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KAKŠNA BO SEZONA 2020/21

Poleg lige bomo izpeljali tudi pokal Lige K40, v katerem bomo po 
sistemu izpadanja v enem dnevu dobili pokalnega zmagovalca. 
Vse konkretne informacije bodo znane predvidoma marca, ko 
pričakujemo, da se bo življenje v športu začelo vrača� na stare 
�re.

Letošnja sezona bo specifična, saj bomo navkljub virusu izpeljali 
tekme, vsekakor pa bo tudi časovno daljša. To pomeni, da finala 
ne bo v aprilu, temveč najverjetneje v juniju. S tekmami želimo 
zače� sredi marca, kar bi pomenilo, da bomo ligo odigrali v š�rih 
sezonah. Vse ekipe bodo zagotovo odigrale 10 tekem. Razlika je 
v tem, da bomo število ekip v skupini spremenili in naredili tako, 
da bomo hitreje prišli do tekem na izpadanje, kamor pa se bodo 
po prvem delu uvrs�le prav vse ekipe, saj jim želimo zagotovi� 
enake možnos� za dober rezultat.

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 66
(Covid-19)

89

Sponzorji 11 23 28 32 35
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BLOG: SUPERPOKAL? ALL STAR?

DEJSTVA 

št. rekreativnih

lig v SLO

11

število 3x3

turnirjev

72

ocena: št.

rekreativcev M

9,5 K 2,8 K

Seveda, brez tega ne gre! Tudi � dve tekmi bomo odigrali, 
verjetno pa v spomladanskih dneh pod reflektorji s super 
zabavo po tekmi! Zanimiv spektakel, na katerem bomo priča 
smehu, zabavi in tekmovalnos�! Lanskoletni prvaki Megaflor 
bodo branili pokal pro� zmagovalcu letošnjega pokala. Tokrat 
bo izjemoma tako, saj lanskega prvaka zaradi neodigranih tekem 
zaradi pandemije koronavirusa uradno nimamo. 

Marca bo preko  potekalo spletno glasovanje za prvo www.k40.si
peterko ALL STAR tekme.

ALL STAR 2019/20 - VIDEO

Sponzor: Test test test doo

Sponzor: Taurus group

ocena: št.

rekreativcev Ž

Sponzor: Caleffi



Zanimivo vprašanje oziroma velik izziv. Rekreacija je v Sloveniji zelo 
dobro organizirana. Kar nekaj posameznikov odlično vodi svoje 
rekrea�vne lige, kar je vredno spoštovanja, saj gre za veliko 
vloženega truda in hkra� delo, ki te ljudi navdihuje in jim daje 
pomembno vlogo v košarkarski družbi.

Bi Ligo K40 lahko nekoč videli po celotni Sloveniji? Zagotovo je to, 
da bi pokrivali celotno državo, eden od dolgoročnih ciljev. Pa je 
realen? Odgovor na to vprašanje je malo težji. :) Zagotovo je 
mogoče, vendar za to obstajata le dva legalna načina. Prvi je 
poveza� se z ostalimi ligami in na vzajemni način vzpostavi� enoten 
sistem, ki odgovarja ekipi, sodnikom in ostalim akterjem v ligi. Drugi 
način pa je poiska� nove ekipe, ki ne igrajo v obstoječih ligah, in jih 
vključi� v Ligo K40.

Liga je v pe�h le�h izredno napredovala. Še pred le� smo bili 
prepoznani le na Gorenjskem in v Ljubljani z okolico. Danes Ligo K40 
poznajo v Kočevju, Sežani, Postojni, Logatcu, na Vrhniki, Vranskem, 
v Li�ji, Grosupljem, Domžalah, Kranju, Radovljici, na Jesenicah, v 
Kranjski Gori, Žireh … Skratka, v krajih, raztegnjenih do štajerske, 
dolenjske do primorske regije. Prav te tri regije pa so z naše strani 
do zdaj še nedotaknjene.

Naša naslednja des�nacija je Primorska. Želimo pridobi� pet ekip iz 
te regije, ki bi jih lahko dobro vključili v Ligo K40. V sezoni 2022/23 
pa se bomo počasi širili tudi pro� dolenjski regiji, saj je tam 
rekrea�vna košarka zelo močna in izredno dobro promovirana. 

RŽelimo si sodelovanja s katero od lig iz omenjenih regij in 
povezovanja, saj bi tako lahko igralcem hitro ponudili svoj sistem 
organizacije, ki je zagotovo najboljši v Sloveniji. Čeprav smo 
najmlajša liga v Sloveniji, smo se po številu ekip in pokritos� hitro 
in kakovostno povzpeli na vrh. Pred seboj pa imamo še veliko 
ciljev, željo po napredku in predvsem po ak�vaciji čim večjega 
števila nekdanjih košarkarjev ali rekrea�vcev v našo Ligo K40.

Sponzor: ITN d. o. o.

BLOG: K40 po celi Sloveniji?
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št. rekreativnih

lig v SLO

11

število 3x3

turnirjev

72

ocena: št.
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ocena: št.

rekreativcev Ž

Sponzor: Big Bang



INTERVJU: ROK TERKAJ

Kdaj si začel s košarko? Kateri je bil ključni dejavnik, da si 
vzljubil oranžno žogo?

Moje poslanstvo je ustvarja� projekte, ki jih v sebi ču�m kot 
prave in jih izpovem iskreno. Če pa še koga navdušijo, super! 
Večinoma sta to rap in poezija, širše pa je to vse, kar se do�ka 
besede – vodenje prireditev, copywri�ng, pisanje člankov, 
govorov, scenarijev ...

S košarko sem začel nekje v prvem, drugem razredu osnovne 
šole. Vsi fantje smo se zaljubili v to igro, hkra� pa je bil to tudi 
čas, ko je takratna Olimpija resnično “harala”. Spomnim se, 
kako sva z očetom gledala tekmo za Koračev pokal – to je bilo 
noro, evforija! To je bil tudi čas, ko je Milič preskočil avto, v 
naših očeh se je zapisal kot večni heroj. Potem pa seveda NBA 
– to je bila naša biblija, vsi smo si želeli igra� v tej ligi, snemali 
smo oddaje NBA Ac�on na videokasete in jih prevrtavali nazaj 
do onemoglos�. 

Med umetniki si med večjimi, lahko pa rečemo, da si v sebi 
velik otrok s pozi�vno energijo. Kaj je tvoje poslanstvo?

in – še vedno smo zelo dobri prijatelji, ko se srečamo. 

Kaj je bilo prej – “muska” ali košarka?
Najprej je bila košarka. Moja prva velika ljubezen. Trenira� 
sem začel v osnovni šoli pri takratnem 
klubu OŠ Boris Kidrič, ki se je kasneje pretvoril v KK Evropa. 
Izredno lepi časi, ko nas je vodil trener
Dejan Milankovič. S tem je bilo povezanih kup anekdot, 
potovanj v Francijo in Italijo, večni spomini

Nekoč se je h košarki podal zgolj rap. Je na zvrst glasbe kaj 
vplivala tudi košarka?
Ni� ne, moja ljubezen do rapa je šla ločeno pot, ko sem se 
enostavno zaljubil v svojo drugo ljubezen – hip hop. Vendar 
pa sem bil vedno izredno vesel, da imata ta šport in ta zvrst 
glasbe
s�čno točko – v ulični kulturi. Še vedno ni boljšega kot igra� 
košarko, zraven pa nekdo prinese zvočnik in iz njega odmeva 
boom bap hip hop.

Sponzor: Vzajemna d. v. z.

Sponzor: Bodygain.si



Dobra spevnost se shrani v možganih – ali je to glavni povod 
Repkov, da si skozi zabavo otroci zapomnijo zanimive podatke? 

moj edini vir zaslužka, se v bistvu bojim, saj sem potem odvisen 
zgolj od glasbe, in to me po�sne v zelo omejen prostor. Zato 
sem vedno ob strani še študiral, zdaj pa imamo tudi podjetji 
Konoplja.net in Uniqly, ki mi omogočata še druge vire 
prihodkov. Rap delam za zabavo, in četudi je od koncertov in 
sponzorjev nekaj denarja, nikoli nočem gleda� na to kot svojo 
službo. 

Seveda. Če vidimo, koliko besed je v enem komadu, je učenje pesmic 
za Repke defini�vno urjenje možganov – če gledamo povsem 
tehnično. Hkra� pa upam, da bosta mlade album in knjiga toliko 
navdušila, da bodo tudi sami začeli ustvarja� svoje Repke. Če nam to 
uspe, potem je to zame ogromna zmaga. Pomeni, da smo z dr. 
Igorjem Saksido, Damjanom Jovičem in ostalimi gos� na albumu 
naredili �sto, kar je transcendentalno. Podarili smo ljubezen do 
glasbe naslednji generaciji, da jo pelje naprej.

Med pandemijo koronavirsa ste razvili super projekt za otroke 
Repki. Kako gledaš na ta projekt, kaj bo prinesel otrokom? 

V bistvu nikoli. Rap mi je bil od nekdaj in vedno “nekaj za ob 
strani”. Tega prostora, da bi bila glasba

Upam, da bo otrokom prinesel občutek, da je slovenski jezik 
zelo vrhunski, da se bodo zaljubili v svoj materni in očetovski 
jezik. Kaj� dejstvo je, da živimo v globalnem svetu, kjer je 
angleški jezik le klik stran od slovenskega. Po nekaterih študijah 
naj bi slovenski jezik izginil v obdobju naslednjih 50 let. Upam, 
da bodo Repki taka velika čarobna bariera, da bodo generacije, 
ki prihajajo, še vedno videle lepoto v naših besedah, besednih 
zvezah in rimah in bodo rade govorile slovensko in tudi 
ustvarjale v tem jeziku.

Kdaj si začu�l, da si lahko umetnik in z glasbo služiš in živiš? 

Sponzor: Bilban

RisoScottiSlovenija

Sponzor: Riso Scotti 

INTERVJU: ROK TERKAJ

Sponzor: ELUIR



Pojdiva nazaj h košarki. Zdaj je to zate rekreacija. Kaj � 
pomeni košarka danes? 
Imam srečo v nesreči. Nekje v osmem razredu osnovne šole 
sem pus�l košarko. Bil sem soigralec recimo Mihe Fona, ki je 
bil za nekaj stopenj boljši od nas, navadnih smrtnikov. (smeh) 
Bil sem sicer na osnovnem naboru za selekcijo za 
reprezentanco, ampak so bili drugi – Lorbek, Šmigič, Sagadin – 
od mene res nekaj nivojev boljši in brez veze bi se bilo slepi� 
drugače. V reprezentanco tudi nisem bil izbran in takrat sem 
realno videl, da košarka kot resno nadaljevanje tega, ni toliko 
zame. Hkra� je začela v ospredje prihaja� glasba, ki sem ji dal 
mesto, in odločil sem se, da bom temu posve�l življenje. 
Potem pa sem nekje sedem, osem let nazaj v roke spet prijel 
žogo. In stara ljubezen je spet zažarela. Zdaj sem toliko bolj 
vesel, ker res igram z ljubeznijo. Glede košarke nimam 
nekakšnih slabih izkušenj, da bi bil klubsko ali reprezentančno 
razočaran, in jo igram za čisto veselje. Nekaterim sovrstnikom 
se je zaradi spleta dogodkov, poškodb ali klubskega odnosa ali 
odnosa trenerjev toliko zamerila, da je sploh več ne igrajo. In 
to je ta sreča v nesreči, da lahko resnično priznam, da je to 
samo šport, ki me navdihuje in od katerega ne pričakujem nič. 
Igram ga striktno za zabavo, da se spros�m. Sicer je malo 
slaba razvada, a izredno rad “shit-talkam” med igro, 
provociram nasprotnike. Ampak vedno ostane na nivoju 
zabave, po koncu tekme roka in “respect”.

To je bila ideja našega Janija - Cool Fotra. Enostavno me je 
prek Kris�jana Vir�ča, ki je moj prijatelj, povabil, da bi kdaj 
prišel igrat, in ker so bili termini dobri, smo začeli igra�. 
Potem pa je padla ideja za ligo in, seveda, tekmovalni duh. 
Vedno. Jani je bil res as, ker je našel sponzorstva, vse, kar je 
bilo treba, uredil tehnično, da smo samo prišli in odigrali. 
Seveda se z ostalo ekipo Šus Medexa (Blaž, Aleš, Luka - 
Kapetan, Andrej, Tim) super “štekamo” in je to predvsem 
prijateljstvo, potem pa še ljubezen do igre. Ponosno lahko 
povem, da smo še neporaženi, ampak temu najbrž botruje 
dejstvo, da smo do zdaj odigrali le eno tekmo. (smeh) Velik 
“respect” pa vam in vaši ligi – to je res prava stvar za vse 
�ste, ki nismo ravno profesionalci, a vseeno radi igramo 
košarko in tekmujemo. Nasprotniki pa seveda, pazite se nas, 
saj poznejših reklamacij ne upoštevamo. (smeh). Idemoooo! 

Kako, da ste se z ekipo odločili, da nastopite v Ligi K40? Kaj 
je prvi cilj ekipe? 

Sponzor: Avtoservis Selan

Sponzor: Prevozi BRCE

INTERVJU: ROK TERKAJ



Kakovost reprezentance se je v zadnjih dese�h le�h izredno 
dvignila – kaj mislite, da je pripomoglo k temu?

Mislim, da sedem do osem, odvisno od tekme. :)

Kvalitetna reprezentanca smo in spadamo na evropsko 
prvenstvo, tako da gledam na to kot potrditev tega, kar vemo 
in ču�mo – to, da smo ena boljših reprezentanc Evrope. Zelo 
sem ponosna na vse zgodovinske uspehe, ki jih je ekipa 
dosegla v vseh teh preteklih le�h, in se izjemno veselim tega 
evropskega prvenstva, da naredimo še korak dlje. Imamo pa 
še zadnji cikel kvalifikacij, ki ga moramo odigra� zbrano, da si 
zagotovimo čim bolj ugoden žreb.

Mislim, da se začne z dobrim delom v klubih, kasneje pa 
nadaljuje z dobrim vodstvom reprezentanc. Tukaj bi dodala, 
da sta v preteklih le�h, ko sem še sama igrala v Sloveniji, tudi 
Grosuplje in Triglav, poleg seveda Celja, igrala v Waba ligi, kar 
je defini�vno večjemu številu igralk ponudilo priložnost, da so 
svoje izkušnje nabirale tudi v močnejši mednarodni ligi. 

Vsaka igralka zori in se razvija. Na kateri stopnji – če rečemo 
do števila 10 – ste trenutno po svojem mnenju?

Letos ste z reprezentanco tretjič zaporedoma dosegle 
uvrs�tev na evropsko prvenstvo. Kako gledate na ta uspeh?

Predvsem je razlika v tem, na katere stvari sem pozorna in 
kako odreagiram v določenih situacijah. Prej bi mi kakšna 
situacija na tekmi vzela dos� energije, me mogoče za kak 
trenutek vrgla iz ritma, tudi trema je bila pri prvih nastopih 
prisotna, danes pa na vse to odreagiram veliko bolj mirno. Z 
le� sem tudi prišla do točke, ko na “slabšo tekmo” gledam, 
kot da za nazaj ne moreš spreminja�, lahko pa poskrbiš, da 
enakih napak ne ponavljaš, in je tako ne “nosim” v novi 
teden.

Pred nekaj le� ste v reprezentanco prišli kot mlada in 
perspek�vna igralka, danes ste ena od nosilk. Kakšna je 
razlika v psihični pripravi in načinu razmišljanja?

Sponzor: Avtotehna VIS

Sponzor: FIDA Sport

INTERVJU: ANNAMARIA PREZELJ



INTERVJU: ANNAMARIA PREZELJ

Kako skrbite za telesno pripravljenost, koliko napora in 
financ vlagate v svoje telo, saj je, kot pravi Goran Dragič, to 
edino orodje košarkarja, za katero je treba maksimalno 
skrbe�?
Res je, za telo je pri takih obremenitvah treba zelo skrbe�, 
drugače lahko hitro pride do poškodb. Pri sebi opažam, kako 
hitreje si telo opomore po telesnih naporih, koliko več 
energije imam, kako lažja se poču�m zdaj, ko že kakšno leto in 
nekaj mesecev ne jem več mesa in drugih živalskih izdelkov. Ta 
sprememba mi je res prinesla veliko razbremenitev za telo. 
Tudi dnevna joga mi pomaga, da imam telo dobro raztegljivo 
in da se po naporih spros�. Drugače pa za telesno 
pripravljenost poskrbim z dobrimi pripravami na sezono, med 
njo pa z rednim, prilagojenim fitnes programom. Kar dos� 
vložim v svoje telo, saj je za dobro počutje potrebno tudi 
dobro počutje telesa, zato na to ne gledam kot nek napor, 
ampak kot srb za telo. 

Vemo, da ste dekleta po naravi veliko bolj energična in 
ak�vna v prostem času. Kako izgleda vaš dan v času tekme in 
kako v času izven sezone?
Dan tekme ponavadi preživljam tako, da zjutraj opravim 
trening, sledita kosilo in počitek, pred odhodom na tekmo pa 
izvajam jogo. Nekako sem cel dan v mirovanju, da energijo 
prihranim za tekmo. Po koncu sezone pa veliko časa namenim 
svojim zelo raznovrstnim in številnim hobijem. Eden izmed 
njih je slikanje z akrilnimi barvami. Veliko časa v toplejših 
mesecih preživim v naravi in se izobražujem na področju 
psihologije, joge, meditacije in podobno. Se pa preživljanje 
časa med sezono in po njej pri meni zelo spremeni, saj imam 
veliko interesov izven športnega področja.

Sponzor: Bozicnejelke.com

Sponzor: Genis
Sponzor: WD40

Zastopnik za Slovenijo:
HINT d.o.o. 

Vir, Zoisova 34, 1230 Domžale

Kontaktni podatki
Tel: +386 41624699
Email: info@hint.si



Prejšnje poletje so me iz domžalskega kluba, v katerem sem 
sama začela svojo košarkarsko pot, povabili k sodelovanju v 
projektu Šola košarke Annamaria Prezelj, s katerim želimo čim 
večje število punc navduši� za košarko. Zraven jim želimo 
predstavi� še vse stvari, ki so v to vključene, in jim ponudi� 
prostor, kjer se lahko zabavajo, družijo, izražajo in razvijajo. 
Danes projekt šteje že 140 učenk do enajstega leta staros� in 
sama zelo uživam, ko lahko mlajšim generacijam predajam 
svoje znanje. Pred pojavom virusa smo organizirali tudi dva 
zelo uspešna turnirja in nadaljujemo, ko se situacija umiri. 
Tukaj bi omenila Bojana Dremla in Majo Grintal, ki sta in še 
bosta ogromno pripomogla k realizaciji tega projekta. Hvala. 

Imate svojo košarkarsko šolo v Domžalah – kako se je začel 
ta projekt?

V tujino bi iz Slovenije lahko uspelo prodre� večjemu deležu 
igralk, velik problem pa predstavljata vztrajnost in prava 
priložnost. Kaj o tem menite vi? 
Mislim, da bi bilo tu treba izpostavi� finančno situacijo, v 
kateri je ženska košarka v Sloveniji, saj se dekletom veliko bolj 
“splača” dobi� dobro izobrazbo. Tu je manj tveganj, omogoča 
pa tudi finančno podporo za celo življenje, medtem ko je pri 
košarki lahko usodna ena poškodba in ni nudene zadostne 
pomoči v tem primeru, da bi se nekaterim to tveganje 
splačalo. Poleg tega pa je potrebne veliko samodiscipline in 
zgoraj omenjene vztrajnos�. Zame je bilo prvo leto tujine zelo 
naporno, sem se pa zelo veliko naučila o sebi. 

Nekako sem si to želela že od otroštva, prvič sem pa to 
začu�la, ko so me povabili k igranju za celjski klub in mi 
predstavili svojo mentaliteto. Ne bi rekla, da gre za preskok, 
bolj gre za kon�nuirano rast in pridobivanje izkušenj. To je 
pot, ki jo kot igralec moraš prehodi�.

Kdaj ste začu�li, da bo košarka vaša služba? Kakšen 
preskok v glavi je bil potreben?

Sponzor: Kocman Grafika

INTERVJU: ANNAMARIA PREZELJ

Sponzor: GO4GOAL



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.

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.

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.

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 smo jih sposobni doseči. 
Glavni smisel izboljševanja 
naših navad ni 
toliko v tem, 

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

dobre rezultate, 
da bomo dosegli 

Sponzor: MBILLS

Sponzor: GLS



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. 

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.

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.

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.

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.

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. 

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%!

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

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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