
Če hočeš 
nekaj imeti, 

moras najprej 
nekaj dati.



Intervju z 
DEJANOM ZAVCEM

 Nič se ne zgodi takoj in na hitro.

Ob odličnih uspehih slovenskih športnikov 
se ponuja vprašanje, kaj je tisto, kar vrhunski 
športniki počnejo in kako razmišljajo, da jim uspe 
doseči vrhunske rezultate? Pogovor z večkratnim 
svetovnim prvakom Dejanom Zavcem na nek 
način razkriva zakulisje, ozadje njegovega uspeha. 
Kaj misli šampion svetovnega formata, kakšna so 
njegova prepričanja, taktike, cilji, navade in še 
več? Vabimo vas v 12 verbalnih rund v Dejanovem 
ringu uspeha. 

KDO JE BILA NA ZAČETKU TVOJA NAJVEČJA 
SOVRAŽNICA? JE BILA TO TVOJA 1. KRIZA?

 
Moja prva prepreka je bila kolebnica, ki pa me 
seveda ni ustavila pred tem, da grem naprej. Zato 
mi ni bilo težko vztrajati. Res pa je, da se je tukaj že 
hitro videlo, da imam  izredno močno voljo.

KLJUB TEŽKEMU OTROŠTVU V HALOZAH 
NISI NIKOLI POZABIL NA LJUDI IN TISTO, 
KAR SI TUDI DOBIL OD NJIH. ZA KAJ SI 
NAJBOLJ HVALEŽEN? 

Zgodba in moje otroštvo je moralo biti takšno, 
kot je bilo, sicer danes ne bi bilo mojega uspeha. 
Potrebno se je bilo znajti, kljub težkim okoliščinam. 
To me je naučilo življenje. Pa še nekaj, nič se ne 
zgodi takoj in na hitro. V tem okolju sem pridobil 
vztrajnost, disciplinoj osnovni življenjski nauk: Če 
hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. 

KAJ TI POMENI USPEH? 

Najprej bi rad povedal, da ni nič lažje v življenju, 
ker si že nekaj dosegel. Vsak dan znova se je 
potrebno dokazovati in predvsem vzdrževati, 
braniti doseženo.  Velikokrat je težje najti motiv, 
ko si na najvišjem nivoju kot pa takrat, ko se šele 
vzpenjaš. Je pa to ključnega pomena. Kajti obupati 
danes ni težko in preprosto reči, da se več ne greš 
tega. Danes je najtežje vztrajati. 

ŽE NA ZAČETKU JE PRIJATELJ BOŠTJAN 
ZATE DEJAL: “NEVERJETNO ŽILAV IN 
VZTRAJEN JE TA ČLOVEK. SVOJ CILJ JASNO 
VIDI IN NI GA SLONA, KI BI GA USTAVIL.” 
TUDI IVAN JE DEJAL, DA IMAŠ PRIROJENO 
MOČ IN POZITIVNO NARAVNANOST. STA 
TO TISTI DVE LASTNOSTI, KI STA TI NA 
ZAČETKU POMAGALI, DA SI VZTRAJAL? 
ALI JE BILO ŠE KAJ DRUGEGA? 

Poleg moči in moje pozitive zagotovo še 
vztrajnost, potem izkušnje, brez katerih si ne 
znam predstavljati uspeha, porazi, bolečine… tudi 
dobro zjokati se je potrebno. Vse to je sestavni del 
uspeha.  Ne smeš biti to, kar drugi hočejo, ampak 
zvest samemu sebi.  Ne sme ti biti pomembno, kaj 
govorijo drugi. 

KAJ SE TEBI ZDI, DA SE LAHKO 
NAUČIMO OD ŠPORTNIKOV IN S PRIDOM 
UPORABIMO TUDI V POSLOVNEM 
SVETU?
 
Ne glede na to, da sem večkratni svetovni prvak, 
to še ne pomeni, da mi bo uspelo tudi v poslu. 
Vsepovsod so določena pravila igre. Posel in šport 
sta vzajemna, samo vsebina je drugačna. Še zdaj 
pogrešam več fair play pravil …kvazi poslovneži 
so vsepovsod… pomembna je etika, morala in  da 
imaš lastno držo. Najbolj pomembno je, da imaš 
hrbtenico in da si pošten kot človek. Za mene je 
uspešen  vsak, ki zasluži več kot potroši.

Pomembno je, da delaš stvari, ki jih znaš delati in 
da veš, da se je potrebno boriti do konca. Tukaj ni 
nobene razlike med športom in poslom.

KAKO TO, DA SE KLJUB IZJEMNEMU 
USPEHU NISI PREPUSTIL VPLIVU SLAVE, 
AMPAK SI OSTAL OSREDOTOČEN IN 
ZVEST SAMEMU SEBI? KAJ JE TISTO, KAR 
TE JE CENTRIRALO?

Ljudje, ki so me obkrožali in družina. Uspelo mi je 
videti dve perspektivi sveta: čisto na dnu in čisto 
na vrhu. Velikokrat sem se z namenom vrnil v 
moje Haloze, kjer sem videl, kaj je res pomembno, 
kaj je tisto, kar šteje. Koliko uspešnih ljudi res 
ustreza samemu sebi? Jaz sledim samemu sebi in 
ne gledam več drugih, kaj imajo ali kaj počnejo. 
Osredotočen sam na to, kar je pomembno zame.  
Moja največja zmaga so moji otroci, moja družina 
in tu sem ostal zvest samemu sebi.
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Ne smeš biti to, kar drugi hočejo, ampak zvest samemu sebi.

V TVOJI KNJIGI JE ZAPISANA ČUDOVITA 
MISEL BOKSARSKE LEGENDE 
MOHAMEDA ALIJA: »ČE HOČEŠ ŽIVETI 
SVOJE SANJE, JE NAJBOLJE, DA SE 
PREBUDIŠ!«. KDAJ JE BIL TISTI TVOJ 
TRENUTEK PREBUJENJA, KO SI 100 
% VEDEL, KAJ HOČEŠ.? TVOJA TOČKA 
PRELOMA?

Dokaj hitro, še pri Ivanu… ko sem šel malo v 
tujino in videl, kako delajo fantje v tujini. Želja po 
druženju z njimi me je pripeljala do tega, da sem 
se naučil angleško. Eni mislijo, da bi nekaj morali 
narediti, pa tega ne naredijo. Drugi pa mislijo, da 
bi nekaj morali narediti in to res naredijo. 

V KAJ SI PREPRIČAN? (POVEZANO U 
USPEHOM) 

Velik del mojega uspeha temelji na prepričanjih. 
Trdno verjamem, da za vsakim trdim delom stoji 
tudi uspeh. Trdo delo in uspeh sta povezana. In 
kljub temu da včasih ne gre ali ti morda celo ni več, 
greš vseeno naprej. Tudi v poslu imamo cikluse, ne 
glede na to, da delamo prave stvari. Potreben je 
čas, da pride do pravega rezultata. Nič se ne zgodi 
kar tako. Prepričan sem v vztrajnost, predanost 

in moč, ki izhaja iz jasnega cilja. Cilj mora biti 
kristalno jasen, pot niti ne. Velikokrat te namreč 
življenje na poti do cilja pošteno »razmeče« levo 
ali desno. Zato je pomembno, da se s svojim cilji 
redno povezuješ, sicer odnehaš. Včasih so stvari v 
lifu, kjer nimaš izbire. Marsičesa ne moreš narediti, 
pa narediš v življenju. Meni je bilo nesprejemljivo, 
da bi dal rep med noge in se predal. 

TVOJA NB. 1 VREDNOTA, MIMO KATERE 
NE MOREŠ, PA ČE DOBIŠ POSEL ALI GA 
IZGUBIŠ? 

Poštenost je na prvem mestu. Najmanj maram laži, 
hudobo in vse, kar je okrog tega. Tudi faušije. Tega 
ne prenesem. 

ENA OD PRVIH ZAPOVEDI VSAKEGA 
BOSKARJA = SPOŠTUJ NASPROTNIKA! 
NIKDAR NAMREČ NE VEŠ, KDAJ BOŠ TI 
TISTI, KI BO NA TLEH. SE TI ZDI, DA JE V 
POSLU TUDI TAKO?

To je zelo pomembno, čeprav se tega drži vsaj po 
mojih izkušnjah vedno manj poslovnežev. Jaz se 
tega držim. Konec koncev padeš, pa se potem pač 
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VSE 
SE DA. 
SICER RES NI 
VSE MOGOČE, A 
NAJVEČJA ŠKODA 
PA, DA SI REČEŠ NI 
MOGOČE IN POTEM 
NITI NE POSKUSIŠ. 
MARSIKAJ JE 
MOGOČE. 

dvigneš. Fair play je del bumeranga, ki vedno 
znova pride nazaj. Enako je v življenju kot v poslu.
V poslovnem svetu je problem, če sebe podcenjuješ 
ali drugega precenjuješ. Če na koncu ne spoštuješ 
samega sebe (te meje si sam določiš), potem te 
tudi drugi ne bodo.

PRVAKI SE NE OBLIKUJEJO V 
TELOVADNICAH. PRVAKI SE OBLIKUJEJO 
IZ NEČESA, KAR IMAJO GLOBOKO V SEBI 
– IZ ŽELJE, SANJ,VIZIJE (MOHAMED ALI). 
KAKO SI TI NASTAVIŠ TVOJ ZMAGOVALNI 
KOMPAS IN SVOJE MISLI? KAKO POGOSTO 
SI UPORABLJAL VIZUALIZACIJO? 

Vizualiziraš lahko stvari, ko sam odločaš o korakih, 
gibih in o svoji poti. V poslovnem svetu si vedno 
od nekoga odvisen. Sam sem vizualiziral pot…
izhod iz garderobe, v ring, vsako rundo posebej…
to dela zelo malo ljudi. Zato je tako malo svetovnih 
prvakov. Ker vsi tega ne znajo. Vizualizacija se 
zgodi v realnosti… hitro se vidi, kdo je stabilen in 
kdo ni. Boljše si pripravljen fizično in kondicijsko, 
bolje vizualiraš. Viuzalizacija te stane 60 % 
energije za trening. Brez tega ni uspeha. 

KAJ SO PO TVOJEM MNENJU NAJVEČJI 
SOVRAŽNIKI USPEHA PRI VSAKEM 
POSAMEZNIKU? SE PRI TEBI KDAJ POJAVI 
STRAH? 

Seveda. Stroka pravi, da ne smeš pomisliti na 
poraz, poškodbe, itd. Šel sem boksat in sprejel 
riziko potencialnih poškodb. Največja zmaga je 
spoprijeti se z neko stvarjo, katere te je strah.  
Včasih sem bil klavstrofobik. Potem sem se soočil 
s tem, premagal strah in šel naprej. Strah je lahko 
tudi privzgojen in ga potrebno sprejeti kot nekaj 
normalnega. Pomembno je, da se ga da premagati.

KAJ JE TVOJA 1. REAKCIJA, KO TI NEKDO 
REČE TO SE NE DA.

VSE SE DA. Sicer res ni vse mogoče, a največja 
škoda pa, da si rečeš ni mogoče in potem niti ne 
poskusiš. Marsikaj je mogoče. 

ZA ZMAGOVALNI KONEC NAJINE ZADNJE 
RUNDE ME ZANIMA, ALI IMAŠ KAKŠNO 
ZMAGOVALNO MISEL, KI JO POGOSTO 
UPORABLJAŠ?

Če bo zdravje, bo vse. Ko si zdrav, imaš veliko želja, 
ko si bolan, pa imaš samo eno željo. Pogosto rečem 
svojim prijateljem in poslovnim partnerjem: 
»Prijatelj, zdravja do naslednjič, ko se vidiva«.

Cilj mora biti kristalno jasen, pot niti ne. “” 


