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Zakaj obožujemo ajdovo kašo?

O SVETOVNEM 
NOGOMETNEM PRVENSTVU
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OGLASNO SPOROČILO

ŽIVJO, POLETJE, NAJBOLJŠI LETNI ČAS! 
Za nas, profesionalne nogometaše, poletje 
prinese nekaj prostega časa za zaslužen 
oddih in miselni “reset”. Priprava na novo 
sezono se namreč začne v glavi ... Poletje 
je čas, ko si v krogu družine in dobre družbe 
lahko brez skrbi privoščimo več spontanih 
sproščenih trenutkov. Nato pa … Akcija! 
Nazaj k zahtevnemu ritmu, utečenim 
urnikom, športu. Športne dvorane in fitnes 
centri bodo jeseni spet “pokali po šivih”, na 
prostem bo več ljudi teklo in se pripravljalo 
za maratone. Termini za rekreativno 
športno druženje v Bazi športa pa se hitro 
polnijo že zdaj, zato te vabimo, da prideš 
pogledat novo športno dvorano v Bazo. Ne 
zamudi ugodnejše early bird cene! 

Bojan Jokic
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V TRENDU:

Kako združiti ljubezen do športa in svetovni 
trend? S poslikavo, ki vse od konca junija vzbuja 
pozornost v Štepanjskem naselju na športnem 
objektu Baza. Šport mladim daje krila! 

Pobudo in zavezo, da mladim vračamo in stojimo ob 
strani, smo prenesli v poslikavo. Umetnik in grafitar Miha 
Erjavec je uresničil željo, da na steno odtisnemo krila. 
Mladi nogometni upi iz nogometne šole Cesar-Jokić so 
z odtisi žog pobarvali steno in nastala so krila. Vabljeni, 
da se ob krilih fotografirate tudi vi in sliko delite pod 
#krilabaza. 

OGLASNO SPOROČILO

S krili se je slikala tudi slovenska 
atletinja Maruša Mišmaš!
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Drug pogled na svetovno prvenstvo v nogometu

V času velikih, svetovno odmevnih športnih dogodkov se zdi, da se Zemlja več ne vrti okoli svoje osi, 
ampak da se za nekaj tednov začne vrteti okoli prizorišča, kamor so uprte oči svetovne javnosti. Letos je 
ta čast pripadla velikim ruskim zelenicam in verjetno bi prav težko našli koga, ki ne bi vedel, da govorimo 
o svetovnem prvenstvu v nogometu. Toda kaj poleg tega še veš o mundialu?

1. … so bili za ustanovitev svetovnega prvenstva v 
nogometu krivi francoski nogometni funkcionarji 
pod vodstvom Julesa Rimeta.

2. … je bilo prvo svetovno prvenstvo v nogometu leta 
1930 v Urugvaju. Nastopilo je 13 reprezentanc, 
med njimi tudi Jugoslavija.

3. … so bili Urugvajci prvi prvaki v zgodovini.

4. … je drugo svetovno prvenstvo že potekalo v 
Evropi (1934, Italija).

5. … od samih začetkov do danes prvenstvo ni 
potekalo dvakrat: leta 1942 in 1946.

6. … se je poraz Brazilije na domačih tleh leta 
1950 sprevrgel v nacionalno tragedijo. Stopnji 
samomorov in depresije sta dosegli rekordno 
število v zgodovini države.

7. … je brazilski igralec Pelé postal znan prav zaradi 
udeležbe na svetovnem prvenstvu na Švedskem 
(1958). Takrat je za zmago Brazilije v finalu 
prispeval 2 gola.

8. … se je leta 1966 zgodil najbolj sporen gol vseh 
časov v zgodovini nogometa, ki si ga lahko 
ogledaš tukaj. 

9. … so rumeni karton uvedli šele leta 1970 na 
prvenstvu v Mehiki.

10. … je leta 1986 Mehika postala prva država na 
svetu, ki je dvakrat v zgodovini gostila svetovno 
prvenstvo.

11. … 32 reprezentanc igra na svetovnem prvenstvu 
šele 20 let.

12. … je leta 2002 prvič v zgodovini svetovno 
prvenstvo organizirala Azija.

13. … so leta 2014 prvič v zgodovini uporabili posebno 
tehnologijo za detekcijo golov. Sodnik dobi 
obvestilo o golu preko zapestne ure.

14. … sta Islandija in Panama letos prvič v zgodovini 
nastopili na svetovnem prvenstvu v nogometu.

15. … je Brazilija s petimi osvojitvami naslova prvaka 
še vedno vodilna država v zgodovini.

Ali si vedel, da …

https://www.youtube.com/watch?v=0Uhe_l1h3w8
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BOJAN JOKIĆ NAPOVEDAL 
JAVNO STAVO!
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Zapis prvotno objavljen na Nogomania.si in poobjavljen v e-reviji Šport magazine Baza.

Tvoj tipičen nogometi dan?
Trening, trening, trening. :) Vmes 
rad kaj dobrega pojem in seveda 
prosti čas najraje preživim z družino 
in prijatelji. Sicer pa se moj dan 
povečini zares vrti okoli nogometa 
že skoraj dve desetletji. Kariera 
profesionalnega nogometaša mi 
je pisana na kožo, je moja sanjska 
služba in veselim se vsega, kar je 
še pred mano. Ni mi težko, da se 
vse vrti okoli žoge. Evforija, ki jo 
ljudje občutijo v času nogometnega 
prvenstva, se v meni zbuja skoraj 
vsak dan. Nogomet je pač igra, ki 
jo moraš imeti rad. Zame ni le igra, 
zame je življenje.

Življenje po svetu, življenje 
doma?
Kariero sem začel v Kranju, jo 
nadaljeval v Gorici in nato me 
je odneslo po svetu. Po tujih 
klubih igram že več kot 10 let, 
natančneje sem leta 2007 prvič 
podpisal pogodbo s tujim klubom, 
to je bil FC Sochaux-Montbéliard. 
Montbéliard, ki diha za nogomet, 
je po velikosti skoraj identičen 
Novi Gorici, znano pa je po tovarni 

avtomobilov Peugeot. Pot me je 
potem peljala še čez italijansko 
Verono, španski Villarreal, angleški 
Nottingham ter nazadnje še v 
Rusijo. Zdaj igram v Rusiji - FC Ufa, 
je majhen vendar zelo urejen klub. 
Ufa ima preko milijon prebivalcev, 
je eno izmed največjih ruskih mest. 
Oddaljenost od Ljubljane je sicer 
večja, a je vedno toliko slajše, 
ko se vrnem v domovino. Redke 
proste ure v oddaljeni deželi sicer 
najraje preživljam z ženo Natašo. 
Obožujeva potovanja, dobro živiva v 

tujini, a je doma zagotovo najlepše.

Uspeh je, ko s prijatelji 
ustvariš športni objekt. 
Novi ljubljanski športni 
center Baza je izjemen, 
kako vam je s kolegoma 
Boštjanom Cesarjem in 
Sašo Abrićem uspelo?

Res je. Želja je postala resnična in 
krasna športna zgodba. Baza športa 
je del javno-zasebnega partnerstva 
z MOL. Naša vizija je zagotoviti 

5 vprašanj za kapetana slovenske nogometne reprezentance in igralca FC Ufa

http://nogomania.si/
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Javna stava: če nam z reprezentanco uspe 
uvrstitev na evropsko prvenstvo 2020, bom ob prvi 
tekmi prvenstva vsem zvestim navijačem, ki boste prišli 
na ogled prve tekme v Bazo športa, častil pivo. :)

Kaj je na voljo v športnem 
objektu Baza?

Velika športna dvorana, ki je 
namenjena malemu nogometu, 
košarki, odbojki ... V njej poleg 
čisto pravih tekem in rekreativnih 
vadb v sklopu različnih lig 
potekajo tudi pripravljalne vadbe 
ali tekme, v njem pa trenirajo tudi 
mladi nogometni upi naše hišne 
nogometne šole Cesar-Jokić. 
Seveda je npr. za ogrevanje na 
voljo tudi vsem vadečim v našem 
novem izjemnem fitnesu, kjer je 
treniranje možno le pod strokovnim 
vodstvom izjemnega Igorja Cesarja. 
Za podjetja izvajamo storitve Work 
wellnes, nudi se vodene vadbe 
in jogo, v sklopu objekta pa je 
obiskovalcem na voljo tudi plac za 
druženje, Loža, kjer se lahko kaj 
dobrega poje in popije.

Kaj ti pomeni naziv kapetan 
slovenske nogometne 
reprezentance?

Največ. Veliko. Čast in odgovornost 
obenem. Vem in verjamem, da 
smo sposobni, da se z ekipo čez 2 
leti pojavimo na velikih tekmah, na 
evropskem prvenstvu. Želim si in 
vsak dan trdo garamo za to. Zase in 
predvsem za naše zveste navijače 
doma. Javna stava: če nam z 
reprezentanco uspe uvrstitev na 
evropsko prvenstvo 2020, bom ob 
prvi tekmi prvenstva vsem zvestim 
navijačem, ki boste prišli na ogled 
prve tekme v Bazo športa, častil 
pivo. :)

Želja za naprej?

Čim več nogometa in dobrih tekem 
z odličnimi ekipami, naj bo to na 
profesionalnih zelenicah ali v 
športni dvorani Baza! :)

prostor, kjer lahko v sožitju trenirajo 
rekreativci, mladi športni upi in 
profesionalni športniki. Prostor za 
rekreacijo, sprostitev in zabavo, 
kjer živi ljubezen do športa in se 
pretaka pozitivna energija različnih 
generacij. Želimo ustvariti edinstven 
prostor, ki športnikom zagotavlja 
vrhunske storitve, profesionalen 
pristop in prijazen ambient.

VPIŠI SE V FITNES BAZA! 
INFO@BAZASPORTA.SI 
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JESENSKA PONUDBA

Za več informacij piši na info@bazasporta.si

mailto:info@bazasporta.si
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VPISI IN VEČ INFORMACIJ NA 
INFO@BAZASPORTA.SI 

“V Bazi športa sem mesec in pol nazaj pričela obiskovati fitnes pod strokovnim vodstvom 
Igorja Cesarja. Z Igorjem sva najprej poskrbela za stabilizacijo telesa. 
Rezultat? Izboljšano počutje, večja gibljivost in vzdržljivost. Fitnes je popolnoma novo 
opremljen, znanje Igorja izjemno, Baza športa pa omogoča še fino ogrevanje v večji ali manjši 
športni dvorani. Čistoča in opremljenost dodatnih prostorov, kot so garderobe in toalete, je nad 
povprečjem. Priporočam vsem!”

Urša Pezdevšek, zadovoljna stranka fitnesa Baza športa

mailto:INFO@BAZASPORTA.SI
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Slovenija postaja iz leta v leto vedno bolj prepoznavna 
na svetovnem zemljevidu zahvaljujoč naši odlični 
gastronomski ponudbi. Turiste navdušuje bogata 
tradicija slovenskih jedi, ki pa jo mi večkrat jemljemo 
za samoumevno. Le pomisli, kdaj si nazadnje jedel 
žgance, štruklje ali joto? Mi tokrat kuhamo ajdovo kašo 
in krompir, se nam pridružiš?

Tradicija slovenskih loncev: 
ajdova kaša & krompir

Ajdova kaša 
Slovenci imamo ajdo čisto za svojo, saj raste na številnih 
lokalnih poljih, pa je k nam prišla z Daljnega vzhoda. Še 
dandanes jo gojijo tudi na Kitajskem, Japonskem ter v Koreji 
in Mongoliji. Ko se je več sto let nazaj udomačila pri nas, 
smo jo v slovenski kuhinji začeli servirati kot prilogo ali pa 
kot glavno jed. Njena priprava je hitra in enostavna. Lahko jo 
skuhaš, ali pečeš, odvisno od recepta, ki si ga izbral. Ajda je 
hranilno bogato žito, ki ni samo slastno za krožniku, ampak 
poskrbi tudi za boljši krvni obtok, večjo odpornost proti 
stresu in preprečuje raka na debelem črevesu.

OGLASNO SPOROČILO

Ajdova kaša je najboljša v kombinaciji z: 
jogurtom, skuto, sirom, stročnicami, zeljem, repo, 
solato, slivami, pršutom in jajci.

Krompir
To, da imamo Slovenci krompir s krompirjem, verjetno že veš. 
Zagotovo poznaš vsaj enega ali več ljudi, ki ga pridelujejo 
tudi doma. Brez njega ni tradicionalnega nedeljskega 
kosila, jedilnika v tipični slovenski gostilni in pravega ogleda 
nogometne tekme (čips). Kljub temu da smo ga iz Amerike 
v Evropo dobili v 16. stoletju, pa se zdi, kot da gre za našo 
avtohtono rastlino, saj ga najdemo v številnih tradicionalnih 
slovenskih jedeh.

Krompir najdeš v: joti, matevžu, kostelskih hrgah, 
kocovih krapih, grenadirmaršu, krumpentoči, friki, 
čompah, idrijskih žlikrofih in štrukljih. 

RECEPT: 
Enolončnica z ajdovo kašo, 
krompirjem in korenjem
Ko nimaš ideje, kaj dati v lonec, preizkusi naš 
lahek poletni recept!

1. Potrebuješ: 
* 800 ml vode
* 420 g krompirja
* 120 g korenja
* 40 g ajdove kaše
* 1 čebulo
* šop peteršilja 

* 1/2 čajne 
žličke posušenega 
majarona
* 1 lovorjev list
* sol 
* poper 
* 2 žlici olja
* 1 žlico ajdove moke

2. Priprava:
 – Krompir in korenje olupi, operi in nareži na 

kocke. + Nasekljaj peteršilj in čebulo.
 – V lonec daj korenje in krompir ter zalij z vodo. 

+ Dodaj sol, lovorjev list, majaron in peteršilj.
 – Kuhaj 15 minut, nato dodaj ajdovo kašo.
 – Kuhaj še 10 minut, potem lonec odstavi z 

ognja.
 – Na ogenj postavi ponev z oljem, v kateri 

popražiš čebulo, da postane rumena.
 – Čebuli dodaj ajdovo moko in naredi 

prežganje. + Dodaj žlico kisa in kislo smetano.
 – Prežganje zakuhaj v enolončnico.
 – Dober tek!

V Loži te v 
rednem meniju čaka ajdova kaša z zelenjavo!
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 LEPO SE IMEJTE ČEZ 
POČITNICE, SE PONOVNO 

BEREMO SEPTEMBRA!


