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Študentski referat

Kandidatom za vpis v prvi letnik
univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje
na Fakulteti za šport

Vse kandidate, prijavljene za vpis na Fakulteto za šport, želimo opozoriti, da je potrebno
najkasneje do ponedeljka, 1. junija 2020, na Fakulteto za šport s priporočeno pošto poslati
naslednjo dokumentacijo:

1. VSI, ne glede na študijski program, za katerega ste se prijavili:
OBVEZNO:
• Zdravniško potrdilo, izdano po 1. maju 2020, z osebno zdravstveno anamnezo, iz
katere so razvidni podatki o morebitnih težjih poškodbah in boleznih. Zdravniško
potrdilo lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje
specialista, je potrebno priložiti tudi to.
NEOBVEZNO:
• Če ste aktualni kategorizirani športnik/ica, priložite še potrdilo o kategorizaciji; velja
izključno potrdilo o trenutno veljavni kategorizaciji, ki ga izda Olimpijski komite Slovenije
(OKS – ZŠZ). S potrdilom o kategorizaciji za tekoče leto lahko kategorizirani športniki
pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj uveljavljate boniteto kategoriziranega
športnika (opredeljena je v opisu točkovanja preizkusa).
Opozorilo: Postopek za uveljavljanje statusa kandidata s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani je
ločen od pošiljanja dokumentacije na FŠ; potrdilo o kategorizaciji je potrebno v prvem primeru poslati na
naslov vpisne službe UL, v drugem pa na naslov FŠ.

2. Kandidati za študijski program ŠPORTNO TRENIRANJE (s 1., 2. ali 3. željo):
OBVEZNO: Poleg zgoraj navedenega morate poslati še dokumentacijo s področja
usmeritvenega športa:

1. izpolnjen obrazec o usmeritvenem športu (športu A) – natisnete ga s spletne strani;
2. preteklo oz. aktualno športno (tekmovalno ali trenersko) anamnezo s področja
izbranega usmeritvenega športa (razvidno mora biti vaše športno udejstvovanje: koliko
časa, kako pogosto in na kakšni ravni trenirate/ste trenirali, morebitni rezultati s
tekmovanj); dokumentacija mora biti obvezno potrjena s strani kluba, športne zveze ali
OKS (vsebovati mora žig in podpis odgovorne osebe; nepotrjenih anamnez ne
upoštevamo).
NEOBVEZNO: Kandidati za Športno treniranje lahko pošljete kopijo morebitnega potrdila o
strokovni usposobljenosti s področja športa, s katero uveljavite boniteto pri preizkusu
(opredeljeno v opisu točkovanja preizkusa).
Opomba: Poslane dokumentacije ne vračamo!
Naslov za pošiljanje dokumentacije – s PRIPOROČENO POŠTO:
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Opomba: Vabilo na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj (29. in 30. junija 2020) bodo prejeli le kandidati,
ki bodo pravočasno (najkasneje do 1. junija 2020) oddali predpisano dokumentacijo.
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