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Posledice v klubih v obdobju epidemije 

Klubski cikel ustvarjanja mladih uspešnih športnikov ne traja 
sezono ali dve. Govorimo v obdobju 5–10 let, ko lahko 
posameznik pokaže, kaj je naredil dobro, ali pa je preprosto 
»zavozil« projekt. Rak rana slovenske košarke je zagotovo 
fenomen. Obstajata namreč dve možnos�: ali delaš s člani in se 
boriš za neki rezultat ter na osnovi tega pridobiš sponzorje, da 
lahko živiš, oziroma pri�skaš na občino, da pomaga klubu, 
medtem pa se pozablja na mlade; ali pa se dobro dela z mladimi, 
a so člani v 3. ali 4. ligi ali pa jih sploh ni in klub zato izpade 
neambiciozen. Vsekakor je težko postavi� zdravo in trdno 
zgodbo, vendar je v Sloveniji največji problem v tem, da ima vsak 
klub 1–5 šol. V Sloveniji je sicer nekaj klubov, ki se lahko 
pohvalijo z več kot pe�mi šolami, a še vseeno je takšnih zelo 
malo. 

Ko ima klub bazo 1–5 šol, je že omejen na določeno število 
otrok. Če ima smolo in je v okraju primarni šport nogomet, 
odbojka ali rokomet, pa je že obsojen na životarjenje. Obdobje 
epidemije covid-19 bo v klubih zagotovo še razredčilo število 
otrok, bo pa tudi finančno udarilo kar nekaj klubov.

Ko sem delal v nekem klubu (2009–2012), smo v košarkarski šoli 
s 35 otrok prišli na 195. Ti otroci danes igrajo v članski ekipi. 10 
let je izgledalo vse super, in to vse do vstopa med člane. Od 
2013–2021 pa se je košarkarska šola krčila, zato trenutno 
zmanjkuje kadetov, mladincev in članov. 

Sponzor: Agilcon

Sponzor: Bazen Bar & BBQ

Vsem klubom želim, da bi bili ob vrnitvi v običajno stanje 
strpni, da bi obdržali čim večjo bazo otrok in da bi lahko čim 
bolj normalno svojo zgodbo peljali naprej. 

Želim poveda�, da je delo v klubu tek na dolge proge, in če bi 
danes povečali osnovno bazo otrok za dva- ali trikrat, se bo 
to poznalo šele čez 6–10 let pri mladincih! Zato podatek, da 
bo nastal osip, da bodo otroci motorično zaostali in da bo 
deficit velik, ni tako dras�čen za obdobje zgolj ene sezone, 
temveč za obdobje slabega desetletja!



Trenutno obdobje epidemije bo prineslo izredno zanimivo 
selekcijo. Znano je, da imamo v košarki različne profile igralcev. 
Poznamo igralce, ki imajo talent in hitro in učinkovito dojemajo 
nove vaje, medtem ko je večina igralcev bolj garaško usmerjena. 
V mlajših kategorijah do 15 let bo nastala velika kakovostna 
luknja. Poleg osnovnih košarkarskih prvin igralci prak�čno ne 
spoznavajo osnov tak�ke. Tu ne govorimo o napadih ali različnih 
obrambah, temveč o osnovah vtekanj v raketo, odkrivanja, teka 
v pro�napad ipd.

V prihodnje bo velik zalogaj predvsem za trenerje, saj bodo 
večino igralcev dobili s tako imenovanim »resetom«. To niso 
poletne počitnice, ko igralci vsaj malo migajo, plavajo ali igrajo 
na igriščih. Ta situacija tudi ni �pka pavza, ki bi ob odprtju 
pomenila samo nadaljevanje pridobljenega znanja. Tukaj bo 
nastal »reset«! Igralci s kratko kilometrino, ki trenirajo 2–3 leta, 
bodo imeli izjemne težave zaradi same samozaves� pri izvajanju 
elementov, ki so jih že deloma osvojili, zdaj pa pozabili. Druga 
kategorija so igralci, ki so prak�čno odvisni od ponavljanja. Teh 
garaških igralcev je v ekipi največ, saj se s tako imenovanim 
»šmekom« rodi malo igralcev. Večina mora elemente ponavlja� 
neštetokrat, da so lahko uspešni. Zdaj pa so mesece in mesece 
brez ponavljanja. Na tem mestu vse trenerje prosim za strpnost. 
Marsikdo bo pozabil motoriko nog pri levem dvokoraku, 
menjave bodo katastrofalne, težišče igralca bo višje kot prej ipd. 
Prak�čno od začetka bo treba znova predela� vse osnove, zato 
je tudi smiselnost igranja tekem vprašljiva, saj bo situacija ob 
vrnitvi zagotovo pravi »reset« igralcev.

Sponzor: Test test test doo

Sponzor: Taurus group

Posledice epidemije na igralcih

Sponzor: Caleffi Sponzor: GLS



Osip kadetov in mladincev bo velik. Res, da so se prvoligaški 
klubi mogoče na prvo žogo znašli in omogočili vrhunskim 
mladincem in kadetom, da trenirajo s člani, toda ali je ekipa 
odvisna od najboljših treh igralcev na selekcijo ali ostalih? 
Preostali nižjeligaši pa so tako zamrznjeni že več mesecev. Vsi 
nižjeligaši so že zdaj morali prosi� mladince in kadete, da so se 
lahko udeležili tekme članov. Zdaj pa bo ta vrzel še poglobljena.
Vsem igralcem želim, da bodo našli čim več volje do treninga in 
da bodo skupaj s svojimi soigralci napolnili košarkarske dvorane 
in z veseljem in energijo ponovno prijeli žogo v roko ter zadeli 
koš!

Če se dotaknem starejših kategorij, je problem še večji. Igrice, 
nesocialni s�k in predvsem prekinitev vsakodnevnega urnika 
bodo prispevali k temu, da bo osip velik. Marsikdo si za�ska 
oči in pravi: »Ah, kje, vsi si bodo želeli nazaj.« Če se postavite 
v kožo igralca, ki je doslej veljal za 8. do 12. igralca v ekipi – 
zakaj bi še treniral? Sezona je izgubljena, ambicij prak�čno ni 
že nekaj časa in zdaj je idealen izgovor, da se otrok ne vrne. 
Trenerji večine klubov so v klubih ak�vni poleg svojih rednih 
služb. Komunikacije med trenerji in igralci ni oziroma je res 
skromna. Vse to vodi do tega, da se otrok hitro odcepi od 
košarke. Sam se s temi problemi ukvarjam že pet let in 
poskušam igralce z ulice, ki so s košarko zaključili pred meseci 
ali le�, ak�vira� v neke rekrea�vne ekipe, da ostanejo v tem 
fenomenalno lepem športu. Vsi imajo iste izgovore: ali so to 
poškodba in nepomoč pri rehabilitaciji, s�k s klubom ali pa 
neigranje in nezadovoljstvo s trenerjem, izguba ambicij ipd.

Sponzor: ITN d. o. o.

Sponzor: Big Bang

Posledice epidemije na igralcih

Sponzor: ARC d. o. o.



INTERVJU: KOMOTAR MINUTA

Ciril, pozdravljen. Če se dotaknemo aktualne tema�ke, kako 
koronastanje vpliva na tvoje življenje, kaj se je spremenilo?

 

 
V slovenskem prostoru si med najboljšimi vlogerji. Kako si 
prišel do tega poklica oziroma kdaj si začu�l, da je to lahko 
tvoje delo, s katerim ljudi razveseljuješ in spoznavaš z novimi 
dejstvi?
Vedno, tudi že kot otrok, sem rad ustvarjal. Mislim, da me je 
že, še preden sem dopolnil deset let, povsem prevzelo 
dejstvo, da lahko pri nekom ustvarim odziv zgolj s pisano 
besedo. Kasneje, morda ravno pri dese�h le�h, je sledilo 
ustvarjanje s fotoaparatom – šel sem po očetovih stopinjah, 
saj je bil odličen amaterski fotograf – v srednješolskih časih pa 
sem v roke prvič dobil videokamero. Vloganja ne dojemam kot 
poklic, še vedno trdim, da sem najprej avtomobilski novinar, le 
informacije podajam na lahkotnejši način. Kako to, da sem 
začel? V nekem trenutku mi je začelo manjka� 
videoustvarjanja, ki je bilo dolgo časa središče mojega dela še 
takrat, ko sem delal na Siolu. Vzporedno s tem je rasel 
vlogerski trend – prijatelji in družina so me namreč ves čas 
spraševali, kje sem bil, kaj sem vozil, in zato sem en dan v 
juniju 2016 zagrabil telefon in začel snema� ...

Trenutna situacija na nikogar ne vpliva blagodejno in tudi sam 
opažam kopico sprememb, ki se nanašajo neposredno na 
moje delo. Takole na prvo žogo je seveda manj službenih po� 
v tujino, manj oziroma nič več ni tudi klasičnih novinarskih 
konferenc, povezanih s predstavitvami novih avtomobilov ali 
tehnologij – vse se seli na splet. S tem seveda ni nič narobe in 
konec koncev postaja jasno, da lahko informacija o novem 
izdelku učinkovito zaokroži tudi, če je predstavljena »zgolj« 
prek spletnega dogodka ...

 

Košarka je del mojega življenja že prak�čno od prvega dne 
naprej. Imam starejša brata, ki sta košarko trenirala v 
Domžalah pri Heliosu. V sredini osemdese�h sta bili na 
evropskem košarkarskem prestolu Cibona in Jugoplas�ka in 
ob vsem tem je bilo težko osta� ravnodušen. Žogo sem 
zagrabil samoinicia�vno in je še nisem izpus�l.

Poleg avtomobilizma te spremlja tudi košarka. Kdaj si se 
prvič srečal s košarko?

Sponzor: Vzajemna d. v. z.

Sponzor: Bodygain.si



Kaj � pomeni igranje košarke?
Na nek način gre za doživljanje enakih dražljajev kot v službi. Ko 
sem na parketu ali asfaltu, ustvarjam. Krea�vnost in 
tekmovalnost me ženeta, zmaga pa zadovolji, tudi pomiri. 
Ukras� žogo in teči v pro�napad, bra� situacijo in izpelja� 
dogovorjeno akcijo ali, še bolje, improvizira� igro morda celo 
do te mere, da nasprotnikova ekipa ostane prikovana na mestu 
in popolnoma izigrana, dajejo odličen občutek. Mimogrede, 
raje od koša imam dobro asistenco, da o pivu po tekmi in 
druženju ne izgubljam besed.
 
Ko te vidimo v trenirki, je to 99-odstotni JORDAN. Od kdaj ta 
ljubezen do blagovne znamke največjega v zgodovini lige 
NBA?

 

 

Tega sem se dotaknil že prej in tu gledam na vse skupaj 
izključno subjek�vno. Vse omenjeno zame predstavlja svet 
izjemne krea�vnos�. Če sem iskren – Gogijevo krea�vnost, 
znanje in izkušnje cenim ravno tako, kot cenim enake atribute 
avtomobilskih inženirjev in oblikovalcev. V obeh oziroma vseh 
treh primerih pa je želja po uspehu, podprta s trdim delom, 
�sta, ki pripelje do želenega zaključka – dobrega avtomobila, 
vloga ali zmage na parketu.

Mislim, da v tem primeru ne gre toliko za ljubezen do znamke 
Air Jordan kot za estetsko odločitev. Načeloma mi zelo ustreza 
oblikovni s�l znamke, kar je ključno pri izbiri trenirke, puloverja 
in – seveda najpomembnejše – športnih copat. Na tem 
področju, priznam, sem pristranski. Na stopala nade� 
»superge« Air Jordan, še posebej če gre za katero od posebnih, 
omejenih serij, je lahko čudovito. 

Zdaj pa nekoliko povežimo avtomobile, košarko in vloganje. 
Kaj je skupnega vsem trem panogam?

Sponzor: Bilban

RisoScottiSlovenija

Sponzor: Riso Scotti 

Sponzor: ELUIR

INTERVJU: KOMOTAR MINUTA



Veliko jih je, začenši z ženo in prijatelji, a to ni verjetno nič v 
primerjavi z lastno kri�ko. Nisem še naredil vloga, zapisa ali 
fotografije, s katerimi bi bil povsem zadovoljen. Sam sem torej 
svoj daleč največji kri�k.

 

Če bi prepovedali vloganje in vožnjo z avtomobili, kaj bi delal 
Ciril?

Ponoči vstajam in gledam. Mislim, da NBA League Pass 
kupujem že osmo leto zapored. S pričakovanji se ne ubadam, 
dokler na vrata ne potrka končnica, pa tudi takrat se ravnam 
po načelu »pomembna je samo naslednja tekma, ne glej 
preveč naprej, osredotoči se na trenutno situacijo«. Vlatko, 
Goran in Luka igrajo v odličnih ekipah, mislim, da v končnico 
pridejo vsi, in edina stvar, ki me skrbi, so poškodbe – napredek 
tehnologije, režimov treningov in tekem telesa žene v izjemne 
napore, takšen ritem pa je do sklepov neusmiljen. Letos je bila 
sezona (sploh zaradi kratke pavze) že neusmiljena do 
marsikaterega igralca. Želim, da naši fantje ostanejo zdravi in 
da prodrejo globoko v končnico. Nič ne bi imel pro� finalu 
Dallas – Miami.

Spremljaš igre Gogija, Dončiča in ostalih fantov? Kaj 
pričakuješ od letošnje sezone v NBA?

Si perfekcionist, kar se vidi v tvojih izdelkih. Kdo je tvoj 
največji kri�k?

Ustvarjal bi – verjetno s fotoaparatom v roki ali pa z besedami. 
V tem neizmerno uživam in konec koncev si skoraj vsak večer 
izmislim popolnoma novo pravljico za lahko noč, ki jo povem 
svoji hčerki Avi. Mislim, da sem si jih do zdaj izmislil nekaj 
�soč in še nikoli povedal dvakrat iste.

Sponzor: Avtoservis Selan

Sponzor: Prevozi BRCE

INTERVJU: KOMOTAR MINUTA

Sponzor: Genis



BLOG: KLUBSKI MARKETING V SLOVENIJI

V slovenski košarki ne obstaja pet klubov, ki bi imeli 
profesionalnega človeka za marke�ng. Po večini se to nekoliko 
prepleta s funkcijo predsednika ali direktorja. Toda, ali je to 
prav? Zakaj se klubi ne zavedajo, da je to edina, resnično 
edina funkcija, ki stroške za plačo pokrije sama?
Funkcija predsednika je volonterska funkcija, vsaj morala bi 
bi�. Položaj športnega direktorja pa je plačana funkcija, saj 
imajo klubi ponavadi še nekoga, ki ureja marke�ng. Če športni 
direktor pravilno usmerja svoje odločitve, ima neomejeno 
dela z igralci, trenerji, dvoranami, zavarovanji, poškodbami, 
pogodbami ipd. In če razmislimo o vsem naštetem, se njegova 
plača torej ne pokriva iz nobenega naslova njegovih nalog.

Druga možnost je, da igralci prinesejo denar v klub s prodajo 
dresov ali kart, zlas� z dobro igro. Takšnih klubov je v Sloveniji 
izredno malo.

Oseba za marke�ng je tako edina, ki lahko s prilivom denarja 
pripelje klubu dodatna sredstva po funkciji. Seveda mora bi� 
klub ambiciozen in pripravljen dela�. Večina klubov že 
desetletja dela v istem tempu in po istem kopitu, zato je vsaka 
novost šok.

Igralci in trenerji, ki so na plačilni lis�, lahko pokrijejo svojo 
plačo ali š�pendijo le, če se kakšen pogodbeni igralec proda za 
dober denar, kar pa v Sloveniji ni praksa. Že to, da bi mladi 
igralec dobil pogodbo, je znanstvena fantas�ka, da pa bi se še 
prodal v drugi klub, je resnično druga dimenzija. Glede na 
sistem dela je to tudi logično, a menim, da imamo v Sloveniji 
glede na število profesionalnih klubov zares veliko talen�ranih 
in ambicioznih košarkarjev.

Toda, ali si predstavljate nove klubske dogodke, projekte, 
boljšo košarkarsko šolo, boljšo prepoznavnost ipd.? 
Primorska je projekt, ki je končal klavrno, po drugi strani pa 
je lahko vsem klubom tudi mo�vacija. V mestu, v katerem 
resne košarke ni bilo kar nekaj let, so v treh le�h naredili 
preskok, da so bile tribune polne, vpis otrok v košarkarsko 
šolo večji. Tribune so bile rumeno obarvane in organizacija 
dogodkov je bila na visoki ravni.

Sponzor: Genis

Sponzor: ELUIR



- razdelitev produktov (ekipe, priprave, turnirji, klubski 
dogodki ipd.),

Dober klubski marke�ng mora opravlja� naslednje:
- odlično predstavitev kluba in košarkarske šole,

Klubi lahko na ta način na letni ravni z novimi otroki in novimi 
sponzorji oziroma podporniki pridobijo zadostno količino 
financ in podpore, da se plača osebe v marke�ngu pokrije 
brez težav. 

- povezovanje lokalne skupnos� – navijačev,
- povezovanje klubskih delavcev, 

- ustvarjanje zavedanja, da so igralci �s�, ki širijo 
prepoznavnost kluba, in ne funkcionarji.

- gradnja skupnos� (klub je družina),

Če je marke�ng dober, je prepoznavnost kluba večja, s tem je 
večje tudi zanimanje otrok in mladih, posledično je večja tudi 
baza, ki je eden ključnih dejavnikov pri pridobivanju 
sponzorjev. S primatom po številu otrok v kraju in rezulta�h 
lahko klub hitro pridobi podporo lokalne skupnos� in lokalnih 
podje�j. Tako projekt raste iz sezone v sezono. 

- povezovanje staršev in igralcev prek dogodkov,

- poglobitev v sponzorja (kaj lahko sponzor naredi za klub in 
kaj lahko klub naredi za sponzorja),
- izvajanje komunikacije med podporniki – sponzorji in klubsko 
zgodbo,

- delovanje v medijih (časopis, radio, televizija, družbena 
omrežja),

Vsem, ki se borimo za boljši jutri v športu, bi se rad zahvalil, 
saj skupaj mladim kažemo pravo ljubezen do športa. Ne 
glede na to, ali bodo postali vrhunski igralci ali ne, pa jim 
kažemo tudi to, da je košarka način življenja. 

Toda glede tega v klubih obstaja velik strah, saj mora človek, 
ki opravlja takšno funkcijo, i� izven svojih okvirjev, mora bi� 
delaven in ambiciozen.

Sponzor: Avtotehna VIS

Sponzor: FIDA Sport

BLOG: KLUBSKI MARKETING V SLOVENIJI



INTERVJU: LUKA RUPNIK

Ta izkušnja je bila prav tako ena izmed boljših stvari v mojem 
življenju. Igra� v kultni areni MSG je nekaj, česar se tedaj 
nisem zavedal, kot se recimo zdaj. Kaj šele bi� MVP te zgodbe.

Kdaj si se prvič srečal s košarko? Je bila glede na to, da 
izhajaš iz košarkarske družine, to zate edina športna 
možnost?

Kot mlad si bil prepoznan kot talent, iz Idrije te je pot vodila 
k Slovanu, pred tem pa si imel zares dobre predstave na 
turnirju Slovenia Ball. Kako se spominjaš tega turnirja in 
kasneje prestopa v Ljubljano?

S košarko sem v s�ku, odkar pomnim, trenira� pa sem začel 
pri šes�h le�h in od takrat naprej se celo moje življenje vr� 
okoli nje.

Slovenia Ball imam v lepem spominu. Kot mlademu košarkarju 
� priznanja na mednarodni sceni dajo dodatno mo�vacijo in 
potrditev, da si na pravi po�. Prestop v Ljubljano pa je bil moja 
prva velika prelomnica v življenju. Ko se ozrem na vse skupaj, 
imam lepe spomine.

Slovan je takrat veljal za proizvodnjo košarkarjev. Kako je 
bilo trenira� v Slovanu še v času, ko je bil klub na vrhuncu v 
mlajših kategorijah? Kako si si izboril mesto v ekipi?

Nastopil si tudi na Jordan Campu. Kako si se pripravljal nanj? 
Kakšen pri�sk je to za mladega igralca?

Slovan je bil v �s�h časih za košarkarja zagotovo najboljša 
izbira. Delalo se je izjemno trdo, veliko in zelo sistema�čno. 
Ogromna škoda za slovensko košarko je, da je nato Slovan 
potonil in se zdaj počasi vrača na sceno. 

Sponzor: Bozicnejelke.com

Sponzor: Genis
Sponzor: WD40



Kakšen je bil preskok med člane? Kako se spomniš prve 
članske tekme?
Preskok med člane sem najprej naredil v Idriji. Bil sem posojen 
iz Slovana, zato mi je bilo težko, ampak sem si izboril prve 
minute. Prav tako kasneje pri Slovanu.

Kot mladi košarkar si debi�ral v slovenski reprezentanci na 
začetku pomlajevanja le-te. Kolikšni sta čast in spodbuda za 
mladega igralca, da lahko trenira z najboljšimi slovenskimi 
igralci, ki so igrali v NBA, Evroligi ...?
Reprezentanca je vedno bila in bo nekaj najboljšega, kar 
športnik doživi v karieri. S fan� prak�čno celo življenje deliš 
garderobo, poleg športnih izkušenj pa pridobiš tudi 
prijateljstva za celo življenje.

Klubska pot v tujini te je peljala v Španijo – kakšna sta bila 
kulturni in jezikovni šok? Zakaj misliš, da so tujci v klubu 
bolje spreje� oziroma obravnavani kot domači igralci? Vsaj 
takšna je praksa v Sloveniji …
Španija mi je obrnila potek kariere v pravo smer. Hvaležen sem 
za to in zagotovo se bom še vračal tja. Bilo je težko, kaj� 
primoran si se nauči� jezika – nihče ne govori angleško, 
ampak z voljo se da vse. Mislim, da to ni res. Moje izkušnje iz 
tujine in doma iz Cedevite Olimpije so, da se domačini dobro 
poču�jo v klubu. Kaj se dogaja na ulici – ali ljudje cenijo 
domače fante – je pa druga zgodba. Sam sem iz Idrije in vem, 
da so me ljudje podpirali ne glede na to, ali sem bil MVP 
pokala v Belgiji, ali sem dobro igral v Španiji ali pa sedel pri 18 
pri Olimpiji. Jaz s tem nimam slabih izkušenj.

Sponzor: GO4GOAL

INTERVJU: LUKA RUPNIK

Vrnitev v Ljubljano v tej sezoni je bila super poteza, saj je 
Cedevita s tem dobila kakovostnega organizatorja igre. Kaj 
pa tebi pomeni ta prestop?

Reprezentan� ste veliki prijatelji – koliko ste v s�ku med 
sezono?

Po kar nekaj le�h tujine in dokaj stresni sezoni smo se s 
Cedevito hitro dogovorili za večletno sodelovanje. Prestop mi 
pomeni ogromno, ljudje se dos�krat ne zavedajo, da življenje 
v tujini ni ravno z rožicami postlano. Zaradi »korone« je vse 
skupaj še težje. Zaenkrat igramo dobro, zato obžalujem, da 
ljudje ne morejo v Stožice.

Reprezentan� smo res veliki prijatelji. Pole� ne mine dan, ko 
se ne bi vsaj nekateri zbrali in skupaj trenirali ali se podružili.

Sponzor: Kocman Grafika



Glavni smisel izboljševanja 

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

da bomo dosegli 

da smo jih sposobni doseči. 

naših navad ni 

postali boljša 
verzija samega sebe. To pa bo 

toliko v tem, 

temveč da bomo 

pripeljalo tudi do odličnih rezultatov.

dobre rezultate, 

Sponzor: MBILLS

Sponzor: GLS

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.

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.

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.

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.

Z JEKLENIMI NAVODILI DO ZDRAVJA



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 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.

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. 

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



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 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%!

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!

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

Z JEKLENIMI NAVODILI DO ZDRAVJA

Sponzor: PVC Markus

Sponzor: R Skupina

POPUST V VIŠINI 20%POPUST V VIŠINI 20%

Ustvarjamo možnosti

* nanciranje
* razpisi
* nepovratna sredstva
* nepremičninsko svetovanje

INFO
T: +386 64 234 577  |  E: info@rskupina.si  |  W: www.rskupina.si 

ZA VAS USTVARJAMO MOŽNOSTI
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