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Prvi uspeh oddelka za založništvo 
 

Knjiga Moč v borilnih športih je bila razprodana v manj kot treh mesecih 
 
 
Društvo Potentia je v sredini leta 2012 izdalo uspešno knjigo z naslovom Moč v borilnih 
športih: Teorije, zakoni, načela, metode in primeri vadb moči v borilnih športih. Avtor Luka 
Gorše v knjigi opisuje, kako kar najuspešnejše in najvarnejše ter v čim krajšem času razviti 
tako telesno kot umsko moč v različnih borilnih športih. Knjiga predstavlja novost na 
slovenskem tržišču. Potreba po knjigi je že dolgo obstajala, na kar je pokazala tudi stroka, saj 
je bila prva izdaja razprodana v manj kot treh mesecih. 
 
Luka Gorše razlaga: »Moč igra tako v našem življenju kot v športu in ne nazadnje tudi v 
borilnih športih veliko vlogo. Našim prednikom je moč zagotavljala veliko zmožnost 
preživetja, danes pa v športu predstavlja enega izmed najpomembnejših dejavnikov telesne 
pripravljenosti, to še posebno velja za borilne športe, saj so po svoji naravi zelo eksplozivni.« 
 
Avtor še dodaja, da je namen knjige: »predvsem ponuditi trenerjem in športnikom borilnih 
športov izrazito praktičen priročnik s teoretično podlago, s katerim bi lahko zapolnili vrzel 
znanja na področju priprave borcev za najvišjo zmogljivost in izboljšali njihov tekmovalni 
rezultat. Posledično pa tudi poudariti pomen, ki ga igrata telesna in umska priprava v 
borilnih športih ter zmanjšati pretirano zanašanje trenerjev borilnih športov na izključno 
tehnično pripravo.« 

Knjigo pa je odlično sprejela tudi strokovna javnost. Prof. dr. Damir Karpljuk, predstojnik 
katedre za borilne športe na Fakulteti za šport, meni o knjigi sledeče: »Knjiga Moč v borilnih 
športih zapolnjuje vrzel na področju didaktike in metodike razvoja moči v borilnih športih. 
Predstavlja zbornik sodobnih oblik vadbe za razvoj različnih vrst moči, oplemeniten z 
razmišljanji, ki so plod večletnega raziskovanja, izobraževanja in dragocenih izkušenj 
avtorja.« 
 
Prof. dr. Matej Tušak, predstojnik katedre za psihologijo športna na Fakulteti za šport pa še 
dodaja: »Ena ključnih prednosti tega dela je, da avtor poseže preko običajnega pristopa 
športne psihologije, ki poudarja splošne sestavne dele umske moči, kot je npr. samozavest, 
ter da določi specifične lastnosti, ki so potrebne, da nekdo postane umsko močan športnik. 
Avtor s pomočjo raziskav razloži, kako veliko vlogo igrajo pri tem tehnike za spreminjanje 
naše samopodobe ter našega pogleda na šport in svet.« 
 
V prvi vrsti je knjiga namenjena športnim trenerjem in športnikom v borilnih športih ter 
vsem ostalim strokovnjakom, ki so na kakršenkoli način povezani z borilnimi športi. Veliko 
koristnih informacij pa bodo iz nje pobrali tudi športniki iz ekipnih ali individualnih športov. 
Knjiga je trenutno na voljo v več kot 40-ih knjižnicah širom Slovenije.   
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