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MOTIVACIJSKA DELAVNICA ZA VEČJI POTENCIAL V ŠPORTU GLUHIH 
 
Športna zveza gluhih Slovenije vabi gluhe športnike, trenerje, vodje športne sekcij društev gluhih 
in naglušnih Slovenije na motivacijsko delavnico z namenom spodbujanja potenciala v športu 
gluhih, ki bo potekala v 
 

SOBOTO, 7. OKTOBRA 2017, 
 

s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki dvorani Društva gluhih in naglušnih Ljubljana, 
Ulica za travniki 40, 1260 Ljubljana Polje 

 
Program delavnice: 
 
08.30 – 09.00 Prihod udeležencev 

09.05 – 10.00 »Kako razvijati lastno motivacijo in motivacijo drugih-1. del«, predavatelja:  

Blaž Zagorc in Andreja Holsedl, športna psihologa 

Delo na motivaciji, ambicioznosti, delavnosti, vzpostavitev navad, grajenje 

dolgoročne motivacije, preprečevanje težav. Planiranje športnega udejstvovanja od  
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odločitve, do začenjanja, vztrajanja, premagovanja težav, do iskanja novih ciljev. 

10.00 – 10.15 Odmor 

10.15 - 11.15 »Kako razvijati lastno motivacijo in motivacijo drugih-2. del«, predavatelja:  

Blaž Zagorc in Andreja Holsedl, športna psihologa 

Funkcioniranje v stresu oz. kontrola čustev. Priprava na tekmovanja. Kontrola emocij 

v življenju na splošno. Vsebine temeljijo na aktivni soudeležbi tako v okviru odpiranja 

tem, kot v okviru spoznavanja in prilagajanja naučenih principov v lastni trening in 

tekme, s čimer se spodbuja samostojnost v lastni psihološki pripravi. 

11.15 – 11.45 Diskusija 

11.45 – 12.00 Odmor 

12.00 – 12.30 »Šport invalidov in financiranje«, predavatelj: Primož Jeralič, strokovni delavec 

 Zveze za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite in paraolimpijec RIO 2016 

12.30 – 12.45 Diskusija 

12.45 – 14.00 Malica 

14.00  - 16.00 Okrogla miza na temo »Šport gluhih v prihodnosti«, vodi Sekretariat Športne zveze 

gluhih Slovenije 

 
Na delavnici pričakujemo aktivne športnike in trenerje ter vodje športnih sekcij, da skupaj delimo 
dobre in slabe izkušnje. Popoldanski del je namenjen vodjem sekcij in športnih skupin v društvih 
ter tudi aktivnim športnikom. 

 
Prosimo vas za potrditev vaše udeležbe po e-pošti: tone.petric@zveza-gns.si do četrtka, 5. oktobra 
2017. 
 
Pričakujemo vas v čim večjem številu! 
 

 
Robert Žlajpah 
 
   predsednik 

Športne zveze gluhih Slovenije 
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