
12345678901234567890
34       |   05•2018

Goran Dragić,  
najbolj zaupanja vreden  

športnik leta 2018

BESEDILO: BARBARA JAKŠE JERŠIČ
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Kaj je najbolj vplivalo na vas, na 
vaš značaj?
Družinsko okolje mi je dalo delovne 
navade in nepopustljivost, vrsta do-
godkov v moji karieri in vsaka podrob-
nost posebej pa so oblikovali celoto. 
Težko bi izpostavil neki odločilni vpliv.

Strategija, taktike, končnice so ele-
menti, ki jih poznamo iz šahovske 
igre. Ali so zastopani tudi v košarki?
Košarka je vse prej kot brezglav tek za 
žogo. Strateško načrtovanje nasprotni
kovih potez je izjemnega pomena, ved 
no bolj pomembne postajajo tudi tak-
tike in priprave na različne situacije. 

Tako da, ja, košarka je na neki način 
res podobna šahovski igri.

Družina vam ogromno pomeni. Kak- 
šna je vloga vašega očeta, mame, 
brata? 
Tukaj, kjer sem, sem zaradi družine in 

Zdaj ko ste na vrhu, se to zdi nekaj 
samoumevnega, kot da sodite tja in 
ste že od nekdaj tam. Kakšna je bila 
v resnici pot do vrha?
Od daleč je morda res videti, kot da se 
je vse odvijalo samoumevno in pre-
prosto, resnica pa je povsem drugačna. 
Da sem prišel do te točke, sem vse živ
ljenje trdo delal, in še zdaj vsak dan 
dajem vse od sebe, zato da zastopam 
najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu.

Katere so bile največje prelomnice v 
vašem življenju?
Na igrišču je bil to moj prvi odhod v tu-
jino, v Španijo; izbor na naboru v ligi 

NBA, ko sem šel v Phoenix; prva men-
java kluba, Houston, kjer sem doživel 
dokončno uveljavitev; nova pogodba s 
Phoenixom; prestop v Miami. In seveda, 
lanska osvojitev naslova evropskih pr-
vakov s Slovenijo! Zasebno pa rojstvo 
mojih otrok.

vsega, kar sta mi starša dala. Ko mi je 
bilo najteže, me je oče vedno znal 
pomiriti, mi dati motivacijo za na-
prej. Poseben odnos imam seveda 
tudi z bratom Zoranom, stalno sva v 
stiku, drug drugega izjemno dobro 
poznava. Dovolj je nekaj besed, po-
gled, pa že vidiva, kakšne volje je 
drugi, kaj potre buje.

Ste tudi očka Matea in Viktorije. 
Kakšno popotnico za življenje jima 
želite dati?
Na otroka skušam prenesti to, kar sta 
moja starša prenesla name. Kljub vse 
prisotnosti tehnologije sta na prvem 
mestu še vedno pristen človeški stik, 
pogovor, medsebojno spoštovanje. 
Doma se skušam čim bolj odklopiti 
od drugih dogajanj in se povsem 
posvetiti družini.

Ste nagnjeni k domotožju? 
Seveda imam domotožje in tukaj mi 
je tehnologija v veliko pomoč. Kadar 
sem na gostovanjih, sem redno v stiku 
tako z mojo družino v Miamiju kot v 
Slove niji. Med sezono pogrešam 
domače, čeprav me pridejo večkrat 
obiskat, se pa veselim vsakoletne vr-
nitve v Slovenijo, ko se sproščeno 
srečam s prijatelji, jem pravo domačo 
slovensko hrano ...

Za seboj imate vrsto izkušenj. Kako 
jih sprejemate, tudi tiste najtežje? 
Kaj vas žene?
Pred seboj imam vedno jasen cilj – 
postati še boljši, najboljši košarkar, 
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KOŠARKA JE VSE PREJ KOT  
BREZGLAV TEK ZA ŽOGO. NA NEKI NAČIN  

JE PODOBNA ŠAHOVSKI IGRI.

BREZKOMPROMISEN BOJEVNIK, VELIK TALENT, PREDAN ŠPORTNIK, 

zanes ljiv soigralec, inovativen organizator igre, družinski človek, 
domoljub. In najbolj zaupanja vreden športnik leta 2018 po izboru 
bralcev revije Reader’s Digest Slovenija. Goran Dragić nam je 
v pogovoru razkril, kako je postal to, kar je. 

Od daleč je morda videti preprosto, toda 
pot na vrh je zahtevala ogromno truda.
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vsakodnevno napredovati ... Na vsaki 
poti so ovire, lahko se poškoduješ, si v 
slabi formi, včasih se morda znajdeš 
ob napačnem času v napačnem 
okolju. A dokler imaš pred seboj za-
stavljeno pot in jasen cilj, je tudi 
najvišje ovire laže premostiti.

S Shaquillom O’Nealom, zvezdnikom 
svetovne košarke, sta dobra prijatelja. 
Kaj vas navdušuje na njem?
S Shaqom sem igral na začetku moje 
poti v NBA. Res mi je velikokrat poma-
gal, pa tudi ponagajal: ker sem bil ta
krat novinec, mi je ves čas dajal naj 

različnejše naloge, na primer, 
pred tekmo sem moral v gar 
derobo prina šati krofe, na 
gostovanjih sem tovoril nje 
gov ogromni sintetizator ... 
Pozneje sem ugotovil, da 
sploh ne igra nanj, ampak da 
se zabava, ko ga mlajši soi-
gralci pre našamo naokoli 
namesto njega. Snemali smo 
celo neke zabavne video-
posnetke, res je ogro mno le 
pih spominov ... Tudi za
radi njega in njegovih norčij 
mi je bilo laže prebiti led v 
ligi NBA. Na igrišču pa je 
bil Shaq ne verjeten igralec, 
v zgodovino košarke se je 
zapisal kot eden najboljših 
centrov lige NBA.

Kdo so vaši največji vzor-
niki, učitelji, trenerji ... 
Imel sem različne vzornike 

oziroma igralce, po katerih sem se 
zgledoval. Tudi vsak trener je v 
določenem trenutku odigral svojo 
vlogo. Imel sem tudi to čast in pri
vilegij,  da sem zaigral s Stevom 
Nashom, enim izmed mojih vzornikov. 
In ta njegova mentorska vloga je v 
moji karieri neprecenljiva. Igrati z 
njim na vrhuncu njegovih moči, treni-
rati, se pogovarjati, učiti od njega ... 
Nadvse dragoceno.

Ali živite svoje sanje?
Ha ha, ja, lahko rečem da res živim 
svoje sanje ... Čeprav si ves čas postav

ljam nove, še zahtevnejše cilje.

Publika vas obožuje zaradi sijajne 
igre in karizmatične energije. Vas 
kdaj moti, da ste znani? 
Pridejo trenutki, ko bi rad imel malce 
več miru, včasih sem se še lahko kam 
skril ali pa so bili ljudje malce bolj sra 
mežljivi, morda si niti niso upali pris-
topiti do mene, predvsem v Sloveniji. 
V ZDA ljudje nimajo teh zadržkov, v 
zadnjih letih pa se to spreminja tudi 
pri nas. Rad komuniciram z navijači, 
dam kak avtogram, vem, koliko jim to 
pomeni, konec koncev igramo zanje.

Uživate v premagovanju ovir?
Brez ovir bi bila pot dolgočasna, rad 
imam izzive, rad rešujem probleme. 
Vsaka tekma je pravzaprav iskanje re 
šitve ‘problema’, kako doseči več košev 
od nasprotnika. Premagovanje ovir je 
sestavni del športa in tisti, ki je pri tem 
uspešnejši, na koncu zmaga.

Prijatelj so bistvo življenja. Kaj vas 
navdihuje pri njih?

Prijatelji so tisti, ki me res poznajo, mi 
povedo iskreno mnenje in za katere 
bom – tako kot za družino – vedno Gogi 

iz Kosez. Nadvse dragoceni so vsi tisti 
trenutki, ki jih preživim z njimi. Res je, 
da vsepovsod navežeš nova prijateljstva, 
so pa najbolj pristna tista iz mladosti. 
In zato se tudi vsakič znova nadvse 
veselim vrnitve domov v Slovenijo.

In vaš najtežji trenutek?
Kar se košarke tiče, verjetno moja prva 
sezona v ligi NBA, ko res nisem veliko 
igral in bi se že skoraj vrnil v Evropo. 
Morda tudi prva menjava kluba, ko so 
me iz Phoenixa poslali v Houston, kar 
se je sicer pozneje izkazalo za pozitiv 
no prelomnico, na začetku pa je bilo 
grozno.

Kot vrhunski igralec ste izpostavljeni 
stresu. Kako se sprostite?
Največjo sprostitev mi predstavlja dru 
žina, doma se res poskušam odklopiti. 
Tu in tam gledam kakšne zanimive 
serije, poslušam sproščujočo glasbo ...

Kakšna je kvaliteta bivanja v Slove-
niji v primerjavi z ZDA?
Razlike med življenjem v Sloveniji in 

ZDA so precejšnje, vendar imam 
glede bivanja v ZDA srečo vsaj s pod-
nebjem. Sploh zdaj v Miamiju, kjer 
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VSAKA TEKMA JE PRAVZAPRAV  
REŠEVANJE ‘PROBLEMA’, KAKO DOSEČI  

VEČ KOŠEV OD NASPROTNIKA.

Urška Žolnir je na košarkarskem kampu Goranu 
pokazala nekaj prijemov iz juda. 
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Kako se vidite čez 10 let?
Uf, težko vprašanje ... Takrat bom star 
toliko, da profesionalne košarke ver-
jetno ne bom več igral, vseeno pa bom 
tudi v prihodnosti ostal povezan s 
košarko in s športom na splošno. 
Zanesljivo me boste še naprej videvali 
ob košarkar skih igriščih (smeh).

Z agencijo Sportelement organizi-
rate Košarkarski kamp Gorana 
Dragića na Rogli. Kaj vam pomeni 
delo z mladimi?
Res je, kamp letos organiziramo že 
petič, vsako leto poskušamo kamp za 
udeležence narediti še boljši, še za
bavnejši. V ospredju ni samo košarka, 
ampak skušamo mladim predstaviti 
tudi druge športe. Na kamp povabimo 
veliko uspešnih ljudi, saj želimo otro-
kom podati delček vrednot, ki so te 
ljudi pripeljale do izpolnitve njihovih 
ciljev. 

Res uživam v tistem tednu, ki ga 
preživim z mladimi, dajo mi ogromno 
energije, ogromno je smeha, zabave, 

je pa seveda potrebno tudi spoštovati 
pravila, biti priden, poslušati vzgoji 
telje. Spodbujamo tudi medsebojno ko 
munikacijo, druženje, na začetku deni 

praktično ni zime in je res prijetno. Je 
pa v ZDA vse bolj neosebno, vse se gle 
da skozi prizmo posla, in včasih je to 
težko sprejeti. 

Bi se z Elonom Muskom podali na 
Mars ali vam je planet Zemlja dovolj?
Ha ha, za zdaj bom ostal kar na zemlji, 
pa mislim da me na Mars žena niti ne 
bi pustila (smeh).

Katera jed je vaša najljubša?
Ženina musaka je še vedno moja naj
ljubša jed, točno ve, kdaj mi jo mora 
pripraviti, da me spravi v boljšo voljo 
(smeh). Rad imam raznolike jedi in 
nisem izbirčen, pazim le, da jem čim 
bolj zdravo. Sezona je naporna in tudi 
jedilnik je pomemben del ohranjanja 
forme.

Dragon. Dragić. Zmaj. Imate posebno 
moč in ste navdih ekipi. Kako vam 
to uspeva?
Ne vem, enostavno čutim to energijo 
in jo želim deliti s soigralci v želji po 

zmagi. Ko igralec pade v cono, ko 
začne v seriji zadevati, ko postane koš 
velik kot ocean, takrat pa se mogoče 
res zdi, da letim kot zmaj (smeh).

mo vzamemo vse elek-
tronske naprave, tako 
da morajo biti otroci 
tisti teden brez tovrst-
nih pripomočkov, kar 
je nekaterim vsaj na 
začetku zelo težko. A se 
hitro privadijo in ob 
koncu kampa ne vem 
komu je težje – nam or-
ganizatorjem, da je 
konec, ali otrokom, da 
morajo domov (smeh).

Kaj bi svetovali vsem, 
ki si prizadevajo 
uresničiti svoje sanje?
Verjemite v sanje in jih 
začnite uresničevati. 
Naj vas okolica ne ome
juje, trdo delajte za tisto, 
v kar verjamete, in na 
koncu vam bo uspelo.

Kaj bi si zaželeli, če bi ulovili zlato 
ribico in bi vam bila pripravljena 
izpolniti vsaj eno željo?
NBA prstan (smeh). Če prav upam, da 
ga bom dobil tudi brez zlate ribice 
(smeh). 

Gorana Dragića in njegov klub  
najdete na spletu: 

 @the_1_dragon 

 @Goran_Dragic, @MiamiHEAT 

 @GoranDragicNBA

 www.gorandragic.si
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KO KOŠ POSTANE VELIK KOT OCEAN,  
SE MOGOČE RES ZDI,  
DA LETIM KOT ZMAJ.

Goran se vsako leto veseli druženja z otroki na 
poletnem košarkarskem kampu.

Vsakdo potrebuje trenerja, 

pa naj je košarkar, teniški igralec,  

gimnastičar ali igralec bridgea.

BILL GATES


