ZAPISNIK 71. seje Komisije za študijske zadeve
z dne 18. 6. 2013

Prisotni: dr. Branko Škof, dr. Damir Karpljuk, dr. Blaž Lešnik, dr. Tanja Kajtna, asist. Vedran Hadžić in Amel
Alibašić – SŠ
Ostali prisotni: Maja Ušeničnik Podgoršek, Helena Ilc
Opravičeno odsotni: Katarina Povržan

Seja se je začela 18. 6. 2013 ob 11:25.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 70. seje KŠZ
2. Obravnava projektov diplomskih del
3. Obravnava vlog študentov
4. Razno

Ad 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA
SKLEP ŠT. 2313/13:
Komisija potrdi zapisnik 70. seje z dne 28. maj 2013.

Ad 2.
OBRAVNAVA PROJEKTOV
a) UNI in VSŠ študij
AVTOR
22061240
Št. 3678
(R)

NASLOV PROJEKTA
3D KINEMATIČNA ANALIZA MED IZBRANIMI NOŽNIMI TEHNIKAMI
V KARATEJU

SKLEP ŠT. 2314/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): prof. dr. Damir Karpljuk
somentor(ica): Stanko Štuhec, prof. šp. vzg.
recenzent(ka): prof. dr. Milan Čoh

AVTOR
22071150
Št. 3679
(R)

NASLOV PROJEKTA
VPLIV ŠPORTNOREKREATIVNE VADBE NA NEKATERE DEJAVNIKE
ZDRAVJA ŽENSK

SKLEP ŠT. 2315/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
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sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Maja Pori
recenzent(ka): doc. dr. Tanja Kajtna
konzultant(ka): asist. Vedran Hadžić, dr. med.
AVTOR
22071160
Št. 3680
(R)

NASLOV PROJEKTA
PREVERJANJE VPLIVA REDNE ŠPORTNE VADBE NA MOČ ODRASLIH

SKLEP ŠT. 2316/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in spremenjeno
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Maja Pori
recenzent(ka): doc. dr. Igor Štirn
konzultant(ka): doc. dr. Primož Pori

AVTOR
22070720
Št. 3681
(M)

NASLOV PROJEKTA
IDEJNA ZASNOVA ŠPORTNO – TURISTIČNEGA KOMPLEKSA LANGUS
V TOPOLŠICI

SKLEP ŠT. 2317/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Maja Pori
recenzent(ka): izr. prof. dr. Gregor Jurak
konzultant(ka): doc. dr. Matej Majerič

AVTOR
22072290
Št. 3682
(R)

NASLOV PROJEKTA
VPLIV ŠPORTNOREKREATIVNE VADBE NA GIBLJIVOST IN MOČ
GIBALNO OVIRANEGA OTROKA

SKLEP ŠT. 2318/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Maja Pori
recenzent(ka): doc. dr. Stanislav Pinter
konzultant(ka): prof. dr. Damir Karpljuk

AVTOR
22068580
Št. 59
(R)

NASLOV PROJEKTA
PRIMERJAVA MOTIVACIJE PRI TRENINGU TENISAČEV MED
REKREATIVCI IN TEKMOVALCI V STAROSTI OD 10 DO 14 LET

SKLEP ŠT. 2319/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in spremenjeno
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Aleš Filipčič
recenzent(ka): izr. prof. dr. Miran Kondrič
konzultant(ka): doc. dr. Saša Cecić Erpič

AVTOR
22072330

NASLOV PROJEKTA
OPREDELITEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH TER NJIHOVA UMESTITEV V
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Št. 3683
(M)

ŠPORT

SKLEP ŠT. 2320/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): prof. dr. Damir Karpljuk
somentor(ica): asist. Vedran Hadžić, dr. med.
recenzent(ka): prof. dr. Matej Tušak

AVTOR
22057260
Št. 3684
(R)

NASLOV PROJEKTA
ANALIZA IGRALNE UČINKOVITOSTI RAZLIČNIH TIPOV IGRALK NA
ŽENSKEM KOŠARKARSKEM TURNIRJU NA OLIMPIJSKIH IGRAH V
LONDONU 2012

SKLEP ŠT. 2321/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): doc. dr. Goran Vučković
recenzent(ka): izr. prof. dr. Frane Erčulj
konzultant(ka): doc. dr. Primož Pori

AVTOR
22066800
Št. 3685
(R)

NASLOV PROJEKTA
TELESNA SAMOPODOBA IN GIBALNA UČINKOVITOST
PREKOMERNO TEŽKIH IN DEBELIH UČENCEV V PRIMERJAVI Z
OBIČAJNO TEŽKIMI

SKLEP ŠT. 2322/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in dopolnjeno
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Gregor Jurak
somentor(ica): doc. dr. Tanja Kajtna
recenzent(ka): doc. dr. Gregor Starc
konzultant(ka): asist. Vedran Hadžić, dr. med.

AVTOR
22063300
Št. 3686
(M)

NASLOV PROJEKTA
PRIMERJAVA MOŽNOSTI ORGANIZACIJE TEČAJEV USPOSABLJANJ
NA PODROČJU SMUČANJA PRI NAS IN V TUJINI

SKLEP ŠT. 2323/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): doc. dr. Blaž Lešnik
somentor(ica): izr. prof. Jakob Bednarik
recenzent(ka): prof. dr. Milan Žvan

AVTOR
22067110
Št. 3687
(M)

NASLOV PROJEKTA
PRIMER KONDICIJSKEGA LETNEGA NAČRTA ZA MLADEGA
TENIŠKEGA IGRALCA

SKLEP ŠT. 2324/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in spremenjeno
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Aleš Filipčič
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recenzent(ka): doc. dr. Aleš Dolenec
konzultant(ka): izr. prof. dr. Miran Kondrič
AVTOR
22069220
Št. 60
(M)

NASLOV PROJEKTA
PSIHOLOGIJA HUJŠANJA PRI LJUDEH S PREKOMERNO TEŽO

SKLEP ŠT. 2325/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): doc. dr. Tanja Kajtna
recenzent(ka): doc. dr. Primož Pori
konzultant(ka): prof. dr. Matej Tušak

AVTOR
22070430
Št. 3688
(R)

NASLOV PROJEKTA
SPOPRIJEMANJE S STRESOM IN INTENZIVNOST REKREATIVNE
VADBE

SKLEP ŠT. 2326/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): doc. dr. Tanja Kajtna
recenzent(ka): prof. dr. Matej Tušak
konzultant(ka): prof. dr. Stojan Burnik

AVTOR
22070160
Št. 3689
(R)

NASLOV PROJEKTA
ANALIZA OBREMENITEV IN NAPORA PRI DESKANJU NA VALOVIH

SKLEP ŠT. 2327/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Maja Pori
recenzent(ka): doc. dr. Matej Majerič
konzultant(ka): doc. dr. Igor Štirn

AVTOR
22061640
Št. 3690
(M)

NASLOV PROJEKTA
UPORABA VISOKO INTENZIVNE INTERVALNE VADBE KOT
PRIMERNE METODE PRI IZGUBLJANJU TELESNE MASE

SKLEP ŠT. 2328/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Primož Pori
recenzent(ka): doc. dr. Igor Štirn
konzultant(ka): asist. Vedran Hadžić, dr. med.

b) bolonjski študij
AVTOR
22100130

NASLOV PROJEKTA
OCENA UČINKA ŠESTTEDENSKE ŠPORTNE VADBE NA NEKATERE
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Št. 1KIN-44
(R)

GIBALNE SPOSOBNOSTI ODRASLIH S TESTNO BATERIJO FMS

SKLEP ŠT. 2329/13

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Maja Pori
recenzent(ka): doc. dr. Igor Štirn

SKLEP ŠT. 2330/13
22090048: Vlogi za menjavo mentorja in spremembo sestave komisije se ugodi. Potrdi se komisija v novi
sestavi:
mentor: prof. dr. Damir Karpljuk
somentor: asist. Vedran Hadžić, dr. med.
recenzent: izr. prof. dr. Edvin Dervišević
SKLEP ŠT. 2331/13
22037990: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela se ugodi – projekt se podaljša do 30. 9. 2013.
SKLEP ŠT. 2332/13
22052440: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela se ugodi – projekt se podaljša do 31. 12. 2013.
SKLEP ŠT. 2333/13
22058480: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela se ugodi – projekt se podaljša do 30. 9. 2013.
SKLEP ŠT. 2334/13
22051220: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela se ugodi – projekt se podaljša do 30. 9. 2013.
SKLEP ŠT. 2335/13
22060860: Vlogi za spremembo sestave komisije se delno ugodi. Na mesto recenzenta se namesto doc. dr.
Katje Tomažin imenuje prof. dr. Milan Čoh.
SKLEP ŠT. 2336/13
22090225: Vlogi za menjavo mentorja in spremembo sestave komisije se ugodi. Potrdi se komisija v novi
sestavi:
mentor: prof. dr. Damir Karpljuk
somentor: asist. Vedran Hadžić, dr. med.
recenzent: izr. prof. dr. Edvin Dervišević
SKLEP ŠT. 2337/13
22042460: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela se ugodi – projekt se podaljša do 31. 12. 2013.

Ad 3.
OBRAVNAVA VLOG ŠTUDENTOV
SKLEP ŠT. 2338/13
22042280: Vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dveh let se ugodi. Študent opravlja obveznosti
skladno s sklepom, ki ga bo prejel po pošti na dom.
SKLEP ŠT. 2339/13
22042460: Vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dveh let se ugodi. Študent opravlja obveznosti
skladno s sklepom, ki ga bo prejel po pošti na dom.
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SKLEP ŠT. 2340/13
22051220: Vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dveh let se ugodi. Študent opravlja obveznosti
skladno s sklepom, ki ga bo prejel po pošti na dom.
SKLEP ŠT. 2341/13
22047940: Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi in vpis na Univerzitetni študijski program prve stopnje
Kineziologija se bo obravnavala na septembrski seji z ostalimi vlogami za nadaljevanje študija po merilih za
prehode.
SKLEP ŠT. 2342/13
22061850: Vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dveh let se ugodi. Študent opravlja obveznosti
skladno s sklepom, ki ga bo prejel po pošti na dom.
SKLEP ŠT. 2343/13
22048510: Vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dveh let se ugodi. Študent opravlja obveznosti
skladno s sklepom, ki ga bo prejel po pošti na dom.
SKLEP ŠT. 2344/13
22061320: Prošnji za nadaljevanje in dokončanje študija po pogojih starega visokošolskega študijskega
programa Športno treniranje se ne ugodi, saj se program ne izvaja več. Če želi študent študij nadaljevati po
bolonjskih programih prve stopnje, naj odda vlogo za nadaljevanje študija na ustreznem prvostopenjskem
študijskem programu.
SKLEP ŠT. 2345/13
22100196: Vlogi za šesto opravljanje izpita pri predmetu ŽMOG – modul 1 se ne ugodi.
SKLEP ŠT. 2346/13
22120198: Prošnji za dodelitev frekvence pri predmetu ŽMOG – modul 1 se ugodi. Komisija naproša nosilca
predmeta, prof. dr. V. Strojnika, da študentu v elektronski indeks vpiše frekvenco in mu omogoči pristop k
izpitu pri predmetu ŽMOG – modul 1.

SKLEP ŠT. 2347/13
Komisija za študijske zadeve naproša Senat FŠ, da prouči problematiko izvajanja delnih predmetov in
modulov sestavljenih predmetov ter vrednotenje posameznih delnih predmetov/modulov v okviru
posameznih predmetov.

Vloge za dodelitev statusa športnika/trenerja
SKLEP ŠT. 2348/13
Študent mora vlogi za dodelitev statusa študenta športnika/trenerja obvezno priložiti tudi program treningov
in tekmovanj za obdobje študijskega leta, v katerem prosi za status, iz katerega je razvidna predvidena
odsotnost s pedagoškega procesa na fakulteti.

Vloge za podaljšanje statusa
SKLEP ŠT. 2349/13
Komisija za študijske zadeve bo vloge za podaljšanje statusa obravnavala na naslednji seji, 2. julija 2013.
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SKLEP ŠT. 2350/13
J. M.: Prošnji za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v drugem terminu se ugodi. Kandidatu se
ugodi, da preizkus opravlja v jesenskem terminu ter se ga obravnava v okviru prvega prijavnega roka.
SKLEP ŠT. 2351/13
M. J.: Prošnji za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v jesenskem roku ter obravnavo v okviru
prvega prijavnega roka se skladno s sklepom št. 314 Senata Fakultete za šport (sprejeto na 22. redni seji, 4. 7.
2011) ne ugodi. Kandidat se lahko prijavi za vpis v drugem prijavnem roku na mesta, ki ostanejo prosta po
končanem prvem prijavnem roku in opravlja preizkus v jesenskem terminu.
SKLEP ŠT. 2352/13
J. Š.: Prošnji za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v jesenskem roku ter obravnavo v okviru
prvega prijavnega roka se skladno s sklepom št. 314 Senata Fakultete za šport (sprejeto na 22. redni seji, 4. 7.
2011) ne ugodi. Kandidat se lahko prijavi za vpis v drugem prijavnem roku na mesta, ki ostanejo prosta po
končanem prvem prijavnem roku in opravlja preizkus v jesenskem terminu.
SKLEP ŠT. 2353/13
K. Š.: Prošnji za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v jesenskem roku ter obravnavo v okviru
prvega prijavnega roka se skladno s sklepom št. 314 Senata Fakultete za šport (sprejeto na 22. redni seji, 4. 7.
2011) ne ugodi. Kandidat se lahko prijavi za vpis v drugem prijavnem roku na mesta, ki ostanejo prosta po
končanem prvem prijavnem roku in opravlja preizkus v jesenskem terminu.
SKLEP ŠT. 2354/13
J. K.: Prošnji za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v jesenskem roku ter obravnavo v okviru
prvega prijavnega roka se skladno s sklepom št. 314 Senata Fakultete za šport (sprejeto na 22. redni seji, 4. 7.
2011) ne ugodi. Kandidat se lahko prijavi za vpis v drugem prijavnem roku na mesta, ki ostanejo prosta po
končanem prvem prijavnem roku in opravlja preizkus v jesenskem terminu.
SKLEP ŠT. 2355/13
M. D.: Prošnji za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v jesenskem roku ter obravnavo v okviru
prvega prijavnega roka se skladno s sklepom št. 314 Senata Fakultete za šport (sprejeto na 22. redni seji, 4. 7.
2011) ne ugodi. Kandidat se lahko prijavi za vpis v drugem prijavnem roku na mesta, ki ostanejo prosta po
končanem prvem prijavnem roku in opravlja preizkus v jesenskem terminu.
SKLEP ŠT. 2356/13
F. N.: Prošnji za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v kasnejšem roku ter obravnavo v okviru
prvega prijavnega roka se skladno s sklepom št. 314 Senata Fakultete za šport (sprejeto na 22. redni seji, 4. 7.
2011) ne ugodi. Kandidatka se lahko prijavi za vpis v drugem prijavnem roku na mesta, ki ostanejo prosta po
končanem prvem prijavnem roku in opravlja preizkus v jesenskem terminu.
SKLEP ŠT. 2357/13
N. B.: Vlogi kandidata za vpis v 1. letnik študijskega programa Športno treniranje na Fakulteti za šport v
študijskem letu 2013/14 se ugodi. Kandidat se lahko prijavi na usmeritveni šport (Šport A) BORILNI ŠPORTI.

Komisija je obravnavala primere kandidatov za vpis v 1. letnik študijskega programa Športno treniranje v
študijskem letu 2013/14, kjer športna anamneza kandidata in izbrani usmeritveni šport (Šport A) nista
skladna ter sprejela sledeče sklepe:
SKLEP ŠT. 2358/13
Kandidatom za vpis v 1. letnik študijskega programa Športno treniranje v študijskem letu 2013/14 se izbrani
usmeritveni šport ne odobri, v kolikor ni skladen s priloženo športno anamnezo.
Komisija ne odobri usmeritvenega športa naslednjim kandidatom:
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K. L. K.: kolesarstvo (anamneza: hitrostno rolanje)
R. P.: nogomet (anamneza: sankanje na naravnih progah)
M. S.: ples (anamneza: umetnostno kotalkanje)
J. K.: športno plezanje (anamneza: karate)
SKLEP ŠT. 2359/13
J. K.: Kandidat za vpis v 1. letnik študijskega programa Športno treniranje na Fakulteti za šport v študijskem
letu 2013/14 se lahko prijavi na usmeritveni šport (Šport A) BORILNI ŠPORTI.
SKLEP ŠT. 2360/13
U. S.: Kandidatu za vpis v 1. letnik študijskega programa Športno treniranje na Fakulteti za šport v študijskem
letu 2013/14 se odobri prijavo na usmeritveni šport (Šport A) ŠPORTNA GIMNASTIKA (športna anamneza:
cheerleading).

Opravljanje Preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj za vrhunske športnike, ki so odsotni zaradi udeležbe na
tekmovanjih visokega ranga
SKLEP ŠT. 2361/13
Komisija za študijske zadeve naproša Senat FŠ, da ponovno obravnava predlog KŠZ o opravljanju Preizkusa
gibalnih sposobnosti in znanj za vpis na Fakulteto za šport izven določenih terminov tistim kandidatom s
statusom kategoriziranega športnika, ki se v času preizkusa udeležijo vnaprej najavljenih športnih tekmovanj
visokega tekmovalnega ranga. Komisija predlaga Senatu FŠ, da svoj sklep št. 125 (9. redna seja, 5. 5. 2010)
dopolni z razširjenim kriterijem, in sicer naj se upošteva tudi nastop na Olimpijskih igrah in Sredozemskih
igrah.

SKLEP ŠT. 2362/13
Prodekan za pedagoško dejavnost bo člane Senata FŠ seznanil s problematiko opravljanja preizkusa gibalnih
sposobnosti in znanj v jesenskem roku z upoštevanjem prve prijave za kandidate, ki preizkusa v junijskem
roku ne morejo opravljati zaradi različnih zdravstvenih razlogov.

Ad 4.
RAZNO
Pod točko razno ni bilo obravnave.

PRAVNI POUK:
Pritožbe na sklepe 71. seje Komisije za študijske zadeve lahko naslovite na Senat FŠ, v 8 dneh od objave
zapisnika (oddaja pritožbe v tajništvo dekanata).

Seja je bila končana 18. 6. 2013 ob 12:50.

Datum: 20. 6. 2013
Prodekan za pedagoško dejavnost
prof. dr. Branko Škof
Zapisala:
Helena Ilc
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