
Seminar za strokovne
delavce v športu 

Strokovni seminar je namenjen trenerjem, 
vaditeljem in funkcionarjem športnih društev in 
klubov s področja Mestne občine Maribor.

Udeležba na seminarju je brezplačna za 
udeležence  iz društev in k lubov, k i  so 
so�nancirani iz sredstev letnega programa 
športa  Mestne  občine  Maribor  za  leto  2017.

Število  udeležencev  je  omejeno, zato bo v prvi 
fazi sprejeta po ena prijava udeleženca iz 
posamezne organizacije. Dodatne informacije 
so vam na voljo na naslovu lado@redpower.si  
ali  tel.  št.  041 558 356  (Ladislav  Mesarič).

Datum:
24. - 25. 11. 2017
Lokacija:
Hotel Draš, Pohorska ulica 57, 2000 Maribor

Prijava:
Izpolnjeno prijavnico opremite z žigom in 
podpisom ter jo poskenirano pošljite na             
e-naslov: lado@redpower.si najkasneje do 
srede, 22.11.2017.

I HOTEL DRAŠ I 24. - 25.11.2017 I  

PROGRAM

Petek 24.11.2017
16.00 – 17.30   Vida Mihelčič
Predstavitev Zakona o športu, novosti v zakonu s 
poudarkom na vsebinah, ki so pomembne za 
delovanje društev
17.30 – 18.00 odmor
18.00 – 19.30 Edvard Kadič  
Kako z uporabo life coachinga in nevro znanosti 
hitreje razvijati zmagovalno naravnanost?
19.30 – 20.00 odmor
20.00 – 21.00 Ladislav Mesarič
Kako si v športu zastavljamo cilje in jih ohranjamo 
žive?

Sobota  25.11.2017
9.00 – 10.15 Borut Retelj 
Vzdržljivost ključ do uspeha v vrhunskem športu
10.30 – 11.45 Rok Deržanič 
Fascia in športni rezultat 
12.00 – 13.00  Sandra  Jerele
Aktivna stabilizacija sklepov in hrbtenice- 
najboljša zaščita pred preobremenitvenim 
sindromom in poškodba



Predavatelji 

Vida Mihelčič je upokojena inšpektorica za šport. Spada med najboljše 
poznavalce zakonodaje vezane na delovanje vseh področij športa v Sloveniji. 

Edvard Kadič je strokovnjak za komunikacijo in osebnostni razvoj, avtor več 
knjig, med drugim tudi uspešnice Govorica telesa in osebna karizma, 
ustanovitelj Zavoda za napredne študije Delta ter avtor mednarodnega 
izobraževalnega programa Delta Life Coaching, kjer se dodatno izobražujejo 
vodilni strokovnjaki za osebnostni razvoj v regiji.   

Rok Deržanič nekoč predan atlet, desetrobojec z osvojeno srebrno medaljo na 
mladinskem evropskem prvenstvu, je leta 2012 je zaključil študij kineziologije 
in športne terapije na Kansas State University (ZDA). Od istega leta je tudi član 
Ameriškega društva športnih terapevtov NATA. V svoji strokovni karieri je 
sodeloval z mnogimi vrhunskimi športniki in reprezentancami.

mag. Borut Retelj dolgoletni uspešni atletski trener. Med mnogimi njegovimi  
uspešnimi varovanci je bil tudi Aleš Tomič, državni rekorder v teku na 1500m. 
Zadnje desetletje je aktivno deloval v raftingu, kot trener najboljšega 
slovenskega kluba Gimpex Straža. Z njimi je osvojil več deset medalj na 
evropskih in svetovnih prvenstvih.   

Sandra Jerele  je vodja �zioterapevtov v Termah Čatež. Rojena je v Nemčiji kjer 
je končala študij �zioterapije z dodatno kvali�kacijo športne terapije. Leta 
1997 se je  preselila v Slovenijo. Specializirala nevro�zioterapijo in ortopedijo s 
poudarkom na zdravljenju obolenj in poškodb hrbtenice in velikih sklepov.

Ladislav Mesarič je profesor športne vzgoje, Delta Life Coach, atletski in 
kondicijski trener. V svoji, več, kot trideset letni  trenerski karieri je treniral 
številne uspešne športnike, tudi pet olimpijcev. V zavodu Delta se ukvarja s 
programom Delta Life Sport Coach, katerega namen je omogočiti športnikom 
in trenerjem, da pridobijo in pri svojem delu uspešno izkoristijo znanja o 
osebnostnem razvoju.

Organizator:       Izvajalec: 
Mestna  občina  Maribor, Urad  za  šport  Fortius  d.o.o.
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