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OBVESTILO KANDIDATOM ZA VPIS NA FAKULTETO ZA ŠPORT,
PRIJAVLJENIM V 2. PRIJAVNEM ROKU
Obveščamo Vas, da bo preizkus gibalnih sposobnosti za vpis na Fakulteto za šport
v petek, 10. 9. 2010, ob 8. uri na Fakulteti za šport.
S seboj OBVEZNO prinesite:
1. osebno izkaznico
2. fotokopijo zdravniškega potrdila (izdano po 1. septembru 2010) z osebno
zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih
ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo lahko izda
družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje specialista, mora
biti priloženo tudi to.
3. ustrezno športno opremo
4. fotokopijo potrdila o plačilu preizkusa:
Stroški preizkusa znašajo:
81,00 EUR
Podatki za plačilo:
TRR: 01100-6030708477, sklic: 00 100
Kandidatom, ki bodo plačali navedeni znesek, a se zaradi različnih razlogov ne bodo udeležili
preizkusa gibalnih sposobnosti, se na pisno vlogo in s potrdilom o plačilu, vrne znesek 72,90 EUR.

Če ste kategoriziran športnik, priložite še potrdilo o kategorizaciji, ki ga izda izključno
Olimpijski komite Slovenije (s potrdilom o kategorizaciji za tekoče leto lahko kategorizirani
športniki pri preizkusu gibalnih sposobnosti uveljavljajo boniteto kategoriziranega športnika).
Samo kandidati za študijski program Športno treniranje morajo poleg navedenega
predložiti še dokumentacijo (iz področja, ki ga boste izbrali kot izbirni šport), ki izkazuje:
kandidatovo preteklo in aktualno športno in/ali trenersko anamnezo; dokumentacija
mora biti obvezno potrjena s strani kluba ali športne zveze (nepotrjenih anamnez ne
sprejemamo!);
Izpolnjen obrazec o usmeritvenem športu (prejeli ga boste s pošto na dom); naveden
usmeritveni šport mora biti skladen s športom, iz katerega prilagate svojo športno/trenersko
anamnezo. Ob uspešno zaključenem študiju bo v diplomi izkazana vaša izobrazba in
usposobljenost za usmeritveni šport, ki ga sedaj izbirate.
potrdilo o morebitni usposobljenosti s področja športa (trener);

Testi preizkusa in minimalni rezultati:

Test
100 m
2400 m
Skok v daljino z mesta
Poligon nazaj
Vesa v zgibi
Zgibe
Plavanje 100 m

Minimalni rezultati
Ženske

Moški

17,0 s
13 min
185 cm
11,1 s
30 s
/
2 min 15 s

14,0 s
10 min
230 cm
8,9 s
/
6x
2 min

Kandidat mora pravilno in v celoti opraviti vse teste ter pri vsaj štirih testih doseči
minimalni rezultat (pri plavanju obvezno), da bo upoštevan v nadaljnji obravnavi
sprejemnega postopka.
Rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj ter upoštevane kategorizacije bodo
objavljeni 10. 9. 2010 po 17.00 uri na vhodu v Fakulteto za šport. Spletni naslov za vpogled
v neobdelane rezultate (kot bodo objavljeni na oglasni deski) je: http://www2.fsp.unilj.si/sprejem.html (identifikacija je štartna številka). Rezultati bodo objavljeni le v času
pritožbenega roka.
Morebitne pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport do srede, 15. 9.
2010, do 12.00 ure. Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali
kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Na morebitne nepravilnosti glede izvedbe
merjenja, zapisanih ali na merjenju objavljenih rezultatov ipd. so kandidati dolžni opozoriti
merilca in jih razrešiti takoj na merjenju.

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.
Fakulteta za šport si pridržuje pravico testirati posameznike glede uporabe nedovoljenih
sredstev, ki bi lahko kakorkoli vplivala na dosežek preizkusa.
Kandidati, ki se zaradi kakršnihkoli razlogov ne bodo udeležili preizkusa gibalnih sposobnosti
ali pa ga ne bodo v celoti in pravilno opravili, letos ne bodo obravnavani za vpis na Fakulteti
za šport.

Veliko sreče na preizkusu vam želimo!
Ljubljana, 2. 9. 2010
PRODEKAN
prof. dr. Stojan Burnik, l.r.

