najmlajšimi še nismo izgubili 
tekme. V letošnji tekmovalni sezoni prvič 
tekmujejo MD C, vendar neformalno. Po-
membno je tudi, da smo z leto starejšimi 
MD B zasedli odlično 2. mesto v skupini, 
ki nas vodi v polfinalno skupino. 
Torej, na 22 tekmah smo dosegli 19 zmag 
in 3 poraze. 

Kaj je prvo, kar naučiš novince?
Manipulacij z žogo (držanje, pobiranje, 
lovljenje, podajanje, vodenje žoge ...) in 
rokometnih pravil.

Je eDINa TReNeRKa V RK GOReNJe VeLeNJe. za SebOJ IMa DOLGOLeTNe 
IzKUŠNJe, SaJ Je VeČINO žIVLJeNJa PRebILa Na PaRKeTU, SeDaJ Pa zNaNJe 
PReNaŠa Na NaJMLaJŠe ČLaNe RK GOReNJe VeLeNJe. GLeDe RezULTaTOV JI 
Ne GRe OPOReKaTI, SaJ IMa S SVOJO eKIPO DOSežeNIH že KaR 19 zMaG. zeLO 
DObRO Se zNaJDe TUDI V VLOGI zaPISNIČaRKe, ČaSOMeRILKe. NeKeGa DNe SI 
žeLI VODITI TUDI PRVO eKIPO, a OD VSeH NazIVOV IMa NaJRaJe NazIV MaMa.

Dejana Stevanović
INTeRVJU
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Kaj si želiš, da bi fantje 
osvojili do konca sezone, 
katere športne prvine?
Ob začetku tekmovalne 
sezone smo postavili trenerji 
temelje Gorenjske rokometne 
šole. Dogovorili smo se, da 
bomo zapisali kriterije znanj 
in cilje, ki jih pričakujemo 
od posameznega igralca v 
določenih časovnih intervalih 
oziroma starostnih skupi-
nah. S pomočjo teh lahko 
ovrednotimo posameznika 
(njegov napredek, pomanjklji-
vosti, izstopanja …). 
Moji varovanci naj bi osvojili 
rokometne prvine, kot so: 
enojno preigravanje, različna 
motorična gibanja, komolčno 
podajo, consko obrambno 
postavitev (3-3), strel iz skoka, 
strel s tal ...

Vemo, da šport odlično 
vpliva na razvoj osebnosti, 
kaj bi ti rada fante naučila 
na tem področju?
S spodnjimi navedki skušam 
vplivati na njihovo športno 
osebnost:
- v slogi je moč,
- vsi za enega, eden za vse,
- iz napak (poraza) se vedno 

nekaj naučimo,
- če sem poškodovan, to 

ne pomeni, da preskočim 
trening,

- zaupaj vase, dvig samoza-
vesti,

- spoštuj pravila in vse akter-
je igre,

- igraj po načelu fair playa,
- veseli se vsakega uspeha 

(asistence, gola, obrambe, 
zmage ...),

- med soigralci najdi prijate-
lja …

Kako pa si ti želiš, da bi se 
kot trenerka razvijala v 
prihodnosti? Se vidiš kdaj 
kot šefinja članske ekipe?
Sedaj je v ospredju moja dru-
žina. Partner pravi, da sem že 
tako preveč vpeta v rokomet, 
saj se še v vlogi delegatke, 
zapisničarke in časomerilke 
prevečkrat zadržim na tek-
mah. Vedno sem pripravljena 
na nove izzive in učenje. 

Po tihem si vsak uspešen 
trener želi nekega dne voditi 
prvo ekipo. Z mojo izobraz-
bo, rokometno zgodovino, 
kilometrino igranja in dese-

tletnega treniranja deklet mi 
vodenje ženske članske ekipe 
ne predstavlja nobenih težav. 
Sama sem imela dve oziroma 
tri ponudbe za žensko člansko 
delo, ki jih zaradi spleta okoli-
ščin nisem uresničila in mi ni 
žal. Zadovoljna sem, kjer sem, 
in ne razmišljam o drugačnih 
scenarijih. 

SLOVENIJA

NAJEM IN 
PRODAJA

PRIREDITVENI IN SEJEMSKI ŠOTORI
POROCNI IN VIP ŠOTORI

ODRI, PODESTI IN TRIBUNE
PAGODE IN PAVILJONI

SKLADIŠCNI ŠOTORI IN HALE
CATERING OPREMA
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1  Ko si bil mlajši in si 
naredil neumnost, komu si 
povedal?
Bratu.

2  Sanjski avto?
Ne sanjam o avtu.

3  V nogometu navijaš za:
Real Madrid.

4  Če ne bi bil rokometaš, 
bi postal:
O tem nisem razmišljal.

5  Vzdevek? Kdo ti ga je dal 
in zakaj.
Benko, okrajšava imena.

6  Kaj bi naredil z 
jackpotom?
Zapravil bi vse.

7  Tvoja najboljša fraza, ki 

si jo uporabil pri dekletu?
Ne štejejo besede, ampak 
dejanja.

8  Si vraževeren? Kako?
Nisem.

9  Verjameš v ljubezen na 
prvi pogled?
Ne.

10  Kateremu igralcu bi 
zaupal glavno vlogo, če 
bi posneli film o tvojem 
življenju?
Senjaminu. Logično.

11   Katera igralka bi igrala 
tvojo partnerko?
Jessica Alba.

12  Hitra hrana?
Da.

13  Hišni ljubljenček. Kateri?
Ga nimam.

14  Kuhaš in kaj najraje?
Ne.

15  Katera zgodovinska 
oseba bi bil?
Nelson Mandela.

16  Človek ne jezi se ali 
monopoli?
Monopoli.

17  Koliko jezikov govoriš in 
katere?
Slovenski, naravnoooo :). 

18  Najpomembnejši datum 
v tvojem življenju?
30. 5., 13. 9., 21. 1.

19   Česa se na smrt bojiš?
Letala.

20   Povej nam en vic. 
Odprta je nova steza formule 1, 
poteka okoli Slovenije.

21   Gotovina ali kartica?
Gotovina.

benjamin burić
21 HITRIH

1  Ko si bil mlajši in si 
naredil neumnost, komu si 
povedal?
Nikomur ali pa bratu.

2  Sanjski avto?
Ne sanjam o tem.

3  V nogometu navijaš za:
Ne spremljam nogometa.

4  Če ne bi bil rokometaš, 
bi postal:
Ne vem. O tem še nisem raz-
mišljal.

5  Vzdevek? Kdo ti ga je dal 
in zakaj.
Senko ali Bura. Okrajšava imena 
oz. priimka.

6  Kaj bi naredil z 
jackpotom?
Dobro bi ga zapravil.

7  Tvoja najboljša fraza, ki 

si jo uporabil pri dekletu?
Čao, Ciao. Hehehe.

8  Si vraževeren? Kako?
Nisem.

9  Verjameš v ljubezen na 
prvi pogled?
Težko.

10  Kateremu igralcu bi 
zaupal glavno vlogo, če 
bi posneli film o tvojem 
življenju?
Bradu Pittu – sva si podobna :)

11   Katera igralka bi igrala 
tvojo partnerko?
Jelena Rozga. Je sicer pevka, 
ampak vseeno. 

12  Hitra hrana?
Da.

13  Hišni ljubljenček. Kateri?
Nimam ga.

14  Kuhaš in kaj najraje?
Ne.

15  Katera zgodovinska 
oseba bi bil?
Nobena.

16  Človek ne jezi se ali 
monopoli?
Monopoli.

17  Koliko jezikov govoriš in 
katere?
Samo slovenski :). 

18  Najpomembnejši datum 
v tvojem življenju?
30. 5., 13. 9., 21. 1. 

19   Česa se na smrt bojiš?
Bolezni.

20   Povej nam en vic. 
Sem Bosanec, mi ne govorimo 
vicev.

21   Gotovina ali kartica?
Gotovina.

Senjamin burić
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Podkraj 8b, Velenje 
Tel.:03/896-40-80
Fax: 03/896-40-84

MEH DARKO,s.p.
Predelava plasti~nih mas

Podkraj 8b, 3320 Velenje 
Tel.:03/896-40-80 Fax:03/896-40-84

MPT
 d.o.o.

PREDELAVA PLASTI^NIH MAS

MPT
 d.o.o.

PREDELAVA PLASTI^NIH MAS

MPT d.o.o.

MPT d.o.o.

MPT d.o.o.

MPT d.o.o.

www.mpt-meh.si

www.mpt-meh.si

www.mpt-meh.si

www.mpt-meh.si

MPT
 d.o.o.

PREDELAVA  PLASTI^NIH  MAS

www.mpt-meh.si



PRIHAJA
NOVA KOLEKCIJA!

www.facebook.com/KEMPAROKOMETNAOPREMA

www.kempa-handball.siwww.kempa-handball.si
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