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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!

renje oglas SousVide 220x295 september 2014.indd 2
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UVODNIK

Dobrodošla pomlad
V RK Gorenje Velenje je zavel svež veter. Na stolček Ivana Vajdla,
ki je po porazu v finalu pokala Slovenije podal svoj odstop, se je
usedel Gregor Cvijič. »Cvijo«, nekdanji igralec, ki je za slovensko
reprezentanco zbral 52 nastopov, je svojo trenersko pot začel
leta 2007 kot pomočnik trenerja pri Krimu, na poti do dirigenta
Gorenja, pa je vodil še ekipo Bosne, Škofja Loke, Slovana in
avstrijskega Ferlaha.
Ljubljančana, ki je slovensko reprezentanco zastopal tudi na
olimpijskih igrah v Sydneyu, čaka precej težka naloga. Cilji so
ostali nespremenjeni, pričakovanja pa so, glede nato da gre za
Gorenje, normalno visoka. Menjati trenerja sredi sezone ni mačji
kašelj, novinec s čarobno palico, pa je, za dobro mero, padel še v
sezono prehladov, viroz in pa poškodb.
Debi je dočakal na tekmi proti Krki, a največje vprašanje bo ta
tekma, ki je pred vrati. Evropa in možnost, da se ose po dolgem
času ponovno vrinejo med najboljše ekipe. Danci so neugodni
in že podatek, da niso želeli odgovoriti tudi na nekaj banalnih
vprašanj za 9-ko, je znak, da bodo svoje adute skrivali do konca.

Gre za komunikativnega gospoda, ki zna z besedami, pa
tudi pogled na ekipo, ki je pravkar zapuščala parket, je bil
vzpodbuden. Mislim, da nas čaka še zanimiv zadnji del sezone.
Če te zanima razplet nas spremljaj. Saj veš, črnorumeno kot eno.

Pa če se še vrnemo nazaj na novega trenerja. Osebno sem ga
spoznal dan po tem ko je prišel v klub in prvi vtis je dober.

Napovednik tekem:
DOMAČIN

GOST

GORENJE VELENJE

DATUM

URA

TEKMOVANJE

KRAJ

TEAM TVIS HOLSTEBRO 11.4.2015

20.30

¼ Finale EHF pokal

Rdeča dvorana

GORENJE VELENJE

CELJE PL

15.4.2015

19.00

1. NLB Leasing liga

Rdeča dvorana

KRŠKO

GORENJE VELENJE

25.4.2015

19.00

1. NLB Leasing liga

Krško

GORENJE VELENJE

SEVNICA

06.05.2015

19.00

1. NLB Leasing liga

Rdeča dvorana

VSEBINA:
9		
GREGOR CVIJIĆ: intervju
13-14		 MITJA NOSAN: intervju
16

ROK GOLČAR: intervju

18		
21 HITRIH: Kristian Bećiri

OPIS
SK1

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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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

Vrečar Matic

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 Holstebro

št. dresa

priimek in ime

roj.

višina

teža

pozicija

/

Ahle Jesper Tvistholm

13.02.1981

192 cm

98 kg

krožni

23

Birkefeldt Simon Ellersgaard

22.01.1991

198 cm

104 kg

desni zunanji

18

Bitsch Mathias Norup

25.01.1996

193 cm

100 kg

desni zunanji

17

Blazejewicz F.

15.04.1996

200 cm

104 kg

krožni

10

Bramming Magnus Grubb

01.10.1990

182 cm

78 kg

levo krilo

26

Christensen Peter Balling

05.04.1990

188 cm

86 kg

desni zunanji

16

Hansen Jonas Kjaerulff

04.06.1990

192 cm

91 kg

vratar

3

Hansen S.

09.12.1979

188 cm

96 kg

krožni

21

Jensen Jakob Green

10.07.1982

187 cm

92 kg

centre back

10

Larholm Jonas Erik

03.06.1982

193 cm

88 kg

levi zunanji

4

Larsen Patrick Wiesmach

23.03.1990

178 cm

85 kg

desno krilo

12

Lind Rasmus Schmidt

08.04.1983

193 cm

103 kg

vratar

21

Madsen Rene Bach

07.03.1985

198 cm

98 kg

srednji

1

Nicolaisen Ronnie Schmidt

21.02.1994

185 cm

78 kg

srednji

7

Nielsen Allan Damgaard

11.04.1986

185 cm

95 kg

centre back

19

Norager Nicolaj Buchard

05.04.1996

186 cm

90 kg

centre back

20

Oechsler Anders

10.07.1979

201 cm

104 kg

levi zunanji

9

Sörensen Sören Tau

18.12.1985

193 cm

107 kg

krožni

15

Thogersen Michael Krohn

10.04.1996

185 cm

86 kg

desno krilo

7

Lepila in fugirne mase za keramiko

SOF

SOG

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

Gregor Cvijić
Kaj v prvi vrsti pričakujete od sebe,
sedaj ko ste podpisali za Gorenje?
V prvi vrsti pričakujem, da bom izpolnil
pričakovanja kluba oz. da bom naredil
tisto, kar sem sem prišel narediti. Zadeva
je zelo preprosta. Treba bo veliko delati
in upravičiti zaupanje, ki mi ga je izrekel
klub.

Cilji ostajajo enaki?
Cilji ostajajo enaki, zato bo treba na vsaki
tekmi dati vse od sebe, se prikazati v
najboljši luči in zmagati.

Nazadnje ste sedeli na klopi
avstrijskega kluba. Ste v tem času
spremljali slovensko ligo in Gorenje?
Seveda sem spremljal. Bil sem na
nekaterih tekmah evropskega pokala in
zaključnega turnirja.

Glede na to, da ste spremljali
Gorenje, lahko izpostavite njegove
prednosti in slabosti?
Prednosti in slabosti ekipe so stvar
vsakega posameznika in njegovega
videnja situacije, tako da kakšnih
posebnosti ne bi izpostavljal.

Kje je manevrski prostor za rast
Gorenja kot ekipe?
Vsaka ekipa ima prostor za napredek.
Vprašanje je, koliko si vsak posameznik
tega želi, in to je najpomembneje.

Osebno bom zahteval, da ima vsak
posameznik najprej odnos do svojih
soigralcev in do dresa. V bistvu lahko
vplivamo na vse, razen na poškodbe, in
vse je v naših rokah, nogah in glavah.

Po pokalu se je vse odvilo tako zelo
hitro. Ivan Vajdl je odstopil, Gorenje
ni imelo plana B in kako je prišlo do
tega, da ste na koncu vi trener?
V bistvu me je Tomaž Juršič poklical, mi
povedal vizijo kluba, kaj pričakujejo, kaj
si želijo, in glede na to, da so cilji isti, smo
stopili na skupno pot.

Prvi vtis kluba kot samega?
Podedovali ste strokovno vodstvo,
ali se obetajo spremembe?
Ne. Trenutno ne. Mislim, da je nesmiselno
v tako kratkem času karkoli spreminjati.

Sedaj je pred vami tekma z danskim
predstavnikom. Kaj pričakujete?
Vsaka tekma je zgodba zase. Danska
šola rokometa ni neznanka. Vemo, kako
igrajo, in na to se bomo morali pripraviti.
Naredili bomo analize, motivacija bo
na vrhuncu, mi bomo šli na glavo in do
konca iskali ugoden izid.

Klub je, kakršen je. Moja želja je, da se
na tribune vrnejo navijači. Tekme, ki
sem jih videl v živo ali sem jih spremljal
po televiziji, so dale jasno sliko, da bi
lahko bil obisk večji. Vzrok in zakaj je
tako me niti ne zanimata, bi pa pozval
vse privržence in navijače, naj se vrnejo
v dvorano. Naj pridejo navijat za svojo
ekipo, za svoje sovaščane in na koncu za
svoj klub. Gorenje je klub, ki je vreden
podpore skupnosti in posameznika.

Poškodbe?
Usoda Kleča še ni povsem jasna, prav
tako še ne vemo za Ferlina. Kar zadeva
druge, pa mislim, da se bodo pridružili
ekipi.

9

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.
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Avto
www.as.si

080 11 10

11

FOTO GALE RIJA:
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INTERVJU

Mitja Nosan
Pokal Slovenije je pustil kar grenak
priokus. Občutki?
Kaj naj rečem, mogoče je malo pustil
grenkega priokusa, ampak vem, da smo
s fanti dali vse od sebe. Mislim, da nam
bojevitosti na sami tekmi ne more očitati
nihče. Upam samo, da bomo s takim
bojem nadaljevali do konca sezone.

Kaj vse je vplivalo na takšen razplet
pokala?
Težko rečem, kaj je bil glavni razlog. Na
prvi tekmi smo malo podcenjevali domači
Koper. Vedeli smo, da bo neugoden
tekmec, saj so domači in so tako imeli
še dodatno podporo s tribun. Na koncu
lahko rečem, da so odločale naše izkušnje
in tako nam je uspelo zmagati. Na finalu
pa smo na začetku delali preveč napak v
obrambi. Potem nam je nekako steklo in
uspelo nam je ujeti Celjane. Ob zaključku
pa smo imeli tudi malo smole, ker smo
zgrešili kar nekaj “zicerjev”. Mislim, da je
tudi drugo mesto na pokalu lep uspeh.
Če se malo pošalim, smo izboljšali lanski
uspeh v pokalu, saj smo bili tretji.

Poškodbe nas spremljajo praktično
na vseh velikih tekmah. Kako ti
gledaš na vse skupaj?
Res je. Primanjkuje nam krožnih
napadalcev, ki smo jih imeli pred sezono,
sedaj pa smo praktično brez njih.

Na treningih se nam počasi priključujeta
Bećiri in S. Burić, tako da bo sedaj lažje v
obrambi in napadu. Tudi če so nekateri
poškodovani, smo ostali tukaj zato, da
pokrpamo tista mesta, na katerih nam
manjkajo poškodovani igralci. Mislim, da
nam to za zdaj dobro uspeva, in upam, da
nam bo še naprej. Tudi bolezni nas malo
pestijo, tako kot vsako leto, ampak se jih
tudi hitro znebimo.

Psihološka forma po takšni tekmi ni
na najvišji ravni, bo to vplivalo na
vas v naslednjih tekmah?
Ne. Smo dovolj zreli in izkušeni, da taka
tekma ne bo resno vplivala na nadaljnje
tekme. Mogoče je bila še kakšno uro po
tekmi prisotna slaba volja, ko si z glavo še
na tekmi in razmišljaš, kaj in kje bi lahko
bilo bolje, ampak potem se tekma pozabi
in že je tu nova. To tudi ne sme vplivati na
nas, saj nas v naslednjih tednih čakajo štiri
težke tekme, v prvenstvu in pokalu EHF, in
tukaj se bo pokazalo, kako močna je naša
psiha.

Na voljo je ostala zgolj še ena
lovorika. Ta je že kar nujna?
Ne morem reči, da je nujna, kajti tu je
veliko dejavnikov, ki lahko še vplivajo na
potek prvenstva in končnice, bomo pa
seveda dali vse od sebe, da jo osvojimo.

Glede na to, da so Celjani dobili dve
od dveh tekem, ali gre po tvojem
mnenju za dejansko boljšo ekipo od
Gorenja?
Dobili so prvi dve tekmi. Pa kaj. Še bo
nekaj medsebojnih tekem v letošnji
sezoni. Mi smo isto lani dobili prvi dve
tekmi, pa potem izgubili naslov. Upam,
da bo letos tudi tako in da mi na koncu
osvojimo prvenstvo. Ne bi rekel, da
so boljša ekipa. Tako mi kot oni imajo
prednosti in slabosti. Na koncu pa se bo
videlo, kdo je imel letos boljšo ekipo in bo
slavil zmago.

Če že niso boljši, so pa v psihološki
prednosti?
Težko vprašanje, ker ne vem, kakšen je
njihov psihološki pristop.

Bili boste bitko na dveh frontah
(EHF in DP), medtem ko so sosedi
osredotočeni zgolj na DP. Ali je po
tvojem mnenju tukaj v prednosti
Gorenje ali Celje?
Tako je. Mogoče nam tu le dajem malce
več prednosti, ker bomo imeli težje
tekme in bomo nekako v ritmu teh. Je pa
tudi res, da bo to za nas pomenilo večjo
utrujenost, kajti na takšnih tekmah moraš
biti vedno stoodstotno prisoten in te
dodatno utrudijo. Bomo videli, ali nam bo
to v prid ali ne.
				⇢
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Kakšen se ti zdi nov
sistem končnice? Kaj
po tvojem mnenju ta
prinese navijačem in
kako bi morebitnih pet
zaporednih derbijev
vplivalo na ekipo?
Boljši se mi zdi sistem,
kakršnega imajo nogometna
prvenstva. Da se igra ligo do
konca brez končnic. Ampak
to je moje mišljenje. Prinese
seveda dodatno prisotnost
navijačev na tribunah, ker se
vendarle igra za prvo mesto
v ligi. Če ne bo poškodb in če
ne bo kakšnih nepredvidljivih
zunanjih vplivov potem bomo
z veseljem odigrali toliko
tekem, kolikor bo potrebno.

Če se dotakneva še
reprezentance. Kakšno
je tvoje stanje glede
slovenske reprezentance?
In ali pričakuješ vpoklic na
naslednjo akcijo?
Če sem v reprezentanco
povabljen, se z veseljem
odzovem in pridružim. Na
to vprašanje ne morem
odgovoriti, ker ne sestavljam
seznama. Bi bil pa vpoklica
seveda zelo vesel.
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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€

INTERVJU

Rok Golčar
Z ekipo Holstebroja se še niste
pomerili. Kaj veš o nasprotniku?
Nasprotnika še nismo analizirali.
Do tekme je še kar nekaj časa. Na
ekipo Holstebroja se bomo pripravili
maksimalno. Gre za dansko ekipo, ki igra
hiter in atraktiven rokomet. Zagotovo pa
nas ne čaka lahka tekma.

V danski ligi je precej znanih
obrazov. Ali so posledično s severa
pricurljale kakšne informacije?
Mislim, da bo pricurljalo kar nekaj
informacij in videogradiva, tako da se
bomo lahko nanje maksimalno pripravili.
Navsezadnje igra na Danskem tudi Stašev
brat Sebastian. Tudi naš kondicijski trener
je Danec, tako da imamo kar nekaj virov,
ki jih bomo zagotovo izkoristili.

Verjetno je trener že kaj povedal o
nasprotniku, kdo izstopa, koga se je
treba paziti?
Kot sem že rekel, do tekme je še kar nekaj
časa. Gremo tekmo po tekmo. Vsekakor
pa se bomo nanje dobro pripravili.

Ali gre za tipično dansko ekipo?
Gre za dansko ekipo, ki igra hiter in
atraktiven rokomet.
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Kje vidiš prednost Gorenja?
Treba bo odigrati dobro obrambo in jih
prisiliti v napake. Želimo si doseči čim
več lahkih zadetkov. V napadu pa strpno,
potrpežljivo in s čim manj napakami.

Kakšne so po tvojem mnenju
realne možnosti za polfinale? Se že
spogledujete z Berlinom?
Do Berlina je še daleč. O njem še ne
razmišljamo, si ga pa želimo. Treba bo
odigrati še 120 težkih minut. Menim pa,
da je danska ekipa premagljiva in da
imamo lepe možnosti, da zaigramo tudi
v Berlinu.

Vemo, da si se v preteklosti že znašel
na položaju desnega zunanjega.
Lahko tudi na tej tekmi ob
odsotnosti Papeža pričakujemo kaj
takšnega?
Mislim, da ne. Na desnem zunanjem
imamo še dva zdrava in kakovostna
igralca, tako da mislim, da mi ne bo treba
igrati na tem položaju.

Komu daš več možnosti za zmago in
zakaj?
Vsekakor imamo lepe možnosti, da se
uvrstimo na zaključni turnir v Berlinu.
Ekipa Holstebroja je premagljiva. Mislim,
da imamo več izkušenj in znanja, kar pa
bo treba pokazati na parketu.

Verjetno si želiš, da bi bila tudi proti
Dancem dvorana tako polna kot
proti Hamburgu?
Vedno je lepo, ko vidiš polne tribune
navijačev in ljubiteljev rokometa. Tudi
nam je lažje igrati pred polnimi tribunami
kot pa pred praznimi. Vsekakor si želimo,
da ponovno napolnimo Rdečo dvorano
in da na krilih navijačev pridemo do nove
zmage v pokalu EHF.

Naslov prvaka pokala EHF ali državni
naslov
Državni naslov.
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21 HITRIH

Kristian Bećiri
Ko si bil mlajši in si naredil
neumnost, komu si povedal?
1

Bratu.
2

Sanjski avto?

Range rover.
3

V nogometu navijaš za:

Barcelona.
4

Če ne bi bil rokometaš, bi postal:

Ne vem.
5

Vzdevek? Kdo ti ga je dal in zakaj.

Kiki. Prijatelji.
6

Kaj bi naredil z jackpotom?

Pametno bi ga zapravil. :)

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

Nejcu Cehtetu.
11 Katera igralka bi igrala tvojo
partnerko?

Severina.
12

Hitra hrana?

Kebab.
13

Hišni ljubljenček. Kateri?

Pes.
14

Kuhaš in kaj najraje?

Tortilje.
15

Katera zgodovinska oseba bi bil?

Tvoja najboljša fraza, ki si jo
uporabil pri dekletu?

Batman.

Se je ne spomnim.
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7

8

Si vraževeren? Kako?

Ne.

Verjameš v ljubezen na prvi
pogled?
9

Ne.

Človek ne jezi se ali monopoli?

Monopoli.
17

Koliko jezikov govoriš in katere?

Angleški, hrvaški, slovenski.

Najpomembnejši datum v tvojem
življenju?
18

6. 9.

18

19

Česa se na smrt bojiš?

Kač.
20

Povej nam en vic.

Chuck Norris je edini, ki lahko vrže hišo
čez okno.
21

Gotovina ali kartica?

Kartica.

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:

