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Mladi odbojkar Klemen Čebulj to sezono kot posojen igralec ACH Volleyja uspešno igra za
italijanski Altotevere San Giustino. Korošec, ki je v ACH Volley prišel iz vrst Frama, se v lanski
sezoni pod vodstvom Igorja Kolakovića ni preveč naigral, izkušnje je nabiral večinoma le v
domačem prvenstvu. V upanju, da bi čim prej naredil korak naprej, so se v klubu po lanski
sezoni odločili, da ga posodijo ekipi, v kateri si je še lani kruh služil
Tine Urnaut
. Čebulj se je hitro vklopil v ekipo, ki trenutno zaseda deseto mesto v močnem italijanskem
prvenstvu, in hitro postal eden nepogrešljivih članov.

»Sam začetek v Italiji je bil težak, veliko je bilo namreč stvari, ki sem jih moral kar naenkrat
urediti, težava pa je bila tudi ta, da v tem majhnem mestu skoraj noben ne govori angleško, jaz
pa takrat še nisem razumel italijansko. Na srečo imam kar nekaj tujih soigralcev in so mi
pomagali. Zdaj razumem praktično vse, tudi osnovne stvari se brez težav zmenim. Mi je pa na
začetku veliko pomagal tudi Tine, razložil mi je, kako klub deluje, kje so najboljše trgovine in
podobno,« nam je na začetku pogovora razložil mladi Ravenčan, ki se je lani jeseni tako podal
v neznano.
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Tako kar zadeva novega okolja kot tudi kluba, ki je po lanski sezoni bankrotiral, klub pa se je
praktično na novo sestavil. »Razmere v klubu so nad pričakovanji, vse je super, tudi ljudje, ki
delajo v klubu, so izredno prijazni in od prvega trenutka so poskrbeli zame. Na začetku sem v
klub prišel poškodovan, težave sem imel s trebušno mišico in ta poškodba v reprezentanci ni
bila najbolj sanirana. Konec koledarskega leta sem moral še mesec dni počivati, ker se mi kri po
tej poškodbi ni umaknila, zdaj pa moram potrkati, da je vse v najlepšem redu,«
je z razmerami zadovoljen sprejemalec, ki lahko igra tudi na mestu korektorja.

V zadnjih nekaj mesecih mu je uspel velik preskok, je stalni član svoje ekipe, zato je bilo
povsem na mestu vprašanje, kje se vidi v prihodnosti. Se bo vrnil v svoj matični klub ali bo
morebiti ostal v Italiji? »Moja želja je, da kariero nadaljujem v tujini, lani sem imel priložnost
igrati v najboljšem slovenskem klubu, ACH Volleyju, s selitvijo v Italijo pa je bilo vse skupaj še
enkrat boljše. Pa s tem ne mislim na klub ali organizacijo, saj je bilo v Ljubljani res vse super,
toda odbojka in vse okrog tega je v Italiji na vrhunskem nivoju. Ne le, da imamo vsak teden
močnega nasprotnika, redno tudi igram in tako tudi napredujem v igri, kar je še dodaten plus,«
je razkril Čebulj, ki ima iz tekme v tkemo neverjetno veliko motivacije, prej namreč ni imel vsak
dan igrati proti največjim zvezdnikom v Evropi:

Pogovor je na koncu nanesel tudi »Vsekakor sem sem v tem času ogromno naučil in mislim, da
je bil pravi korak to, da sem se odločil za Italijo. Glede na razmere pri ACH Volleyju bi tudi tam
zdaj igral, vendar je bil to zame res pravi zrelostni izpit.«
na
novopečenega selektorja Luko Slabeta:
»Za to funkcijo mu lahko samo čestitam, saj smo vsi videli, kakšna je bila konkurenca
kandidatov. Vsi namreč vemo, kaj v Italiji pomenita Alberto Giuliani in Emmanule Zanini. Mislim,
da je to zelo dobro odločitev in da bo Luka znal dobro voditi ekipo, tako kot klub. V Sloveniji
namreč ni samoumevno, da je vse na svojem mestu, vsi vemo, kako je bilo v preteklosti v
reprezentanci,«
je za konec povedal zgovorni Korošec.
* Prispevek je bil prvič objavljen v športnem dnevniku Ekipa, 7. februarja 2013.
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