
Vabilo 
 

na 1. del licenčnega seminarja za strokovni kader KZS za leto 2017 
 
Seminar bo potekal v soboto, 22. oktobra 2016 v veliki predavalnici Fakultete za šport na Gortanovi ulici 22 v 
Ljubljani. V nadaljevanju sledi program seminarja in kratka predstavitev predavateljic. 
 
Seminar je namenjen vsem stopnjam usposobljenosti (inštruktor, učitelj in trener). Udeležba je obvezna za 
kandidate, vključene v usposabljanje za naziv Učitelj jahanja, ker predstavlja del obveznih vsebin usposabljanja. 

___________________________________________________________ 
 
Predavanje: 

Osnove biomehanike konj, najpogostejše patologije ter 
možnosti zdravljenja le-teh 

Tamara Vrečko, dr. vet. med, osteopatinja za konje 

Pričetek ob 9. uri, trajanje 4 šolske ure (9.00 – 12.00) 
 

Tamara Vrečko je študij veterine zaključila leta 2009 na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Že med časom študija 
je aktivno pomagala pri zdravljenju pacientov na kliniki za konje v Ljubljani, poleg tega pa je redno obiskovala 
tuje klinike v Združenih državah Amerike, Nemčiji ter Belgiji. Po končanem študiju se je kmalu zaposlila v 
Nemčiji, kjer je delala kot terenska veterinarka za konje. V tem času se je tudi vpisala na belgijsko šolo za 
osteopatijo ICREO (International college for research on equine osteopathy), ki traja tri leta in katero je v vsem 
tem času tudi uspešno zaključevala. Po šestih mesecih dela v Nemčiji se je zaposlila kot t.i. "intern" na 
specialistični kliniki za konje v Belgiji, kjer je delala eno leto. Po vrnitvi domov se je odločila za samostojno pot, 
na kateri se še danes uspešno ukvarja z zdravljenjem slovenskih konj. 

 
 
Predavanje: 

Izbrane teme psihologije športa 

Izr. prof. dr. Saša Cecić Erpič 

Pričetek ob 13.00, trajanje 4 šolske ure (13.00 – 17.00) 
 

Dr. Saša Cecić Erpič je izredna profesorica za razvojno psihologijo. Na Fakulteti za šport, kjer je zaposlena, je 
nosilka predmetov Razvojna psihologija, Psihosocialni vidiki vadbe za zdravje in Socialne veščine za učitelje in 
trenerje. Njeni raziskovalni interesi povezujejo razvojno psihologijo in psihologijo športa ter vadbe. V zadnjem 
času se, poleg razvoja športne kariere in pedagoško-psiholoških vidikov športne vzgoje, vse bolj osredotoča na 
proučevanje psiholoških dejavnikov gibanja in na zdravje osredotočenih oblik vadb. Njena bibliografija obsega 
več kot 240 del, objavljenih v slovenščini in angleščini. Med drugim je avtorica 26 znanstvenih člankov in 11 
poglavij v znanstvenih monografijah, od tega dve v monografijah, izdanih pri velikih mednarodnih založbah. 
Leta 2002 je izdala znanstveno monografijo Konec športne kariere: razvojno psihološki in športno psihološki 
vidiki, v soavtorstvu pa je izdala še dve monografiji, en visokošolski učbenik in en priročnik. Svoje izsledke redno 
prestavlja na največjih znanstvenih športno psiholoških ter razvojno psiholoških konferencah, devetkrat je bila 
vabljena predavateljica, kot gostja je predavala na več evropskih univerzah. Saša je bila 10 let odgovorna 
urednica znanstvene revije Kinesiologia Slovenica, kot področna urednica sodeluje tudi pri reviji International 
journal of Physical Education. Saša je aktivna članica European Federation for Sport Psychology. 


