ZAPISNIK 80. seje Komisije za študijske zadeve
z dne 27. 2. 2014

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

Seja se je začela 27. 2. 2014 ob 13:00.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 79. seje KŠZ
2. Obravnava projektov diplomskih del
3. Obravnava vlog študentov
4. Obravnava osnutka Pravilnika o izpitnem redu
5. Razno

Ad 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA
SKLEP ŠT. 2667/14
Komisija potrdi zapisnik 79. seje z dne 30. 1. 2014.

Ad 2.
OBRAVNAVA PROJEKTOV
a) UNI in VSŠ študij
AVTOR
22061220
Št. 3774
(M)

NASLOV PROJEKTA
SESTAVLJANJE VAJ PRI UČENJU VARANJA IN UPRAVLJANJA Z ŽOGO
S POVEZOVANJEM ELEMENTOV

SKLEP ŠT. 2668/14

Komisija sprejme projekt s predlaganim spremenjenim naslovom:
METODIKA UČENJA VARANJA IN UPRAVLJANJA Z ŽOGO V
NOGOMETU,
spremenjenim tipom diplomskega dela in predlagano sestavo
komisije:
mentor(ica): izr. prof. dr. Marko Šibila
somentor(ica): asist. dr. Marko Pocrnjič
recenzent(ka): doc. dr. Primož Pori
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AVTOR
22070540
Št. 3778
(M)

NASLOV PROJEKTA
PRIMER PROGRAMA VADBE PRI BOLEZENSKI DEBELOSTI PO
BARIATRIČNEM POSEGU

SKLEP ŠT. 2669/14

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): prof. dr. Damir Karpljuk
somentor(ica): asist. Vedran Hadžić
recenzent(ka): doc. dr. Edvin Dervišević

AVTOR
22070730
Št. 3777
(M)

NASLOV PROJEKTA
KAKOVOSTNA VZDRŽLJIVOSTNA PRIPRAVA V NOGOMETU

SKLEP ŠT. 2670/14

Projekt je potrebno popraviti v skladu z navodili in APA standardi
ter mu dodati naslovno stran. Komisija sprejme predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): prof. dr. Branko Škof
somentor(ica): asist. dr. Marko Pocrnjič
recenzent(ka): doc. dr. Primož Pori

AVTOR
22052730
Št. 3776
(R)

NASLOV PROJEKTA
OSNOVNI BIOMEHANSKI PARAMETRI V ALPSKEM SMUČANJU –
UČINKOVITO SMUČANJE

SKLEP ŠT. 2671/14

V projektu je potrebno:
- dodati naslovno stran,
- popraviti naslov,
- popraviti poglavje Metode dela v skladu z navodili.
Komisija sprejme predlagano sestavo komisije:
mentor(ica): prof. dr. Milan Žvan
recenzent(ka): doc. dr. Blaž Lešnik
konzultant(ka): izr. prof. dr. Matej Supej

AVTOR
22062070
Št. 70
(M)

NASLOV PROJEKTA
RAZVOJ VZDRŽLJIVOSTI PRI NOGOMETAŠIH

SKLEP ŠT. 2672/14

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije z dodanim recenzentom:
mentor(ica): prof. dr. Branko Škof
somentor(ica): asist. dr. Marko Pocrnjič
recenzent(ka): izr. prof. dr. Marko Šibila
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AVTOR
22061510
Št. 3775
(R)

NASLOV PROJEKTA
VPLIV DRUŽINE NA AKTIVNO UKVARJANJE Z ALPSKIM SMUČANJEM

SKLEP ŠT. 2673/14

V projektu je potrebno popraviti poglavje Metode dela v skladu z
navodili. Komisija sprejme predlagano sestavo komisije:
mentor(ica): doc. dr. Blaž Lešnik
somentor(ica): prof. dr. Mojca Doupona Topič
recenzent(ka): prof. dr. Milan Žvan

AVTOR
22062790
Št. 69
(M)

NASLOV PROJEKTA
NAČRTOVANJE PROCESA TRENINGA PRI VRHUNSKIH IGRALCIH
GOLFA

SKLEP ŠT. 2674/14

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): prof. dr. Milan Žvan
recenzent(ka): doc. dr. Janez Vodičar
konzultant(ka): prof. dr. Otmar Kugovnik

AVTOR
22071740
Št. 68
(M)

NASLOV PROJEKTA
NAČRTOVANJE PROGRAMA HUJŠANJA Z AEROBIKO, PREHRANO IN
KAVITACIJO

SKLEP ŠT. 2675/14

Študentka mora zožiti problem diplomske naloge (in posledično
spremeniti naslov) ter izbrati drugega mentorja.

b) bolonjski študij
AVTOR
22100156
Št. 1KIN-49
(M)
SKLEP ŠT. 2676/14

NASLOV PROJEKTA
TENIS IN TELESNA AKTIVNOST OTROK Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA
SPEKTRA

Komisija sprejme projekt s predlaganim naslovom in predlagano
sestavo komisije:
mentor(ica): prof. dr. Damir Karpljuk
somentor(ica): prof. dr. Matej Tušak
recenzent(ka): izr. prof. dr. Aleš Filipčič

SKLEP ŠT. 2677/14
22061190: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela se ugodi – projekt se podaljša do 30. 9. 2014.
SKLEP ŠT. 2678/14
22036690: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela se delno ugodi – projekt se podaljša do 30. 9.
2014.
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SKLEP ŠT. 2679/14
22040960: Vlogi za podaljšanje projekta diplomskega dela in menjavo člana komisije se ugodi – projekt se
podaljša do 30. 9. 2014, na mesto konzultantke se imenuje doc. dr. Majo Bučar Pajek.
SKLEP ŠT. 2680/14
22060910: Vlogi za dodatnega člana komisije se ugodi – na mesto konzultantke se imenuje Petro Dovč, dipl.
fiziot., univ. dipl. org.

SKLEP ŠT. 2681/14
Do naslednje seje Komisije za študijske zadeve se pripravijo osnovna izhodišča za uvedbo tehničnega
pregleda diplomskih nalog.

Ad 3.
OBRAVNAVA VLOG ŠTUDENTOV
Problematika opravljanja praktičnih delov izpita zaradi poškodb
SKLEP ŠT. 2682/14
Zdravnik na Fakulteti za šport na podlagi dokumentacije o študentovi poškodbi pripravi mnenje o možnostih
opravljanja praktičnih prvin izpita. Na osnovi zdravniškega mnenja se prodekan za pedagoško dejavnost
pogovori z nosilcem predmeta, ki nato odloči in poda pisno mnenje o perspektivi študenta glede opravljanja
tega predmeta.
SKLEP ŠT. 2683/14
Komisija za študijske zadeve predlaga, naj se prouči možnost spremembe študijskega programa, in sicer da se
med pogoje za vpis v višji letnik doda tudi obvezno opravljene vse praktične izpite tekočega in predhodnega
letnika.
SKLEP ŠT. 2684/14
22070440: Študentka je prošnjo za opravljanje izpita pri predmetu Športna gimnastika 1 dopolnila z mnenjem
zdravnika, na podlagi katerega se bo prodekan za pedagoško dejavnost pogovoril z nosilcem predmeta, ki bo
napisal mnenje o perspektivi študentke glede nadaljnjega opravljanja tega predmeta.
SKLEP ŠT. 2685/14
22063550: Študentka je prošnjo za opravljanje izpita pri predmetu Teorija in metodika športne gimnastike
dopolnila z mnenjem zdravnika, na podlagi katerega se bo prodekan za pedagoško dejavnost pogovoril z
nosilcem predmeta, ki bo napisal mnenje o perspektivi študentke glede nadaljnjega opravljanja tega
predmeta.
SKLEP ŠT. 2686/14
22090024: Prošnja za prilagojeno opravljanje praktičnih delov izpita pri predmetu Športna gimnastika 1,
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 ter Nordijsko smučanje 1 – študentka naj skladno s sklepom št.
2682/14 pridobi mnenje zdravnika in se nato dogovori z nosilci predmetov.

SKLEP ŠT. 2687/14
22120175: Vlogi za opravljanje obveznosti 2. letnika Kineziologija (Kondicijska priprava – Vadba otrok in
mladine ter Psihologija – Razvojna psihologija) v letnem semestru študijskega leta 2013/14 se odobri.
Študentka opravlja obveznosti skladno s sklepom 2648/14.
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SKLEP ŠT. 2688/14
22120012: Vlogi za opravljanje obveznosti 2. letnika Športna vzgoja (Kondicijska vadba otrok in mladine ter
Sociologija v športu – Sociologija športne vzgoje) v letnem semestru študijskega leta 2013/14 se odobri.
Študentka opravlja obveznosti skladno s sklepom 2648/14.
SKLEP ŠT. 2689/14
22120110: Vlogi za opravljanje obveznosti 2. letnika Športno treniranje v letnem semestru študijskega leta
2013/14 se ne odobri.
SKLEP ŠT. 2690/14
22120023: Vlogi za opravljanje obveznosti 2. letnika Športna vzgoja v letnem semestru študijskega leta
2013/14 se ne odobri.
SKLEP ŠT. 2691/14
22100033: Vlogi za opravljanje obveznosti 2. letnika Športno treniranje v letnem semestru študijskega leta
2013/14 se ne odobri.

SKLEP ŠT. 2692/14
Prodekan za pedagoško dejavnost obvesti profesorje o priključitvi študentov k pedagoškemu procesu.

SKLEP ŠT. 2693/14
22130123: Prošnji za dodelitev frekvence pri predmetu Osnove gibanja v športu se odobri. Komisija za
študijske zadeve nalaga nosilcu predmeta, da študentu vpiše frekvenco v elektronski indeks in mu dovoli
pristop k izpitu.
SKLEP ŠT. 2694/14
22130121: Prošnji za dodelitev frekvence pri predmetu Osnove gibanja v športu se odobri. Komisija za
študijske zadeve nalaga nosilcu predmeta, da študentki vpiše frekvenco v elektronski indeks in ji dovoli
pristop k izpitu.
SKLEP ŠT. 2695/14
22130126: Prošnji za dodelitev frekvence pri predmetu Osnove gibanja v športu se ne odobri.

SKLEP ŠT. 2696/14
Komisija za študijske zadeve apelira na nosilca predmeta Osnove gibanja v športu, dr. B. Pistotnika, da
natančno opredeli prisotnost in odsotnost na pedagoškem procesu.
Prodekan za pedagoško dejavnost se pogovori z dr. B. Pistotnikom.

SKLEP ŠT. 2697/14
22110047: Prošnji za menjavo izbranega športa (Šport 4) se na podlagi dodatno priložene dokumentacije
odobri. Študentki se predmet Nordijsko smučanje 1 zamenja s predmetom NOGOMET 1.
SKLEP ŠT. 2698/14
22120171: Prošnji za menjavo izbirnega predmeta (Izbirni predmet 8) se ne odobri.
SKLEP ŠT. 2699/14
22130199: Prošnji za menjavo izbirnega predmeta (Izbirni predmet 8) zaradi zdravstvenih razlogov se odobri.
Študentki se predmet Skoki na prožnih ponjavah zamenja s predmetom PILATES NA BLAZINAH.
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SKLEP ŠT. 2700/14
22120061: Prošnji za brezplačno prisotnost na vajah pri predmetu Živčno mehanske osnove gibanja –
modul 1 se ne odobri.
SKLEP ŠT. 2701/14
D. Z.: Vlogi kandidata za vpis v 1. letnik študijskega programa Športno treniranje na Fakulteti za šport v
študijskem letu 2014/15 za odobritev usmeritvenega športa Borilni športi se odobri. Kandidat se z ustrezno
športno anamnezo lahko prijavi na usmeritveni šport (Šport A) BORILNI ŠPORTI.
SKLEP ŠT. 2702/14
L. K.: Vlogi kandidatke za vpis v 1. letnik študijskega programa Športno treniranje na Fakulteti za šport v
študijskem letu 2014/15 za odobritev usmeritvenega športa Konjeništvo se ne odobri.

Vloge za nadaljevanje študija po prekinitvi
SKLEP ŠT. 2703/14
22043020: 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. 2704/14
22057270: 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. 2705/14
22100033: 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. 2706/14
22058370: 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. 2707/14
22049790: 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.

Ad 4.
PRAVILNIK O IZPITNEM REDU
Komisija za študijske zadeve naproša Senat FŠ, da sprejme sledeči sklep:
SKLEP ŠT. 2708/14
Sprejme se Pravilnik o izpitnem redu.
Pravilnik je priloga originala zapisnika.

Ad 5.
RAZNO
Pod točko razno ni bilo obravnave.
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PRAVNI POUK:
Pritožbe na sklepe 80. seje Komisije za študijske zadeve lahko naslovite na Senat FŠ, v 8. dneh od objave
zapisnika. Pritožbe morajo biti oddane v tajništvo dekanata FŠ.

Seja je bila končana 27. 2. 2014 ob 15:55.
Datum: 4. 2. 2014

Prodekan za pedagoško dejavnost
prof. dr. Branko Škof
Zapisala:
Helena Ilc
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