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POSTALI SMO NAJVEČJI

Tu je Liga K40 v veliki prednos�, saj vsem mladim ekipam 
pomaga pri organizaciji. To pomeni, da ne organiziramo zgolj 
Lige K40, temveč pomagamo tudi pri pridobitvi termina in 
morebitnih sponzorjev za ligo, in sicer z željo, da mladi ostanejo 
v košarki in da uživajo v najlepši igri na svetu.

Tako je liga v tem “koronskem” letu kljub vsemu nadgradila svoje 
število ekip.

Košarkarska Liga K40 je edina rekrea�vna košarkarska liga, ki je v 
sezoni 2020/21 povečala število ekip. Večina lig je v novo sezono 
krenila z manjšim številom ekip, ne nazadnje je trend pri vseh 
rekreacijah upadanje števila le-teh.

Zakaj prihaja do upada? Pomembna sta dva dejavnika. Prvi je 
zagotovo trend individualizma – rekreacija v hribih, 
kolesarjenje, tek … Vse to ne pripomore k razvoju rekrea�vnih 
lig. Drugi pomemben dejavnik pa je pomlajevanje ekip oz. 
pomoč mladim ekipam, da se organizirajo v rekrea�vne ekipe. 
Na “trgu” je izredno veliko mladih košarkarjev, ki so zaključili z 
resnimi treningi in preprosto nimajo pogojev, ob katerih bi lahko 
nadaljevali z rekrea�vno košarko. 

Sponzor: Agilcon

Sponzor: Bazen Bar & BBQ

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Ekipe 5 10 15 17 20

Igralci 71 132 209 237 324

Tekme 31 65 81
(Covid-19)

66 89

Sponzorji 11 23 28 32 35
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BLOG: Rekreacija je TABU

DEJSTVA 

št. rekreativnih

lig v SLO

11

število 3x3

turnirjev

72

ocena: št.

rekreativcev M

9,5 K 2,8 K

Veliko zgodb se tako konča z razočaranjem, ko se je treba odloči� 
med vztrajanjem brez realnega cilja ali pa rekreacijo. Tu pa 
rekreacija dobi nega�vni prizvok, saj naj bi bili vsi, ki so od 
nekdaj rekrea�vci, nekaj manj kot nekdo, ki je nekaj treniral. Pa 
je to res? Ne! 

In kaj daje tej besedi nega�vno konotacijo? Sama uporaba 
besede. Izvor vsega tega so športne organizacije, ki mladim 
obljubljajo in predstavljajo zgodbe o tem, da bodo svetovni 
prvaki in podobno. Medtem pa sami dobro vedo, da razen nekaj 
terminov tedensko ne morejo zagotovi� ni� bidona za napitek, 
kaj šele boljše pogoje, da bi otrok lahko napredoval.

Pri vsakem športu je pomembna strast do športa in ne sama 
uspešnost. In to je tudi en in edini namen rekreacije. Strast! 
Strast, ki človeku da zadovoljstvo, odžene stres, pomaga pri 
zdravju in ga napolni s pozi�vno energijo.

Pojem rekreacija ima izredno čuden prizvok. S profesionalnega 
vidika je rekreacija nekaj najnižjega, kar lahko doživiš v športu. 
Skozi oči klubskih delavcev je rekreacija beseda, ki užali vsakršno 
delo kluba. Z vidika ak�vnih klubskih igralcev je rekreacija 
deležna posmehovanja. Kar pa najbolj žalos�, je dejstvo, da je 
99 % športnikov rekrea�vcev. Ko otrok prvič teče po igrišču pri 
drugem letu staros�, se začne rekreira�. In ta rekreacija skozi 
različne oblike človeka spremlja do konca življenja, če seveda 
ostane vitalen in ak�ven.

Zakaj se rekreacija že otrokom ne predstavi kot ena od 
možnos� ukvarjanja s športom? Zakaj se vsi klubi bojijo 
izraza rekreacija? Preprosto zato, ker je lažje vodi� človeka k 
nekemu navideznemu cilju, kot pa mu ponudi� organizirani 
šport za veselje, in ker se v klubih bojijo, da bo veselje 
otroka minilo in bo zaključil kariero. Na tem mestu lahko 
povem, da strast do športa ne mine, mine pa volja do 
treningov, trenerja, sistema. Do športa nikoli! 

Sponzor: Test test test doo

Sponzor: Taurus group

ocena: št.

rekreativcev Ž

Sponzor: Caleffi



Pri vseh vrstah športa se vsako leto škoduje približno 1.000 
otrokom, ki zaključijo resno športno pot – večina s cmokom v 
grlu. In ko se pogovarjaš z mladimi o tem, kako je bilo v klubu, 
kakšno je delovanje le-tega, kakšni so trenerji, pogoji ipd., se 
nikoli ne sliši, da je klub naredil vse, da bi ga zadržal, ali da se 
je zanj kdo trudil ponudi� kaj več. 

Otrok, ki je 10 let treniral na primer košarko in mu ta 
navidezni cilj v oblakih ni bil dosegljiv, bo v sebi vedno nosil 
razočaranje. Ali kdo od klubskih mož pomisli ali pa prešteje, 
koliko otrok treniranje košarke opus� z žalostjo? NE! Vedno, 
res vedno se sliši, da otrok ni vztrajen, da ima druge ambicije, 
starši so čudni ipd. Je bil kdaj z vidika kluba čuden klub sam? 
Ne.

Naj naredimo razmislek o slovenski košarki. Vse klubske 
zgodbe so brez dolgoročne strategije za klub, trenerje, igralce. 
Dela se iz meseca v mesec. Ko nekdo komen�ra, kar sem 
zapisal nekoliko višje v tem sestavku, ni vztrajen. Kaj pa je klub 
ponudil temu igralcu? Mu je dal na primer petletni plan 
razvoja? Mu je priskrbel dobrega kondicijskega trenerja? Mu 
je uredil prehrano in pomagal pri šolanju? Nič od tega, saj 
tako ali tako ni sredstev za to. Klasika. In kako lahko potem vsi 
� klubi, ki so po vseh teh izjavah zgolj rekrea�vni klubi, otroku 
obljubljajo sanje? 

Rekreacija ni tabu, je vse, kar nas v svetu športa obkroža v 
normalnih okoljih. V Sloveniji je peščica športnikov in 
klubov, ki so profesionalni, vse ostalo pa je organizirana 
rekreacija. Prej bodo to dejstvo priznali znotraj klubov, 
manjši bo osip, saj bo to vplivalo tudi na odnos do otrok – 
zagotovo bo zaradi tega svojo športno pot treniranja 
opus�lo veliko manj razočaranih otrok. 
Rekreacija je najboljši an�stres, saj ob njej prijateljem in 
sotrpinom na igrišču poveš, kaj te muči, porabiš energijo in 
zmagaš! Bi� rekrea�vec je “kul”. 

Sponzor: Big Bang

Sponzor: ITN d. o. o.

BLOG: Rekreacija je TABU
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INTERVJU: CHALLE SALLE

Z veseljem, hvala za povabilo.

Vemo, da si navdušen košarkar. Nam lahko zaupaš, kako se je 
začela tvoja košarkarska pot, v katerem klubu in do katere 
kategorije si vztrajal?
Moja košarkarska pot se je začela v drugem razredu osnovne 
šole v klubu KK Vrhnika 96 v domačem kraju. V četrtem 
razredu smo imeli regijsko selekcioniranje, na katerem so 
izbrali najbolj nadarjene posameznike klubov iz različnih regij. 
Tako sem na enem izmed turnirjev dobil povabilo za igranje 
pri KK Geoplin Slovan, na katerega sem se takoj odzval. Vedno 
sem igral za dve kategoriji naenkrat – za svoje vrstnike in dve 
le� starejše – in skozi leta smo se z vsako kategorijo uvrs�li na 
zaključni turnir državnega prvenstva Final 4. S pionirji smo 
najprej osvojili nehvaležno 4. mesto, potem pa smo bili s 
kade� tretji in drugi, z mladinci leta 2008 pa smo končno 
osvojili naslov državnih prvakov. Moja soigralca sta bila Zoran 
Dragić in Jan Vesely, ki je bil v sezoni 2018/19 tudi MVP 
Eurolige. Nato sem si prvo leto v mladinski kategoriji pred 
začetkom sezone natrgal trebušno mišico, zaradi česar sem bil 
odsoten skoraj celo sezono. Pred začetkom zadnje mladinske 
sezone sem prestopil v KK Janče, kjer sem istočasno igral tudi 
v članski selekciji Lige 1B. Po zaključku sezone sem se zaradi 
različnih poškodb odločil za zaključek kariere.

Challe Salle, najprej hvala, da si se odzval intervjuju. Časi, v 
katerih smo, niso ugodni ne za šport ne za glasbo, vendar 
bomo v duhu pozi�ve s tem intervjujem bralce vseeno 
popeljali v čas koncertov in tekem.

Se še spomniš, kakšni so bili občutki, ko si zaključil s 
košarko? Je bila to težka odločitev?
Košarka je bila poleg glasbe moja največja ljubezen, zato je 
bila odločitev zelo težka. Občutki so bili mešani, veliko 
čustev in spominov, srce je želelo vztraja�, a glava mi je 
dopovedovala, da na silo pač ne gre. Poškodbe so se mi 
konstantno ponavljale in telo enostavno ni zmoglo, poleg 
tega pa tudi nisem dovolj zrastel. Kljub atletskim 
sposobnos�m sem v supergah visok le 190 cm, kar je za 
mojo pozicijo branilca ali krila žal premalo. 

Sponzor: Bodygain.si

Sponzor: Vzajemna d. v. z.
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8
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zadnjih 2. letih



INTERVJU: CHALLE SALLE

Letos se je vaša ekipa pridružila Ligi K40 – je bila to težka 
odločitev? Kaj pričakujete od igranja v Ligi K40?
Mislim, da se z ligo K40 spogledujemo že zadnje dve le�. S 
fan� smo gledali nekaj tekem prek spleta in ugotovili, da bi 
lahko bili brez težav med najboljšimi. Največji problem je bilo 
seveda pomanjkanje časa in to, da so nekateri že igrali v 
drugih ligah in klubih. Na začetku rekreacije je prevzel pobudo 
naš najstarejši igralec in kapetan Alen Đekić, ki nas je prijavil 
in zbral skupaj. Igranje v ligi je za nas zanimiv izziv, tako da 
pričakujemo predvsem čim več dobrih tekem in seveda tudi 
zmag. 

Po zaključku kariere v klubih večino igralcev ostane za nekaj 
let dobesedno na ces�. Šele okoli 30. leta se oblikujejo 
rekreacije, kjer se igralci znova povežejo. Kako je bilo v 
tvojem primeru?
V mojem primeru je bilo podobno, saj sem se odločil, da se 
bom posve�l drugim stvarem. Začel sem se bolj resno 
ukvarja� z glasbo in fitnesom in nisem razmišljal o košarki, 
imel sem druge prioritete. Ko sem ak�vno igral, sem tehtal 90 
kg, potem pa sem v fitnesu pridobil 15–20 kg mišične mase in 
zdelo se mi je, da sem pretežek za vse te skoke in sprinte. Zato 
košarke tudi dobrih pet let nisem igral. Šele, ko sem se 
“zdefiniral” in shujšal na 98 kg, sem se pole� pridružil fantom 
na igrišču v igri 3 × 3. Nato smo pozimi s strani ZIC Vrhnika 
dobili še brezplačni termin v dvorani in enkrat tedensko začeli 
rekrea�vno igra� 5 na 5. 

Če pogledava še glasbeno plat, kako si prve glasbene 
korake usklajeval s košarko? Je bil zato prvi žanr bolj ulični 
rap?
Ni bilo večjih težav razen pomanjkanja časa. Po koncu pouka 
sem trikrat tedensko obiskoval glasbeno šolo, v kateri sem 
igral klavir, zraven pa sem se še pet- do šestkrat tedensko 
vozil na treninge in tekme z Vrhnike v Ljubljano. Ko sem 
zaključil nižjo glasbeno šolo, sem začel posluša� hiphop in 
tako sem pri trinajs�h začel tudi sam pisa� svoja besedila in 
rapa�. Hiphop je bil od vseh športov vedno najbolj povezan 
s košarko, tako da je takoj ustrezal mojemu življenjskemu 
slogu. Kar se �če žanra pa se je to spreminjalo z le� in 
dogajanjem v mojem življenju. Z repom sem začel na ulici v 
krogu prijateljev, največji vpliv na moje zgodnje ustvarjanje 
pa sta imela zagotovo puberteta in ločitev staršev pri 
šestnajs�h le�h. Potem pa »slaba« družba in različne 
življenjske preizkušnje. Če ne bi bilo športa in glasbe, danes 
prav gotovo ne bi bil tukaj, kjer sem. 

Sponzor: Bilban

RisoScottiSlovenija

Sponzor: Riso Scotti 



INTERVJU: CHALLE SALLE

Kdaj in na kakšen način si prišel v komercialno glasbo? Uspel 
� je super veliki met in postal si prava ikona za mlade. 
Leta 2009 sem objavil prvo pesem na YouTubu, leta 2010 pa 
sva s kolegom Manchetom v sodelovanju z ekipo Deejay Time 
posnela pesem Nočm it domov in kasneje tudi videospot. Bila 
sva prva domača raperja, ki sta rapala na house podlago. 
Pesem je bila dobro predvajana tudi na radijskih postajah in 
takrat se je uradno začela moja glasbena kariera. Leto kasneje 
sem izdal prvi samostojni videospot za pesem Midva, v 
začetku leta 2012 pa sem vzbudil veliko pozornos� s pesmijo 
in spotom To je to v s�lu gangsta rapa. Istega leta je nastala 
tudi ena izmed prvih domačih hip hop diss pesmi z naslovom 
Kensl, ki je dosegla neverjetne odzive na spletu. Potem sem 
leta 2013 izdal prvi in zaenkrat edini hip hop album Kristalno 
jasno, kmalu zatem pa sem se odločil za glasbeni premor, ki je 
trajal dve le�. V začetku leta 2017 sem se vrnil na glasbeno 
sceno in spremenil svoj glasbeni s�l, k rapu sem dodal še 
melodije in petje, kar je takoj privabilo pozornost širše publike 
in medijev. Nastala je uspešnica Lagano, ki je prva domača 
pesem, ustvarjena v reggaeton žanru, poleg tega pa tudi 
najbolj poslušana slovenska avtorska pesem na spletu. Tako 
sem v zadnjih treh le�h posnel 10 novih pesmi in spotov ter 
imel več kot 200 razprodanih koncertov po Sloveniji. Poleg 
tega sem ustvaril tudi svoj glasbeni bend in linijo šolskih 
potrebščin, ki se uspešno prodaja že drugo leto zapored.

Velik del kariere posvečaš fizični pripravi in izgledu. Koliko je 
po tvojem mnenju pomembno, da ima glasbenik kot 
osebnost celotni paket – stas in glas?
Res je, v današnjih časih in moderni glasbi se glasba poleg 
poslušanja tudi gleda, zato je treba ime� cel paket. Niso 
dovolj samo dober glas, vsebina in glasbeno znanje, pozoren 
je treba bi� tudi na s�l, izgled, obnašanje, ak�vnos� na 
družbenih omrežjih in cel kup drugih stvari. Še posebej v 
Sloveniji nam ni lahko, ker je tuja glasba bolj podprta od 
domače in se moramo konstantno primerja� s tujino in 
sledi� trendom. Kar se �če športa in fizične priprave, vedno 
poudarjam, da tega ne počnem zaradi izgleda, ampak 
predvsem zaradi dobrega počutja. Če imaš urejeno prehrano, 
se seveda to pozna tudi pri izgledu. S športom se ukvarjam že 
23 let, zato je to zame enostavno način življenja. Zase pravim, 
da nisem “fitneser” ali bodybuilder, ampak bolj atletski �p. 
Svoje ak�vnos� imam razdeljene na različne dele – vaje v 
fitnesu, treninge boksa in igranje košarke. 

Sponzor: Avtoservis Selan

Sponzor: Prevozi BRCE



INTERVJU: CHALLE SALLE

Upamo, da se bo Liga K40 čim hitreje nadaljevala. Na prvi tekmi si 
bil najboljši strelec svoje ekipe. Kako je bilo po dolgem času 
odigra� organizirano tekmo?
Res je, ravno ko smo se začeli uigrava� kot ekipa, se je vse skupaj 
ustavilo. V nekaj preteklih le�h sem sodeloval na dobrodelnih 
tekmah, vendar tam ni bilo prave tekmovalnos�. Sam sem zelo 
tekmovalen in iskreno sem pogrešal prave tekme pro� nasprotniku, 
ki te želi premaga�. Moram prizna�, da je bil občutek dober, vendar 
z grenkim priokusom, ker smo izgubili. Nismo igrali tako, kot znamo, 
vidi se, da še nismo uigrani kot ekipa in da nimamo trenerja. 
Verjamem, da bo naslednjo tekmo boljše, in seveda ciljamo na 
zmago.

Šport in glasba sta trenutno večji del v mirovanju. Kako se 
kot glasbenik spopadaš s trenutno situacijo? Pogrešaš s�k s 
svojimi oboževalci in poslušalci?
Imam veliko več časa zase kot prej, a največji problem je v 
tem, da ne morem normalno opravlja� svojega dela. Po naravi 
sem zelo ak�ven, krea�ven in družaben, zato sem enostavno 
navajen bi� vedno v akciji in tudi med ljudmi. Najbolj 
pogrešam vaje z bendom, svoje koncerte, poslušalce in 
nasploh s�k z ljudmi. Tudi glasbeno ustvarjanje se mi zdi težje, 
saj moje življenje in dogajanje okoli mene ne potekata 
normalno. Vseeno pa razmišljam pozi�vno in poskušam svoj 
čas čim bolj kvalitetno izkoris��. V stanovanju imam svoj 
glasbeni studio, tako da skoraj vsak dan ustvarjam, poslušam 
pa tudi veliko različne glasbe. Vse, kar si želim, je zdravje in da 
se situacija s korono in ukrepi čim prej umiri, da lahko ljudje 
ponovno normalno zaživimo.

Za naše bralce posebna informacija – ali v času 
koronaobdobja pripravljaš kakšen poseben projekt ali 
singel?
Letos praznujem tudi okroglo 10. obletnico kariere, zato 
sem jo želel krona� z izdajo novega albuma in koncertno 
turnejo, a žal je izid zaradi celotne situacije načrtovan za 
naslednje leto. Kljub temu pa sem eden redkih domačih 
glasbenikov, ki je letos kljub situaciji izdal dva nova singla in 
posnel tudi videospot, aprila je izšel Pariz in avgusta Nove 
zmage. Za naprej se pa pus�te presene��. :) 
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zadnjih 2. letih

Sponzor: Genis

Sponzor: ELUIR



BLOG: Košarka še živi

Koronaobdobje je prineslo predvsem ukinitev rekrea�vnih 
programov z večjim številom igralcev. Kljub temu pa košarka ni 
zamrla. Kratek predah – čeprav ni ak�vnos� – v vseh nas še 
povečuje željo po igranju in druženju.

Profesionalni programi se odvijajo, zato tudi glas o košarki ni 
u�hnil. Ponosni smo lahko na košarkarje, ki po svetu in v 
Sloveniji igrajo odlično. Vse to pa je odlična odskočna deska, 
da košarkarske organizacije delajo na marke�ngu. 

Čar našega velikega števila sponzorjev je v tem, da smo za 
podpornike našli primerno ceno v zameno za promocijo. Poleg 
tega pa vsakemu sponzorju povrnemo vložek v projekt. 
Če navedemo primer: sponzor nam nameni 40 € mesečno oz. 
480 € letno, v zameno pa mi kot liga zagotovimo oglaševanje 
na spletni strani, tekmah, v finalu na televiziji, na majicah ipd. 
To pa ni vse! Za vsakega sponzorja tudi pripravimo načrt, kje in 
kako mu bomo omogočili trženje, in mu vložek v projekt prek 
prodaje ali novih poslov tudi povrnemo.

Pri nas sponzor ni samo podjetje, ki nas “financira”, temveč je 
strateški partner, ki pomaga pri ras� projekta in njegovi 
prepoznavnos�, predvsem pa je zgodba vzajemna in 
navdihuje medsebojno sodelovanje. 

Košarkarska Liga K40 je v teh čudnih časih pridobila kar pet 
novih sponzorjev. Poleg novih podpornikov pa smo obdržali 
prav vse lanske! Na obe dejstvi smo predvsem v teh časih zelo 
ponosni. Kako nam to uspeva? 

Verjamemo, da bomo letos izpolnili cilj KLUB 40 – K40 in 
pridobili 40 sponzorjev. Manjka nam jih le še pet in 
verjamemo, da bomo v pe� sezoni, kot smo načrtovali, prišli 
do te prelomne točke.
Hvala vsem podpornikom, ki podpirate naš zanimivi projekt, 
prav tako pa velika zahvala vsem igralcem in spremljevalcem 
lige, ki omogočate, da je ta iz leta v leto močnejša, 
zanimivejša in kakovostnejša.

Sponzor: Avtotehna VIS

DEJSTVA 

št. rekreativnih

lig v SLO

11

število 3x3

turnirjev

72

ocena: št.

rekreativcev M

9,5 K 2,8 K

ocena: št.

rekreativcev Ž

Sponzor: FIDA Sport



INTERVJU: JAKA BLAŽIČ

Svoje prve klubske korake si začel v Radovljici. Kako se 
spomniš teh časov, ko si bil kot igralec še neobremenjen s 
kariero? Kdaj si prvič pomislil, da bi bila košarka zares lahko 
tvoja služba?

S košarko sem se srečal že zelo zgodaj pri pe�h, šes�h le�h. 
Moj dedek je postavil koš na domačem dvorišču in takrat sem 
naredil svoje prve košarkarske korake.

Res je, moj prvi klub je bil Košarkarski klub Radovljica. Imam 
zelo lepe spomine na svoje otroštvo in košarko. Ko si mlad, ne 
razmišljaš veliko o prihodnos�, glavno je, da si s prijatelji na 
igrišču ali v dvorani. To me je osrečevalo. Ne razmišljaš toliko o 
konkretni prihodnos�, imaš pa idole, ki jih spremljaš. Moji so 
bili takratna reprezentanca – Marko Milič, Boštjan Nachbar … 
Želiš si bi� kot oni. Želiš igra� v NBA ali Evroligi in žive� svoje 
sanje. To, da sem zares začel razmišlja�, da je košarka lahko 
moja služba, pa se je zgodilo pri 20 le�h, ko sem podpisal 
svojo prvo profesionalno pogodbo s Slovanom.

Glede na to, da si treniral še druge športe – kaj je pretehtalo, 
da si se odločil za košarko?
Poleg košarke sem treniral tudi hokej. Odločitev ni bila lahka. 
Pred vstopom v srednjo šolo sem se odločil, da se bom 
ukvarjal samo s košarko, pretehtali pa so občutki, ki sem jih 
imel ob igranju košarke.

Kdaj si se prvič srečal s košarko? 

Ne, nikoli nisem imel kluba, za katerega bi si res želel igra�. 
Mogoče Olimpija, ker sem jo kot majhen gledal po televiziji, 
ko so igrali Evroligo – kot sem povedal, je bil moj idol Marko 
Milič. Potem pa skozi kariero spoznaš klub. Sam imam na 
vsak klub, za katerega sem igral, neke lepe spomine in še 
vedno spremljam vsakega posebej.

Pot te je od Triglava peljala k Slovanu, Olimpiji ... Si imel 
kdaj v mislih, za kateri klub bi zares rad zaigral in zakaj?

DEJSTVA 

Profesionalne

sezone

12

Tekme za

Slovenijo

48

Točk za

Slovenijo

766 7

Točke v 

finalu EP 2017

Sponzor: Bozicnejelke.com

Sponzor: Caleffi



INTERVJU: JAKA BLAŽIČ

Nimam nekega igralca, ki bi ga povabil na 1 na 1. Imam to 
srečo, da lahko vsako poletje igram z Luko Dončičem, ki je 
eden najboljših igralcev na svetu. Če pa bi res lahko povabil 

kogar koli, bi bil to Michael Jordan, da vidim, kje sem. �

Z letošnjo ekipo vam odlično kaže, tako da bomo po dolgih 
le�h drugi del evropskih tekmovanj verjetno gledali v 
Ljubljani. Kako se ujamete z ekipo in kakšen je Jurica kot 
trener?
Z Olimpijo smo na dobri po�. Rastemo iz tekme v tekmo. Smo 
mo�virani in željni napredka. Mislim, da je trener Jurica 
Golemac sestavil dobro ekipo. Zmes domačih in tujih 
košarkarjev, ki so željni napredka in košarke in na vsak trening 
pridejo z miselnostjo, da napredujejo. To je dodana vrednost 
te ekipe. Smo na dobri po�, imamo pa še nekaj rezerv. Upam, 
da bomo najboljši, ko bo to najbolj potrebno. 

Če bi lahko kogar koli povabil na 1 na 1, kdo bi bil tvoj 
izbranec? Si upaš napoveda� rezultat?

Med sezono je urnik kar naporen. Večino prostega časa 
preživim doma z družino. Poskusim se regenerira�, da lahko 
pokažem svoj maksimum na treningu in tekmi. Po sezoni pa 
pridejo na vrsto tudi vsi, ki mi veliko pomenijo – prijatelji. In 
takrat nadoknadimo vse za nazaj.

Ker si profesionalni košarkar, je v tvojem urniku veliko 
treningov, priprav, regeneracije. Kdaj najdeš čas za družino, 
prijatelje ...?

Pred sezono si začel s projektom Vesela košarka JAKA 
BLAŽIČ. Kako je prišlo do te ideje in kaj želite ponudi� 
otrokom?

Če si profesionalni športnik, nimaš veliko časa za 
razmišljanje o drugih stvareh. Imam neke zamisli, s katerimi 
bi začel po karieri. Seveda bi najraje ostal v košarki – na to 
se najbolj spoznam, košarki sem posve�l večino svojega 
življenja in verjamem, da na tem področju lahko prispevam 
največ.

Življenja brez košarke si ne morem predstavlja�, zato sva z 
Rokom Klemenčičem ustvarila projekt Vesela košarka JAKA 
BLAŽIČ, s katerim poskušamo čim več mladih deklet in 
fantov spodbudi� k igranju košarke in jim da� občutke, 
kakršne sem imel tudi sam na začetku kariere. Poleg 
treningov imamo veliko dodatnih dejavnos�, kar je, 
verjamem, zanimivo in zabavno za vse otroke, vključene v 
projektu.

Ali vseeno že razmišljaš tudi o delu po karieri? Bi rad ostal 
v košarki ali bi preizkusil še kaj, za kar v času ak�vne 
košarkarske kariere ni časa?

LOGO VESELA KOŠARKA JB

Sponzor: Kocman Grafika



Z JEKLENIMI NAVODILI DO ZDRAVJA

Jeklene so �ste navade, ki nam omogočajo žive� zdravo, 
srečno, produk�vno in ak�vno življenje. Z jeklenimi navadami 
postajamo vsak dan močnejši in rastemo na vseh področjih 
življenja. Po drugi strani pa ohranjamo neželene navade ne 
zato, ker smo nesposobni in si ne želimo spremembe, ampak 
ker nimamo ustreznega sistema za spremembo.

Navada je vsaka ru�na oz. početje, ki ga izvajamo dovolj redno 
in pogosto, da postane avtomatsko. Raziskave ocenjujejo, da 
je 40-50 % naših ak�vnos� izvedenih iz navade. Vpliv navad na 
naše življenje pa je precej večji, kot si predstavljamo na 
podlagi teh številk. Velik del našega zavednega početja, je 
namreč posledica naših nezavednih navad.

Kakovost naših življenj je dolgoročno v večji meri odvisna od 
kakovos� naših navad. Z enakimi navadami bomo vedno dobili 
enake rezultate, zato je težko pričakova� večje spremembe, če 
nismo pripravljeni spremeni� svojih navad. Z jeklenimi 
navadami lahko dosežemo marsikaj nepredstavljivega. Jeklene 
navade se bodo verjetno marsikomu zdele težko dosegljive, 
vendar vas lahko potolažimo, da se vsaka navada prične z zelo 
prepros�mi koraki, ki jih je zmožen opravi� vsakdo.

Vsak dan se moramo ljudje sooči� z ogromnim številom 
spreje�h odločitev, ki na koncu določijo kakovost našega dne. 
Velik del odločitev je nezavednih, iz naše navade in pod 
vplivom takojšnjega užitka. Zato je res pomembno, da se 
naučimo sprejema� dobre odločitve v ključnih trenutkih. S 
tem bomo imeli kontrolo nad našimi navadami in kakovostjo 
naših dni.

bi� dovolj prepričani, 

naših navad ni 
Glavni smisel izboljševanja 

toliko v tem, 
da bomo dosegli 

da smo jih sposobni doseči. 

Pri vzpostavljanju novih navad je pomembno, da so te za 
nas smiselne in da si pripravimo sistem, kako jih bomo 
dosegli. Poleg tega moramo 

dobre rezultate, 
temveč da bomo 
postali boljša 
verzija samega sebe. To pa bo 
pripeljalo tudi do odličnih rezultatov.

Sponzor: MBILLS

Sponzor: STOW



Na grajenje naših navad ima okolje velik vpliv. Na dolgi rok ljudje 
postanemo "produk�" okolja v katerem živimo. Disciplinirani 
ljudje se od nediscipliniranih ljudi razlikujejo v tem, da si bolje 
prilagodijo svoje okolje in se tako lažje izogibajo skušnjavam. 
Dejstvo je, da tudi, če neko navado spremenimo, je nikoli ne 
pozabimo, zato moramo bi� ves čas pozorni na sprožilce 
neželenih navad. 

Če smo obdani z ljudmi, ki nas ne podpirajo pri zdravemu 
življenjskemu slogu, se sami prehranjujejo nezdravo in ne 
skrbijo za telesno ak�vnost, je samo vprašanje časa, kdaj bomo 
obupali tudi mi.

Zelo velik del okolja predstavljajo ljudje, s katerimi preživljamo 
svoj čas in strokovnjaki, ki jim zaupamo. Malo ljudi je 
sposobnih konkretno spremeni� svoje navade in življenjski slog 
brez pomoči drugih. Ljudje smo družabna bitja in zato ob sebi 
potrebujemo ljudi. Hkra� si tudi želimo bi� del družbe, zato slej 
ko prej začnemo posnema� navade ostalih v svoji družbi. Eden 
od zelo učinkovi�h načinov za spremembo svojih navad je, da se 
pridružimo skupini ljudi, za katere so naše želene navade, 
njihove običajne navade. Če so ob nas ljudje, ki nas podpirajo in 
mo�virajo, imamo precej lažje okoliščine za osebno rast in 
doseganje svojih ciljev.

VPLIV OKOLJA IN LJUDI OKOLI NAS NA NAŠE NAVADE

V današnjem času imamo ogromno osebnih trenerjev, fitnes 
in vadbenih centrov, strokovnjakov za prehrano, spletnih 
portalov za zdrav življenjski slog in drugih medijev, ki nam 
ponujajo podobne nasvete. Kljub temu pa stopnja debelos�, 
psihičnih in fizičnih bolezni še kar strmo raste povsod po 
svetu. Zakaj je temu tako, vam je sedaj verjetno že jasno. 

Dober fitnes trener ali prehranski svetovalec, ki razume 
osnove uvajanja novih navad in ki zna prisluhni� našim 
problemom ter željam, nam lahko zelo olajša pot do 
spremembe življenjskega sloga. Poleg tega imajo fitnes 
trenerji običajno večino navad in vrednot, ki si jih želimo tudi 
sami. Ker smo ljudje nagnjeni k temu, da posnemamo druge, 
ki imajo to, kar si sami želimo, bomo torej ob družbi fitnes 
trenerja posnemali naše želene navade.

Večji del fitnes industrije se loteva popolnoma napačnega 
pristopa, ki ljudi ne pripelje do dolgoročnih sprememb. 
Ponujajo nam brezplačne e-knjige, hitre online programe in 
vadbe. S samimi informacijami so naše možnos�, da 
dosežemo rezultat zelo nizke, nekaj odstotne. Fitnes trener 
nam poleg informacij pripravi še prilagojen trening program 
ter prehranski načrt in nas tako usmeri na pravo pot. Tukaj se 
možnos� za uspeh že nekajkrat povečajo.

Z JEKLENIMI NAVODILI DO ZDRAVJA

Sponzor: MI Shop



Za še višji odstotek uspeha pa se je potrebno lo�� reševanja 

glavnega problema, s katerim se sooča večji del populacije. Pravi 

problem se skriva v samem procesu spremembe navad oziroma 

preobrazbe. Poleg tega je ključno, da se ob zastavljenem cilju z 

nekom obvežemo za izpolnitev naših želja in predvsem, da se 

bomo držali našega načrta. Potrebujemo nekoga, ki nas bo znal 

popelja� čez proces spremembe, nekoga, ki nas bo držal za roko, 

brcnil v rit, ko bo potrebno in nam pomagal reši� problem, ko 

pridemo do njega. Tukaj naše možnos� za dolgoročne rezultate 

astronomsko narastejo na 95%!
Kot smo lahko že zgoraj prebrali, so naše možnos�, da dejansko 
sami nekaj naredimo iz vseh informacij, ki so nam na voljo, zelo 
majhne. Če ste zainteresirani, se lahko z našo pomočjo lo�te 
spremembe. V Jeklarni smo za vas pripravili celoten sistem do 
jeklenih navad z nalogami in izkušenim trenerjem, ki bo skrbel za 
vašo doslednost. Dobili boste koledar za beleženje vaših ak�vnos� 
in navad. Bolje boste spoznali samega sebe, razjasnili svoje cilje in 
končno začeli konkretno spreminja� svoje navade. Beleženje 
koledarja ak�vnos� in navad je tudi eden od pomembnih 
dejavnikov za lažji preboj do jeklenih navad. Če zabeležimo eno 
ak�vnost, se poveča verjetnost, da se bomo lo�li naslednje 
ak�vnos�. Poleg tega je koledar iskren in nam pokaže realno 
stanje. Dodatno nas žene tudi napredek, ki ga vidimo na koledarju 
in tako težje prekinemo cikel, če ga imamo vedno pred očmi. Tako 
tudi prejemamo sprotne nagrade, saj z vsako novo zabeleženo 
ak�vnostjo dobimo občutek zmagoslavja. Z beleženjem ak�vnos� 
in navad v koledar smo bolj osredotočeni na sam proces kot na 
končni cilj, kar je ključ do zadovoljstva in dolgoročnega uspeha.

Za osvojite JEKLENIH NAVAD se prijavi na  →  www.jeklene-
navade.si , kjer si lahko brezplačno preneseš tudi celoten 
priročnik JEKLENIH NAVAD!

Vse skupaj bomo popestrili še s "pogodbo" za jeklene navade, 
s katero se boste obvezali s trenerjem in nekom, s katerim 
preživljate večino časa. V trenutkih, ko nimamo volje, je sebe 
lahko razočara�, težje pa je razočara� ostale, ki verjamejo v 
nas in nam stojijo ob strani. Tako boste pripravili svoj teren za 
uspeh!

Z JEKLENIMI NAVODILI DO ZDRAVJA

Sponzor: PVC Markus

Sponzor: R Skupina


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

