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Študentski referat

Obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj 2020
Sporočamo vam, da bo preizkus gibalnih sposobnosti in znanj za vpis na Fakulteto za šport
v ponedeljek, 29. 6., in v torek, 30. 6. 2020, po naslednjem razporedu:
Ponedeljek, 29. 6. 2020:
- ob XX. uri na Fakulteti za šport – začetek preizkusa gibalnih sposobnosti
- ob XY. uri na Fakulteti za šport – plavanje 100 m prosto
Torek, 30. 6. 2020:
- ob XZ. uri na atletskem stadionu pri Fakulteti za šport – vzdržljivostni tek 2400 m
Kandidati naj se zberejo ob zgoraj navedeni uri na označenem mestu pri Fakulteti za šport. Ob začetku
bodo kandidati dobili podrobnejša navodila o poteku preizkusa. Kandidati bodo razdeljeni v manjše skupine
(po abecednem redu priimkov). Ob sprejemu bo vsak kandidat prejel štartno številko z elektronskim čipom,
ki jo mora imeti ves čas preizkusa s seboj, prav tako drugi dan preizkusa.
Testi preizkusa so: tek 100 m, tek 2400 m, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, vesa v zgibi (za ženske) oz.
zgibe (za moške) in plavanje 100 m.
Norme preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v študijskem letu 2020/21 so umaknjene;
kriterij uspešno opravljenega preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj je: Pravilno (v skladu z opisi
testov na spletni strani UL FŠ) in v celoti opravljenih vseh 6 testov preizkusa.
Neuradni rezultati testov preizkusa ter upoštevane kategorizacije bodo objavljeni v torek, 30. 6. 2020,
po 17. uri na spletni strani FŠ: www.fsp.uni-lj.si. Neuradni rezultati bodo objavljeni le v času pritožbenega
roka.
Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov oz.
dokumentacije v računalniško datoteko. Na morebitne nepravilnosti glede izvedbe merjenja, glede zapisanih
ali na merjenju objavljenih rezultatov ipd. so kandidati dolžni takoj opozoriti merilca in jih razrešiti takoj na
merjenju. Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje do petka, 3. 7. 2020, do
12.00 (rok prejema pritožbe).
Uradni rezultati testov bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v
Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Točke preizkusa bodo objavljene na spletni
strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si) najkasneje do 10. 7. 2020.
PODATKI ZA PLAČILO PREIZKUSA:
Stroški preizkusa:

83,00 EUR

Podatki za plačilo:
Rok za plačilo:

IBAN: SI56 01100-6030708477, Swift koda: BSLJSI2X,
sklic: 00 100 - 103
26. 6. 2020

Kandidatom, ki bodo plačali navedeni znesek, a se zaradi različnih razlogov ne bodo udeležili preizkusa
gibalnih sposobnosti in znanj, se na osnovi pisne vloge (navedena morata biti tudi podatka o številki TRR
in naziv banke) in s potrdilom o plačilu vrne znesek 74,70 EUR.
Vsak kandidat mora na preizkusu gibalnih sposobnosti OBVEZNO imeti:
●
●
●
●

OSEBNO IZKAZNICO ali POTNI LIST,
NATISNJENO POTRDILO O PLAČILU (kandidat ga odda ob sprejemu!),
PODPISANO IZJAVO COVID-19,
USTREZNO ŠPORTNO OPREMO (fantje obvezno športne kopalke).

K preizkusu gibalnih sposobnosti pristopa vsak kandidat na lastno odgovornost.
V primeru poškodbe med preizkusom naj se poškodovani kandidat takoj oglasi pri prisotnem zdravniku
Fakultete za šport (Iva Jurov, dr. med.).
Fakulteta za šport si pridržuje pravico testirati posameznike glede uporabe nedovoljenih sredstev, ki bi lahko
kakorkoli vplivala na dosežek preizkusa.
Zaradi preprečevanja možnosti okužbe s SARS-COV-2 bodo med izvajanjem preizkusa veljali
naslednji ukrepi:
1. Opravljanje preizkusa ne bo dovoljeno osebam z vidnimi znaki prehladnih obolenj, okužb dihal ali
drugih nalezljivih bolezni.
2. Obvezna je uporaba zaščitne maske razen med opravljanjem testov.
3. Ob vstopu na fakulteto in pred vsako telovadnico je obvezno razkuževanje rok.
4. Ohranjanje ustrezne medsebojne razdalje in upoštevanje pravilne higiene kašlja in kihanja.
5. Uporaba garderobnih omaric ne bo možna, zato naj kandidati pridejo na preizkus že ustrezno oblečeni.
6. Uporaba garderobnih omaric na bazenu ne bo možna. Prostor za preoblačenje bo označen. Sušenje las
s sušilniki ne bo možno, zato priporočamo uporabo kopalnih kap in brisač.
7. Prosto gibanje znotraj prostorov Fakultete za šport ne bo dovoljeno.
Kandidati, ki se zaradi kakršnihkoli razlogov ne bodo udeležili preizkusa gibalnih sposobnosti ali pa ga ne
bodo v celoti in pravilno opravili, ne bodo izpolnjevali enega od pogojev za vpis v želeni študijski program
v prvem prijavnem roku.
VPIS SPREJETIH V 1. LETNIK BO PREDVIDOMA MED 29. IN 31. JULIJEM 2020 NA
FAKULTETI ZA ŠPORT.
O točnem terminu in podrobnostih vpisa boste pravočasno obveščeni.
Veliko uspeha na preizkusu vam želimo!
Ljubljana, 19. 6. 2020

DEKAN
prof. dr. Damir Karpljuk

