
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

By Nuno Goncalves Pedro in  
Mihael (Mišo) Gornik (mentor na Katapultu) 



 
 

Neuspeha ne vzemi osebno –  
v glavnem ni samo tvoj. 

  



 
 

Bodi nevtralen in realen pri ocenjevanju 
situacij – izogibaj se pristranskosti. 

  



 
 

Ne pritožuj se drugim – to ne pomaga in 
uničuje pozitivno energijo. 

  



 
Spomni se, kdo si –  

tvoja vrednost je neprecenljiva. 
  



 
Ne tolaži se z alkoholom in drogami – 

zameglilo ti bo jasno sliko in povzročalo 
depresijo. 

  



 
Poskušaj najti vrednote življenja in dela – 

družina, vera, prijatelji, mentorji … 
  



 
Ustavi se – osredotoči se,  

razmisli in najdi notranji mir. 
  



 
Priznaj si, da si ranljiv –  

podeli skrbi in probleme z drugimi. 
Pogovarjaj se. Ne se skrivati. 

 
 
 

 

 



 

 

  



Henry Ford – njegovi prvi dve podjetji sta 

propadli, preden je ustanovil slavni Ford Motor 

Company in postal eden izmed treh 

najbogatejših in najslavnejših ljudi tistega časa. 

  



Walt Disney – odpuščen je bil z razlogom, da 

mu manjka izvirnih idej in domišljije. Bil naj bi 

tudi 302-krat zavrnjen, preden je dobil 

odobreno financiranje za gradnjo Disneylanda. 

  



Richard Branson – nima zgolj uspešnih 

produktov. Med drugim je ustanovil tudi Virgin 

Cola in Virgin Vodka, ki sta zgolj neuspela 

poizkusa. 

  



Charlie Chaplin je bil brez pomisleka zavrnjen 

s strani vodilnih v Hollywood studiu. Trdili so, 

da je premalo čuteč do ljudi, zato ne bo z 

igranjem nikoli mogel česar koli prodati. 

  



Bill Gates ima tudi mnogo neuspelih 

poizkusov. Med drugim neuspešno podjetje 

Traf-O-Data, ki ga je ustanovil s Paulom 

Allenom. 

  



Elvis Presley – menedžer Grand Ole Opryja 

ga je odpustil že po prvem nastopu z 

besedami:  

"Sine, v glasbi ne boš nikamor prišel ..." 

  



Lionel Messi – ko je bil star 11 let, so ga izločili 

iz nogometnega moštva, saj so mu zdravniki 

odkrili napako pri rastnem hormonu, kar je 

vplivalo na to, da je bil manjši in bolj tog od  

svojih vrstnikov. 

  



Marilyn Monroe – odpuščena je bila iz 

produkcijske hiše FOX, ker je njen producent 

trdil, da ne zna igrati in da ni privlačna. 

 

  



The Beatles – zavrnjeni so bili s strani 

glasbenega studia Decca Recording z razlago: 

»Ni nam všeč njihova glasba, njihov zvok – 

nimajo nobene prihodnosti v svetu glasbe.« 

  



Dr. Seuss – njegova prva knjiga 'Mislim, da 

sem jo videl na Mulberry Street' je bila 

zavrnjena pri 27 založniških hišah. Pozneje je 

postal najbolj prodajani avtor otroških knjig v 

zgodovini. 

  



Steven Spielberg – trikrat so zavrnili njegovo 

prošnjo za študij na prestižni šoli za film. Ta ista 

šola ima danes zgradbo, poimenovano po 

njem. 

  



 

 

 

 


