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uvodnik

100. medalja za slovenski študentski šport

Kar nekaj časa je preteklo od zadnje revije Zdrava zabava, a tudi letošnja 
revija je posvečena pregledu dogodkov, aktivnosti in uspehov v letu 2019. 

Članice Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA), ki v univerzitetnih 
središčih po Sloveniji skrbijo za študentski šport, so znova pripravile vrsto 
zanimivih, pestrih in bogatih športnih vsebin. Tako na tekmovalnem kot 
rekreativnem področju. V študentski populaciji je zavedanje o zdravem 
načinu življenja in predvsem o pomembnosti gibanja vedno večje, zato 
so programi Športne zveza Univerze v Ljubljani (ŠZUL), Univerzitetne 
športne zveze Primorske (UŠZP) in Univerzitetne športne zveze Maribor 
(UŠZM) dobro obiskani. Vsako leto pa članice pripravljajo novosti, ki pri-
tegnejo študente. 

V leto 2019 je SUSA dobila novo vodstvo. V mesecu oktobru je postal novi 
predsednik prof. dr. Igor Lukšič, ki mu delovanje na športnem področju 
ni tuje. Poleg vodenja SUSA ostaja na mestu predsednika ŠZUL. Tudi v 
operativnem delu organizacije je prišlo do spremembe. Mesto generalne 
sekretarke je prevzela Karmen Šibanc. Poleg tega je SUSA preko evrop-
skega projekta Mladi za mlade zaposlila Živo Sabo, ki vodila različne špor-
tne vsebine v Mariboru.

Leto 2019 je bilo leto univerzijad. Pozimi je 19 športnikov zastopalo Slove-
nijo na 29. zimski univerzijadi v Krasnojarsku. V osrčju Sibirije se jih je se-
dem uvrstilo med najboljših 10, najbližje medalji pa je bil Matevž Rupnik, 
študent Fakultete za naravoslovje, Univerze v Novi Gorici, ki je zasedel 4. 
mesto v alpski kombinaciji. 

Na 30. poletni univerzijadi v Neaplju je bila slovenska odprava številčnej-
ša. V 10 različnih športnih panogah je nastopili 63 slovenskih športnikov. 
Do 100. medalje za slovenski študentski šport je prišla Neja Filipič, štu-
dentka Fakultete za farmacijo, ki je v troskoku osvojila 3. mesto. Svoje ob-
čutke in spomine na univerzijado je 24-letna Žirovka razkrila v intervjuju 
v naši reviji.

Poleg univerzijad so se slovenski športniki udeležili tudi osmih evropskih 
univerzitetnih  prvenstev. Prvenstvi v vaterpolu in odbojki na mivki je or-
ganizirala UŠZP v Kopru. Najvidnejši rezultat so osvojili vaterpolisti Uni-
verze na Primorskem, ki so zasedli 4. mesto. 

V sodelovanju s članicami je SUSA organizirala 16 državnih univerzitetnih 
prvenstev, ki se jih je udeležilo več kot 500 študentov. 

SUSA še naprej uspešno sodeluje z mednarodnima organizacijama EUSA 
(Evropska univerzitetna športna zveza) in FISU (Mednarodna univerzite-
tna športna zveza). Skupaj s slednjo je bil znova organiziran Mednarodni 
dan študentskega športa (IDUS), ki ga obeležujemo 20. septembra in oza-
veščamo študente o pomenu gibanja in vrednotah študentskega športa. 

Programi in športne aktivnosti za študente bodo stalnica SUSA in njenih 
članic tudi v letu 2020, ko so na sporedu svetovna univerzitetna prven-
stva in Evropske univerzitetne igre v Beogradu. 

Srečko Ferlež 
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kolumna

Šport je za študente! Zakaj?
Karmen Šibanc, 
generalna sekretarka

Šport kot del življenja lahko predstavlja vsakemu posamezniku ne-
kaj drugega. Etimologija izraza šport izhaja iz stare francoske besede 
“desport”, kar pomeni “prostočasna dejavnost”, z najstarejšo angleško 
razlago iz leta 1300 pa pomeni “karkoli je človeku zabavno oziroma 
nekoga, ki je zabaven”. Torej šport predstavlja nekaj, kar potrebujemo 
vsi v našem življenju, saj ga v marsičem izboljšuje in bi ga morali vanj 
vključiti na način, da zadostimo predvsem tej najstarejši definiciji. V 
času študija, ko je življenjski stil skoraj popolnoma podrejen urniku, ki 
ga narekuje fakulteta, ki smo si jo izbrali, je udejstvovanje v športu iz-
jemnega pomena. Študijske obveznosti marsikdaj zahtevajo popolno 
predanost in je usklajevanje prostočasnih dejavnosti težko, včasih sko-
raj nemogoče. Z izjemo Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, katere 

programi že sami po sebi vključujejo tudi po več ur športnih aktivnosti dnevno, je zelo pomembno zago-
toviti ponudbo obštudijskih športnih dejavnosti tudi za študente drugih fakultet, saj je športna aktivnost 
pomembna tako s stališča počutja kot zdravja študentov.

Moja vpletenost v šport sega že v otroštvo, športna gimnastika oz. orodna telovadba je zelo kmalu postala 
velik del mojega življenja, kar je botrovalo moji nadaljnji izobraževalni poti. Proti koncu študija na Fakulteti 
za šport Univerze v Ljubljani in ob nekaj letnem trenerskem in vaditeljskem delu me je pot vodila še na 
nekaj mesečno izobraževanje v telovadno šolo na Dansko. Tam poznajo šport kot telovadbo, ki temelji na 
skupinskem delu in skrbi za zdravje in telo, kar je na Danskem deležno velike pozornosti, sicer pa bi tako 
moralo biti povsod. Po zaključenem dodiplomskem študiju sem ostala na Fakulteti za šport in svoje znanje 
gimnastike začela prenašati na študente, tudi doktorski študij kineziologije bi morala predvidoma relativno 
kmalu zaključiti. Iskanje novih izzivov pa vedno prinaša tudi nove poti in mene je pot nedavno pripeljala na 
Slovensko univerzitetno športno zvezo (SUSA). 

Leto 2020 prinaša veliko dogajanja na področju študentskega oz. univerzitetnega športa. Načrtovanih je 18 
državnih univerzitetnih prvenstev za 18 različnih športov, od sredine marca do konca novembra. Začne se z 
biljardom v marcu in konča s šahom v novembru. Velika večina je predvidena v mesecu maju. Pomembnejši 
večji dogodek v prihajajočem letu so evropske univerzitetne igre, ki se bodo odvijale julija v Beogradu in se 
jih lahko udeležimo v 21 različnih športih. Začenjajo se tudi prijave na evropska in svetovna univerzitetna 
prvenstva v različnih športih. Izpostavila bi svetovno univerzitetno prvenstvo v floorballu, ki se bo odvijalo 
avgusta 2020 v Kopru pod okriljem Univerzitetne športne zveze Primorske.

Organizacija vseh tekmovanj in vadb ne bi bila mogoča brez dobrega sodelovanja univerzitetnih športnih 
zvez in naših članic, Športne zveze Univerze v Ljubljani, Univerzitetne športne zveze Maribor, Univerzite-
tne športne zveze Primorske, ŠOU športa, in Zveze študentskih klubov Slovenije. Dobro sodelovanje članic 
nam omogoča odlične izvedbe in široko ponudbo programov tako na področju rekreacije študentov kot 
tekmovalnega športa. 

Šport oz. telesna aktivnost, ki je namenjena druženju, aktivnemu preživljanju prostega časa, posledično 
pa predvsem skrbi za zdravje, je tako kot v vseh obdobjih življenja tudi v času študija izjemno pomemb-
na. Splošno ozaveščanje prebivalstva na področju pomena telesne aktivnosti se izboljšuje, ne smemo pa 
pozabiti, da v času študija pridemo v obdobje, ki za pomnjenje vseh informacij zahteva več ur sedenja in 
je za zdravje študentov, ki predstavljajo prihodnost zaposlene populacije v naši mali državi, ukvarjanje s 
športom na tak ali drugačen način izjemnega pomena. Z dobrim sodelovanjem omenjenih članic lahko 
nadaljujemo izvajanje dobre prakse študentskih športnih tekmovanj. Veliko je mogoče narediti tako na 
področju informiranja in izobraževanja na različnih področjih športa kot tudi na področju sodelovanja med 
univerzitetnimi središči v okviru športnih dogajanj, pri čemer ne smemo pozabiti omeniti vključevanja pro-
stovoljstva. 
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SLOVENSKA UNIVERZITENA 
ŠPORTNA ZVEZA

Slovenska univerzitetna športna zveza 
Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6,  
1000 Ljubljana, Slovenija

http://www.susa.org 
e-pošta: info@susa.org
telefon: +386 40 750 570

facebook: @slovenska.univerzitetna.sportna.
zveza.susa 
instagram: @susaunisport 
twitter: @susaunisport

URADNE URE: 
ponedeljek – petek: 9:30 - 15:00

prof. dr.  
Igor LUKŠIČ, 
predsednik

Karmen 
Šibanc, 
generalna 
sekretarka

Srečko 
Ferlež, 
predstavnik 
za odnosi z 
javnostmi

Tadej Novak, 
voditelj 
športnih 
vsebin

Živa Sabo, 
voditeljica 
športnih 
vsebin

IZVRŠNI ODBOR
predsednik: prof. dr. Igor Lukšič
podpredsedniki: Alen Nikola Rajković, 
Marjna Pučnik, mag. Patrik Peroša
člani: mag. Matej Jamnik, Marko Strel, 
Klemen Kristan, Sebastjan Kokl, Ana 
Kocjančič, Pamela Jere, Zoran Kačičnik, 
Klemen Tasič, Jan Sredenšek, Miha 
Zupančič, Amanda Teršar

NADZORNI ODBOR
predsednik: Drago Žura
člana: Damjan Kuzma, Karin Kačič

DISCIPLINSKA KOMISIJA
predsednik: Alen Brkić
člana: Matevž Grobelšek, Črt Žerjal

ČASTNI PREDSEDNIK
dr. Otmar Kugovnik
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Univerzitetna liga v dvoranskem nogometu – 
futsalu Univerze v Ljubljani:
•• Je ligaško tekmovanje v dvoranskem nogometu 

– futsalu, ki poteka med ekipami visokošolskih 
zavodov članic UL. V študijskem letu 2019/20 je 
prijavljenih 20 ekip posameznih članic Univerze 
v Ljubljani. Zmagovalci lige se uvrstijo na držav-
no univerzitetno prvenstvo v dvoranskem nogo-
metu – fustalu, kjer zastopajo UL.

•• Ligaško tekmovanje poteka med 6. novembrom 
2019 in 22. aprilom 2020. Tekme so na sporedu 
vsak teden ob sredah med 21. in 24. uro v športni 
dvorani BAZA, Pesarska cesta 12, Ljubljana. 

•• Med študenti, ki nastopajo v univerzitetni ligi v 
dvoranskem nogometu - futsalu je tudi kar nekaj 
tekmovalcev, ki igrajo v prvi, drugi ali tretji slo-
venski nogometni ligi, nekateri tekmovalci pa se 
merijo v tujih ligah, predvsem v sosednji Avstriji. 
Na tekmovanju nastopa tudi peščica igralcev, ki 
trenirajo dvoranski nogomet.  

68 ekip v univerzitetnih ligaških 
tekmovanjih v Ljubljani 

Športna zveza Univerze v Ljubljani (ŠZUL) je sa-
mostojna in nepridobitna športna organizacija, ki 
deluje po načelih prostovoljnosti, nepridobitnosti, 
enakopravnosti članic, javnosti dela, fair-playja in 
uresničevanja javnega interesa na področju špor-
ta. Zveza je bila ustanovljena na podlagi Zakona o 
društvih. Po strukturi je organizirana kot zveza špor-
tnih društev v kateri je 23 članic športnih društev. 
Osnovna dejavnost zveze je skrb za študentski tek-
movalni šport z organizacijo univerzitetnih ligaških 
tekmovanj Univerze v Ljubljani (UL).

Univerzitetna ligaška tekmovanja so študentska 
športna tekmovanja, ki so organizirana po ligaškem 
načelu - večinoma gre za kolektivna športna tekmo-
vanja v katerih lahko nastopajo samo izbrane vrste 
posameznih fakultet članic UL.  Fakultetne ekipe se 
borijo za naziv prvaka UL v izbrani športni panogi 
za tekoče študijsko leto.  Ligaška tekmovanja so naj-
bolj razpoznavni in obiskani programi ŠZUL. V štu-
dijskem letu 2019/20 potekajo ligaška tekmovanja 
v košarki, odbojki in dvoranskem nogometu.
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Univerzitetna košarkarska liga Univerze  
v Ljubljani:
•• Je ligaško tekmovanje v košarki, na katerem se 

medsebojno merijo moštva posameznih fakul-
tet UL. 

•• Zmagovalci lige se uvrstijo na državno univerzi-
tetno prvenstvo v košarki v tekočem študijskem 
letu, kjer zastopajo UL. Tekmovanje poteka v 
moški in ženski kategoriji. V moški kategoriji je 
prijavljenih 18 ekip, v ženski pa 6 ekip.

•• V študijskem letu 2019/20 ligaško tekmovanje 
poteka od 4. novembra 2019 do 20. aprila 2020. 
Tekme so na sporedu vsak teden ob ponedelj-
kih med 18. in 23. uro v športni dvorani Srednje 
zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska cesta 61, 
Ljubljana.

Univerzitetna odbojkarska liga Univerze  
v Ljubljani:
•• Je ligaško tekmovanje v odbojki, kjer se preizku-

šajo moštva fakultet UL. 
•• Zmagovalci lige se uvrstijo na državno univerzi-

tetno prvenstvo v odbojki v tekočem študijskem 
letu, kjer zastopajo UL. Tekmovanje poteka v 
moški in ženski kategoriji. V moški in ženski ka-
tegoriji je letos prijavljenih 12 ekip 

•• Glede na to, da je odbojka med športi trenutno v 
Sloveniji izjemno priljubljena, se je študenti zelo 
radi udeležujejo. Tako lahko letos pričakujemo 
vrhunske tekme. Še več, obetajo se ne le prija-
teljski dvoboji, temveč prava vojna med ekipami. 
Ravno zaradi tega se v študijskem letu 2019/20 
lokacija v vojašnici Edvarda Peperka, Leskovško-
va cesta 10, Ljubljana zdi več kot prava izbira.

•• Ligaško tekmovanje se odvija od 7. novembra 
2019 do 22. aprila 2020. Tekme so na sporedu 
vsak teden ob četrtkih med 19. in 22. uro.

Število udeležencev v letu 2019-2020:

v programih 928

posrednih 3.500

število ekip 68

število članic 19

Vse informacije in podrobnosti o programih Špor-
tne zveze Univerze v Ljubljani lahko dobite na sple-
tni strani https://sites.google.com/site/unisportsite 
in na uradnem facebook in instagram profilu zveze.  

Športna zveza Univerze v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6,
1000 Ljubljana

https://sites.google.com/site/unisportsite/ 
e-pošta: cus@student.uni-lj.si
telefon: 040 422 262
facebook: @Unisport.Ljubljana
instagram: @unisportszul
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ZDRAVA ZABAVA sta besedi, ob katerih boš v času 
študija takoj pomislil/a na šport.  V Mariboru je 
ZDRAVA ZABAVA Univerzitetna športna zveza Mari-
bor, ki ti odpira vrata do aktivnega preživljanja pro-
stega časa. Rekreacija, študentska tekmovanja na 
lokalni, državni in mednarodni ravni, tečaji, cenejši 
dostop do smučarskih kart in kart za bazene in sav-
ne, vsem znane prireditve, …. vse to in še veliko več 
je ZDRAVA ZABAVA. 

Rekreacija
Če si tip človeka, ki si ukvarjanje športom rad ureja 
po svojem urniku, potem je brezplačna rekreacija v 
Športni dvorani Vrbanska (to je pri stopnicah na Kal-
varijo) prava stvar zate. Vsak teden, od oktobra do 
junija ti bo na voljo rekreacija badmintona, funkci-
onalne vadbe, namiznega tenisa, odbojke, košarke 
ter malega nogometa. V dvorani UŠC Leona Štuklja 
pa lahko izbiraš med različnimi zvrstmi vodene sku-
pinske vadbe, ki je zagotovo najbolj strokovna v 
mestu, saj jo vodijo najboljši Bodifit inštruktorji, pri-
jazna pa je tudi študentskemu žepu. Pri nas lahko 
dobiš tudi cenejše karte za fitnes, plavanje, savno 
ter za skoraj vsa slovenska smučišča. Obišči spletno 
stran zdravazabava.com in izvedi več. 

Vadba poteka po urniku, ki ga najdeš na naši sple-
tni strani. Klikni in poišči svoj šport. Za badminton 
je potrebna predhodna rezervacija igrišča, ki jo lah-

ko opraviš kar preko spletne strani, a moraš prej na 
Info točko Zdrave Zabave, kjer ti bomo uredili vse 
potrebno (proti manjšemu doplačilu) za dostop 
do aplikacije. Za preostalo študentsko rekreacijo 
pa potrebuješ le včlanitev v ZDRAVO ZABAVO, ki je 
seveda brezplačna. Prijavnico lahko izpolniš kar na 
naši domači ali pa se oglasiš v naši Info točki vsak 
dan od ponedeljka do petka (uradne ure si poiščeš 
kar na naši domači strani). 

Če želiš igrati košarko, odbojko, mali nogomet ali 
namizni tenis ti pravzaprav ni treba storiti ničesar 
drugega, kot da prideš v dvorano, seveda s športno 
opremo. Če nimaš kolegov, ki s tabo delijo ljubezen 
do istega športa, boš morda svojo ekipo našel prav v 
dvorani. Zato brez skrbi. V športni dvorani Vrbanska 
te bo pričakal(-a) sodelavec(-ka) Zdrave Zabave, ki ti 
bo v pomoč, tako da se boš pri nas dobro počutil/a.

Študentska tekmovanja
Študentska tekmovanja so pod okriljem Zdrave za-
bave razdeljena na dva dela. En del predstavljajo  
študentske športne lige (futsal, košarka, odbojka) 
in turnirji (badminton in namizni tenis). V drugem 
delu pa omogočamo udeležbo študentk in študen-
tov Univerze v Mariboru na državnih in mednaro-
dnih univerzitetnih tekmovanjih. Iz igralcev v štu-
dentskih ligah in turnirjih se namreč naredi nabor 

ZZ je v Mariboru res dostopna!

Študentske športne lige v dvorani na Vrbanski. 

Brezplačni maraton vadbe.
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igralk in igralcev, ki zastopajo Univerzo v Maribo-
ru na državnih univerzitetnih prvenstvih, le-ta pa 
so vstopnica za evropska univerzitetna prvenstva 
pod okriljem Evropske univerzitetne športne zveze 
(EUSA).

Študentska športna liga poteka od novembra do 
maja v  malem nogometu, košarki in odbojki meša-
nih ekip. Ekipe se potegujejo za bogat denarni na-
gradni sklad, tekme pa se igrajo v športni dvorani 
Vrbanska.

ZZ izkaznica
Za rekreacijo, udeležbo na ligah in ostale ugodno-
sti boš potreboval/a ZZ članstvo. Prijavnico lahko 
izpolniš kar na spletni strani ali pa se oglasiš na  Info 
točki Zdrave zabave. Članarina in rekreacija v špor-
tni dvorani na Vrbanski sta brezplačni, za vodeno 
skupinsko vadbo pa je potrebno le manjše dopla-
čilo. Poišči cenik na www.zdravazabava.com ali pa 
nas vprašaj na spodnjih kontaktih. Z veseljem ti 
bomo pomagali!

Prireditve ZDRAVE ZABAVE 
Je pa UŠZM - ZDRAVA ZABAVA širši javnosti zagoto-
vo najbolj poznana kot organizator množičnih špor-
tnih rekreativnih prireditev, ki so namenjene vsem 
rekreativcem in ljubiteljem športa, saj so vse po vrsti 

brezplačne. Zagotovo ste že slišali za največjo para-
do rolanja v Sloveniji, Zzrolano mesto ter za Nočni 
tek po stopnicah na Kalvarijo (www.teknakalvari-
jo.com), kjer se udeleženci v soju luči »spopadejo« 
s 455 stopnicami, kolikor jih vodi na vrh tega ma-
riborskega hriba. ZZrolano mesto (www.zzrolano-
mesto.com) je največja parada rolanja v Sloveniji, 
edinstvena prireditev, katere se ne udeležijo zgolj 
študentje temveč kar cele družine. Vsako leto orga-
niziramo tudi Maraton (skupinske) vadbe skupaj z 
najboljšo ekipo Bodifit. Dogodek je izjemno dobro 
obiskan. Vsi omenjeni dogodki v organizaciji ZDRA-
VE ZABAVE v Mariboru so seveda BREZPLAČNI! 

V letu 2019 smo s pomočjo našega glavnega spon-
zorja Porsche Maribor v mesto ob Dravi vrnili te-
kaško prireditev s polmaratonsko razdaljo (21km) 
– RUN4MOTION, ki je bila tudi dobrodelno obarva-
na. Zelo dobro sprejeta in obiskana tekaška priredi-
tev bo v naslednjih letih postala stalnica Maribora in 
Univerzitetne športne zveze Maribor, saj s 3 različni-
mi dolžinami in cenovno dostopno prijavnino osva-
ja srca tako rekreativcev kot tudi resnih športnikov. 
Za več informacij in novic o tej prireditvi spremljaj 
spletno stran www.run4motion.com
 
Zagotovo si se našel/la vsaj v enem od zgornjih 
stavkov. Obišči nas, pokliči nas ali pa nam piši na 
spodnje kontakte. Bodi zdrav/a, bodi zraven!

Univerzitetna športna zveza Maribor - 
Zdrava zabava
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

02 234 21 40
info@zdravazabava.com
www.zdravazabava.com
facebook: @zdrava.zabava
instagram: @zdrava_zabava

ZZrolano mesto
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Polmaraton RUN4MOTION

10. Nočni tek po stopnicah na Kalvarijo
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Univerzitetni šport je zakon, Obala je zakon!

ta, na kar smo izjemno ponosni. To pa ni edina tako 
imenovana Čista 10ka!, ki jo pripravljamo za študen-
te. V prihajajočem letu pripravljamo tudi Mokro Či-
sto 10ko!, ki se bo odvijala v maju 2020, na prostem 
in bo omogočila študentom, da se izkažejo tudi v 
vodnih športnih panogah in aktivnostih.

V letošnjem študijskem letu 2019/2020 bo poteka-
lo kar nekaj ligaških tekmovanj in medfakultetnih 
tekmovanj, ki so vstopnica za državna, evropska in 
svetovna univerzitetna prvenstva. Tako lahko skozi 
celotno študijsko leto spremljamo Univerzitetno 
ligo v futsalu, odbojki in košarki. Ligaška tekmova-
nja na Univerzi na Primorskem so se pričela v po-
nedeljek, 4. novembra 2019, izvajala pa se bodo v 
prostorih STŠ Koper vsak ponedeljek od 20. do 23. 
ure, kamor so seveda vabljeni tudi vsi ostali ljubitelji 
športa. Tekom leta bomo izvedli tudi številna med-
fakultetna tekmovanja, ki se bodo izvajala skladno 
s programom dela Slovenske univerzitetne športne 
zveze (SUSA). UŠZP bo organizirala državno univer-
zitetno prvenstvo (DUP) v futsalu in odbojki, odboj-
ki na mivki in športnem plezanju. 

Za aktivno preživljanje prostega časa na Univerzi na 
Primorskem (UP) že kar nekaj let skrbi Univerzitetna 
športna zveza Primorske (UŠZP), organizacija, ki je 
zadolžena za izvedbo interesnega dela študentske-
ga športa pod blagovno znamko Zdrava Zabava. 

Prvotni cilj zveze je skrbeti za pestro ponudbo vse-
stranskih športnih aktivnosti, ki se primarno osre-
dotočajo na študente, sekundarno pa tudi na vse 
ostale zainteresirane. To pomeni, da ponujamo sis-
tem brezplačne rekreacije, tečaje, prireditve, izlete, 
posvete in raznolike dogodke, ki spodbujajo štu-
dente in vse druge generacije h gibanju in zdravi, 
aktivni zabavi. 

Prostori UŠZP se nahajajo v Kopru, na Čevljarski uli-
ci 27, v prostorih Študentske organizacije Univerze 
na Primorskem, s katero tudi uspešno sodelujemo. 
Eden od večjih projektov, ki ga uspešno organizira-
mo že vrsto let je Čista 10ka!, ki je ena najbolje obi-
skanih enodnevnih študentskih športnih-zabavnih 
prireditev na Obali in jo vedno znova izvedemo na 
Rektorjev dan. Letos se je le ta odvila 16. oktobra 
2019. Zbralo se je skoraj 200 študentov obalnih fa-
kultet, ki so se med seboj pomerile v desetih različ-
nih športnih disciplinah, v skupnem seštevku vseh 
disciplin pa je slavila Fakulteta za matematiko, na-
ravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT). 
Letošnja edicija Jesenske Čiste 10ke! je bila že 22-
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Za udeležbo v programe rekreacije, tečajev, ligaških 
tekmovanjih in drugih aktivnostih UŠZP potrebujete 
kartico Zdrava Zabava, ki je popolnoma brezplačna! 
Za izdelavo nove je potrebno le veljavno potrdilo o 
vpisu, osebna fotografija ali osebni dokument. V ko-
likor že imate izkaznico, pa potrebujete le veljavno 
potrdilo o vpisu za tekoče leto, s katerim brezplačno 
podaljšate veljavnost kartice. Rdečo identifikacijsko 
kartico Zdrava Zabava lahko pridobijo študenti in 
zaposleni na Univerze na Primorskem (UP) na pod-
lagi predložitve dokazila o statusu oziroma zapo-
slitvi. Kartico lahko v času uradnih ur pridobite na 
Info točki na Čevljarski ulici 27 v Kopru in na ta način 
koristite tudi ugodnosti, ki jih zbiramo v našem tako 
imenovanem ˝popustniku˝. To je zbirka popustov v 
fitnesih, vodenih vadbah, športnih trgovinah in dru-
gih za študenta pomembnih prodajalnah. 

V novem koledarskem letu bomo poleg že napove-
danih dogodkov, organizirali svetovno univerzite-
tno prvenstvo v floorballu, ki bo potekalo v Kopru 
od 24. do 28. junija 2020. Vse navdušence tega špor-
ta, pa tudi vse tiste, ki ga ne poznajo, vabimo, da si 
ogledajo kakšno floorball tekmo in vse, ki se bodo 
nad športom navdušili vabimo, da se nam pridružijo 
v vrstah prostovoljcev in pripomorejo k izvedbi sve-
tovnega univerzitetnega prvenstva. 

Zagotavljamo vam nepozabno izkušnjo, veliko za-
bave, nove izkušnje in nove prijatelje iz vseh strani 
sveta. Pridružite se ekipi, postanite prostovoljec! Pri-
jave se na prostovoljstvo@uszp.si

Vsi študentje UP ste vljudno vabljeni k aktivnemu 
preživljanju prostega časa, saj vam le-to UŠZP omo-
goča brezplačno! Univerzitetni šport je zakon, Oba-
la je zakon! Več informacij vseh ostalih aktivnostih 
in dejavnosti primorske športne zveze lahko najde-
te na spletni strani www.uszp.si.

Univerzitetna športna zveza Primorske 
Čevljarski ulici 27, 
6000 Koper

www.uszp.si 
e-pošta: info@uszp.si

telefon: + 386 5 662 62 23 
faks: + 386 5 662 62 25 
mobitel: + 386 31 452 000 
 
facebook: @zvezauszp 
instagram: @zvezauszp
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29. ZIMSKA UNIVERZIJADA 
KRASNOJARSK 2019

V Krasnojarsku, v osrčju Sibirije, je bila med 2. in 12. 
marcem 2019 prirejena 29. zimska univerzijada. Rusi 
so se izkazali kot izjemni gostitelji in zagrizeni špor-
tniki, saj so osvojili kar 112 medalj. Ostale države pa 
so skupaj zbrale 116 medalj. Slovenija je po desetih 
letih na zimskih univerzijadah ostala brez medalje, a 
so športniki pokazala izjemen ekipni duh. V 29-čla-
naski slovenski odpravi je bil najbližje medalji Ma-
tevž Rupnik v alpski kombinacija. Zasedel je 4. me-
sto. Slovenski študenti so nastopali v šestih različnih 
športnih panogah.

Poleg Matevža Rupnika, študenta Fakultete za na-
ravoslovje, Univerze v Novi Gorici, je še sedmim slo-
venskim študentom uspelo priti med deseterico. V 
deskanju prostega sloga je Max Kralj Kos, študente 
Ekonomsko poslovne fakultete, Univerze v Maribo-
ru, v disciplini halfpipe zasedel 5. mesto. Ekonomsko 
poslovno fakulteto je v superveleslalomu zastopal 
tudi Ven Florjančič, ki je zasedel 7. mesto. Na 9. me-
sto so se uvrstili deskar Jernej Glavan v paralelnem 
veleslalomu, sicer študent Višje strokovne šole, Šol-
skega centra Celje, deskar prostega sloga Peter Pod-

Saša Brezovnik

Jernej Glavan
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logar (Ekonomska fakulteta, Univerze v Ljubljani) v 
disciplini slopestyle in ženska štafeta 3x5km v teku 
na smučeh v postavi Anja Žavbi Kunaver (Fakulteta 
za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani), Nina 
Klemenčič (Fakulteta za organizacijske vede, Uni-
verze v Mariboru) in Neža Žerjav (Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani). Na 
10. mesto sta se uvrstila Saša Brezovnik (Mednaro-
dna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje) 
v slalomu in študent Filozofske fakultete, Univerze 
v Ljubljani, smučar prostega sloga Žiga Kovačič, v 
disciplini slopestyle.

Poleg omenjenih rezultatov so na zimski univerzi-
jadi v Krasnojarsku nastopili še predstavniki v smu-
čarski orientaciji (Blaž Petrovič in Jošt Lapajne) in 
umetnostnega drsanja (Maruša Udrih).  

Rusi so univerzijado organizirali na zelo visokem 
nivoju, kar je na zaključni slovesnosti potrdil tudi 
predsednik Mednarodne univerzitetne športne zve-
ze Oleg Matitsin, ko je dejal: ''Krasnojarsk je postavil 
nove standarde.'' Tudi pri zaključni slovesnosti so se 
Rusi izkazali in skupaj z organizatorji naslednje zim-
ske univerzijade, ki bo v švicarskem Luzernu, prire-
dili zanimivo in barvito zaključno slovesnost. 

Tudi ta univerzijada je izstrelila nekaj športnih zvezd. 
Štiri zlate medalje je osvojila tekačica na smučeh 
Alisa Žambalova. Zmagala je na vseh tekmah, na 
katerih je nastopila. Podobno uspešen je bil njen 
rojak Ivan Jakimuškin, ki je osvojil tri zlate v teku na 
smučeh. Rusi so pobrali skoraj polovico vseh me-
dalj. Končna številka se je ustavila pri 112, od tega 
so osvojili 41 zlatih kolajn. Od ostalih športnikov, ki 
so osvojili več medalj in ne prihajajo iz Rusije, gre iz-
postavili alpsko smučarko Jesicco Gfrerer. Avstrijka 
je prišlo do treh zlatih medalj in hitrostnega drsalca 
iz Južne Koreje Jiwon Parka, ki je osvojil dve zlati in 
eno bronasto medaljo. 

Podporniki udeležencev 29. zimske univerzijade v 
Krasnojarsku so: Fundacija za šport, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Študentska orga-
nizacija Slovenije, Nomago d.o.o., športni dnevnik 
Ekipa SN, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, 
Univerza v Novi Gorici, Nova Univerza ter Mednaro-
dna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje.

alpske smučarke

zaključna slovesnost 29. zimske univerzijade

Matevž Rupnik

Maruša Udrih
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Max Kralj Kos

Blaž Petrovič

Saša Brezovnik

Saša Brezovnik

Sebastjan Potokar

Sebastjan Potokar

otvoritvena slovesnost 29. zimske univerzijade

Anja Žavbi Kunaver
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Katrin Don

Jošt Lapajne

Peter Podlogar

zaključna slovesnost 29. zimske univerzijade
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30. POLETNA UNIVERZIJADA 
NEAPELJ 2019

Na 30. poletni univerzijadi, ki je potekala v Neaplju 
od 3. do 14. julija 2019, je Slovenijo zastopalo 63 
športnic in športnikov. Nastopili so v devetih raz-
ličnih športnih panogah in tekmovali po svojih naj-
boljših močeh. Najvidnejši rezultat je uspel atletinji 
Neji Filipič, študentki Fakultete za farmacijo, Univer-
ze v Ljubljani, ki je v troskoku zasedla 3. mesto in 
osvojila bronasto medaljo. Med deseterico najbolj-
ših so se v posameznih športih uvrstili strelci Jože 
Čeper, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič, atletinja 
Veronika Domjan, judoista Narsej Lackovič in Ve-
ronika Mohorič. Med ekipami so bile tekmovalke v 
ritmični gimnastiki v skupinski vaji 5. in 6., obe loko-
strelski ekipi pa sta pristali na 9. mestu.

Slovenija je bila ena od 68 držav, ki je osvojila vsaj 
eno odličje. Najuspešnejša je bila presenetljivo Ja-
ponska s 33 zlatimi 21 srebrnimi in 28 bronastimi 
medaljami. Prehiteli so Rusijo, Kitajsko in ZDA. Go-
stitelji Italijani so zasedli 6. mesto na lestvici medalj. 
Skupaj so osvojili 44 odličij.

V Neaplju je bila otvoritvena slovesnost na stadionu 
San Paolo, kje je bilo med univerzijado tekmovanje 
v atletiki. Na športno-kulturnem spektaklu je igre 
odprl italijanski predsednik Sergio Mattarella, ogenj 
univerzijade je prižgal domači nogometni zvezdnik 
Lorenzo Insigne, piko na i pa je spektaklu dodal ita-
lijanski tenorist Andrea Bocelli. Zastavonoša sloven-
ske ekipe je bila strelka Urška Kuharič. 

V streljanju so slovenski športniki dosegli kar tri uvr-
stitve med najboljših 10. Jože Čeper, študent Visoke 
šole ŠC PET je odlično nastopili z zračno pištolo na 
10m. V finalu je zasedel 6. mesto dosegel rezultat 
kariere. V streljanju z zračno puško na 10m pa sta 
se med 8 najboljših uvrstili kar dve Slovenki. Klav-
dija Jerovšek in Urška Kuharič sta pristali na 7. oz. 8. 
mestu. 

Že rezultat v kvalifikacijah je napovedoval, da bo 
Jože Čeper dosegel odličen rezultat. S 576 krogi 
se je prebil med 8 najboljših strelcev na univerzi-
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jadi. Nekoliko manj mirno rok je imel Sašo Stojak, 
študent Inštituta in akademije za multimedije, ki je 
zasedel končno 22. mesto. Čeper je izvrstno začel fi-
nale in se je po sedmih strelih boril za odličja. Nato 
je v 8. strelu zadel zgolj 7,9 in izgubil precej mest. 
Konkurenti so mu nekoliko pobegnili in s tem je 
Jože Čepar tekmo končal na 6. mesto. 

V streljanju z zračno puško na 10 m sta se med 8 naj-
boljših uvrstili kar dve Slovenki. Klavdija Jerovšek, 
študentka pedagoške fakultete, Univerze Ljubljani 
je v 60 strelih zadela 626.0 krogov, Urška Kuharič, 
študentka mariborske Pedagoške fakultete pa je za-
del 625.1 krog. V finalu se je pomerilo 8 najboljših 
strelk iz kvalifikacij. Obe Slovenki sta finale začeli 
nekoliko zadržano. Po 12 strelih je prva izpadla Ur-
ška Kuharič, ki je zasedlo končno 8. mesto. Po dveh 
dodatnih strelih pa je podobno usodo doživela 
Klavdija Jerovšek, ki je končala na 7. mestu.

V judu je najboljši rezultat uspel Narseju Lackoviču, 
študentu Pedagoške fakultete, Univerze v Mariboru 
in Veroniki Mohorič, študentki visoke šole za varstvo 
okolja. Veronika Mohorič je izgubila v prvi borbi, a 
se je uvrstila v repešaž in dobila dodatno možnost, 
da se bori še naprej. V naslednjih dveh dvobojih je 
enkrat zmagala in izgubila in končala na 9. mestu.

Tudi Narsej Lackovič je izgubil prvo borbo proti tur-
škemu predstavniku, a se je slednji prebil do polfi-
nala, kar je študentu Pedagoške fakultete omogo-
čilo napredovanje v repešaž. V nadaljevanju mu je 
uspelo zmagati še dve borbi, nato pa je po lastni na-
paki izgubil proti Moldavijcu in pristal na 7. mestu.

Sedmi tekmovalni dan na 30. poletni univerzijadi 
v Neaplju je Veronika Domjan, študentka Pedago-
ške fakultete, Univerze v Mariboru osvojila 8. mesto 
v metu diska. V finalu je disk najdlje vrgla 53,96 m. 
Zmagala je Italijanka Diasy Osakue z rezultatom 
61,69 m

Najboljši rezultat je slovenski odpravi priborila atle-
tinja v troskoku. Neja Filipič, 24-letna študentka 
Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani, je suve-
reno opravila s kvalifikacijami in se s četrto daljavo 
uvrstila v finale. Začela je povprečno, saj je prvi skok 
meril 13,29 m. V drugem se je prebila med osem 
najboljših, ko je skočila 13,42m. V tretjem poskusu 
ni prišla na korak, skok ni bil veljaven, a se je kljub 
temu s 7. rezultatom uvrstila v drugi del finala. 

V drugi polovici finala je v četrtem poskusu najprej 
zmogla 13,08 m. Kljub najslabšemu skoku v finalu 
Neja Filipič ni izgubila samozavesti in si je bronasto 
medaljo priskakala v petem poskusu, ko je skočila 
kar 13,73 m. Po petih serijah je bila na 2. mestu, a 
je v zadnji seriji Ukrajinka Korsunova skočila 13,90 

Nuša Erjavec

Narsej Lackovič

Luka Bojanc
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m in osvojila zlato medaljo. Med Korsunovo in Nejo 
Filipič se je vrinila Evelise Tavares Da Veiga s Portu-
galske. Skočila je 13,81 m.

Zelo dobro so na univerzijadi nastopile ritmične 
gimnastičarke, ki so se v skupinski vaji uvrstile v 
finale. Pod vodstvo trenerke Olge Mancevič so na-
stopile: Sara Kragulj in Tamia Dulce Villca Šeme obe 
študentki Fakultete za šport, Zala Dornig, študentka 
Biotehniške fakultete ter Zoja Marija Ivančič in Kaja 
Purić, obe študentki Zdravstvene Fakultete. V kvali-
fikacijah so med najboljše ekipe prebile s šestim re-
zultatom. V finalu se je slovenska ekipa predstavila z 
dvema vajama. Najprej so nastopile v skupinski vaji 
z žogo, ki so jo izpeljale najbolje in prejele oceno 
19.100. To je zadoščalo za končno 5. mesto. 

Slovenske predstavnice ritmične gimnastike so se 
predstavile še v skupinski vaji s kiji in obroči. Po ne-
kaj manjših napakah so zadele 6. mesto. To je bil za 
dekleta v tej postavi zadnji skupni nastop, saj se jih 
bo večina posvetila študiju. V obeh disciplinah sku-
pinskih vaj so prepričljivo slavile Rusinje. 

Na 30. poletni univerzijadi so slovenski študentski 
šport zastopali še tenisači, plavalci, lokostrelci, telo-
vadci v športni gimnastiki in sabljači. Vsi so se potru-
dili po svojih najboljših močeh, a vidnejšega rezul-
tata, v močni mednarodni konkurenci niso dosegli.

Bronasta medalja Neje Filipič v troskoku je bila po 
štirih letih nova medalja za slovenski univerzitetni 
šport na univerzijadah. Zadnjo medaljo je na 28. 
univerzijadi v Guangjuju v Južni Koreji osvojila loko-
strelka Toja Černe, sedaj Ellison. 

Projekt 30. poletne univerzijade Neapelj 2019 so 
podprli: Fundacija za šport, Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport, Študentska organizacija Slo-
venije, Assistance Coris d.o.o., Nomago d.o.o., OKS-
-ZŠZ, ŠOU v Ljubljani, Fundacija Študentski tolar, 
UKOM, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, 
Visoka šola za varstvo okolja, Inštitut in akademija 
za multimedije, Fiziterapevtika in Fakulteta za zdra-
vstvo Angele Boškin.

Monika Podlogar

ekipna vaja ritmičnih gimnastičark

Veronika Domjan otvoritvena slovesnost



19

zgodilo se je

Leda Krošelj

Sara King

Urška ČavičTina Šafarič
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Neja Filipič, študentka Fakultete za farmacijo Uni-
verze v Ljubljani je na univerzijadi v Neaplju osvojila 
bronasto medaljo v troskoku. To je bila 100. medalja 
za slovenski univerzitetni šport na univerzijadah. 
24-letni Žirovki je uspelo na stopničke stopiti v disci-
plini, ki je bila do leta 2019 njena druga izbira. Zaradi 
dobrih rezultatov v troskoku bo skok v daljino neko-
liko na stranskem tiru. Leto 2020 bo povsem podre-
dila uvrstitvi na olimpijske igre v Tokiu, zato je s tem 
namenom razširila trenersko ekipo. Univerzijade se 
še vedno zelo rada spomni, veseli pa jo dejstvo, da ji 
na priprave in tekme ni potrebno več nositi študij-
skega gradiva, saj je, tudi z veliko pomočjo sošolcev, 
vse izpite naredila v rednih rokih. 

Kako gledaš na uspeh na univerzijadi v Neaplju 
2019, ko si v troskoku osvojila bronasto meda-
ljo, sedaj, ko je minilo nekaj mesecev?
Uspeh je bil velik in lahko rečem, da sem dosegla 
lep dosežek, kar je tudi lep uvod v olimpijsko leto, ki 
je pred nami. Po 3. mestu v troskoku na univerzijadi 

sem ugotovila, da imam precej realnih možnosti, da 
se prebijem na olimpijke igre v Tokio leta 2020, zato 
sem vse moje cilje podredila največjemu športne-
mu dogodku.  

S kakšnimi obeti si šla na tekmo na jug Italije?
V prvi vrsti sem želela dobro nastopiti. Pred uni-
verzijado sem si želel medaljo. Ker sem nastopila v 
dveh disciplinah, sem imela v ognju dve železi. Že-
lja je bila, da v vsaj eni disciplini posežem po dobri 
uvrstitvi. V skoku v daljino mi je za finale zmanjkalo 
zares zelo malo, v troskoku sem nastopila odlično in 
prišla do medalje. 

Še kdaj podoživiš dogajanje na stadion San Pao-
lo, kjer si osvojila 3. mesto na univerzijadi?
Takrat sem bila tako zbrana in osredotočena na tek-
mo, da bi sedaj težko še enkrat podoživela finale in 
vse skoke. A v spomin se mi je zelo vtisnilo doga-
janje po tekmi. Ko sem prejela medaljo in dvignila 
slovensko zastavo. To so res lepi spomini. 

Intervju NEJA FILIPIČ 

MEDALJA NA UNIVERZIJADI JI JE 
POKAZALA POT PROTI OI V TOKIU  
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Po navadi ste športniki na tekmovanjih vajeni 
samo družbe športnikov iz iste športne panoge. 
V Neaplju je bilo drugače.  Kako si se povezala s 
študenti iz ostalih športov?
Zanimivo je bilo spoznati tudi druge športnike, s ka-
terimi smo se precej pogovarjali kako potekajo nji-
hove tekme. Na kakšen način trenirajo in podobno. 
Družila sem se s plavalci, telovadkami, lokostrelci … 
in od njih izvedela veliko zanimivih stvari o določe-
nem športu, za katere prej nisem vedela. Tako velika 
druščina športnikov študentov iz različnih športov 
zares naredil univerzijado posebno. Vzdušje je bilo 
super in sama sem se počutila dobro med njimi. 
    
Kako si sicer doživela univerzijado v Neaplju z 
bolj sproščenega vidika? Športniki ste bivali na 
križarki, imeli ste kakšen dan za ogled mesta …
Bivanje na križarki se mi je zdela super ideja, še pre-
dem sem sploh prišla v Neapelj. Sam sem prvič do-
živela izkušnjo z bivanjem na tako veliki ladji. Tudi, 
če pogledam nazaj, se mi zdi to zelo zanimiva odlo-
čitev organizatorjev, zato jim izrekam vse pohvale. 
Verjetno še nekaj časa ne bi doživela podobne iz-
kušnje z bivanjem na križarki. Na ta način smo bili 
praktično vsi športniki skupaj. Veliko se je dogajalo 
na ladji.  

Kako se je po univerzijadi razvijala tvoja sezona 
2019?
Po univerzijadi sem odšla na ekipno evropsko pr-
venstvo v Varaždin, kjer smo se borili za napredova-
nje v viški kakovostni razred tekmovanja. Sicer sem 
tam že nastopala nekoliko poškodovana. Na enem 
od treningov sem si zvila gleženj in tako nisem bila 
povem pripravljena. Kljub temu sem se odločila na-
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stopiti na tem tekmovanju, da ne bi na cedilu pusti-
la svoje ekipe. Sicer rezultati niso bili po mojih že-
ljah. Vendar to je bilo precej pričakovano, ker nisem 
100 % trenirala. 

Kaj ti je uspeh na univerzijadi prinesel v karieri? 
Bronasta medalja na univerzijadi mi je dal potrdi-
tev, da lahko v troskoku dosežem še marsikaj. Bila 
sem nekako na prelomnici glede moje kariera. A ta 
rezultat me je motiviral, da se podam v težko pri-
pravljano obdobje pred olimpijskim igrami, ki bodo 
leta 2020 v Tokiu. 

Kakšne načrte imaš za prihodnjo sezono? 
Za naslednjo sezono je moj glavni cilj nastop na 
olimpijskih igrah v Tokiu. Zavedam se, da je glede 
na moje trenutno stanje v troskoku to povsem real-
no dosegljiv cilj. 

Leto 2019 je zate prineslo zanimiv preobrat. Iz 
skakalke v daljino si se preobrazila v tekmoval-
ko v troskoku. Kdaj in na kakšen način se je to 
zgodilo?
V bistvu se je med sezono 2019 pokazalo, da imam 
za doseganje vrhunskih rezultatov več možnosti pri 
troskoku kot pri skoku v daljino. Tako je prišla ta od-
ločitev o menjavi discipline povsem naravno. Am-
pak skoka v daljino ne bom povsem opustila, le da 
bo sedaj to moja druga disciplina.  

Do letos si trenirala pod vodstvom trenerke Saše 
Maraž. Se je tvoja ekipa za sezono 2020 kaj po-
večala, spremenila?
Poleg moje trenerke Saše Maraž sedaj sodelujem 
tudi s trenerjem Srđanom Đorđevićem. To je zame 
kar velika sprememba, a verjamem, da je bila to 
prava odločitev.  Komaj čakam, da se začnejo kazati 
rezultati našega skupnega dela.

Imaš kakšne cilje glede osebnih rekordov v obeh 
disciplinah za leto 2020?
Pri troskoku je norma za uvrstitev na olimpijske igre 
v Tokio 14,30 m. To je daljava, ki bi jo lahko povsem 
realno dosegla. Glede na to, da je bila do nedav-
nega moja prva disciplina skok v daljino, imam še 
precej rezerv pri tehniki troskoka. Napredujem lah-
ko v hitrosti pri zaletu, največ pa lahko pridobim 
pri tehniki, ki je nikoli nisem poglobljeno trenirala. 
Tukaj vidim veliko prostora za napredek. Poleg tega 
smo opravili podrobne meritve mišic, kjer smo ugo-
tovili, da imam še nekaj mišic, ki so za troskok zelo 
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pomembne, premalo razvitih. Sedaj, ko vem kje so 
moje glavne pomanjkljivost, bom poskušala napre-
dovati v zgoraj omenjenih stvareh in se maksimalno 
dobro pripraviti na prihajajočo sezono.

Si študentka Fakultete za farmacijo. Koliko po-
sluha imajo profesorji in celotna fakulteta, glede 
na to, da kot vrhunska športnica veliko treniraš?  
Na začetku mojega študija na Fakulteti za farmacijo 
ni bilo veliko posluha s strani fakultete in profesor-
jev. Res je, da sem si lahko prilagajala določene ob-
vezne vaje, a to je bilo tudi vse. Toda sedaj, ko pišem 
magistrsko nalogo  je zadeva bistveno lažja. Moja 
mentorica se mi zelo prilagaja in mi pomaga. Magi-
sterij delam takrat, ko imam čas.

Kako je usklajevati študijske obveznosti s tre-
ningi in športnimi obveznostmi? 
Od samega začetka sem morala zelo prilagajati štu-
dij in treninge. Kot sem omenila, je sedaj veliko lažje, 
saj magistrska naloga nima točno določenega datu-
ma ali ure, do katere je potrebno dokončati nalogo. 
Pri izpitih je drugače. Če bi imela še izpite, bi bilo bi-
stveno težje. V tistem obdobju, ko so bili izpitni roki, 
je bila tudi kakšna neprespana noč, potrebno je bilo 
veliko energije, da sem zmogla vse skupaj. Precej je 
bilo odrekanj. Ob koncu študijskega leta sem bila 
velikokrat zelo utrujena. Vendar sedaj, ko je to ob-
dobje za mano lahko rečem, da se je izplačalo. Vse 
se da, z veliko volje, truda in energije. 

Torej je bilo učno gradivo, zapiski in knjige veli-
kokrat ob tebi, ko si hodila na tekme in priprave?
Ja, res je. Velikokrat sem nosila zapiske s sabo in se 
učila na letalih, v hotelskih sobah. Sedaj se sotek-
movalci večkrat pošalijo, kje imam knjige, da bi se 
učila. Skozi celotno študijsko obdobje so mi izjemno 
pomagali sošolci. Obveščali so me o aktualnih zade-
vah in mi pošiljali zapiske. Brez njih bi bilo praktično 
nemogoče, da bi opravila vse izpite v rokih, tako kot 
mi je uspelo.    

Že kaj razmišljaš o svoji poklicni karieri v farma-
ciji? 
O poklicni karieri v farmaciji sem tudi že razmišlja-
la. A trenutno je zelo težko razvijati dvojno kariero, 
tako športno kot poklicno. Tako sem se za prihajajo-
če leto odločila, da vse podredim atletiki in treniram 
maksimalno ter ves trud in energijo vložil v športno 
kariero. Časa za odločitve o poklicni karieri imam še 
dovolj. To bo prišlo na vrsto po olimpijskih igrah v 
Tokiu. 
Študij na Fakulteti za farmacijo mi je dal zelo širok 
spekter znanj iz več področij.  Se pa želim izobraže-
vati tudi v kakšno drugo smer. Zanima je ekonomija. 
Sicer pa je odprtih še kar nekaj poti. Kam me bodo 
vodile v prihodnosti, bomo še videli.
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EVROPSKA UNIVERZITETNA 
PRVENSTVA 2019

Evropska univerzitetna športna zveza (EUSA) je v letu 2019 priredila 21 evropskih univerzitetnih prvenstev, 
kar je največ v celotni zgodovini. Na prvenstvih pa je sodelovalo več kot 3000 športnic in športnikov. Slo-
venski študenti so nastopili v 8 razločnih športih, tekmovali pa so v Lodzu, Portu, Olomucu in v Zagrebu. 
Dve prvenstvi pa sta bili tudi v Sloveniji, natančneje v Kopru, ki je gostil EUP v vaterpolu in odbojki na mivki.  

Evropsko univerzitetno prvenstvo  
v badmintonu, LODZ 2019
23. – 29. junija 2019

Ekipa Univerze v Mariboru (UM) je Slvoenijo za-
stopala na evropskem univerzitetnem prvenstvu 
v badmintonu, ki se odvija v poljskem Lodzu. Eki-
pa UM je opravila z ekipnim tekmovanjem, kjer so 
zasedli 15. mesto. V konkurenci 15 univerz iz vse 
Evrope je Univerzo v Mariboru zastopala ekipa v po-
stavi: Pia Karnet in Lea Križman, ki obe študirata na 
fakulteti Alma Mater Europea, Uroš Burjek, študent 
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in infor-
matiko ter Gregor Rihtarič, študent Ekonomsko-po-
slovne fakultete. Pri posameznikih je najboljše me-
sto osvojila Pia Karent, ki je bila deveta. Lea Križman, 
Uroš Burjek ter Gregor Rihtarič so izpadla v 1. krogu 
in osvojili končno 17. mesto. Končno 17. mesto so si 
Mariborčani priigrali tudi v igri mešanih dvojic. Za-
radi razlike v kakovosti v posameznih konkurencah 
in smole pri žrebu si igralci Univerze v Mariboru niso 
priigrali možnosti za vidne rezultate, a so kljub temu 
vsakič znova na igrišče stopili samozavestno in mo-
tivirano. 

Evropsko univerzitetno prvenstvo  
v odbojki na mivki, KOPER 2019 
23. – 29. junij 2019

Koper je v letu 2019 gostil kar dve evropski univerzi-
tetni prvenstvi. Na novih igriščih za odbojko na miv-
ki v Kopru je bilo izpeljano evropsko univerzitetno 
prvenstvo v odbojki na mivki. Organizatorjem je 
kljub poletnem terminu precej ponagajalo vreme, a 
so celotno prvenstvo pospravili pod streho. Največ 
veselja so si priigrali avstrijski športniki, ki so zmaga-
li tako v moški kot v ženski konkurenci. 
96 odbojkarjev in odbojkaric na mivki iz 24 evrop-
skih držav je kljub ekstremnim razmeram od po-
nedeljka zjutraj do petka po urniku odigrali vse 

Ekipa Univerze v Mariboru

finalisti EUP v odbojki na mivki
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predvidene dvoboje. Pri moških sta zmagala Peter 
Eglseer in Florian Schnetzer (University of Linz). Naj-
boljši slovenski par sta bila Matjaž Lobnik in Matija 
Primec, ki sta zastopala Univerzo v Mariboru, in sta 
zasedla končno 14. mesto. Predstavnika Univerze 
na Primorskem Luka Šteblaj in Jernej Pleša sta osvo-
jila 19. mesto. 
Izjemno napeto tekmo za prvo mesto smo videli 
tudi pri dekletih. Zlati medalji sta dobili Eva Pfeffer 
in Franziska Friedl (Wienna University) iz avstrijske 
prestolnice. Slovenija je imela dve ekipi. Univerza na 
Primorskem (Manca Rotar in Klara Kovačič) je zase-
dla 17. mesto, Univerza v Mariboru, ki sta jo zasto-
pali Kristina Kerbler in Karmina Sužnik pa je bila 22. 

Evropsko univerzitetno prvenstvo  
v vaterpolu, KOPER 2019
23. – 29. junij 2019

Tudi drugo evropsko univerzitetno prvenstvo, ki je 
bilo organizirano v Kopru, je bilo v istem terminu 
kot odbojka na mivki. Na kopališču Žusterna se je 
odvijalo EUP v vaterpolu. Prepričljivo so bili najbolj-
ši študenti Tehniške univerze iz Lodza, ekipa Univer-
za na Primorskem pa je osvojila 4. mesto.
Na bazenu v Žusterni so se v malem finalu za tre-
tje mesto pomerili domači vaterpolisti Univerze na 
Primorskem in igralci Rhine-Westphalia Institute of 
Technology Aachen. Na koncu so se brona veselili 
Nemci, ki so zmagali z 12:5 (2:2, 4:2, 4:0, 2:1). Primor-
ci so na tekmi nastopili zdesetkani, zato se niso mo-
gli enakopravno kosati z nasprotniki. Koprčani so v 
obrambi odigrali dobro, toda v napadu je zmanjko-
valo moči, odločilno razliko pa so nazadnje ustvarili 
uspešni nemški protinapadi.
V velikem finalu prvenstva sta se srečali moštvi 
Poslovne šole iz Budimpešte in Tehniške univerze 
Lodz. Poljaki so tekmo začeli ambiciozno in so finale 
proti Madžarom dobili zanesljivo. Bilo je 12:9 za štu-
dente Tehniške univerze iz Lodza.

Evropsko univerzitetno prvenstvo v 
orientacijskem teku, OLOMUC 2019 
21. – 26. julij 2019

V Olomucu na Češkem je bilo organizirano prvo 
evropsko univerzitetno prvenstvo v orientacijskem 
teku. Slovenijo oz. Univerzo v Ljubljani so zastopali 
trije študenti Fakultete za strojništvo. Petek Tušar, 
Simon Stanonik in Gregor Hvala so najboljšo uvrsti-
tev dosegli v sprint štafeti, ko so zasedli 8. mesto, 
na individualnih tekmah pa sta Simon Stanonik in 
Peter Tušar osvojila 38. mesto. Prvenstvo je bilo z vi-
dika konfiguracije prog precej zahtevno, saj so kraj- Ekipa Univerze v Ljubljani
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še tekme izpeljali po mestnem središču Olomuca, 
daljše razdalje pa v gozdu na hribu Velky Kosir, za-
hodno od Olomuca. Na programu EUP v orientaciji 
na Češkem so bile tri tekme: sprint, srednje razdalje 
in sprint štafete. Konfiguracije prog so se med sabo 
precej razlikovale. Na sprintu je bil med slovenski-
mi študenti najboljši Gregor Stanonik z 38. mestom, 
izmed 82 tekmovalcev. Na srednjih razdaljah je bil 
naš najhitrejši Peter Tušar, prav tako 38., v ekipni 
tekmi pa sta med 29 moškimi pari Gregor Stanonik 
in Simon Hvala zasedla odlično 8. mesto.

Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki 
3x3, PORTO 2019 
31. julij – 3. avgust 2019

Porto je uspešno organiziral 4. evropsko univerzite-
tno prvenstvo v košarki 3x3. Znova so bile v vrhu 
študentke Univerze v Ljubljani, ki so zasedle končno 
4. mesto. Maja Jakobčič, Ela Stergar, Urša Žibert in 
Eva Jamnik so se po uvrstitvi med 4 najboljše ekipe 
pomerile proti dvema ekipama, s katerima so igrale 
že v skupini, a sta bili tako portugalska ekipa iz Avei-
ra, kot nemška iz Goettingena boljši. Košarkarji Uni-
verze na Primorskem so osvojili končno 20. mesto. V 
četrtfinalni tekmi so košakrarice Univerze v Ljublja-
ni proti romunskim rivalkam zadnjih let že slavile 
zmago z 18:16 po podaljšku, potem ko so čudežno 
prišle do podaljška. Po posredovanju vodstva tek-
movanja in ponovitvi podaljška so se ljubljanske 
študentke razigrale in dobesedno »odpihnile« svoje 
romunske vrstnice in tekmo dobile s končnih 21:16. 
V polfinalu so se merili z ekipo Univerze v Aveiru, a 
izgubile predvsem zaradi precej spornih sodniških 
odločitev v korist Portugalk. V tekmi za tretje me-
sto so študentke Univerze v Ljubljani poskušale vse, 
da bi se zoperstavile fizično močnejšim Nemkam, 
vendar tudi drugič na prvenstvu so bile nasprotnice 
boljše in tako so Predstavnice UL na koncu osvojile 
dobro četrto mesto.
Primorski študentje so v svoji predtekmovalni sku-
pini B tudi z obilico smole (proti neposrednemu tek-
mecu za preboj v osmino finala so izgubili s točko 
razlike) osvojili 5. mesto in se tako zadnji tekmovalni 
dan podajajo v boj za razvrstitev od 17. – 20. mesta. 
V boju za 19. mesto so jih z 21: 13 premagali štu-
dentki ekipe Tehnološkega inštituta iz Izraela. Re-
alno gledano bi se tudi ob srečnejšem razpletu na 
letošnjem prvenstvu težko vključili v boj za najvišja 
mesta. V moški konkurenci so zlato medaljo osvojili 
litovski študenti z Vytautas Magnus University, ki so 
v finalu premagali domačo Univerzo iz Porta.

Ekipa Univerze v Ljubljani
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Evropsko univerzitetno prvenstvo  
v borilnih športih, ZAGREB 2019 
31. julij – 3. avgust 2019

V Zagrebu je Evropska univerzitetna športna zveza 
(EUSA) organizirala kar tri evropska univerzitetna pr-
venstva pod skupnim imenom EUP v borilnih špor-
tih. Slovenski Univerzi je zastopalo 12 športnikov. 

KARATE
Karete je bil na EUP v borilnih športih najbolj zasto-
pan slovenski šport. Nastopilo je 8 tekmovalcev, ki 
so zastopali Univerzo v Ljubljani in dva tekmovalca, 
ki sta tekmovala za Univerzo v Mariboru. Največjo 
univerzitetno središče v Sloveniji so zastopali Tit Pri-
možič, Jaka Taler, Denis Gorenc, Barbara Habrl, Alja 
Kurbegović in Kiti Smiljan. Za Univerzo v Mariboru 
pa sta se borila Patrik Škrabin in Maša Simonič. De-
nis Gorenc je po mnenju vodje odprave in trenerja 
Matije Matijeviča v Zagrebu pokazal največ. Boril se 
je z enim najzahtevnejših možnih nasprotnikom, 
Italijanom, ki nastopa na tekmovanjih najvišjega ni-
voja. Skozi borbo je pokazal, da ga lahko premaga 
in lahko naredi vrhunski rezultat, ampak sodniške 
odločitve niso bile v njegovo korist. Večina karate-
istov je izgubilo na prvih dvobojih in se tako niso 
prebili v nadaljnje tekmovanje. 

JUDO 
Judoisti so bili na EUP v borilnih športih trije: Tina 
Pestotnik, študentka Fakultete za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, UL, Grega Novak, študent Fakulte-
te za šport, UL in Luka Dedič, študent Fakultete za 
računalništvo in informatiko, UL, ki je s 7. mestom 
osvojili najboljšo uvrstitev naših študentov. Tekmo-
valci v judu so nastopili v konkurenci 126 univerz iz 
23 držav. Kljub dobrim borbam vseh treh tekmoval-
cev, je edino uvrstitev dosegel Luka Dedić iz Judo 
kluba Golovec, v kategoriji do 90kg. Do borbe za 
medalje mu je namreč zmanjkalo le malo športne 
sreče. Tekmovanje je zaključil na 7. mestu. Tina Pe-
stotnik iz Judo kluba Sokol Ljubljana in Grega No-
vak iz TVD Partizan Ljutomer, sta žal izgubila boje v 
predtekmovanju in ostala brez uvrstitev. 

KICKBOXING
V kickboxingu je Univerzo v Ljubljani zastopal Urh 
Oset, ki je edini tekmoval v kickboxingu. V katego-
riji do 74 kg je izpadel v 1. krogu tekmovanja. Na 
Evropskem univerzitetnem prvenstvo v kickboxin-
gu, so sodelovali 203 tekmovalci iz 101 univerze, iz 
19 držav. Nastopali so v disciplinah: point fighting, 
light kontakt in K1. Slovenske barve je zastopal Urh 
Oset, študent Univerze v Ljubljani, sicer pa član Klu-
ba borilnih veščin Sevnica, ki je v prvem kolu tek-
movanja, v disciplini light kontakt izgubil proti Jo-
vanu Stevanoviču iz Srbije in ostal v drugi polovici 
uvrščenih na tekmovanju. 

ekipa karateistov UL in UM

Urh Oset s trenerjem in predsednikom Zveze



28

zgodilo se je

CURLING 
Ljubljana, 5. in 12. november 2018

V Ledni dvorani Zalog v Ljubljani je bilo organizira-
no 6. državno univerzitetno prvenstvo v curlingu 
za študijsko leto 2018/19, ki je potekalo 5. in 12. 
novembra 2018. Na prvenstvu se je preizkusilo 20 
študentskih moštev, ki so štela 4 do 5 tekmovalcev. 
V ponedeljek, 5. novembra 2018, se je odvijal sku-
pinski del tekmovanja, na katerem so se v petih sku-
pinah medsebojno pomerila štiri moštva. Najboljši 
dve ekipi iz vsake skupine sta se uvrstili v drugi del 
tekmovanja. Izločilni boji so potekali drugi tekmo-
valni dan, v ponedeljek, 12. novembra 2018, ko se 
je 10 najboljših ekip borilo za najvišja mesta. Zma-
govalci so postali študenti Fakultete za šport, ki so 
v finalu premagali Autsajderje (Fakulteta za strojni-
štvo, UL).

DRŽAVNA UNIVERZITETNA 
PRVENSTVA 2018/2019

FINALE: 
Fakulteta za šport - Autsajderji 7:2  

za 3. mesto   
FGG Cunami - 2-metilpropanol 5:2

za 5. mesto  
The Stoners – Curl 0:3  

za 7. mesto 
Kamenčkovi - Ledeni štirje 5:0   
 
KONČNI VRSTNI RED:
1. FAKULTETA ZA ŠPORT (Univerza v Ljubljani)
2. AUTSAJDERJI (Univerza v Ljubljani)
3. FGG CUNAMI (Univerza v Ljubljani)
4. 2-METILPROPANOL (Univerza v Ljubljani)
5. CURL (Univerza v Ljubljani)
6. THE STONERS (Univerza v Mariboru)
7. KAMENČKOVI (Univerza v Ljubljani)
8. LEDENI ŠTIRJE (Univerza v Ljubljani)
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ŠAH
Ljubljana, 29. november 2018

Študentski kampus v Ljubljani je v četrtek, 29. 11. 
2018 gostil državno univerzitetno prvenstvo v šahu 
2018/19, na katerem so se udeleženci borili za na-
slov državnega univerzitetnega prvaka. Na tekmo-
vanju je sodelovalo 50 udeležencev, med drugim 
tudi tri članice in član državne reprezentance. Za 
tokratno prvenstvo je bila značilna zelo močna kon-
kurenca med mladimi šahisti, nastopilo je več tek-
movalcev kot leto prej. Čeprav so bile razlike v kva-
liteti med najboljšimi igralci in tistimi s spodnjega 
dela lestvice zelo velike, pa smo bili priča tudi posa-
meznim partijam, ki so jih dobili slabše postavljeni 
igralci. V kategoriji študentov je slavil Jernej Sku-
hala, pri študentkah je bila najboljša Špela Orehek, 
med amaterji pa je največ znanja in taktike pokazal 
Miha Šlebir. 

Rezultati DUP v ŠAHU 2018/19:

Tekmovalna kategorija, študenti 
1. Jernej Skuhala (Višja strokovna šola ŠC Ptuj)
2. Boris Markoja (Fakulteta za farmacijo,UL)
3. Aljoša Tomazini (Medicinska fakulteta, UL)

Tekmovalna kategorija, študentke 
1. Špela Orehek (Fakulteta za matematiko in fizi-

ko, UL)
2. Laura Unuk (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL)
3. Teja Vidic (Medicinska fakulteta, UL)

Amaterska kategorija 
1. Miha Šlebir (Fakulteta za družbene vede, UL)
2. Jure Hanželič (Medicinska fakulteta, UM)
3. Tadej Poljanšek (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL)
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SABLJANJE
Velenje, 19. 1. 2019 

V soboto, 19. januarja 2019, je SUSA v sodelovanju 
s Sabljaško zvezo Slovenje priredila državno uni-
verzitetno prvenstvu v sabljanju. Prvenstvo je bilo 
organizirano drugo leto zapored, tudi tokrat pa so 
se sabljači in sabljačice zbrali v OŠ Šalek, v Velenju. 
Udeležba, v primerjavi s prvim prvenstvom, je bila 
bistveno številčnejša, saj je tekmovalo 19 sablja-
čev in sabljačic. Vzporedno z univerzitetnim prven-
stvom je potekalo tudi državno prvenstvo za kadete 
in mladince v sablji in meču. Študentke in študentje 
so tekmovali v treh orožjih. Meču, sablji in floretu. 
Zanimanje za prvenstvo je bilo med sabljači pre-
cejšnje, saj so bili najboljši z državnega univerzite-
tnega prvenstva izbrani za nastop na univerzijadi v 
Neaplju 2019.

REZULTATI državnega univerzitetnega 
prvenstva v sabljanju:

FLORET (M) 
1.  Luka Starc (Fakulteta za šport, UL, ŠD Tabor)
2.  Luka Mravljak (Strojna fakulteta, UM, SK Rudolf 

Cvetko)
3.  Lovro Fijavž Bačovnik (Fakulteta za šport, UL, SK 

Rudolf Cvetko)
3.  Tim Trstenjak (Medicinska fakulteta, UM, ŠD Ta-

bor)

FLORET (Ž) 
1.  Klara Korenčan (Biotehnična fakulteta, UL, ŠD 

Tabor)
2.  Čila Berden (Akademija za likovno umetnost, 

UL, SK Duel Tabor)
3.  Kristina Drusany Starič (Medicinska fakulteta, 

UL, ŠD Tabor)
3.  Tina Šafarič (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL, SK Rudolf Cvetko)

SABLJA (M) 
1.  Daniil Bubko (Fakulteta za šport, UL, Šport Ak-

tiv Kamnik)
2.  Lovro Fijavž Bačovnik (Fakulteta za šport, UL, SK 

Rudolf Cvetko)
3.  Luka Košmerl (Naravoslovnotehniška fakulteta, 

UL, ŠD Tabor)
3.  Aleksander Učakar (Naravoslovnotehniška fa-

kulteta, UL, ŠD Tabor)

SABLJA (Ž) 
1.  Anamarija Šuštaršič (Pedagoška fakulteta, UL, 

Šport Aktiv Kamnik)
2.  Klara Korenčan (Biotehnična fakulteta, UL, ŠD 

Tabor)
3.  Kristina Drusany Starič (Medicinska fakulteta, 

UL, ŠD Tabor)

MEČ (M) 
1.  Koman Robert (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL, ŠD Tabor)
2.  Jure Mravljak (Fakulteta za elektrotehniko, raču-

nalništvo in informatiko, UM, SK Rudolf Cvetko)
3.  Luka Mravljak (Strojna fakulteta, UM, SK Rudolf 

Cvetko)
3.  Lovro Fijavž Bačovnik (Fakulteta za šport, UL, SK 

Rudolf Cvetko)

MEČ (Ž) 
1.  Eva Jeza (Fakulteta za vedah o zdravju, UP, SK 

Ljubljana)
2.  Kristina Drusany Starič (Medicinska fakulteta, 

UL, ŠD Tabor)
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BILJARD 
Nova Gorica, 20. 3. 2019

V Centru MagmaX v Novi Gorici je v sredo, 20. 3. 
2019 potekal finalni del državnega univerzitetne-
ga prvenstva v biljardu. Najboljših 16 študentov iz 
kvalifikacijskih turnirjev se je pomerilo za naslov dr-
žavnega univerzitetnega prvaka v študijskem letu 
2018/19. Zmagal je Aljoša Roškar, študent Fakultete 
za strojništvo, Univerze v Mariboru, ki je v tesnem 
finalu, s 5:3, ugnal študenta Pedagoške fakultete, 
Univerze v Ljubljani, Klemna Šoraka. Na tretje me-
sto se je uvrstil Milan Nikolič, študent Fakultete za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnolo-
gije (FAMNIT), Univerze na Primorskem. 

KONČNI VRSTNI RED: 
1.  Aljoša Roškar (Fakulteta za strojništvo, UM)
2.  Klemen Šorak (Pedagoška fakultete, UL)
3.  Milan Nikolič (Fakulteta za matematiko, naravo-

slovje in informacijske tehnologije , UP)
3.  Žan Kaplan (Fakulteta za management, UP)
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NAMIZNI TENIS 
Maribor, 27. 3. 2019

V športnem parku Tabor, v Marioboru je Slovenska 
univerzitetna športna zveza v sodelovanju z uni-
verzitetno športno zveza Maribor – Zdrava zabava 
organizirala državno univerzitetno prvenstvo (DUP) 
v badmintonu. Namizni tenis je bil zelo izenačen, 
saj so se med sabo merili nekdanji mladinski re-
prezentanti in tekmovalci, ki se med sabo zelo do-
bro poznajo. Pri moških sta se v izenačenem finalu 
pomerila Erik Paulin, študent Medicinske fakultete, 
Univerze v Ljubljani in Tilen Cvetko, študent Filozof-
ske fakultete, Univerze v Ljubljani. Zmage se je ve-
selil Erik Paulin s 3:0. Tudi dvoboj za 3. mesto je bil 
precej izenačen.  Luka Norčič,  študent Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT), Univerze v 
Ljubljani, je premagal študenta Ekonomsko poslov-
ne fakultete, Univerze v Mariboru, Damjana Zeljka z 
rezultatom 3:2.
Pri ženskah smo videli dvoboje v eni skupini. Najbo-
lje sta se odrezali Ana Tofant in Špela Trelec, ki sta se 
uvrstili v finale. Ana Tofant, študentka Filozofske fa-
kultete, Univerze v Ljubljani, je bila od nasprotnice 
boljša že v skupinskem delu, tudi v finalu ji je Špela 
Trelec, študentka Ekonomske šole Novo mesto, tež-
ko sledili in je še drugič v dnevu izgubila z 0:3.

FINALE: 
Ana Tofant - Špela Trelec 3:0 (11:8, 11:5, 11:8)

KONČNI VRSTNI RED (Ž)  
1.  Ana Tofant (Filozofska fakulteta, UL) 
2.  Špela Trelec (Ekonomska šola Novo mesto, VSŠ) 
3.  Tamara Pavčnik (FŠ, UL) 4. Kaja Okorn (Biotehni-

ška fakulteta, UL)

FINALE: 
Erik Paulin - Tilen Cvetko 3:1 (11:8, 12:10, 7:11, 11:8)

KONČNI VRSTNI RED (M)  
1.  Erik Paulin (Medicinska fakulteta, UL) 
2.  Tilen Cvetko (Filozofska fakulteta, UL) 
3.  Luka Norčič (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL)

Erik Paulin

najboljše tri študentke v namiznem tenisu

najboljši trije študenti v namiznem tenisu
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TENIS 
Maribor, 27. 3. 2019

Del državnega univerzitetnega prvenstva v igrah z 
loparji je bil tudi tenis. Sodelovalo je 16 tekmovalk 
in tekmovalcev. Pri ženskah so se študentke pome-
rile vsak z vsako. Prepričljivo se je zmage veselila 
študentka Pedagoške fakultete, Univerze v Maribor, 
Barbara Beliš, ki je oba dvoboja dobila precej prepri-
čljivo. Na 2. mesto se je uvrstila Metka Novak, štu-
dentka Fakultete za humanističen študije, Univerze 
na Primorskem, tretja pa je bila Urša Domajnko, štu-
dentka ECM Alma Mater Europaea.
Pri moških je bilo velik napetih dvobojev, še pose-
bej v zaključku turnirja, ko smo videli dva zelo ize-
načena dvoboja. V prvem polfinalu je Gašper Bezjak 
odpravil Matica Sotlerja, ki se je v boju za 3. mesto 
meril proti Benjaminu Belišu. Od samega začetka 
sta bila nasprotnika ves čas izenačena. Igrala sta na 
dva dobljena niza do 4, oba pa sta se končala v tai 
breaku s 5:4 (6:0) in 5:4 (10:8). Tretjega mesta se je 
veselil Beliš, ki je tako dopolnil družinsko zbirko me-
dalj in sestrini zlati dodal svojo bronasto medaljo.
Veliki finale je minil v znamenju prijateljev in klub-
skih soigralcev. Tino Kovačič, ki je v polfinalu izločil 
Benjamina Beliša, se je pomerili proti Gašperju Bez-
jaku. Glede na pretekel medsebojne dvoboje smo 
pričakovali izenačen obračun. Že uvodne igre so po-
kazale, da je vsaka točka in odvzem servisa naspro-
tniku lahko že odločilna. V 1. nizu je bil uspešnejši 
Tino Kovačič, študent FKKT, Univerze v Ljubljani, ki 
je slavil s 4:2. Drugi niz je pripadel Bezjaku, a šele po 
osmih igrah. Bilo je 5:3. V skrajšanem 3. nizu sta na-
sprotnika igrala do 10. Bolj zbran je bil Kovačič, ki je 
Bezjaka, študenta DOBA fakultete, premagal z 10:6.

FINALE: 
Barbara Beliš - Metka Novak 9:1 

KONČNI VRSTNI RED (Ž) 
1.  Barbara Beliš (Pedagoška fakulteta, UM)
2.  Metka Novak (Fakulteta za humanistične študi-

je, UP)
3.  Urša Domajnko (ECM Alma Mater) 

FINALE:
Tino Kovačič - Gašper Bezjak 4:2, 3:5, 10:7
 
KONČNI VRSTNI RED (M) 
1.  Tino Kovačič (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UM)
2.  Gašper Bezjak (DOBA fakulteta)
3.  Benjamin Beliš (Fakulteta za energetiko, UM)

najboljši igralki na DUP v tenisu

najboljša igralca na DUP v tenisu

Tino Kovačič

Barbara Beliš
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BADMINTON 
Maribor, 27. 3. 2019

Zaradi podobnega števila prijav so tekmovalci na 
državnem prvenstvu v badmintonu končali po-
dobno hitro kot igralci namiznega tenisa. Ženske 
so igrale vsaka z vsako pri moških pa je bil najprej 
odigran skupinski del, ki je izluščil polfinaliste in 
kasneje finalista. Pri študentkah se je naslova dr-
žavne univerzitetne prvakinje veselila Lea Križ-
man, študentka ECM Alma Mater Europaea, ki je 
v finalu premagala Dorino Kiralj, študentko Fakul-
tete za humanističen študije, Univerze na Primor-
skem. Tudi v drugem medsebojnem obračunu je 
bila Lea boljša z 2:0 (21:12, 22:20). 

V moški konkurenci v badmintonu so študenti naj-
prej igrali skupinski del, ki je določil vse štiri polfi-
naliste. Že v prvem delu tekmovanja je največ zna-
nja pokazal Uroš Burjek, študent Fakultete za elek-
trotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze 
v Mariboru. V polfinalu je bil prepričljivo boljši od 
Matica Slatinka (FVZ, Univerza na Primorskem), ki 
mi je pustil samo 8 točk, v velikem finalu pa je bil 
na izenačenem dvoboju za las boljši od Matica Lin-
driča, študenta Fakultete za strojništvo, Univerze v 
Ljubljani, ki ga je Burjek premagal že v skupinskem 
delu. Finale se je zaključil z zmago Burjeka z 21:19 
in 21:19. V boju za 3. mesto je bil Gregor Rihtarič, ki 
študira na Ekonomsko poslovni fakulteti, Univerze 
v Mariboru. boljši od Primož Slatinka.

FINALE: 
Lea Križman - Dorina Kiralj 2:0 (21:12, 22:20)

KONČNI VRSTNI RED (Ž) 
1.  Lea Križman (ECM Alma Mater Europaea) 
2.  Dorina Kiralj (Fakulteta za humanistične študije, 

UP)
3.  Nina Klobas (Fakultete za matematiko, naravo-

slovje in informacijske tehnologije, UP)

FINALE: 
Uroš Burjek - Matic Lindič 2:0 (21:19, 21:19)  

KONČNI VRSTNI RED (M) 
1.  Uroš Burjek (Fakulteta za elektrotehniko, raču-

nalništvo in informatiko, UM) 
2.  Matic Lindič (Fakulteta za strojništvo, UL) 
3.  Gregor Rihtarič (Ekonomsko poslovna fakulteta, 

UM)

Lea Križman

najboljši igralci na DUP v badmintonu



35

zgodilo se je

OLIMPIJSKO DVIGANJE UTEŽI 
Ljubljana, 30. 3. 2019

Na Kodeljevem v Ljubljani je bilo 30. 3. 2019 držav-
no univerzitetno prvenstvo v olimpijskem dviganju 
uteži. Študentke in študenti so nastopili v 9 različ-
nih kategorijah. Pri ženskah smo dobili štiri prvaki-
nje, pri moških se je zmage veselilo pet dvigovalcev 
uteži. Skupno je nastopilo 13 študentk in študentov. 
Nika Rejc in Jure Škedelj sta v svojih kategorijah do-
segla nova članska državna rekorda. Slovenska uni-
verzitetna športna zveza je v sodelovanju z Zvezo 
olimpijskega dviganja uteži Slovenije organizirala 
tekmovanje, ki je bilo izvedeno v večnamenski dvo-
rani na Kodeljevem. Poleg študentskega prvenstva 
je bilo organizirano tudi državno prvenstvo za kade-
te in mladince. Pri študentkah je v kategoriji do 55 
kg prvo mesto osvojila Nika Rejc, študentka Fakulte-
te za šport, Univerze v Ljubljani. V disciplini olimpij-
ski biatlon, kjer štejeta rezultata v disciplinah poteg 
in sunek, je skupno dvignila 125 kg in postavila nov 
slovenski članski rekord v svoji kategoriji. Absolutno 
je največ kilogramov dvignil  Jure Škedelj, študent 
Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki je na 
DUP v olimpijskem dviganju uteži dvignil 287 kg in 
postavil slovenski članski državni rekord v kategoriji 
do 109 kg v disciplini olimpijski biatlon.

KONČNI VRSTNI RED (M): 

do 67 kg  
1.  Rok Popit (Fakulteta za šport, UL) 

do 81 kg  
1.  Tim Mušič (Fakulteta za strojništvo, UL)  

do 89 kg 
1. Gregor Guld (Fakulteta za šport, UL) 
2.  Florjan Božič (Fakulteta za šport, UL) 
3.  Miha Dolenec (Fakulteta za šport, UL)  

do 96 kg  
1.  David Poredoš (Fakultete za vede o zdravju, 

UP)  

do 109 kg  
1.  Jure Škedelj (Medicinska fakultete, UL) 
2.  Janez Kalan (Fakulteta za strojništvo, UL)  

KONČNI VRSTNI RED (Ž): 

do 55 kg 
1.  Nika Rejc (Fakulteta za šport, UL)  

do 64 kg 
1.  Neža Ribarič (Lancaster University, VB)  

do 76 kg  
1.  Rebeka PEČJAK (Fakultete za vede o zdravju, 

UP) 
2.  Nina POREDOŠ (Fakultete za vede o zdravju, UP)  

nad 81 kg 
1.  Katja Rozman (Fakulteta za dizajn, UP)
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STRELSTVO  
Železniki, 17. 4. 2019

V Železnikih je bilo, 17. 4. 2019 državno univerzite-
tno prvenstvo v streljanju. Dobili smo štiri univer-
zitetne prvake, ki so dosegli zavidljive rezultate na 
državni ravni. V disciplini zračna pištola, 10m je pri 
ženska slavila Jagoda Tkalec, študentka FDV, pri mo-
ških je bil najuspešnejši Sašo Stojak, študent Akade-
mije za multimedije. V disciplini zračna puška, 10m 
je bil najnatančnejši Nejc Klopčič iz Fakultete za ra-
čunalništvo in informatiko, najboljši rezultat dneva 
pa je postavila prvakinja v ženski kategoriji Urška 
Kuharič (Pedagoška fakulteta, UM), ki je zadel 629,0 
krogov.

Na državnem univerzitetnem prvenstvu v streljanju 
je nastopili 14 strelcev in strelk iz 13 različnih višje- 
in visokošolskih zavodov. Strelci s puškami so bili s 
pogoji tekmovanja zelo zadovoljni, tekmovalci s pi-
štolo pa so imeli nekaj težav s svetlobo.

KONČNI VRSTNI RED: 

zračna pištola 10m 
Ženske:
1.  Jagoda TKALEC (Fakulteta za družbene vede, UL)

Moški:
1.  Sašo STOJAK (Inštitut in akademija za 

multimedije, LJ)
2.  Jože ČEPAR (Višja šola ŠC PET, LJ)
3.  David ROŽMAN (Fakulteta za strojništvo, UL)

zračna puška 10m 
Ženske:
1.  Urška KUHARIČ (Pedagoška fakulteta, UM)
2.  Klavdija JEROVŠEK (Pedagoška fakulteta, UL)
3.  Suzana LUKIČ (Višja strokovna šola za kozmetiko 

Ljubljana)

Moški:
1.  Nejc KLOPČIČ (Fakulteta za računalništvo in 

informatiko, UL)
2.  Erik KANDARE (Fakulteta za družbene vede, UL)
3.  Domen JARNI (Fakulteta za strojništvo, UL)
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ORIENTACIJSKI TEK 
Ljubljana, 15. 5. 2019

15. 5. 2019 je bilo na Rožniku v Ljubljani izpeljano 
državno univerzitetno prvenstvo v orientacijskem 
teku. Kljub slabemu vremenu se je zbralo lepo šte-
vilo nastopajočih. V tekmovalnih kategorijah je pri 
moških slavil Peter Tušar, študent Fakultete za stroj-
ništvo, UL, pri ženskah Nuša Jeram, študentka Fa-
kultete za šport, Univerze v Ljubljani. V rekreativnih 
kategorijah je bila pri študentkah najhitrejša Klara 
Merše, pri študentih pa Mitja Šadl. Med zaposlenimi 
je bil že drugo leto zapored najboljši dr. Dušan Pe-
trovič. Čeprav je med tekmovanjem ves čas deževa-
lo je bil osip tekmovalcev, ki so startali na tokratnem 
DUP v orientacijskem teku, zelo majhen. V cilj je z 
rezultatom prišlo  97 tekmovalcev. V tekmovalni 
kategoriji je bila proga dolga 4540 m. Potekala je 
po ljubljanskem Rožniku s startom in ciljem pri Hali 
Tivoli.

NAJBOLJŠI po kategorijah: 

študentke, tekmovalna kategorija 
1.  Jeram Nuša (Fakulteta za šport, UL) 52:42
2.  Arh Tina (Fakulteta za matematiko in fiziko, UL)
3.  Ravnikar Monika (Pedagoška fakulteta, UL)

študenti, tekmovalna kategorija 
1.  Tušar Peter (Fakulteta za strojništvo, UL) 38:32
2.  Stanonik Simon (Fakulteta za strojništvo, UL)
3.  Hvala Gregor (Fakulteta za strojništvo, UL)

študentke, rekreatina kategorija 
1.  Merše Klara (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL) 37:23
2.  Žvokelj Liza (Fakulteta za šport, UL) 
3.  Ratkajec Ana (Fakulteta za šport, UL) 

študenti, rekreativna kategorija 
1.  Šadl Mitja (Fakulteta za matematiko in fiziko, 

UL) 24:18
2.  Smole Aljaž, Fakulteta za šport, UL) 
3.  Golob David, Fakulteta za šport, UL) 

zaposleni 
1.  Petrovič Dušan (Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo, UL) 52:34
2.  Osterman Natan (Fakulteta za matematiko in 

fiziko, UL)   
3.  Agrež Vid (Fakulteta za strojništvo, UL)
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KOŠARKA 
Ljubljana, 20. 5. 2019

V ponedeljek, 20. 5. 2019 je bilo v Hali Tivoli državno 
univerzitetno prvenstvo v košarki. Za naslov prvaka 
sta se pomerili ekipi Univerze v Ljubljani in Univerze 
na Primorskem. Po napetem in zanimivem 1. polča-
su, so zaradi boljše fizične pripravljenost v nadalje-
vanju tekem večjo razliko naredili študenti Univerze 
v Ljubljani, ki so srečanje mirno pripeljali do konca 
in slavili z 81:71. Pri zmagovalcih je bil najboljši Ga-
šper Jordan Rojko, ki je zbral 13 točk. Najboljši pri 
Primorcih pa je bil Simon Tratnik z 19 točkami.

KONČNI REZULTAT: 

Univerza na Primorskem - Univerza v Ljubljani  
71:81 (34:49)

Strelci za UL: Jordan Rojko 13, Sajevic 12, Vinazza 
10, Ribnikar in Fižuleto 9, Košir 8, Savič in Pristovnik 
6, Jakovina in Butala 4;

Strelci za UP: Tratnik 19, Volk 15, Miličević 10, 
Petrič 8, Boroja 7, Habulin 6, Klepač 4, Kosin 2;
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BOKS 
Ljubljana, 20. 5. 2019

V Ljubljani, na Študentskem kampusu je bilo 20. 5. 
2019 organizirano Odprto prvenstvo Študentskega 
kampusa in državno univerzitetno prvenstvo v bo-
ksu. V ringu na prostem smo videli 8 borb, od tega 
so tri štele za naslove državnih univerzitetnih prva-
kov. V kategoriji do 69 kg je zmagal Jernej Knific, v 
kategoriji do 75 kg je bilo najboljši Rok Zdolšek, v 
najtežji kategoriji prvenstva, do 81 kg, pa je slavil 
Kevin Dornik. Slovenska univerzitetna športa zve-
za je organizirala Odprto prvenstvo Študentskega 
kampusa in državno univerzitetno prvenstvo v bo-
ksu. Izvajalec tekmovanja je bil FCL – Fight club Lju-
bljana, ki je na Študentskem kampusu drugo leto 
zapored pripravil boksarsko tekmovanje pod milim 
nebom.

KONČNI VRSTNI RED:

kategorija do 69 kg 
1.  Jernej Knific (Fakulteta za računalništvo in 

informatiko, UL)
2.  Jakob Kosmač (Fakulteta za organizacijske vede, 

UM)

kategorija do 75 kg 
1.  Rok Zdolšek (Višja strokovna šola Celje, 

strojništvo)
2.  Timotej Markuš (Višja strokovna šola ŠC PET)
3.  Matic Okorn (Filozofska fakulteta, UL)

kategorija do 81 kg 
1.  Kevin Dornik (Višja strokovna šola ŠC Celje) 
2.  Luka Mejač (Fakulteta za družbene vede, UL)
3.  Nik Poličar (Fakulteta za organizacijske vede, 

UM)
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TRIATLON 
Ankaran, 25. 5. 2019

25. 5. 2019 je bilo na MNZ plaži na Debelem Rtiču, 
v sklopu prireditve Športni svet, državno univer-
zitetno prvenstvo (DUP) v triatlonu. Udeleženci 
so tekmovali v disciplini sprint (750 m plavanja, 
18 km kolesarjenja in 5 km teka). Pri ženskah je 
bila najhitrejša Maruša Klemenc, študentka Me-
dicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, pri mo-
ških pa je zmagal Domen Obreza, študent Fa-
kultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru. 
Pri študentih smo spremljali klubski obračun za 
zmago, saj so vsi tekmovalci prihajali iz TK Trisport 
Kamnik. Pri plavanju je bil najuspešnejši Domen 
Obraza, ki je zasledovalce v svoji kategoriji za sabo 
pustil za slabih 40 sekund. Na kolesu ni bil najhitrej-
ši, a je klub temu v menjali prostor za drugo menja-
vo prišel prvi. V teku je bil Obreza znova najhitrej-
ši in je v cilj pritekel s končnim rezultatom 59:19. 
Maruša Klemenc si je lepo prednost v svoji katego-
riji priplavala že v prvi disciplini, ko je bila od na-
sprotnice hitrejša za dobre 4 minute. Tudi na kole-
su je vozila konstantno in za 18-kilometrsko progo 
porabila dobre pol ure. V teku je zanesljivo zadržala 
prednost in v cilj pritekla s skupnim časom ene ure 
4 minut in 14 sekund.

KONČNI VRSTNI RED:

ženske 
1.  Maruša Klemenc (Medicinska fakulteta, UL) 
2.  Ana Šumah (Medicinska fakulteta, UM)

moški 
1.  Domen Obreza (Fakulteta za varnostne vede, 

UM) 
2.  Žiga Podbevšek (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL) 
3.  Jan Lipovšek (Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, UL)
4.  Jaka Gerič (Fakulteta za strojništvo, UM) 

najboljši tekmovalci DUP v triatlonu
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FUTSAL
Maribor, 30. 5. 2019

V dvorani Vrbanska, v Mariboru se je odvijalo držav-
no univerzitetno prvenstvo v futsalu/dvoranskem 
nogometu. Tradicionalno so vsa tri univerzitetna 
središča pripeljala svoje ekipe. Prvi dvoboj sta od-
igrali ekipi Univerze na Primorskem in Univerze v 
Ljubljani. Tekma je bila precej enosmerna, saj so 
imeli ljubljanski študenti boljšo ekipo. Srečanje se 
je končalo s 5:1 za Univerzo v Ljubljani. Sledil je 
tekma, ki je ponudila veliko drame. Pomerila sta se 
lanska finalista: Univerza v Mariboru proti Univerzi v 
Ljubljani. Tekma je bila zelo napeta, borbena in tak-
tična. Ljubljančani so povedli z 1:0 šele v zaključku 
drugega polčasa. Mariborčani so vse sile usmerili v 
napad in v zadnjih sekundah izsilil prekršek naspro-
tne ekipe. To je pomenilo, da je imela ekipa UM ka-
zenski strel, ki so ga uspešno izvedli. Tako se je redni 
del končal z 1:1, sledili so kazenski streli. Več mirnih 
živcev in natančnosti so zmogli igralci Univerze v 
Mariboru in slavili s 3:2. Na zadnji tekmi so morali 
Mariborčani proti Univerzi na Primorskem potrdili 
prigarano zmago proti ekipi UL. Rutinirano so tek-
mo pripeljali do konca, slavili s 4:1 in osvojili naslov 
državnih univerzitetnih prvakov za sezono 2018/19.
 

REZULTATI TEKMOVANJA (M):

Univerza na Primorskem (UP) - Univerza v Ljubljani (UL) 
1:5

Univerza v Mariboru (UM) - Univerza v Ljubljani (UL) 
1:1* (3:2)

Univerza v Mariboru (UM) - Univerza na Primorskem (UP) 
4:1

*po kazenskih strelih

KONČNI VRSTNI RED 

1.  Univerza v Mariboru (UM)
2.  Univerza v Ljubljani (UL)
3.  Univerza na Primorskem (UP)
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ODBOJKA 
Maribor, 30. 5. 2019

30. 5. 2019 je bilo v Mariboru državno univerzitetno 
prvenstvo v odbojki. V Univerzitetnem športnem 
centru Leona Štuklja sta naslov prvakov in prvakinj 
osvojili ekipi Univerze v Ljubljani. V moški konku-
renci sta nastopili samo dve ekipi. Videli smo dvo-
boj med Univerzo v Mariboru (UM) in Univerzo v 
Ljubljani (UL). Ekipi sta bili zelo izenačeni, tekmo pa 
je odločil šele zadnji, 5. niz. Bolje so v tekmo vsto-
pili študenti UL, ki pa so 1. niz dobili šele na razliko, 
s 27: 25. V nadaljevanju je bila tekma prav tako iz-
enačena, ekipi sta delali precej napak, kar so bolje 
izkoristili Mariborčani in dobili drugi in tretji niz. V 4. 
nizu, so dovolj zbranosti in raznovrstnosti v napadu 
pokazali študenti UL in rezultat v nizih izenačili na 
2:2. Zmagovalca je odločil 5., skrajšani, niz. Bolje so 
začeli študenti UM, povedli z 9:7, a so bili v zaključku 
niza uspešnejši Ljubljančani, ki so zadnji niz dobili s 
15:11.
V ženski kategoriji so nastopile ekipe iz vseh treh 
največjih univerzitetnih središč. Videli smo tri tek-
me, v katerih so prevladovale študentke Univerze 
v Ljubljani. Nastopile so na prvih dveh tekmah in 
naslov osvojile brez praske. Na prvi tekmi so se me-
rile proti ekipi Univerze v Mariboru. Oba niza pa so 
zanesljivo dobile. Prvega s 25: 9, drugega s 25:11. 
Tudi v drugi tekmi Ljubljančanke ekipi Univerze na 
Primorskem niso dovolile presenečenja. Čeprav je 
trener ekipe UL opravil nekaj zamenjav, so njego-
ve varovanke kljub temu slavile gladko in naspro-
tnicam prepustile 16 točk v 1. nizu in 14 v drugem. 
Najbolj napeto je bilo na zadnji tekmi, na kateri sta 
se za 2. mesto pomerili ekipi Univerze v Mariboru 
in Univerze na Primorskem. Bolje so začele Mari-
borčanke, ki so imele na razpolago več igralk. Prvi 
niz so dobile s 25:16. Toda borbene Primerke so v 
2. nizu, kljub temu, da so igrale brez menjave, pri-
šle do zmage s 25:17. Precej bolje so začele igrati v 
napadu. Tudi zadnji, 3. niz, je bil izenačen do sedme 
točke, a po nekaj zaporednih točkah Mariborčank, 
so le-te naredile razliko, ki so jo zadržale do konca in 
slavile s 15:9 in v nizih zmagale z 2:1.

RAZULTATI TEKMOVANJA (Ž): 

Univerza v Mariboru - Univerza v Ljubljani  
0:2 (9:25, 11:25)

Univerza v Ljubljani - Univerza na Primorskem  
2:0 (25:16, 25:14)

Univerza na Primorskem - Univerza v Mariboru  
1:2 (16:25, 25:17, 9:15)

KONČNI VRSTNI RED 
1.  Univerza v Ljubljani (UL)
2.  Univerza v Mariboru (UM)
3.  Univerza na Primorskem (UP)

REZULTAT TEKMOVANJA (M):

Univerza v Mariboru - Univerza v Ljubljani 
2:3 (25:27, 25:21, 25:18, 20:25, 11:15)

KONČNI VRSTNI RED 
1.  Univerza v Ljubljani (UL)
2.  Univerza v Mariboru (UM)
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WAKEBOARDING 
Duplek, 18. 9. 2019

V soboto, 28. septembra 2019 se je v Wake parku 
Dooplek odvija državno univerzitetno prvenstvo v 
wakeboardingu. Študentsko tekmovanje je bilo del 
Dooplek Jama, kjer so tekmovali tudi v kategorijah 
masters in junior. Med študenti sta se najbolje od-
rezala Florjan Božič in Karmina Sužnik. Pri ženskah 
smo videli t.i. JAM, kjer so na krožni progi za wake-
boarding v Dupleku tekmovale vse ženske hkrati. 
Karmina Sužnik, ki je bil najboljša v študentski ka-
tegoriji je bila v absolutni kategoriji na 2. mestu.  
Pri moški so se za naslov najboljšega med študenti 
pomerili štirje študenti. Po kvalifikacijah je najboljšo 
oceno prejel Florjan Božič. Tudi v drugo, ko so tek-
movalci nastopili v finalu, je bil po mnenju sodnikov 
najboljši Florjan Božič, ki si je skupaj z drugouvršče-
nim Klemnom Kvartuhom (oba študenta FŠ, UL) pri-
borila možnost nastopa na svetovnem univerzite-
tnem prvenstvu v wakeboardingu v Dnipru v Ukra-
jini leta 2020. Tretje mesto je osvojil Jona Furlan.

KONČNI VRSTNI RED:

moški 

1.  Florjan Božič (Fakulteta za šport, UL)
2.  Klemen Kvartuh (Fakulteta za šport, UL)
3.  Jona Furlan (Biotehniška fakulteta, UL)
4.  Andraž Melacher (Šolski center Ljubljana, VSŠ)

ženske 
1.  Karmina Sužnik (Ekonomsko poslovna fakulteta, 

UM)
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CURLING 
Ljubljana, 4. in 11. november 2019

V Dvorani Zalog se je 11. 11.  2019 zaključilo 7. dr-
žavno univerzitetno prvenstvo v curlingu. Prvi te-
den, 4. 11. 2019, so ekipe tekmovale v skupinskem 
delu. Najboljših osem se je prebilo v četrtfinale. 
Drugi tekmovalni dan smo videli izločilne boje. V 
velikem finalu ste se pomerili ekipi Team Erazmus 
in GEO Grizzlies. Slednji so bili največje preseneče-
nje turnirja, saj jih nihče ni pričakoval v finalu. Ekipa 
Team Erazmus (študenti iz FŠ, FS, EF in FF). je bila 
sestavljena iz štirih curlingašev, zato so suvereno 
slavili v finalu z rezultatom 10:0. Pred tem so v četr-
tfinalu slavili proti ekipi Cigle, v polfinalu pa so bili 
boljši od L-EDTA. Na treh tekmah na izpadanja so 
vedno slavili z najmanj 5 točkami razlike. Na tretje 
mesto so se uvrstili lanski finalisti, ekipa Autsiderji.

FINALE: 

GEO Grizzlies – Team Erazmus 0:10

tekme za 3. mesto 
Autsiderji – L-EDTA 6:0

tekme za 5. mesto 
GMČ team – Curl 6:1

tekme za 7. mesto 
Cigle – The Stoners 4:0

KONČNI VRSTNI RED:

1.  Team Erazmus (UL)
2.  GEO Grizzlies (UL)
3.  Autsiderji (UL)
4.  L-EDTA (UL)
5.  GMČ team (UL)
6.  Curl (UL)
7.  Cigle (UL)
8.  The Stoners (UM)

DRŽAVNI UNIVERZITETNI PRVENSTVI 2019/2020
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ŠAH 
Ljubljana, 26. 11. 2019

V prostorih Šahovske zveze Slovenije se je konec 
novembra 2019 odvijalo državno univerzitetno pr-
venstvo v šahu. Na prvenstvu se je merilo skoraj 50 
študentov in zaposlenih iz Univerz. Nastopili so v 
treh kategorijah. Meda amaterji je bil najboljši Jan 
Špindler, študent FKKT, UL, med ženskami je zmagal 
študentka FU Lara Janželj, pri moških pa je bil v te-
snem obračunu za 1. mesto najboljši Boris Markoja, 
študent Fakultete za farmacijo.  

Vsi tekmovalci so nastopili v hitropoteznem šahu 
v formatu 3 minute + 2s. Pri moških smo videli 11. 
krogov. Na koncu pa smo dobili zelo izenačen rezul-
tat. Prvi nosilec Boris Markoja, študent Fakultete za 
farmacijo in Jernej Skuhala, študent Višje strokov-
ne šole Ptuj sta imela oba po 10,5 točk, a je zaradi 
več zmag proti višje postavljenim šahistom zmagal 
Markoja. 

Pri ženskah je bila v dvokrožnem sistemi, z deseti-
mi partijami najboljša Lana Janželj, študentka Fa-
kultete za upravo, ki je za sabo pustila Lauro Unuk 
(Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), ki  je 
zasedla 2. mesto. Janžljeva je slavila s 7,5 proti 7. Na 
tretje se je uvrstila Ivana Hreščak, študentka Nara-
voslovno tehniške fakultete. Vse tri nastopajoče so 
tudi slovenska članske državne reprezentantke. 

Pri amaterjih je bil najuspešnejši študent Fakulteta 
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Jan Špindler, ki je 
v konkurenci 12 nastopajočih, v 11 partijah zbral 10 
točk. Za točko sta za njim zaostala David Susič, štu-
dent Fakultete za matematiko in fiziko in Pavel Lipo-
všek (Fakulteta za arhitekturo). Toda zaradi boljših 
kriterijev znotraj sistema tekmovanja, je 2. mesto 
zasedel David Susič, tretji pa je bil Pavel Lipovšek.

KONČNI VRSTNI RED:

ženske 
1.  Lara Janželj, FU, UL
2.  Laura Unuk, FKKT, UL
3.  Ivana Hreščak, NTF, UL

moški 
1.  Boris Markoja, FFA, UL
2.  Jernej Skuhala, VSŠ Ptuj
3.  Jurij Zamar Kodelja, FMF, UL

amaterji 
1.  Jan Špindler, FKKT, UL
2.  David Susič, FMF, UL
3.  Pavel Lipovšek, FA
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IDUS

V sklopu mednarodnega dne študentskega športa 
(International day of university sport - IDUS), ki ga 
v sodelovanju z Mednarodno univerzitetno špor-
tno zvezo (FISU) organizira Slovenska univerzitetna 
športna zveza (SUSA) s svojimi članicami, so bili iz-
vedeni pohod na Šmarno goro, pohod na Pohorje 
in testi motoričnih sposobnosti, ki so se izvajali v 
Centru dnevnih aktivnosti v Kopru.

Mednarodna univerzitetna športa zveza (FISU) že 
več let spodbuja študente in vse mlade h gibanju in 
športnem udejstvovanju. S pomočjo svojih članice, 
katere del je tudi SUSA, se FISU zavzema, da spod-
budimo čim več ljudi k fizični aktivnosti in jim s tem 
pomagamo privzgojiti gibanje kot del vsakodnev-
nega življenja. SUSA je na več krajih po Slovenije 
pripravila različne aktivnosti in spodbujala mlade in 
mlade po srcu, da se udeležijo programov. 

Pohod na Šmarno goro
Najbolj zgodnji so bili študenti in ljubitelji pohodni-
štva iz Ljubljane in okolice. SUSA je skupaj s Cen-
trom za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani, 
Študentskimi domovi v Ljubljani in Evropsko uni-
verzitetno športno zvezo (EUSA) za študente pripra-
vila jutranji pohod na Šmarno goro. Več kot 20 po-
hodnikov se je pod vznožjem Šmarne gore zbralo 
že ob 5:45 in se povzpelo na priljubljeno izletniško 
točko na robu slovenske prestolnice.

Testiranje motoričnih sposobnosti
Na obali je Univerzitetna športna zveza Primorske 
organizirala EFB testiranje. To testiranje je vključe-

valo sedem različnih vaj za testiranje motoričnih 
sposobnosti, testiranje telesne drže in oceno tele-
sne sestave. Sestavni del testiranja je bil test vzdr-
žljivosti, moči, koordinacije in gibljivosti.

»Na mednarodni dan univerzitetnega športa, ki smo 
ga letos praznovali četrtič, smo tudi na Obali ta dan 
namenili različnim športnim aktivnostim.  Na ta dan 
smo poudarjali, kako pomembna je aktivnost v vsak-
danjiku študenta. Ker pa smo že večkrat doživeli, da 
je znanje nekaj vredno samo če ga delimo, je Uni-
verzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) na ta dan 
ponovno medsebojno povezala različne generacije. 
Zato smo v sodelovanju s Centrom dnevnih aktivno-
sti za starejše občane Kopra, organizirali EFB testira-
nje, kjer so lahko prisotni preverili svoje motorične 
sposobnosti in videli v kakšni fizični pripravljenosti 
so,« je dejala Pamela Jere, predstavnica UŠZP.

Pohod na Pohorje
Tudi v Mariboru so bili dejavni pohodniki. Univer-
zitetna športna zveza v Mariboru – Zdrava zabava 
je organizirala pohod na Pohorje za študente in za-
poslene na Univerzi v Mariboru. Pot je potekala od 
spodnje postaje Pohorske vzpenjače, skozi gozd, 
proti vrhu Pohorja. Vse udeležence je varno do cilja 
zgornje postaje Pohorske vzpenjače pripeljal Peter 
Sitar, športni pedagog na Univerzi v Mariboru in 
predsednik strokovnega sveta SUSA.

O gibalni pomembnosti v študentski populaciji je 
spregovoril tudi športni pedagog s Fakultete za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani 
mag. Matej Jamnik: »Opažam, da je v zadnjih letih 
interes večine študentov za športne aktivnosti pre-
majhen. S kolegi si prizadevamo, da bi z osnovnimi 
oz. dopolnilnimi programi množičnost povečali, a je 
na žalost sedanji način življenja takšen, da je gibanja 
vse manj. Zato je naloga nas, športnih pedagogov, 
še večja. Mlade moramo spodbujati in jih motivirati 
za vsakodnevno športno aktivnost.«

»Mednarodni dan študentskega športa je sicer del-
ček v mozaiku globalnega prizadevanja za večjo ak-
tivnost prebivalstva, a so takšne akcije zelo pozitiv-
ne. Vsaka spodbuda za gibanje v naravi ali na drugih 
športnih površinah je zelo dobrodošla v svetu, kjer 
prevladuje sedeči način življenja,'' je  bil nad projek-
tom IDUS navdušen športni pedagog mag. Matej 
Jamnik. 

20. september = mednarodni dan študentskega športa
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IDUS

KAJ JE IDUS?

Mednarodni dan univerzitetnega športa (IDUS), 
ki ga organiziramo vsako leto od leta 2016, pra-
znujemo 20. septembra, uradno pa ga je razgla-
sila Organizacija Združenih narodov za izobra-
ževanje, znanost in kulturo (Unesco).

Ta dan je namenjen ustvarjanju povezav med 
univerzami in njihovimi lokalnimi skupnostmi, 
osredotočenimi na šport, telesno aktivnost in 
zdravo življenje.

S tem dogodkom želi FISU v dejavnosti IDUS, 
vključiti večje število  univerz in nacionalnih 
univerzitetnih športnih organizacij, ne le kot 
način za promocijo svojih športnih dogodkov, 
temveč tudi za razpravo o univerzitetnem špor-
tu in za promocijo vrednot FISU. IDUS je platfor-
ma za izmenjavo idej, najboljših praks, izzivov 
in priložnosti preko univerzitetnega športa po 
vsem svetu.

IDUS predstavlja priložnost za izmenjavo zna-
nja o ključnih vprašanjih, povezanih z razvojem 
športa in univerzitetnega športnega gibanja po 
vsem svetu, izboljšanje ozaveščenosti o pome-
nu športa v izobraževalnih ustanovah pa tudi 
o poslanstvu, trenutnih programih, politikah in 
prioritetah FISU.

Opravljenih skoraj 10 milijonov ur prostovoljskega dela

Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA) se 
je kot članica Slovenske filantropije maj udeležila 
osrednjega dogodka 20. nacionalnega tedna pro-
stovoljstva. Na Bregu ob Ljubljanici se je predstavi-
lo  78 prostovoljskih organizacij, sodelovalo je 500 
prostovoljcev in prostovoljk, dogodek pa je obiska-
lo 1500 obiskovalcev. SUSA tako aktivno sodeluje s 
Slovensko filantropijo in poskuša pridobiti čim več 
prostovoljcev za pomoč pri pripravi tekmovanj in 
programov pod svojim okriljem. V primerja s prete-
klimi leti se je v Sloveniji število ur prostovoljskega 
dela povečalo, ker je za celotno družbo zelo pozitiv-
no. To je v svojem letnem poročilu zabeležilo Mini-
strstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Poročilo za leto 2018 je namreč pokazalo, da je sku-
pno število prostovoljcev, ki so opravljali prosto-
voljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih 
organizacij in organizacij s prostovoljskim progra-
mom,  244.304, opravili pa so  9.903.798 ur pro-
stovoljskega dela. V primerjavi z lanskim leto je 
močno poskočilo število prostovoljcev, ki so opravili 
več ur prostovoljnega dela, kot leto poprej.

V organizacijah s prostovoljskim programom  je 
bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev 
10.154, medtem ko je bilo v letu 2017 skupno šte-
vilo prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim 
programom 3.626. Iz podatkov je razvidno, da je 
močno naraslo število prostovoljcev v organizacijah 
s prostovoljskim programom (javnih zavodih).

prostovoljstvo
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