online program
ONLINE PROGRAM

KOT PETER KLEPEC
Bi radi pomagali svojemu otroku, da bo bolj zadovoljen in uspešen v življenju?
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Si želite, da bo kot Peter Klepec iz majhnega in suhljatega otroka zrasel močan fant/dekle, ki bo
rad pomagal drugim in znal izkoristiti svoje potenciale?
CILJ ONLINE PROGRAMA JE: s pravo motivacijo in spremljanjem do
najboljšega izkoristka otrokovih potencialov, večjega osebnega zadovoljstva ter
bolj uspešnega gibalnega razvoja. S pomočjo celoletnega programa bodo
otroci spoznali svoje sposobnosti, se okrepili na področjih svojih šibkih členov,
hitreje napredovali in lažje dosegli svoje cilje.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? Program KOT PETER KLEPEC je najbolj primeren za vse otroke,
stare od 5 do 12 let, a dobrodošli tudi starejši šolarji. Metodo, ki se uporablja v programu, je
oblikoval in v plezalni šoli ter osebno s posamezniki preizkusil profesor športne vzgoje Peter Mrak.
Gre za preproste in lahkotne vaje, ki jih lahko izvajate kjerkoli in imajo odličen učinek na vaše telo in
možgane.

Poudarek programa je na dolgoročnih ciljih, saj gre za celoletno
delo, a zagotovo bo viden napredek že prej. Za otroka, ki bo
sodeloval, aktivno izvajal vaje in podane predloge vključil v svojo
vsakodnevno prakso, lahko po 1 letu udeležbe v online programu
pričakujete napredek na naslednjih področjih:
MOTIVACIJA: Vaš otrok bo navdušen nad izbranimi vajami in jih bo zagreto izvajal ter
se veselil, da se približuje zastavljenim ciljem.
NAČRTOVANJE: Zavedal se bo pomembnosti načrtovanja in si pred začetkom dejavnosti
znal vzeti čas in narediti strategijo, kako priti do cilja.
REGENERACIJA: Znal se bo ustaviti in prisluhniti sebi; znal bo začutiti, kdaj potrebuje
odmor in kako si s preprostimi, hitro učinkovitimi postopki pomagati, da pridobi energijo
in veselje.
TRENING: Poznal bo principe treninga in kaj je pomembno, da bo lahko kvalitetno
treniral in hitro napredoval.
PSIHOLOGIJA: Znal bo uporabljati spodbudne besede in samogovore, ki mu bodo
pomagali, da bo verjel vase.
V šoli se bo lažje umiril in bil bolj zbran pri pouku; sposoben bo domačo nalogo narediti
hitreje in bo imel tako več časa za igro in popoldanske prostočasne dejavnosti.
Naučil se bo, kako hitreje premagati stisko in kako mirno odreagirati, ko mu bo težko.
Naučil se bo, kako vztrajati v začrtanem in dokončati, kar si je zadal.
Pred novim izzivom se bo lažje zbral in pokazal vse, kar zmore; prav tako se bo lažje
zbral ob neuspehu in ne dopustil, da ga neuspeh potre.
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KAKŠNE REZULTATE LAHKO PRIČAKUJETE?

KAJ DOBITE OB VPISU?
Ko se odločite, da želite postati Kot Peter Klepec, vam takoj na mail pošljemo usmeritve, ki jih rabite
urediti (prijava, plačilo). Ko to uredite, vam je odobren dostop do zaprte FB skupine, kjer so shranjeni
vsi posnetki dosedanjih srečanj programa Kot Peter Klepec, torej od oktobra 2020 dalje. Tako boste
že do prvega srečanja v živo (dobimo se vsak torek ob 19. uri) lahko pregledali Petrove usmeritve za
posamezen teden, namige za motivacijo, vtise kako nam gre. Od predlaganih zanimivih vaj, si boste
lahko že izbrali kakšno, ki vam je še posebej všeč ter bi jo želeli prenesti v svoj vsakdan.

KAJ ONLINE PROGRAM VSEBUJE?
liste za beleženje svojega napredka
4 srečanja mesečno na spletnih izobraževanjih, kjer vas bomo še dodatno usmerili in vam
odgovorili na vaše dileme in ugotovitve ob treningih
vključitev v facebook skupino, kjer si boste lahko med seboj izmenjevali izkušnje ter pogledali
posnetke torkovih srečanj, v kolikor na dan torka ne boste uspeli biti z nami.
s kakšnim darilom pa se boste lahko pustili presenetiti.
Udeležencem online programa bo vsebina dostopna ves čas njihovega članstva v programu. Plačilo
članarine lahko poravnate mesečno, še bolje pa za več mesecev skupaj. Teme in vaje boste lahko
predelali v svojem tempu, s spremljanjem napredka in vzpodbudami pa vam bomo pomagali
podano znanje kar najhitreje osvojiti.

KAJ SO ODLIKE TEGA PROGRAMA?
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celosten pristop: vsa področja razvoja otroka
osebna pomoč, podpora in usmeritve
oblikovanje letnega načrta
spremljanje napredka

KAKO BO IZGLEDALO NAŠE SODELOVANJE?
Preko ZOOM-a se bomo 4x mesečno dobili na virtualnih srečanjih v živo, kjer vam bom bolj natančno
predstavil 5 vaj za tisti teden ter podal zanimive vsebine za razmislek in hitrejši napredek.
Po predstavitvi boste lahko postavili vprašanja, da vam bo predstavljeno čimbolj jasno, ter druga
vprašanja in dileme, ki so se vam pojavile od prejšnjega srečanja.
V kolikor na teh srečanjih ne boste z nami v živo, mi boste lahko pred tem poslali vprašanja po
elektronski pošti in vam bom nanja odgovoril. Posnetek srečanja bo objavljen v zaprti facebook
skupini in v komentarju pod posnetkom boste lahko napisali vprašanja in boste dobili odgovor ob
naslednjem srečanju v živo. Vsi posnetki srečanj vam bodo na voljo za poznejši ogled.
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Ta program vsebuje vsa področja razvoja otroka
(celostni pristop), da bo tako vaš otrok kar najhitreje in
najbolje napredoval v odličnega športnika, šolarja,
osebnost. Program vsebuje naslednje module:
- MOTIVACIJA
- TRENING
- REGENERACIJA
- PSIHOLOŠKA PRIPRAVA
- NAČRTOVANJE
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VSEBINA PROGRAMA
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KAKŠNA JE INVESTICIJA?
Investicija v ta letni program je samo 1 euro na dan, skupaj torej 365 eur.
ZA LETNI PROGRAM
• plačilo v 1-kratnem znesku 323 eur
(prihranek 42 eur!)
• plačilo v 2 obrokih: 2x 182,50 eur = 365 eur
• plačilo v 3 obrokih: 3x 123 eur = 369 eur
• plačilo v 4 obrokih: 4x 95 eur = 380 eur

ZA POLLETNI PROGRAM
• plačilo v 1-kratnem znesku 185 eur
• plačilo v 2 obrokih: 2x 99 eur=198 eur
• plačilo v 3 obrokih: 3x 66 eur=198 eur
• plačilo v 4 obrokih: 4x 55 eur=220 eur

> PLAČILO PO OBROKIH:
1.obrok se plača ob vpisu,
2.obrok se plača mesec po vpisu,
3.obrok se plača 2 meseca po vpisu,
4.obrok se plača v 3.mesecu po vpisu.
Priporočam vam, da se online programa udeležite vsaj za pol leta, še bolje za celo leto, saj boste tako
predelali res vse vsebine, ki so načrtovane za program, ter postali pravi Peter Klepec. Da bo odločitev
lažja, pa vam ponujamo tudi možnost mesečnega plačila vadnine. Mesečna cena za program je tako
35 eur.
DARILA* - za najbolj odločne in hitre (pohitite s prijavo!)
• Za prijave do 24.12.2021: V enournem razgovoru ena na ena vam pomagamo oblikovati vaše
cilje za gibanje tako, da jih boste v letu 2022 kar NAJHITREJE DOSEGLI. (vrednost 90 eur;
izkoristiti do 15.1.2022)
• Za prijave do 30.12.2021: Brezplačno spoznate čare PLEZANJA v naravnem plezališču (vrednost
100 eur; izkoristiti do 31.8.2022)
• Za prijave do 5.1.2022: Zanimivi testi motoričnih sposobnosti, ki jih izvedete kar sami doma in
vas bodo MOTIVIRALI k izvajanju vaj. Z navdušenjem boste teste ponavljali 1x mesečno in tako
spremljali SVOJ NAPREDEK.
• Za prijave do 8.1.2022: 5 Petrovih jutranjih vaj, da boste ODLIČNO naravnani za nov dan.
• Za prijave do 15.1.2022: Konkretne usmeritve kaj početi, da bo vaš otrok postal bolj VZTRAJEN.
Za prvih 5 prijav še dodatna nagrada (nahrbtna torba, s katero boste lahko šli na izlet, na
športno vadbo ali po nakupih)
*Darila veljajo le ob nakupu polletnega ali celoletnega online programa Kot Peter Klepec.

KAJ O MENI PRAVIJO MOJE STRANKE?

“ V plezalno šolo sva sina v prvi vrsti vpisala zato, ker se je navdušil nad plezanjem. Za individualno

delo sva se odločila zato, da mu omogočiva še boljši razvoj, tako na področjih, kjer je močan in mu
ležijo, kot na področjih, ki mu manj ležijo. Da se okrepi fizično in psihološko. V tem času dela s Petrom
je spoznal, da ne more biti vedno prvi, da je treba za doseganje rezultatov in ciljev trdo delati, ne
samo na fizični moči, ampak kar je po mojem mnenju še bolj pomembno, na mentalni moči in seveda
vztrajnosti. Poleg vsega tega pa je pomemben tudi počitek. V tem času smo zelo pridno izvajali vaje,
ki si jih je izbral, tudi doma. Zanimivo mi je bilo, kako je v začetku te vaje s težavo delal (v smislu kaj
mi je tega treba), postopoma pa je to postala rutina, zabava in druženje. Mislim, da se bo tega
večkrat spomnil in mu bo v nadaljnjih letih življenja pomagalo pri mnogih situacijah. Prav tako pa sva
od individualnega dela tudi midva nekaj odnesla, saj smo v času, ko je potrebno veliko delati na
samemu sebi. Skratka bila je pozitivna izkušnja za vse nas, izkušnja, ki bi jo morali ponoviti v različnih
obdobjih življenja, saj sem prepričana, da v vsakem obdobju to malo drugače dojemaš, z drugačnimi
pogledi, prepričanji... Peter, hvala ti za to izkušnjo.” Katarina
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“Kot Peter Klepec je zares obsežen program, ki nas spremlja že skoraj celo leto. Nasveti so kratki,

praktični in zanimivi... Shranjene posnetke si lahko ogledamo kadarkoli in po potrebi ponovimo ali
nadgradimo kakšno veščino, ki nam je poleg gibalnih veščin pomagala izboljšati tudi organizacijo
učenja, razpored dneva, nas naučila uriti naše možgančke.... In še in še. Petrove ideje smo si
prilagodili, nekatere malo spremenili, tako da so nam še bolj zanimive.
Otroci sedaj komaj čakajo novih 5 vaj, ki jih izvajamo predvsem na sprehodih. Najbolj nam je všeč
guganje na vejah, igre s palčkami in hoja po robnikih. To in še polno veščin, ki so zasnovane tako, da
jih lahko izvajaš in uporabiš (v šoli, službi...), kjerkoli nam je ponujal Peter Klepec. Toplo priporočam.”
Irena Jerovšek

KDO SEM VODJA PROGRAMA in ZAKAJ MI LAHKO ZAUPATE?
Sem Peter Mrak in plezam že 30 let, od tega zadnjih 13 let vodim svojo plezalno
šolo. Izobražujem se na področjih razvoja možganov in refleksov. Ob študiju na
Fakulteti za šport sem se naučil, da je poleg visenja na steni za dober rezultat
potrebno še marsikaj. V tem programu sem zbral vse svoje znanje iz prakse in
dolgoletnih izkušenj, da boste imeli na enem mestu vse, kar potrebujete za
pospešen otrokov razvoj. Z osebnim spremljanjem vam bom pomagal vse
naučeno prenesti v prakso, da boste tako kar najhitreje napredovali.
Verjamem, da boste z mojo online podporo in vašim zagretim delom navdušeni nad vsemi
spremembami v vašem in otrokovem življenju.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
• Kdaj se online program začne?
Dostop do facebook skupine online programa dobite takoj ob vpisu, oziroma ko poravnate plačilo.
Takoj naslednji torek, ki sledi vaši priključitvi v program, ste že zraven na srečanju v živo preko
Zooma.
• Ali potrebujem Facebook profil?/ Ali moram biti uporabnik Facebooka?
Smiselno je, da imate svoj FB profil, saj lahko le preko facebook profila dostopate do vsebin z zaprti
facebook skupini programa. Odprtje Fb profila je brezplačno in enostavno, potrebno se je le registrirati in prijaviti. Brez tega profila boste lahko sodelovali le preko torkovih Zoom srečanj v živo, a
bistveno več je vredna še vsa podpora v zaprti facebook skupini programa.
• Ali moram biti v živo na Zoom live srečanjih?
Ne, je pa zaželeno, da vas lahko vidim, kako izvajate predlagane vaje in vas ob tem popravim.
Smiselno je tudi, da sprašujete, da dobite odgovore na svoje pomisleke in tako hitreje napredujete.
Tako, da v kolikor se Zoom srečanj ne morete udeležiti v živo, pošljite vaša vprašanja na moj naslov:
mrak.peter@gmail.com . Posnetek pa si lahko ogledate kasneje v zaprti facebook skupini našega
programa.
• Ali je program primeren tudi za otroke, ki so mlajši od 5 let ali starejši od 12 let?
Nekoliko sem moral omeniti razpon mojih idealnih udeležencev programa. Seveda pa si lahko
program prilagodite in je primeren za vse starosti, saj z nami telovadijo tudi že babice in dedki otrok,
ki so vključeni v program.
• Ali moram biti kot starš zraven?
Na Zoom srečanju, kjer podam vsak teden novih 5 vaj in zanimive usmeritve, so navadno z mano
otroci. Je pa program namenjen celi družini in če boste tudi vi telovadili z otroki in se ob tem zabavali
kot cela družina, bo to gotovo dobro za vse vas, saj se boste preko Klepca v družini še bolje povezali.
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DA, želim, da moj otrok spozna svoje sposobnosti, odkrije svojo

moč tako KOT PETER KLEPEC in izkoristi svoje potenciale!

Kako se lahko prijavim?
POTEK PRIJAVE:
Ko ste odločeni, da je ta program za vas, sledite spodnjim navodilom za prijavo.
• Na internetni strani https://preplezaj.si/online-program/ na dnu strani izpolnite obrazec za
prijavo. V okvirček ´vaše sporočilo, vprašanja´ napišete: ONLINE PROGRAM KOT PETER
KLEPEC, CELOLETNI (12 mesecev) ali POLLETNI (6 mesecev). V obeh variantah navedite tudi, ali
boste plačali v enkratnem znesku ali v obrokih (število obrokov). Oziroma navedite, ali želite
vplačati le enomesečni znesek (35eur).
• Na vaš elektronski naslov vam bomo poslali predračun in ko ga poravnate (ali vsaj tretjino/
četrtino zneska*), vam na mail pošljemo dostop do programa. V kolikor ste se prijavili in
vplačali predvideni znesek do določenega datuma, pa prejmete dostop do daril, ki so bila do
datuma plačila še aktualna. Držimo pesti, da bo čimveč odličnih daril vaših.
*V kolikor plačujete po obrokih, si prosim zabeležite, do kdaj je potrebno poravnati naslednje
obroke, da bodo le ti plačani v času valute (datumi bodo navedeni v predračunu).
• Opomnike za live srečanja na Zoomu (datum in uro) boste prejeli dan ali dva pred izvedbo na
vaš e-mail, da boste tako lažje načrtovali prisotnost ali nam poslali vprašanja.
V kolikor so še kakšne dileme ali vprašanja, me kontaktirajte na: mrak.peter@gmail.com .

Plezalna šola Peter Mrak - www.preplezaj.si

