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Rdeča dvorana Velenje





Spremembe so edina stalnica naših življenj. In o tem, ali so 
dobre ali slabe, vselej najbolje sodi čas. Za RK Gorenje Velenje 
je prišel čas sprememb, katerih glavni namen se je poglobiti v 
delovanje nam ljubega kluba in z novimi, drugačnimi prijemi 
pogledati na velenjski rokomet s spremenjenega zornega kota. 
Zanosa nam ne primanjkuje, idej imamo na pretek, tradicija, 
ki je za športni uspeh glavna sestavina, je tu izjemna. Skratka, 
prepričani smo, da bomo dokazali, da je mogoče s kakovostno 
vizijo čarati. Čarati pozitivne zgodbe, športne dogodke, ki so 
nekaj posebnega, dobrodelne projekte z željo po nasmehu 
najšibkejših, v Rdeči dvorani vselej videti pristno borbene 
igralce, idole domače mladine, ki tako z akcijami na parketu kot s 
potezami zunaj le-tega gradijo srce najlepšega mesta v Sloveniji.

Z našim sloganom »Črno-rumeno kot eno« želimo velenjsko 
rokometno in športno publiko združiti, menimo namreč, da 
je povsod razdvajanja dovolj. Zato razvijamo novo celostno 
podobo, v novembru bomo predstavili novo, sodobno klubsko 
spletno stran, naša stalna spremljevalka bo postala maskota 
kluba, Osa Pika, ki bo navihana spremljevalka lokalnega 
dogajanja, do otrok prijazna, odrasle pa bo rada malce »pičila«, 
bila sitna in se borila za svoj prav, na način kot to počno vsi 
naši igralci. Več bomo torej sodelovali. Z Mestno občino 
Velenje načrtujemo osvežitev Rdeče dvorane, med drugim tudi 
prenovo reflektorjev, z Gorenjem se trudimo klub prebuditi v 
marketinškem smislu, s Šaleškimi graščaki vrniti klubu dušo, z 
igralci ter z njimi povezanimi akcijami vrniti gledalce v Rdečo 
dvorano, z norimi idejami v slehernemu Velenjčanu vzbuditi 
zanimanje za dogajanje v rumeno-črnem rokometnem »osirju«, 

več in bolj načrtno moramo vlagati v pogon mlajših starostnih 
kategorij, ob enem pa želimo, jasno, tudi na športnem področju 
delati korake naprej, a vsekakor z vzdržnim proračunom in 
pravilom, da bomo zapravili le toliko, kolikor bomo imeli na 
voljo.

Volja pa je še ena stalnica naših življenj. In o tem, ali boste zaradi 
RK Gorenje Velenje v prihodnosti dobre ali slabe volje, ne bo 
sodil le čas. Niti zgolj rezultat. Želimo si, da bi o tem sodile lepe 
zgodbe, prijetni doživljaji. Te vam obljubimo. In z uživanjem 
pridemo do cilja zadovoljni. Četudi je pot kdaj daljša. Zavojev na 
potovanju se ne bojimo. Še več, veselimo se jih. Pravi športnik 
namreč še nikdar ni zmagal s tekmo navzdol ali naravnost. 
Včasih je namreč bolje teči nazaj kot pa v napačno smer.
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Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, 
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Fotografije: Goran Vadlja Kamenjašević
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DOMAČIN GOST DATUM URA TEKMOVANJE KRAJ

RK GORENJE VELENJE RD KOPER 2013 31.10.2015 19.00 1. NLB Leasing liga Rdeča dvorana

RD SLOVAN RK GORENJE VELENJE 14.11.2015 18.30 1. NLB Leasing liga Dvorana Kodeljevo

RK GORENJE VELENJE RK JERUZALEM ORMOŽ 18.11.2015 19.00 1. NLB Leasing liga Rdeča dvorana

RK GORENJE VELENJE TEAM TVIS HOLSTEBRO 22.11.2015 17.00 EHF Pokal Rdeča dvorana

RD RIKO RIBNICA RK GORENJE VELENJE 25.11.2015 19.00 1. NLB Leasing liga Športni center Ribnica

TEAM TVIS HOLSTEBRO RK GORENJE VELENJE 29.11.2015 13.00 EHF Pokal Grakjaer Arena

Napovednik tekem:
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Naprej
UVODNIK

7  KLEMEN LUZAR: intervju

11  MARKO OŠTIR: intervju

15  NIKO MEDVED: intervju

17  21 HITRIH: Anže Ratajec

VSEBINA:
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št. dresa priimek in ime roj. višina teža pozicija

2 BOŽOVIĆ Miloš 10.12.1994 198 80 LEVI ZUNANJI 

3 CEHTE Nejc 4.9.1992 196 94 DESNI ZUNANJI 

5 MEDVED Niko 26.3.1990 184 84 LEVO KRILO 

8 BURIĆ Senjamin 20.11.1990 197 100 KROŽNI 

10 OVNIČEK Rok 29.1.1995 184 78 SREDNJI ZUNANJI 

12 BURIĆ Benjamin 20.11.1990 196 95 VRATAR 

18 SZYBA Michal 18.3.1988 196 97 DESNI ZUNANJI 

20 SKUBE Staš 15.11.1989 176 83 SREDNJI ZUNANJI 

21 CELMINŠ Andris 04.07.1996 193 95 DESNI ZUNANJI

22 FERLIN Klemen 26.6.1989 192 93 VRATAR 

23 GOLČAR Rok 23.12.1985 189 87 DESNO KRILO 

24 ŠOŠTARIČ Mario 25.11.1992 193 91 DESNO KRILO

27 KLEČ Blaž 26.3.1986 183 95 KROŽNI 

31 GAMS Janez 8.11.1985 180 83 LEVO KRILO 

32 ZAPONŠEK Rok 30.10.1992 190 92 VRATAR 

34 RATAJEC Anže 4.3.1991 185 88 SREDNJI ZUNANJI

44 NOSAN Mitja 9.1.1990 193 102 LEVI ZUNANJI

77 DUJMOVIČ Marko 16.9.1985 190 95 LEVI ZUNANJI

80 BEĆIRI Kristian 14.6.1994 202 120 KROŽNI

Ekipa RK Gorenje Velenje
PREDSTAVITEV EKIP
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V klub si prišel kot okrepitev stroke 
v mlajših selekcijah. Katere so tvoje 
zadolžitve?
Sem trener kadetske ekipe, skušal pa 
bom pomagati tudi na drugih področjih, 
predvsem na področju kondicijske 
priprave pri ostalih mladinskih selekcijah 
in kadriranju mlajših rokometašev.

Si tudi v preteklosti že opravljal 
takšno funkcijo?
Podobno vlogo sem opravljal že v Celju, 
kjer sem poleg vloge trenerja mlajših 
kategorij, skrbel še za nekatera področja 
kondicijske priprave pri ostalih selekcijah 
ter skupaj z Vladom Murkom skrbel za 
selekcioniranje.

Katere so prednosti in slabosti 
selekcij Gorenja v primerjavi z 
selekcijami ostalih klubov?
Prednost je zagotovo prepoznavnost 
Rokometnega kluba Gorenje Velenje. Gre 
za športni kolektiv, ki je zagotovo eden 
največjih v Sloveniji in ki je bil znan tudi 
po dobrem delu z mladimi. V zadnjem 
času so na tem področju malce zaspali in 
želja je, da se to spremeni, popravi. 

Na katerem delu igre in kondicije 
boš letos naredil največji poudarek 
in zakaj?
Ker gre za mlade fante, mora biti razvoj 
vsestranski. Zgraditi je potrebno široko 
bazo na kateri je moč graditi ozko 

specifiko. Tako bom poskušali čim več 
časa treninga posvetiti kompleksni 
tehnično-taktično-kondicijski pripravi.
Ne glede na to, da gre za moštveni 
šport, je v ospredju individualni 
napredek igralca. Fante bom poskušal 
prepričati, da tekmujejo sami s seboj, 
da napredujejo na vseh področjih, da 
letvico svojih zmogljivosti in znanj 
neprestano premikajo višje. Če bodo 
napredovali posamezno, bo napredovala 
skupina in na koncu se bo to odražalo 
na napredku celotne ekipe. Kar se tiče 
igre bomo poskušali slediti splošnim 
ciljem, ki so zapisani v programu kluba 
za to starostno kategorijo. Sproščeno 
in disciplinirano igrati v globokih in 
plitkih conskih obrambnih postavitvah, 
organizirano prenašati žogo v 
protinapad, uspešno igrati v napadu 
ter se organizirano vračati v obrambo. 
Ker gre za fante v obdobju pubertete, 
bomo na področju kondicijske priprave 
dali poudarek na razvoju mišic trupa 
in kasneje mišic, ki so od trupa bolj 
oddaljene. Agilnost in vzdržljivost pa 
bomo razvijali v specifičnih pogojih. 
Poleg tega bo poudarek tudi na pravilni 
tehniki dviganja uteži. 

Kakšni so rezultatski načrti za to 
sezono in koliko je v tvoji starostni 
kategoriji pomemben rezultat?
Rezultat v mlajših kategorijah ne sme biti 
v ospredju, ni pa nepomemben. Višja kot 
je kategorija bolj pomemben je rezultat. 
Sicer pa ni nujno, da uspeh pomeni 

samo zmago. Tudi neuspeh ni enako kot 
izgubiti tekmo. V članski kategoriji je 
edino merilo dobrega dela tekmovalni 
rezultat, medtem ko morajo biti v 
mlajših selekcijah ti kriteriji drugačni. 
Razvoj igralcev je večletni proces, cilj 
pa mora biti usposobiti igralca, da bo 
lahko uspešno igral rokomet v članski 
kategoriji. Ker si klub v bodoče želi 
članskemu moštvu priključiti čim več 
igralcev iz lastnega pogona, bom vložil 
vso energijo, znanje in trud, da bi jim pri 
tem pomagal. 

Kako imaš zastavljene treninge, 
kolikokrat na teden trenirate?
Treninge imamo petkrat tedensko po 
2 uri, konec tedna pa igramo tekme 
državnega prvenstva. Kot vsak trener, 
si tudi sam želim, da bi lahko trenirali še 
več. Fantje imajo v dopoldanskem času 
šolo in to enostavno ni mogoče, z izjemo 
tistih, ki hodijo v športno gimnazijo 
in jim program to dopušča, a je le-teh 
malo. Zato poskušamo v popoldanskem 
času maksimalno izkoristiti čas, ki 
nam je na voljo. Če hočemo biti boljši 
moramo enostavno trenirati več in 
kvalitetneje. Treningi so sestavljeni iz 
tehnično-taktičnega ter kondicijskega 
dela. Kot sem omenil že prej, poskušamo 
vse tri komponente trenirati skupaj, 
razen nekaterih področij razvoja moči 
in ravnotežja, kar treniramo ločeno. 
Enkrat tedensko namenimo nekaj minut 
tudi različnim gimnastičnim prvinam. 
Poleg tega pa imamo enkrat tedensko 
teoretična predavanja v obliki video 
analiz in risanja na taktično tablo.

Klemen Luzar
INTERVJU
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Ali so v Velenju primerni pogoji za razvoj, lahko katera 
od ekip v selekcijah letos poseže po medalji?
Pogoji v Velenju so dobri,  niso pa najboljši. V klubu je šest 
starostnih kategorij, potem je tu še člansko moštvo ter mini 
rokomet in vsi razen zadnjih za kvalitetno delo potrebujemo 
celo rokometno igrišče. Trenutno to ni mogoče, zato zadeve 
rešujemo na različne načine. Kot sem omenil že prej, medalja ni 
merilo kakovosti dela pri mlajših starostnih kategorijah. Če se to 
zgodi je seveda odlično, če ne, pa tudi ni nič tragičnega. Vsaka 
uvrstitev od 1. do 4. mesta je seveda odlična, prav tako pa je 
dober rezultat tudi uvrstitev med 5. in 8. mestom v državi. Tisti, 
ki poznajo tekmovalni sistem vedo, da so po navadi razlike med 
temi moštvi majhne, in če upoštevamo, da je v ospredju razvoj 
igralca, na koncu rezultat  ne igra odločilne vloge.

Vemo, da šport odlično vpliva na razvoj osebnosti, kaj bi 
rad fante naučil na tem področju?
Predvsem bi jih rad razvil v pozitivne osebnosti. Da skozi proces 
treniranja razvijajo delovne navade, samozavest, vztrajnost in 
borbenost. Da se jih navadi na red in disciplino, ki sta pogoja za 
uspešno delo sedaj in v bodoče. Poskušal jih bom spodbujati, 
da med seboj krepijo prijateljske vezi ter s tem v ekipi ustvarijo 
dobro klimo. Pomemben je tudi odnos do tekmecev in sodnikov 
ter kako reagirajo v konfliktnih situacijah.  Do zmag in porazov 
je prav tako pomembno razviti pozitiven odnos. Rad pa bi jim 
tudi razvil občutek pripadnosti klubu, da so ponosni na to, da so 
člani RK GORENJE VELENJE na in ob igrišču ter se temu primerno 
tudi obnašajo.

Kako pa si ti želiš, da bi se kot trener razvijal v 
prihodnosti? Se vidiš kdaj v vlogi glavnega trenerja?
S trenerskim poslom se ukvarjam že 10 sezono. Zadnjih 5 
sezon sem bil v vlogi pomočnika tako v Mariboru kot mladinski 
reprezentanci Slovenije in že kar nekaj časa sem imel željo po 
samostojnem delu. V teh letih sem si nabral ogromno znanja 
in izkušenj, ki jih sedaj z veseljem predajam naprej. Rad imam 
rokomet, rad delam z mladimi, v veselje mi je bilo delati s fanti 
v članski kategoriji in zato ne vidim razloga, da ne bi v bodoče 
vodil tudi katerega od članskih moštev. Trenutno pa so moji cilji 
povezani s kadetsko ekipo, seveda pa želim klubu pomagati 
tudi na drugih ravneh.



FOTOGALERIJA: 
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Marko, s koncem sezone 2013/14 si 
superge obesil na klin in dokončno 
rekel slovo igranju. Verjetno je bilo, 
po vseh teh letih igranja na vrhunski 
ravni, težko?
Vedno sem si mislil, da mi bo težko, da 
bom pogrešal igranje, tekme, adrenalin, 
… Ampak moram priznati, da mi po 
odigranih 18-ih sezonah članskega 
rokometa na vrhunskem nivoju, ni bilo 
težko končati svoje kariere. Še posebej 
zato ne, ker mi je bilo dano, da sem jo 
sklenil v domačem klubu, ki me je vzgojil. 
S tem se je moj konec rokometne poti zlil 
z njenim začetkom – pot sem končal tam, 
kjer sem jo začel in krog je bil sklenjen. 
Bil je pester, z veliko izzivi, ki sem jih 
vedno iskal in jih iščem še danes. Igralska 
zgodba se je končala in z njo sem več kot 
zadovoljen. Sedaj sem zopet na začetku 
neke čisto nove rokometne zgodbe.

V svoji karieri si igral za, trenutno 
tri največje, klube v Sloveniji (Celje, 
Gorenje in Maribor). Kakšna je bila 
razlika v igranju med vsemi temi 
klubi?
Vedno sem živel in delal v skladu s svojimi 
prepričanji – profesionalno, predano, s 
ciljem pred sabo. To mi je omogočilo, 
da sem igral pri treh trenutno največjih 
klubih pri nas in bil z njimi del zelo 
uspešne zgodbe. Odnosi z njimi so ostali 
lepi in dobri. Z 10. leti sem v Gorenju 
začel igrati rokomet in ravno letos je 20. 
sezona, od kar sem član tega kluba, zato 
me na moj matični klub seveda vežejo 
posebne emocije, drugače ga doživljam. 

Z Gorenjem sem osvojil državni naslov in 
igral finale pokala EHF v sezoni 2008/09. 
V Celju sem igral tri sezone in z njimi 
v sezoni 2003/04 osvojil trojno krono 
(pokal, prvenstvo in EHF Ligo prvakov). 
Sprejem v Celju pred 20.000 ljudi po 
zmagi v Flemsburgu mi bo za vedno 
ostal v spominu. V Mariboru pa sem prav 
tako igral tri sezone in samo 1 gol nas 
je v sezoni 2012/13 ločil od uvrstitve na 
zaključni turnir pokala EHF.

Poleg vseh treh slovenskih klubov si 
se preizkusil tudi v tujini, in sicer za 
španski klub Puerto Sagunto. Kako 
bi opisal svojo izkušnjo igranja v 
Španiji? 
Moram priznati, da je bilo igranje v 
Španiji zelo dobra izkušnja zame. Naučil 
sem se jezika, dobil nove prijatelje, 
spoznal drugo kulturo. Predvsem pa 
sem si razširil obzorja in videl, kaj imamo 
v resnici doma. Izkušnjo s tujino bi 
priporočil vsakemu igralcu, da bi s tem 
znal bolj ceniti stvari, ki se nam včasih 
zdijo samoumevne. Na Puerto Sagunto 
me vežejo lepi spomini, saj smo postali 
prvaki 2. lige in se s tem, po 40. letih 
čakanja, uvrstili v ligo ASOBAL. Slabih 
izkušenj je bilo tako malo, da so že 
zdavnaj zbledele. Z družino se vsako leto 
z veseljem vračamo nazaj.

Glede na ogromno odigranih tekem 
na vrhunskem nivoju, je bil ta klub 
tvoj edini v tujini. Marsikateri igralci 
precej let preživijo v tujini. Kaj je bil 
razlog, da si v tujini preživel samo 
eno sezono? 
Ko sem bil 
v najboljših 
rokometnih letih, 
je bila slovenska 
rokometna liga 
zelo močna, jaz pa 
sem se s Celjem 
ali z Gorenjem 
boril za naslov 
državnega prvaka 
in igral v Ligi 
prvakov. Imel sem 
oboje  - doma. 
Moja žena Urška, 

ki me je vedno podpirala, je bila ves čas 
zaposlena in nekako sem imel zmeraj 
srečo, da sem sodeloval  s klubi v bližini 
njene službe, razen s Puertom. Odhod 
v Španijo se je »slučajno« deloma pokril 
z njeno drugo porodniško in rojstvom 
hčerke Ive in ko se je le-ta iztekla, smo 
prišli nazaj. Urškino razumevanje, 
podpora in varnost so mi prinesli to, da 
sem lahko popolnoma neobremenjeno 
igral rokomet tako dolgo.  

Za reprezentanco si odigral 104 
tekme in zadel 54 golov. Kaj se ti je 
pri igranju za reprezentanco najbolj 
vtisnilo v spomin?
Vsekakor so se mi najbolj vtisnile v 
spomin olimpijske igre v Atenah leta 
2004 – to je bila res neverjetna izkušnja! 
Še posebej tekma proti Hrvaški, ki so bili 
kasnejši olimpijski prvaki. Vsa prvenstva, 
na katera smo odhajali z visokimi cilji, 
in priprava nanje,  so me kalila tako 
osebnostno, kot igralsko. Igrati za 
reprezentanco je poseben čar – takrat 
zastopaš svojo državo v družbi najboljših. 
Na to obdobje sem posebej ponosen.

Prvo leto tvojega po-igralskega 
rokometnega življenja si preživel 
kot tehnični vodja, že drugo sezono 
pa te je trener Cvijić postavil na klop 
kot pomočnika. Kako si se znašel v 
novi vlogi po koncu kariere? 
Zelo vesel sem, da sem dobil to 
priložnost! Verjetno mi tudi zaradi tega 
ni bilo težko prenehati igrati –dobil sem 
novo vlogo v klubu. Tako bom lahko 

Marko Oštir
INTERVJU
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svoje znanje in izkušnje prenašal naprej. Zagotovo se moram še 
veliko naučiti, vem pa, da se bom tudi ob igrišču trudil tako, kot 
sem se vedno tudi na njem.

Marsikdo ne ve, da se ljubiteljsko zelo rad ukvarjaš s 
fotografiranjem. Celotno preteklo sezono si skrbel za 
fotografije s tekem in treningov, v letošnji sezoni pa te je 
zamenjal Goran Vadlja Kamenjašević. Katera vloga ti je 
bolj všeč, fotograf ali pomočnik trenerja?

Mislim, da tu ni dvoma – rokomet je moja prva ljubezen in 
življenje, fotografiranje pa samo hobi.  Prepričan sem, da mora 
imeti vrhunski klub izdelano zunanjo podobo in del tega je tudi  
fotografski material iz vsake tekme. Lani smo videli, da lahko 
tukaj pomagam in sem to z veseljem tudi storil.
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FOTOGALERIJA: 
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Niko, avgusta si pričel že s svojo 9. 
sezono v članski ekipi RK Gorenje 
Velenje, kar je glede na tvoja leta že 
precej. Kaj si si najbolj zapomnil v 
teh letih?
V člansko ekipo sem prišel, ko sem imel 
17 let, takrat me je Ivica Obrvan priključil 
članski ekipi. Vsekakor so mi v spominu 
najbolj ostali vsi trije naslovi, ki smo jih 
osvojili.

V tem času si zamenjal že kar nekaj 
soigralcev, od Branka Tamšeta, 
Momirja Ilića, Fahrudina Melića, 
pa vse do sedanjih slovenskih 
legionarjev Jureta Dolenca, Marka 
Bezjaka, Mateja Gabra, ... Kateri 
soigralec je bil zate osebno najboljši?
Res je. V Velenju je bilo že veliko zelo 
dobrih igralcev, zato enega samega 
težko izpostavim. Od vsakega pa sem se 
poskusil kaj naučiti.

Od leta 2013 si, od Marka Bezjaka,  
prevzel tudi kapetanski trak. Kako 
si zadovoljen s to funkcijo? Te fantje 
poslušajo/ubogajo?
Mislim, da sem se sedaj privadil na to 
funkcijo , na začetku je bilo to nekaj 
novega zame. To je vsekakor velika 
odgovornost. Je pa tudi seveda velika 
čast. Še posebej v domačem klubu. Fantje 
so super.

Marsikateri profesionalni rokometaš 
ima v svojih mislih odhod v tujino. 
Kako je pri tebi? Kdaj, če ja, ali bi raje 
ostal v Sloveniji?
Vsekakor tudi mene zanima tujina, 
čeprav sem tudi tukaj zadovoljen, saj 
sem doma. Letos končujem zadnji letnik 
na fakulteti, ki bi ga rad imel končanega, 
preden se kakorkoli odločam za naprej.

Če bi lahko izbiral, v katero ligo bi 
najraje odšel?
Najraje bi verjetno odšel v nemško ali 
francosko ligo, če gledamo samo na 
kakovost rokometa.

V svoji dosedanji karieri si za 
slovensko rokometno reprezentanco 
zbral 1 nastop in 1 gol. Letos maja 
je selektorsko funkcijo prevzel 
novi selektor Veselin Vujovič, ki 
je prerodil reprezentanco. Želja 
po tem, da ponovno oblečeš dres 
reprezentance je verjetno velika?
Seveda. Igrati za reprezentanco je zelo 
velika čast. Vsekakor bi bil vpoklica zelo 
vesel.

Za nami je že kar nekaj tekem nove 
sezone, kjer je cilj vrnitev naslova 
v Rdečo dvorano. Kljub porazu v 
Celju, se je sezona (prepričljive 
zmage, polna dvorana) začela bolje 

kot pretekli dve sezoni. Si tudi ti 
mnenja, da je to dober znak, da se 
bomo konec sezone veselili vrnitve 
naslova?
Vidi se, da je v klubu nek nov veter, 
nek nov zagon, kar je super. Z zmago v 
Celju bi to seveda samo nagradili. Kljub 
porazu pa mi nadaljujemo s trdim delom 
in začrtano potjo. Prepričan sem, da se 
bomo na koncu lahko veselili naslova 
državnega prvaka.

Niko Medved
INTERVJU
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1  Vzdevek? Kdo ti ga je dal in 
zakaj?
Moj prvi vzdevek je bil PENZEL - dobil 
sem ga še pred OŠ, po nekem čistem 
naključju, ko smo bili v šoli v naravi me 
je Miha Zarabec začel tako klicati in tako 
se me je ta vzdevek dolgo leta držal. 
Pred nekaj leti se je ta zamenjal z RATKO, 
ki je čista okrajšava mojega priimka. S 
prihodom v RK Gorenje Velenje pa sem 
nemudoma dobil nov vzdevek - RALE.

2  Ko si bil mlajši in si naredil 
neumnost, komu si povedal?
Ne vem, če sem naredil kakšno posebno 
neumnost. Vedno sem bil med pridnimi, 
če pa se je že kdaj kaj zgodilo, je to ostalo 
med prijatelji.

3  Sanjski avto?
Nimam sanjskega avta, so mi pa po obliki 
všeč BMW-ji.

4  V nogometu navijaš za:
Nogometa ne spremljam zelo podrobno, 
če pa že, pa sem navijač Barcelone.

5  Če ne bi bil rokometaš, bi postal:
Plesalec.  V otroštvu sem bil velik 
navdušenec nad plesom in ga tudi, skozi 
krožke, treniral. Prišel je čas, ko bi se bilo 
treba resneje začeti ukvarjati s plesnimi 
treningi, a sem se takrat odločil, da se 
posvetim samo rokometu.

6  Kaj bi naredil z jackpotom?
Naredil bi si lepo hišo, nekaj bi šlo v 
dobrodelne namene, ostalo pa bi vložil 
v RK Trimo Trebnje in poskusil narediti 
ekipo, ki bi se borila za naslov državnega 

prvaka. To bi bila prioriteta, če bi zadel 
jackpot.

7  Tvoja najboljša fraza, ki si jo 
uporabil pri dekletu?
Uh… nimam nekih posebnih fraz. V 
danem trenutku, kar pač pade na pamet. 
Nasmeh, sproščen pogovor in veliko 
smeha – to so najboljše fraze. 

8  Si vraževeren? Kako?
Malo. Vsakič iz postelje vstanem z desno 
nogo.

9  Imaš pred tekmami kakšen ritual, 
ki se ga držiš?
Posebnega rituala nimam. Če se dobro 
pripraviš skozi treninge, je pred tekmo 
najboljše, da v miru počakaš na začetek.

10  Verjameš v ljubezen na prvi 
pogled?
Ne verjamem. Verjamem pa, da ti je 
nekdo, ki ga zagledaš, všeč in si ga želiš 
spoznat. Ljubezen pa se ne rodi z enim 
pogledom.

11  Kateremu igralcu bi zaupal 
glavno vlogo, če bi posneli film o 
tvojem življenju?
Hmm… mislim, da bi najraje igral kar 
sam. Vloga v filmu je mogoče neka skrita 
želja, ki bi jo rad izpolnil. 

12  Katera igralka bi igrala tvojo 
partnerko?
Škoda, ker moram izbrat samo med 
igralkami. Če že, bi izbral Megan Fox.

13  Hitra hrana? Katera?
Seveda. Najrajši imam morsko pico.

14  Če bi lahko za en dan imel 
nadnaravno sposobnost, katero bi 
izbral in zakaj?
Želel bi si, da bi se lahko teleportiral v 
katero koli mesto na svetu in tako videl 
ves svet.

15  Hišni ljubljenček. Kateri?
Nimam hišnega ljubljenčka.

16  Kuhaš in kaj najraje?
Kuham zelo osnovne stvari. Sebi najraje 
pripravim puranje oz. piščančje zrezke z 
rižem ali makaroni.

17  Človek ne jezi se ali Activity?
Activity - je bolj zabaven.

18  Koliko jezikov govoriš in katere?
Poleg srbohrvaščine govorim še angleško 
in malo nemško.

19  Najpomembnejši datum v tvojem 
življenju?
4.3.1991

20  Česa se na smrt bojiš?
Nimam nekih posebnih strahov.

21  Tvoj moto v življenju je:
» Biti pripravljen - je veliko, znati čakati 
- je še več, toda izkoristiti pravi trenutek 
- je vse!«

Anže Ratajec
21 HITRIH
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