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Gorenje Sous-vide
SVI6B

Namizni steklokeramični žar
GG1200E

Hrano po končanem kuhanju lahko tudi
popečete.

Vakuumski varilec folije
VS110W

Za enostavno vakuumiranje hrane.

GURMANSKI
UŽITKI V UDOBJU
VAŠEGA DOMA
GORENJE SOUS-VIDE KUHALNIK

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 Sousvide 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!

UVODNIK

Še zadnja 9-ka pred četrtfinalom
Mogoče še malo preuranjen naslov, ampak realen. Pa ne samo,
da je to lahko zadnja 9-ka pred naslednjim krogom, to je lahko
zadnja 9-ka pred prvim mestom v skupini. Vsi smo si ga po tiho
želeli, no, si ga želimo, in fantje so na dobri poti do tja. Ekipa
Hamburga ni tako močna oz. ni tako močna v osirju, in če osam
uspe veliki met, potem jih težko še kaj ustavi. Zmaga nad Hamburgom bi prinesla še en velik skalp evropske ekipe, poleg tega
pa odlično izhodišče za napad na polfinale. Ekipe bodo v nadaljevanju nasprotnika dobile z žrebom; vse prvouvrščene bodo v
enem bobnu, drugouvrščene pa v drugem.
Če ošinemo z očmi na trenutno stanje, potem bi lahko ose v
nadaljevanju dobile ekipe, kot so Nexe, Fraikin BM Granollers
in organizatorja finala Füchse Berlin. Zanimivi nasprotniki, a
pred nami sta še dve tekmi in marsikaj se lahko še spremeni. V
najslabšem primeru, če bodo ose druge, jih glede na trenutno
stanje čakajo MT Melsungen, Skjern Håndbold in Team Tvis Holstebro.

V vsakem primeru gre za kakovostnega nasprotnika, ki pa ni nepremagljiv. V Rdeči dvorani se lahko vsak ujame v past, sploh če
se vede podcenjevalno, pa naj bo iz državnega prvenstva ali pa
iz Pariza. Ose so trenutno zelo razpoložene in v Evropi delujejo
kot dobro naoljen stroj z izrazito razpoloženimi strelci in vratarji
na pravem mestu. Med preciznimi izstopa predvsem Staš Skube,
ki tudi kotira zelo visoko na lestvici najboljših strelcev. Trenutno
je na 4. mestu, za tretjim Larsnom Patrickom Wiesmachom zaostaja zgolj za zadetek.
Ostalih med 50 najboljših strelcev ni, je pa res, da bi se lahko izbrancem hitro pridružili še Marko Dujmovič, Mario Šoštarič, Michał Szyba in Senjamin Burić, ki z 21 oz. 19 zadetki ostanejo za
las zunaj. Pri Hamburgu najdemo njihovega najboljšega Adriana
Pfahla šele na 33. mestu, ostalih pa prav tako ni na lestvici.

Napovednik tekem:
DOMAČIN

GOST

DATUM

URA

TEKMOVANJE

SVIŠ

GORENJE VELENJE

18.3.2015

19.00

1. NLB Leasing liga

HASLUM
HANDBALL

GORENJE VELENJE

21.3.2015

16.15

pokal EHF

Bekkestua
(NOR)

pokal Slovenije

Bonifika Koper

28. in
29.3.2015

KRAJ

GORENJE VELENJE

KRKA

4.4.2015

19.00

1. NLB Leasing liga

Rdeča dvorana

RIBNICA

GORENJE VELENJE

8.4.2015

19.00

1. NLB Leasing liga

Ribnica

11./12.4.2015

GORENJE VELENJE

CELJE PL

15.4.2015
18./19.4.2015

VSEBINA:
9-10		rok zaponšek: intervju
13		
klemen ferlin: intervju
15

aleš dolinšek: intervju

17		
21 hitrih: Božović

Nasprotnik
in termin
bosta znana
po žrebu, ki
bo 24.3.2015.
Od uvrstitve
v skupini pa
je odvisno,
ali bo prva
tekma doma
ali zunaj.

četrtfinale pokala EHF

19.00

1. NLB Leasing liga

OPIS

Rdeča dvorana

četrtfinale pokala EHF

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:
Urednika:
Fotografije:
Oblika in tisk:
Naklada:

Uroš Marolt
Andrej Petrov, Tanija Rednak
Marko Oštir
Gorenje I.P.C., d.o.o.
400 izvodov
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www.radiocenter.si
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predstavitev ekip

Ekipa RK Gorenje Velenje

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

195 cm

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

5

ŽE OD

2 MOBILNI
ŠTEVILKI,
1 NAROČNINA
Minute v vsa
SLO omrežja
Sporočila
SMS/MMS
Prenos
podatkov

NEOMEJENO
NEOMEJENO
3 GB

95 *
33
€
NA MESEC
ZA DVA

Združite dve številki v eno naročnino in prihranite
ter izkoristite neomejene klice, sporočila in kar 3 GB
prenosa podatkov za dva uporabnika v mobilnem paketu
Neomejeni C. Za odlično LTE 4G izkušnjo preverite tudi
ponudbo mobitelov po akcijskih cenah na obroke.
Oba uporabnika pa lahko brezskrbno komunicirata tudi
v tujini s plačilom po porabi oz. največ 2,90 €* na dan.

Zgodbe, ki združujejo.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si
*Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki ga lahko sklenejo le naročniki paketa Neomejeni C kot zasebni uporabniki. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka
prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Neomejeni C. Neomejeni C z mesečno naročnino 29,95 EUR oz. 23,95 EUR za naročnike storitev SiOL vključuje
neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e ter 3 GB prenosa podatkov. Znižana mesečna naročnina za paket 23,95 EUR pa velja, če je naročnik tega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik
storitev SiOL in ima skupni račun. V primeru prekinitve storitve SiOL ali skupnega računa se naročniku za paket zaračuna polna mesečna naročnina. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije
v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Storitve, ki so opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku nosilnega razmerja. Ob
vklopu podrejenega naročniškega razmerja Druga številka se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 10 EUR. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna
priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v naveden paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Naročniku se v času gostovanja v državah EU
območja obračuna dejanska uporaba storitev po veljavnem ceniku izbranega operaterja, vendar ne več kot 2,90 EUR na dan. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do 23:59 ure tisti dan po
slovenskem časovnem pasu in namenjena običajni rabi storitev. Nadaljnja uporaba prenosa podatkov vsebuje omejitev dnevne uporabe v višini 1GB, torej do 23:59 ure tisti dan po slovenskem časovnem pasu. V primeru, da
bo naročnik dosegel količino 1GB, bo Telekom Slovenije naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost uporabe prenosa podatkov na 64 kB/s. Z naslednjim dnem se vzpostavi začetno stanje. Neomejeni pogovori
v vsa slovenska omrežja, neomejena sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja in uporaba storitev v državah EU območja so namenjeni običajni rabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala mobilnemu omrežju
Telekoma Slovenije ali mobilnemu omrežju v državah EU območja, npr. namerna preobremenitev omrežja; onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom; uporaba storitve v komercialne namene; preprodaja
storitve tretjim osebam; uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje sporočil SMS/ MMS brez človekovega posredovanja ipd. niso dovoljeni. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba
storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve s takšnimi klici oz. sporočili SMS/MMS. Za obračun odhodnih klicev, ki so opravljeni iz omrežij držav EU-območja
v države EU-območja in v Slovenijo, velja začetni 30-sekundni interval, ki mu sledi sekundni interval (30/1). Za ostale odhodne klice velja 60-sekundni interval (60/60). Klici na komercialne in premijske številke v tujini se
zaračunavajo po ceni 6,10 EUR/minuto. Odhodni video klici se zaračunavajo po enakih cenah kot odhodni govorni klici v tujini. Storitve, ki jih naročnik navedenega paketa opravi v tujini izven območja EU, se zaračunajo po
Ceniku gostovanja v tujini.
Za dodatne informacije o prodajni ponudbi paketa Druga številka, paketa Neomejeni C, obračunskem intervalu, omejitvah vklopa storitev, pogojih nakupa naprav in ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov
center,
6 pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

predstavitev ekip

Ekipa HSV Hamburg

št. dresa

priimek in ime

roj.

višina

teža

pozicija

1

Bitter Johannes

2. 9. 1982

205 cm

104 kg

vratar

21

Brauer Tim-Oliver

15. 5. 1992

195 cm

115 kg

krožni

19

Danielsen Lennard Max

5. 1. 1996

190 cm

93 kg

vratar

17

Đorđić Petar

17. 9. 1990

197 cm

102 kg

levi zunanji

24

Dominiković Davor

7. 4. 1978

203 cm

106 kg

levi zunanji

43

Feld Alexander

15. 6. 1993

188 cm

86 kg

srednji

7

Flohr Matthias

19. 3. 1982

187 cm

93 kg

levo krilo

20

Hanisch Richard

1. 6. 1990

185 cm

93 kg

srednji

23

Hens Pascal

26. 3. 1980

203 cm

103 kg

levi zunanji

11

Herbst Kevin

7. 5. 1994

189 cm

88 kg

desno krilo

12

Herrmann Max Henri

24. 2. 1994

195 cm

98 kg

vratar

5

Jansen Torsten

23. 12. 1976

185 cm

90 kg

levo krilo

18

Lindberg Hans

1. 8. 1981

188 cm

88 kg

desno krilo

22

Mahé Kentin

22. 5. 1991

185 cm

83 kg

srednji

25

Mehrkens Felix

20. 9. 1994

183 cm

87 kg

zunanji

27

Nowacki Finn

23. 11. 1996

186 cm

86 kg

zunanji

6

Papriow Jonathan

22. 8. 1992

195 cm

98 kg

levi zunanji

26

Pfahl Adrian

30. 7. 1982

192 cm

92 kg

desni zunanji

16

Rundt Justin Merlin

14. 11. 1994

195 cm

95 kg

vratar

2

Schmidt Kevin

20. 4. 1988

183 cm

81 kg

levo krilo

3

Schröder Stefan

17. 7. 1981

183 cm

88 kg

desno krilo

4

Şimicu Alexandru-Viorel

8. 10. 1988

202 cm

103 kg

levi zunanji

9

Stefan Tim

3. 7. 1995

195 cm

90 kg

zunanji

15

Toft Hansen Henrik

18. 12. 1986

200 cm

108 kg

krožni
7

Lepila in fugirne mase za keramiko

SOF

SOG

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

8

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

Telefon n.c.:
Grad. lepila in mase
Antikor. premazi:
Tehnične informacije:
Telefax:
www.cinkarna.si

+386 (0)3 427 60 00
+386 (0)3 427 62 35
+386 (0)3 427 62 37
+386 (0)3 427 63 49
+386 (0)3 427 62 96

intervju

Rok Zaponšek – Zapi
Zapi si je mesto v članski ekipi zagotovil s trdim delom. Otrok
Gorenja, ki se je kalil tudi v Novem mestu in Sevnici, je kljub statusu
tretjega vratarja letos že nekajkrat dvignil obrvi Vajdla in
dokazal, da gre za obetavnega mladeniča. V prostem času rad
uživa v družbi s prijatelji, dogodke pa rad deli tudi na družabnih
omrežjih, na katerih pa poleg njega lahko najdete še kopico drugih
velenjskih rokometašev.

Še pred nedavnim si Gorenju obljubil zvestobo še za
nekaj let. Zakaj takšna odločitev? Koliko časa želiš ostati
v gnezdu?
Odločitev ni bila težka, navsezadnje sem le domačin in mislim,
da ni lepšega kot igrati v domačem klubu, ki se povrhu vsega
vsako leto poteguje za naslov v domačem prvenstvu in tudi v
Evropi želi vsako leto pustiti velik pečat. V klubu smo se dogovorili za triletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja še za eno
leto, tako da bom v Velenju še gotovo tri sezone, upam pa, da
bom še dlje branil vrata Gorenja.

Kakšni so tvoji cilji, kje se vidiš čez pet let?
Moji osebni cilji so, da bi si v prihodnjih sezonah izboril čim
večjo minutažo in s tem posledično vidnejšo vlogo. Nekega dne
pa si sigurno želim postati vratar številka ena.

Prihajaš iz šole
Gorenja. Komu
gre največja
zahvala, da si
sedaj tukaj, v
članski ekipi
Gorenja?
Na začetku sta
bila to vsekakor
Tomaž Juršič
in Branko Tamše, ki sta bila kar dolga leta moja trenerja. Nato
pa sem se ogromno naučil od Anteja Bojiča, ki je še pred nekaj
sezonami v Velenju deloval kot trener vratarjev. Sem se pa od
vsakega trenerja na svoji dosedanji športni poti poskušal naučiti
česa koristnega in to prenesti na igrišče. Trenutno pa vsi trije
vratarji odlično sodelujemo z Mortenom Seierjem in mislim, da
vsak izmed nas dobro napreduje iz dneva v dan.

Reprezentanca?
Odkrito povedano o tem res nisem razmišljal. Sanje vsakega rokometaša so seveda zaigrati za svojo državo, vendar se bo treba
najprej izkazati v dresu Gorenja.

Šola? Kje si sedaj? Kaj študiraš?
Moj študij je trenutno na stranskem tiru, ker se želim popolnoma
posvetiti rokometu. Vsekakor pa želim v prihodnosti dokončati
študij managementa.

Na spletni strani je napisano, da če ne bi bil rokometaš,
bi bil nogometaš. Tudi vratar? V katerem klubu? Za koga
navijaš v nogometu? Zakaj?
Nogomet sem treniral šest let, vendar nisem bil vratar, čeprav
sem si nekako vedno želel biti. Nisem velik oboževalec nobenega kluba, se pa vsekakor ne bi branil recimo kakšnega kluba iz
angleške premier lige :).

Kako si sploh prišel do mesta vratarja? Kdo te je določil
zanj?
Preprosto, ko sem nehal trenirati nogomet, sem takoj presedlal
na rokomet, vendar smo takrat imeli v naši generaciji res veliko
konkurenco in sem svojo priložnost za igro videl samo med vratnicama. Prej pa sem že omenil, da sem si vedno želel biti vratar,
tako da je bila to zame lahka odločitev.

Česa si želiš v državnem prvenstvu? Bomo državni
prvaki?
To je bil naš cilj pred sezono, od tega ne odstopamo in se bomo
borili do zadnjega diha, da prinesemo naslov nazaj v Rdečo
dvorano!
9

Česa si želiš v pokalu EHF?
Ali lahko pridemo do
finala?
Osnovni cilj je bil uvrstitev
v četrtfinale, trenutno nam
dobro kaže tudi v boju za prvo
mesto v skupini, kar pomeni
v nadaljevanju na papirju
lažjega nasprotnika. Seveda
nam z malo športne sreče
lahko uspe.

Koga si želiš dobiti za
nasprotnika v četrtfinalu?
Nimam neke posebne želje,
upam samo, da ko bodo na
vrsti izločilni boji, da bomo
vsi zdravi in v čim boljši formi.
Mislim, da smo sposobni
premagati prav vsakega v tem
tekmovanju.

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.

Sklenite krog varnosti.

In se pridružite krogu zadovoljnih!
* Pogoji za koriščenje prihrankov so objavljeni na www.as.si.

10

Avto
www.as.si

080 11 10

Uglajena poroka v Velenju

Ponujamo Vam nepozaben poročni obred
v čudoviti dvorani Vile Biance
ali v vrtu romantične Vile Herberstein
www.velenje-tourism.si

www.gorenjegostinstvo.si

Restavracija pod Jakcem
do 400 gostov

Gorenje Gostinstvo
…in odlično pogostitev svatov

Restavracija Hotel Paka
do 90 gostov

- v Restavraciji Vila Herberstein,
- v modernem Hotelu Paka,
- ali v prostorni Restavraciji pod Jakcem.
Darilo mladoporočencema, ki pripravita poročno slavje v katerikoli
poslovni enoti Gorenja Gostinstva ali naročita naš catering:
brezplačna nočitev z zajtrkom za mladoporočenca v apartmaju
v Hotelu Paka ali Vili Herberstein;
nočitev z zajtrkom za priči, skupaj za 4 osebe, s 40% popustom
na dve dvoposteljni sobi v Hotelu Paka ali Vili Herberstein;
darilni bon za sobotno večerjo za dve osebi v Vili Herberstein.

Pokličite in se dogovorite z nami!

Restavracija Vila Herberstein
do 35 gostov

Tel.: 041 745 216
11

fotog al eri ja:
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intervju

Klemen Ferlin - Ferlo
Otrok Trebnjega, ki mu je všeč, da mu kdaj pa kdaj poskoči adrenalin.
Je še en v seriji Trebanjcev, ki so prišli v Velenje pokazat kakovost in
iskat priložnost za nadaljevanje kariere v večjih klubih. Sam si želi v
francosko ali nemško ligo, mi pa si želimo, da na tekmi za prvo mesto
zaklene svoja vrata in postane ključni del zmage nad Hamburgom.

Kdaj si začel trenirati in zakaj?
Rokomet sem začel trenirati pri osmih letih; predvsem zaradi druženja in ljubezni
do športa.

Kdo je bil tisti, ki te je na tvoji poti
spremljal v dobrem in slabem?
V dobrem in slabem me je spremljala družina. Predvsem oče, ki me je vozil na treninge vsak dan v drugo mesto. Brez njegove
volje me ne bi bilo tukaj, kjer sem sedaj.

Kdo je bil tvoj vzornik, vsaj ko si bil
mlad?
Ko sem bil mlad, je bil moj vzornik bivši
vratar Trebnjega Mustafa Torlo. Sedaj je
vratar danske reprezentance Niklas Landin.

Govori se, da imaš v sebi nekaj
dirkalne žilice. Če bi lahko, kateri avto
bi si izbral in zakaj?
Ja, zelo so mi všeč dirkalni športi. Če bi
lahko, bi svoje življenje posvetil omenjenemu športu. Za zdaj mi je najljubši audi
RS5, predvsem zaradi videza in lastnosti.

Kateri so tvoji hobiji?
Moji hobiji so čisto odvisni od prostega

časa. Če sem prost za vikend, grem rad
s punco naokoli po Sloveniji. Drugače
pogledam tudi kakšno serijo in igramo
playstation s soigralci.

Si imel kdaj dan, ko si rekel, da te
rokomet ne zanima več, in si želel
odnehati?
Je prišel tudi že kdaj dan, ko sem resnično
hotel nehati. V prihodnosti se nisem videl
v tem športu, vendar me je na srečo oče
prepričal o nasprotnem, tako da se lahko
za to, kar sem dosegel, zahvalim njemu.

Kaj bi postal, če ne bi bil rokometaš.
Zakaj?
Kot sem prej omenil, če bi se lahko, bi se
ukvarjal z dirkalnim športom.

Cilji in želje za DP?
Cilj v letošnjem državnem prvenstvu je
osvojitev naslova. Če ga ne bomo, je to
neuspeh za takšno ekipo, kot jo imamo.

Kam si želiš v prihodnosti?
V prihodnosti si želim igrati v močni prvi
nemški ali francoski ligi.

Tvoj pogled na stanje slovenskega
rokometa?
Moj pogled na slovenski rokomet je, da
se razlike med prvimi in ostalimi moštvi
vse bolj večajo zaradi finančnega vnosa.
Včasih je bila skoraj vsaka tekma derbi
na njihovem igrišču, sedaj je samo še
formalnost. Upam, da se bo v prihodnosti
to izboljšalo, da bodo lahko gledalci prišli
na dobro tekmo.

Cilji in želje v pokalu EHF?
V pokalu EHF smo dobili odlično možnost
priti daleč. Želja in cilj sta seveda uvrstiti
se na finalni turnir v Berlinu.

Trenutno kažeš zavidljivo formo
v pokalu EHF. Si dobil že kakšno
ponudbo drugih kubov?
Mojo formo so opazili drugi klubi, tako da
smo v stiku. Kaj bo, še ne vem.

Kako se pripraviš na tekmo?
Moja priprava na tekmo sta seveda analiza nasprotnika in pogovor s soigralci,
kako bomo reševali situacije.

Stanje v garderobi?
Trenutno stanje v garderobi je super,
mislim, da nimamo nobenih težav. Edino,
kar nas muči, so minimalne poškodbe,
vendar to je sestavni del športa. Če bomo
ostali tako, kot smo, se lahko letos nadejamo lepih rezultatov.
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intervju

Aleš Dolinšek

Tvoja ekipa spada med mlajše. Kateri
letniki jo sestavljajo in kdaj si jo
prevzel?
Imam ekipo mlajših dečkov A, se pravi
letnik 2002. Z njimi sem drugo sezono.

Kateri rokometni prvini boš namenil
največ časa?
V napadu individualni tehniki, v obrambi
pa obrambni postavitvi 3-2-1.

S kakšnim predznanjem so prišli
otroci k tebi?
Bolj ali manj sem moral začeti od začetka.

Se v tvoji skupini že lahko opazi
talent? Kakšna superzvezda na
obzorju?
Nekaj talenta se opazi, vendar se morajo
igralci zavedati, da se samo s talentom ne
pride daleč. Če ni trdega dela, se talentiranost hitro izgubi. O superzvezdah je še
prezgodaj govoriti.

Česa bi rad naučil te fante v
življenjskem smislu?
Vedno, ko kaj delaš, pa če je to rokomet
ali kar koli drugega, vedno daj vse od
sebe. Potem tudi, če izgubiš oziroma ne
dosežeš cilja, lahko prizorišče zapustiš z
dvignjeno glavo.

Kakšne cilje si si zadal z ekipo?
Rezultatsko sem upal, da bi ponovili
lanski uspeh, ko smo igrali na zaključnem
turnirju, pa nam ne bo uspelo, saj smo po
nesrečnem spletu okoliščin izpadli v kvalifikacijah za polfinale. Igrali smo precej
oslabljeni, saj mi je manjkalo pol ekipe.
Bila je v šoli v naravi. Drugače pa je cilj, da
se fantje razvijajo v prave športnike.

Kaj pričakuješ od sebe in od svojega
pomočnika v tej sezoni?
Od pomočnika Gašperja Atelška, da se bo
razvijal v dobrega trenerja in da mu bom
pri tem v pomoč.

Kje se kot trener vidiš v prihodnosti?
Bomo videli, mogoče v tujini. Pomembno
se mi zdi, da te klub ceni in spoštuje.

Katere so prednosti in slabosti tvoje
ekipe?
Prednosti tehnično znanje, slabost pa
fizične sposobnosti.
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NAJEM IN
PRODAJA

PRIREDITVENI IN SEJEMSKI ŠOTORI
POROCNI IN VIP ŠOTORI
ODRI, PODESTI IN TRIBUNE
PAGODE IN PAVILJONI
SKLADIŠCNI ŠOTORI IN HALE
CATERING OPREMA

SLOVENIJA
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21 hitrih

Božović
Ko si bil mlajši in si naredil
neumnost, komu si povedal?

Katera igralka bi igrala tvojo
partnerko?

bratrancu, s katerim sem odraščal v Budvi.

Jennifer Lopez.

1

2

Sanjski avto?

Ferrari F12.
3

V nogometu navijaš za:

Real Madrid por supuesto!
4

Če ne bi bil rokometaš, bi postal:

O tem skoraj niti nisem razmišljal :)
5

Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.

Mam jih polno: Miki, Mičko, Božo ...vsak
ima kakšnega svojega, s katerim me kliče,
očitno je tako lažje.
6

Kaj bi naredil z jackpotom?

11

12

Hitra hrana?

Da, ampak poredko ... kdaj kakšen hamburger, pizza ...
13

Hišni ljubljenček. Kateri?

Ne.
14

Kuhaš in kaj najraje?

Kdaj pa kdaj skuham, ampak zadnje čase
vedno redkeje. Moja specialiteta so špageti carbonara.
15

Katera zgodovinska oseba bi bil?

Kralj Črne gore, Nikola.
16

Človek ne jezi se ali monopoli?

Pol bi razdelil družini, z drugo polovico pa
bi si privoščil vse o čemer sanjam ... in med
drugim tisti Ferrari seveda.

Monopoli.

Tvoja najboljša fraza, ki si jo
uporabil pri dekletu?

Angleško, špansko in ta naš jugoslovanski
seveda :)

7

E pa sad ... :)
8

Si vraževeren? Kako?

17

Koliko jezikov govoriš in katere?

Najpomembnejši datum v tvojem
življenju?
18

Sem, ampak v mejah normale. Rad naredim stvari ki sem jih počel pred tekmami
na katerih sem dobro igral.

21.10.2010. Dan, ko sem s 15 leti odšel v
Španijo igrat rokomet.

Verjameš v ljubezen na prvi
pogled?

Kače.

9

Da.

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

Charliju Sheenu.

19

20

Česa se na smrt bojiš?
Povej nam en vic.

Kaj je Jezus rekel črnogorcem? Ne delajte
ničesar dokler se ne vrnem!
21

Gotovina ali kartica?

Gotovina.
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SIMPLY CLEVER

UGODNI & HUDOBRI

CITIGO
7.999€

Easy 1,0 MPI (60 KM)

Easy 1,0 (60 KM) 3 vrata

Ali Easy 1,2 TSI (90 KM) za 9.999 €

Ali Easy 1,0 (60 KM) 5 vrat za 8.300 €

RAPID
9.999€
Easy 1,2 MPI (75 KM)

Ali Easy 1,2 TSI (86 KM) za 10.999 €

YETI
14.999€
Easy 1,2 TSI (105 KM)

Ali Easy 2,0 TDI 4x4 (110 KM) za 19.999€

Brezplačna barva:
- tekmovalno rumena
- paciﬁško modra

Brezplačna barva:
- sončnično rumena
- tornado rdeča

Brezplačna barva:
- tekmovalno rumena
- paciﬁško modra

Brezplačna barva:
- bikoborsko rdeča
- paciﬁško modra

Oprema Active:
- 6 zračnih blazin (sprednji zračni
blazini za voznika in sovoznika,
stranski zračni zavesi in stranski
zračni blazini spredaj)
- avtoradio “Blues” s priključki USB
in Aux-in, čitalcem SD kartice ter
štirimi zvočniki
- klimatska naprava
- centralno zaklepanje z daljinskim
upravljalnikom
- ESC in ABS
- pritrdišča za namestitev
otroškega sedeža “ISOFIX”
- motorji EU6
- zmagovalka v svojem razredu na
poskusnem trčenju Euro NCAP

Oprema Active:
- 4 zračne blazine (voznikova in
sovoznikova zračna blazina ter
kombinirani stranski zračni blazini
za glavo in prsni koš)
- avtoradio "FUNKY" s CD in MP3
predvajalnikom, dvema zvočnikoma
in priključkom za audio naprave
- klimatska naprava
- ESC in ABS
- pritrdišča za namestitev
otroškega sedeža "ISOFIX"

Oprema Active:
- 6 zračnih blazin (sprednji zračni
blazini za voznika in sovoznika,
stranski zračni zavesi in stranski
zračni blazini spredaj)
- radio “BLUES” s CD in MP3 predvajalnikom in 4 zvočniki spredaj
- klimatska naprava
- centralno zaklepanje z daljinskim
upravljalnikom
- ESC vključno z ABS, MSR, ASR, EDS
in HBA
- meglenke spredaj in zadaj
- pritrdišča za namestitev
otroškega sedeža “ISOFIX”
- sredinski naslon za roke spredaj

Oprema Active:
- 6 zračnih blazin (sprednji zračni
blazini za voznika in sovoznika,
stranski zračni zavesi in stranski
zračni blazini spredaj)
- avtoradio “SWING” s CD in MP3 predvajalnikom ter 4 zvočniki spredaj
- klimatska naprava
- centralno zaklepanje z daljinskim
upravljalnikom
- ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS,
MBA in DSR
- meglenke spredaj in zadaj
- pritrdišča za namestitev
otroškega sedeža “ISOFIX”
- sredinski naslon za roke spredaj

PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,3-9,4 l/100 km in 87-237 g/km,
emisijska stopnja: EURO 5 in EURO 6 specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,1684 g/km, trdi delci: 0-0,00288

g/km, število delcev: 0-1,91. 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 PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

škoda.si

Pri modelih Fabia in Citigo kovinska barva na sliki za doplačilo. Uvoznik si pridržuje
pravico do sprememb cen, opreme in ostalih podatkov brez predhodnega obvestila.

FABIA
8.999€

MPT
d.o.o.

PREDELAVA PLASTI^NIH MAS

NIH MAS

eh.si

MPT
d.o.o.

LAVA PLASTI^NIH MAS

kraj 8b, 3320 Velenje
6-40-80 Fax:03/896-40-84

Podkraj 8b, Velenje
Tel.:03/896-40-80
Fax: 03/896-40-84
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PRIHAJA
NOVA KOLEKCIJA!

www.kempa-handball.si
www.facebook.com/KEMPAROKOMETNAOPREMA

URADNI DISTRIBUTER:

