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uvodnik

Pozdravljeni študenti in drugi bralci tokratne številke revije Zdrava zabava,

Leto 2016, ki je za nami je bilo še eno polno leto za univerzitetni športi na slovenskem. Tako na področju špor-
tne rekreacije, kot na področju tekmovalnega športa študentov. 

Organizatorji obštudijskih športnih vsebin za študente v univerzitetnih središčih so v športne programe privabili 
veliko študentov. Število ponujenih športnih programov v univerzitetnih središčih Koper, Maribor in Ljubljana je 
bilo znova veliko, pestro in kakovostno. 

Članice Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) so v letu 2016 bile dejavne pri organizaciji množičnih 
športno rekreativnih prireditev na študente in širšo javnost. V Kopru se ponosijo s projektoma Mokra desetka in 
Čista desetka. V Mariboru so znova navdušili s prireditvama ZZrolano mesto in Tek na kalvarijo. V Ljubljani pa 
se je tradicionalni Študentski tek na grad obarval dobrodelno: več kot 1.500 udeležencev teka je zbralo 1.300 
kg prehrambnih izdelkov za pomoči potrebne družine v Sloveniji.

Tekmovalni študentski šport je bil pester in bogat prav tako. V vseh treh univerzitetnih središčih so se študenti 
udeleževali ligaških tekmovanj v košarki, odbojki in futsalu. SUSA je v sodelovanju s svojimi članicami v letu 
2016 izvedla šestnajst državnih univerzitetnih tekmovanj, s katerih so se najboljši študenti in študentke udele-
žili svetovnih univerzitetnih prvenstev in evropskih univerzitetnih iger v letu 2016.

Organizirali smo udeležbo 34 študentk in študentov na 12 svetovnih univerzitetnih prvenstev v letu 2016, ki so 
slovensko univerzitetno zbirka odličij obogatili z dvema medaljama. Kevin Venta je postal svetovni univerzitetni 
prvak v streljanju s malokalibrsko pištolo na 50m, samboistka Vivien Lorenčič  pa se je okitila z bronom na 
prvem svetovnem univerzitetnem prvenstvu v sambu.

Še posebej smo ponosni na udeležbo 230 članske odprave slovenskih študentskih reprezentanc na 3. Evropskih 
univerzitetnih igrah julija na Hrvaškem. Največjih evropskih univerzitetnih iger do slej so se udeležili študenti 
z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem ter s Fakultete za podjetništvo Gea Colle-
ge.  Nastopi naših reprezentanc so bili odlični; osvojili so 13 odličij od katerih osem zlatih, eno srebrno in štiri 
bronasta.

SUSA se je s Svojimi članicami pridružila svetovnem gibanju za promocijo univerzitetnega športa. 20. septem-
bra smo z aktivnostmi opozorili na pomen univerzitetnega športa v družbi in s tem počastili prvi svetovni dan 
univerzitetnega športa, ki ga je razglasila generalna skupščina UNESCO.

SUSA je decembra dobila novo vodstvo, ki si je zadalo okrepiti sistem univerzitetnega športa v Sloveniji. V leto 
2017 tako vstopamo polni optimizma in velikih pričakovanj!

mag. Patrik Peroša,
predsednik

Novoizoljeni člani organov SUSA
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Usklajevanje športnih in akademskih ob-
veznosti ni samo izziv študentov. Lep, 
zgleden primer uspešnega vodenja dvojne 
kariere je dr. Mitja Mori, docent na Fa-
kulteti za strojništvo, triatlonec, oče dveh 
otrok (tretji je na poti), vodja Triatlonske-
ga kluba Telemach Ljubljana, član stro-
kovnega sveta na Evropski triatlonski zve-
zi, predsednik strokovnega sveta in član 
nadzornega odbora na Triatlonski zvezi 
Slovenija ter tudi član upravnega odbora 
ŠZUL. Entuziastično je spregovoril o svo-
jem športni in akademski vlogi, o svojih 
ciljih in izzivih ter s svojo pozitivno ener-
gijo nalezel in navdihnil tudi nas.

Zakaj ravno triatlon?

Triatlonec si lahko zato, ker nisi tako dober v eni di-
sciplini ali pa ker je triatlon bistveno več in bolj atrak-
tiven kot je kolesarjenje, plavanje ali tek posamično. 
Potrebna je taktika, so menjave, poleg tega je treni-
ranje zelo kompleksen proces odvisen od mnogoterih 
dejavnikov.  Po moje predstavlja triatlon velik izziv za 
vsakega, ki se z njim sooči. Ne moreš namreč trenirati 
vseh treh disciplin vsak dan, razen če si profesionalec. 
Je šport, ki se je začel izjemno intenzivno razvijati, 
postal je olimpijska disciplina in je tudi pri nas vedno 
bolj priljubljen.  Starši svoje otroke zelo radi vpišejo v 
šolo triatlona, ker lahko v tem okolju njihov otrok na 
enem mestu trenira več različnih športnih spretnosti 
oz. panog. 

Ste spremljevalec para-triatlonca Alena Kobilice, s ka-
terim sta letos dosegla zmago na svetovnem pokalu v 
španskem Aguilasu in na Svetovnem prvenstvu v Rot-
terdamu osvojila odlično 4. mesto. Čestitke za ta lep 
dosežek. Kako sploh zgleda paratriatlon?

Hvala! Triatlon treniram rekreativno le še zase, na dru-
gi strani resno tekmujem z Alenom Kobilico v paratri-
atlonu. Sem njegov vodnik  oz. spremljevalni tekmo-
valec. Gre namreč za slepega športnika in  priprave so 
zelo specifične. V paratriatlonu gre za sprint triatlon, 
kar pomeni 750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in  
5 km teka. Ves čas sva skupaj, na plavanju je z elasti-
ko točno določene dolžine moja desna noga zvezana z 
njegovo levo nogo. Plavava skupaj, bok ob boku, kjer je 
potrebna usklajenost, da se ne zadeneš. Na tandemu 
jaz vodim športnika, tukaj mu lahko jaz veliko poma-
gam - bolje sem pripravljen, hitrejša bova. Na teku sta 
povezani moja leva roka in njegova desna roka, dajem 
mu lahko samo zvočne ukaze, se pravi, da športnika 
ne smem vleči ali mu kakorkoli drugače pomagati, da 
je hitrejši. Preden se zares podava v tekmo mora Alen 
načrt proge naštudirat tako dobro, da mi jo zna nari-
sati na pamet. Točno mora vedeti kje so zavoji, da se s 
tem ne ubada med tekmovanjem in v vsakem trenutku 
točno ve kje se nahaja in kam sva namenjena. V para-
triatlonu gre predvsem za zaupanje! Tekmujeva samo 
v tekmah svetovnega pokala, ki so najvišji možen nivo 
v paratriatlonu. V Španiji v Aguilasu sva na pokalni 
tekmi zmagala – to je bil en tak res lep dosežek.

Predvidevam, da ste trenirali tudi v vaših študentskih 
letih. Kakšne so vaše izkušnje s študentskim športom? 

Triatlon treniram že od leta 1993, torej skoraj 25 let. 
Na začetku nisem imel nekih velikih ambicij, bil bolj 
ali manj samouk, a po 2 letih treninga so se zadeve 
spremenile. V študentskih letih sem treniral pod vod-
stvom trenerja Svjetlana Vujasina. S kolegi triatlonci 

»BReZ ZmAgoVAlnegA RAZmišljAnjA 
SPloh nimAš možnoSti«
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smo veliko hodili po evropskih in svetovnih pokalih. 
Dvakrat sem tekmoval tudi na Svetovnem univerzite-
tnem prvenstvu. Leta 1998 sem tekmoval v nemškem 
Kölnu in še pred tem na SUP v Franciji. Bili smo res 
dobri, in če bi imeli vso to strokovno podporo, kot jo 
ima današnja študentska športna sfera, verjamem da 
bi nam uspeli še boljši rezultati. Videl sem sliko štu-
dentov športnikov, ki so letos tekmovali na SUP v tri-
atlonu. Oni so se »svetili«, mi smo bili v nekih starih 
ponošenih cunjah; oni so šli s kombijem in organizira-
nim spremljevalcem, mi smo si od neke delavske firme 
sposodili kombi in se sami peljali v Nemčijo. Bencin 
do Kölna smo plačali s svojo štipendijo.  In kombi je 
bil tak, da ko smo se pripeljali pred hotel, so vsi pogle-
dali skozi okno kdo je to prišel J.

Rezultatsko smo bili pa nekoliko boljši, bili smo zno-
traj prve petnajsterice. In ko se na tak način ozrem 
nazaj ugotavljam, da smo pravzaprav bili zelo dobri 
J. A ko se je študij bližal h koncu in se je bilo treba 
odločiti kam naprej, smo vsi bolj ali manj bili prisiljeni 
izbrati manj profesionalne športne poti in usmeritev v 
poklicno kariero, ki smo si jo izbrali s študijem. Čeprav 
bi mnogi mislili, da mi je žal da sem izbral to pot, je 
ne bi zamenjal za drugo opcijo.

Kakšno pot ste izbrali vi?

Diplomiral sem na Fakulteti za strojništvo. Ponudila 
se mi je možnost za delo v tamkajšnjem laboratoriju 
(Laboratorij za termoenergetiko), kjer so mi najprej po-
nudili možnost za magisterij, kasneje za doktorat, nato 

pa so me še zaposlili. Tako me je življenje lepo vodilo 
naprej, vrata so se mi sama odpirala. Očitno sem se 
vedno znašel ob pravem času  na pravem mestu. Nikoli 
nisem imel dolgoročnih, striktnih ciljev. Tudi dnevno 
imam tako navado, da šele, ko vidim kako se dan odvi-
ja, potem korigiram smer. Meni je tako prav lepo, je pa 
malo težje za okolico, sploh za mojo ženo J

»Očitno sem se vedno znašel ob pravem 
času  na pravem mestu. Nikoli nisem imel 
dolgoročnih, striktnih ciljev. Tudi dnevno 
imam tako navado, da šele, ko vidim kako 
se dan odvija, potem korigiram smer.« 

S čim se ukvarjate na faksu?

Sem v laboratoriju za termoenergetiko, kjer se ukvar-
jamo v glavnem s pretvorbami energij v energetskih 
strojih, napravah in sistemih. Doktorsko disertacijo 
sem delal iz področja hlajenja plinskih turbin. Sedaj 
pa se veliko ukvarjam tudi z obnovljivimi viri energij, 
veter, voda, sonce. Delamo tudi na področju tehno-
logij, ki bodo prodrle v prihodnosti, t.j. vodikove teh-
nologije. Trenutno smo na tem področju vključeni na 
dveh evropskih projektih.

Na evropskem projektu LIVE+, v katerega je vključena 
tudi Planinska zveza Slovenije in Razvojni center za 
vodikove tehnologije  – v dveh kočah na višini 2000 m 
bomo inštalirali samozadosten sistem na osnovi  
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obnovljivih virov. Se pravi, da bo koča (npr. Korošica) 
dobivala elektriko iz sonca in vetra, vmes bo pa hranil-
nik energije kot npr. baterija ali pa bomo s presežkom 
energije proizvajali vodik. Dizelskih agregatov in motor-
jev se želijo na planinah znebiti, ker so velika obreme-
nitev za okolje. Gre za aplikativen projekt, namenjen 
splošni javnosti, kjer sodelujemo z Italijo, Španijo in 
Romunijo ter njihovimi planinskim zvezami. V drugem 
projektu gre za recikliranje komponent sistemov vodi-
kovih tehnologij. Gre za materiale, ki so redki, dragi ali 
drugače komplicirani v fazi proizvodnje in/ali reciklaže. 
Kako postopati, ko ta tehnologija postane odpadek? Kaj 
je možno narediti v smislu reciklaže in kako? Kaj to 
pomeni za okolje? Koliko energije bo za to potrebne? Ta 
projekt bo dal del odgovorov na ta vprašanja.

Povejte kaj več o vašem delu v triatlonskem klubu.

V Triatlonskem klubu Telemach Ljubljana sem neke 
vrste športni direktor, čeprav nimamo uradno te funk-
cije. Moj obseg dela je med športnim direktorjem in 
vodjo trenerjev. Sam delam z mladino, kjer je treba že 
malo »po mizi udarit«. Treninge za otroke do 16 let 
praviloma v klubu vodijo punce, kar se je izkazalo za 
zelo dobro prakso, ker imajo več občutka za otroke in 
tudi s starši znajo lepo in mehko komunicirati. Šest-
najstletniki pa že želijo biti tekmovalci in se morajo 
naučiti razmišljati kot zmagovalci. Brez tega sploh ni-
maš možnosti uspeti v (tem) športu. 

Kako pa vi obnavljate zmagovalno razmišljanje?

V bistvu ne delam z nobenim psihologom, kar je mo-
goče napaka. V tem norem vsakdanu, bi vsi morali 
imeti nekoga, ki ti bi znal svetovati. Imeti moramo 
mentorja, a takoj ko ga presežemo, ga moramo za-
menjati oz. najti nekoga, ki nas bo naučil še več. Zdi 
se mi, da s tem, ko druge prepričujem v zmagovalno 
razmišljanje, delam nevede »terapijo« še zase J. Če 
njim govorim naj upoštevajo moje nasvete, jih moram 
jaz še toliko prej in bolj.

Kako izgleda vaš povprečen dan? 

Zjutraj ob 6-ih vstanem, sledi  jutranja dinamika z 
otroci, z ženo jih razvoziva v šolo oz. vrtec, če ostane 
kaj časa skočim še za pol ure v bazen, potem grem 
med 8. in 9. uro v pisarno. Popoldan, preden vza-
mem otroka iz vrtca (še sreča da danes vrtci delajo do 
17h J), velikokrat naredim še polurni trening, nato pa 
sledi družinska dinamika, ki je odvisna od obveznosti 
otrok in najine energije J. Dobra stran dela v akadem-
ski sferi je, da ti nudi neke vrste samoorganizacijo. 
Jaz lahko sedaj sedim tukaj na kavi in me noben ne bo 
pogrešal, a po drugi strani, ob devetih zvečer, ko otro-
ci gredo spat, nadaljujem s svojim delom in naredim 
kar čez dan nisem uspel. 

Kako koordinirate vse te vaše vloge?

Poskušam z multitasking modelom. Npr. na treninge 
vzamem s seboj tudi svoja otroka, predvsem starejšega foto: Nino Verdnik
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sina, ki je že vključen v šolo triatlona. Včasih z mladino 
naredim trening tudi sam in jim med tekom še kaj raz-
lagam. Ko smo šli z družino na počitnice na Kanarske 
otoke je tja prišel tudi Alen Kobilica in sva dopoldan 
skupaj trenirala, popoldne pa smo noreli po otoku. Po-
leg tega vsak čas izkoristim za delo. Ravnokar sem se 
vrnil iz Torina, in vseh sedem ur vožnje sem izkoristil 
za delo. Zunanji opazovalec bi verjetno  rekel, da se ne 
znam ustavit kar je deloma res. Priznam, morda sem 
malo deloholika, a svet ponuja toliko izzivov, mi pa 
imamo samo eno življenje. Vsekakor pa upam, da bomo 
tako kot Švedi tudi mi sprejeli šesturni delovnik J.
Mogoče bo pomagalo, a dvomim.

»Za trajnost je potrebna vztrajnost«, je 
zadnjič dejal kolega Dušan Olaj in s tem 
se triatlonci vsekakor lahko pohvalimo, 
vztrajnosti nam res ne manjka!«

Kakšni so načrti, cilji za prihodnost?

Kot docenta na FS me v kratkem čaka gostovanje v 
Španiji, tam bi naj bil dlje časa, približno tri do šest 
mescev. Pri Zaragozi je Center za vodikove tehnologije 
(Aragon Hydrogen Foundation), kjer je res veliko zna-
nja s področja vodikovih tehnologij, ki bi ga rad prine-
sel domov, na domačo fakulteto, kjer tovrstnega zna-
nja zaenkrat primanjkuje. To je to kar želim doseči na 
akademskem področju, kar se tiče pa triatlona, plani-
ram vsekakor še naprej sodelovati z Alenom Kobilico. 
Njegova velika želja so Olimpijske igre v Tokiu 2020, 
takrat bo tudi njegova kategorija slepih in slabovidnih 
uvrščena na OI. Vprašal sem ga, če se zaveda, da bo 
slovenski tandem na kolesu takrat skupaj štel skoraj 
100 let? J No, vsekakor bova delala v tej smeri, potem 
pa bova videla ali bova konkurenčna. Trenutno bi bila, 
saj je on v svoji kategoriji celo tretji na svetu.

Še en moj cilj je organizacija tekme evropskega pokala 
v centru Ljubljane že naslednje leto. Letos in lani smo 
organizirali triatlon na državnem nivoju na kopališču 
Kodeljevo. Želja Triatlonskega kluba Telemach Lju-
bljana, Mestne občine Ljubljana in Triatlonske zveze 
Slovenije za naslednje leto pa je tekma na evropskem 
nivoju. Plavalni del tekmovanja bi bil v Ljubljanici, 
okoli picerije Dvor bi bil izstop iz vode, nato prehod  na 
kolesa na Kongresnem trgu,  v strogem centru bi zaprli 
del mesta za kolesarjenje in tek. Cel prireditveni pro-
stor bi bil na Kongresnem trgu. To je izziv za naslednje 
leto, kamor bomo vsekakor vključili tudi Unisport. 

to je pa veliko izzivov…

Ste brali knjigo g. Cokana: Eno življenje je premalo J. 
Pravi, osebnostni izziv zame je šola triatlona, ki jo sicer 
sedaj že postavljamo na nivoju kluba, radi bi jo pa sis-
tematizirali. V klubu imamo t.i. TriKLijee, SuperTriKLi-
je, TriKLizavre in nato še prave Ljubljanske zmaje …
skupine so definirane glede na starostno obdobje in 
tako od 6 leta naprej, ko imamo opravka z norčavim 
zmajčkom TriKLijem, spremljamo razvoj otroka preko 

vseh starostnih obdobij vse do pravega ljubljanskega 
zmaja. V vsaki skupini otroci osvajajo določene ve-
ščine in ko jih osvojijo napredujejo na naslednji nivo. 
Vsak otrok bo imel svojo knjižico iz katere bomo raz-
brali katere veščine je otrok že osvojil in kako delati z 
njim naprej. Ta sistem bi nato lahko poenotili na ni-
voju zveze in drznem si celo razmišljati, da bi z dobro 
idejo in primernim orodjem lahko prodrli celo v šolski 
sitem. Razvili bi neke vrste »tutorial kite« za učitelje, 
da bi ti lahko v triatlonu usmerjeno delali. 

Triatlon je v preteklosti vedno izhajal iz 
rekreacije in splošna javnost ga je vedno 
povezovala s trpljenjem, mučenjem, dolgo-
trajnimi mukami. V TK Telemach Ljubljana 
poskušamo preko različnih prijemov, preko 
igre ta šport približati otrokom in pokazati 
staršem, da je triatlon lahko zelo zabaven.

Kaj bi položili na srce našim mladim študentom špor-
tnikom?

Biti vrhunski športnik v našem šolskem sistemu ni 
enostavno, predvsem zaradi tega ker status ni ustre-
zno sistematiziran na vseh nivojih. Tako marsikatere-
mu mlademu športniku zmanjka motivacije tekom štu-
dija. »Ujemi svoje sanje!« so po navadi zadnje besede, 
ki jih izrečem mojima dvema 5 in 7 letnikoma doma 
preden zaspita in upam, da bosta imela v življenju po-
gum da to storita. 

Avtorica: Monika Šajt
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Slovenska univerzitetna športna zveza  je na 3. EUI 
spremljala 185 slovenskih študentov športnikov. Naj-
več jih je bilo z Univerze v Ljubljani, ki se lahko po-
hvali z drugo po vrsti najštevilčnejšo odpravo, več štu-
dentov športnikov je na te igre poslala le Univerza v 
Zagrebu. Na Igrah pa so tekmovali tudi mladi športniki 
z Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem ter 
Gea Collega. 

Slovenski študenti športniki in študentke športnice so 
tekmovali v sledečih disciplinah: badmintonu, futsalu, 
golfu, judu, karateju, košarki in košarki 3na3, šahu, 
športnem plezanju, namiznem tenisu, para – nami-
znem tenisu, taekwondoju, tenisu, odbojki, odbojki na 
pesku, plavanju ter para-plavanju, rokometu, vaterpo-
lu in veslanju. 

Poleg novih poznanstev in lepih spominov so domov 
prinesli še 13 odličij. Največ, 9, so jih osvojili študen-
tje Univerze v Ljubljani, s čemer so Univerzo v Ljublja-
ni postavili na 7. mesto na lestvici uspešnosti visoko-

šolskih zavodov na letošnjih igrah. Tri zlate medalje je 
osvojil para-plavalec z Gea-collega, zlato medaljo pa je 
dobila tudi Univerza v Mariboru.

Že prvi dan iger so karateistke Lina Pušnik in Tjaša 
Ristić z Ekonomske Fakultete, Tjaša Bertoncelj s Fa-
kultete za šport ter Anja Godnič s Filozofske fakul-
tete osvojile bronasto medaljo v ekipni karate borbi. 
Že naslednji dan je Lina Pušnik osvojila še en bron v 
kategoriji do 68 kg.

Tretji tekmovalni dan sta tretjo bronasto medaljo za 
Univerzo v Ljubljani v ekipnem šahu osvojili Špela 
Orehek s Fakultete za družbene vede in Caterina Leo-
nardi s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. 

Sledilo je nekajdnevno zatišje, in čeprav so naši špor-
tniki ter športnice nanizali kar nekaj lepih uvrstitev, 
odličij za slovenke univerze ni bilo.  Medalja je za las 
ušla rokometašicam Univerze v Ljubljani, ki so tako 
pristale na nehvaležnem 4. mestu.  V stiku z vrhom, na 

3. eVRoPSKe UniVeRZitetne 
igRe, ZAgReB – ReKA 2016

od 12. do 25. julija so potekale 3. evropske univerzitetne igre, ki so se letos odvijale na sosednjem hrvaškem,  
v dveh univerzitetnih središčih - Zagrebu in na Reki. letošnje igre so bile največji akademski več-panožni športni 
dogodek na stari celini, ki je gostil skoraj 6000 udeležencev in velja za največji podvig evropske univerzitetne 
športne zveze doslej. Več kot 5000 študentov športnikov z več kot 400 univerz in visokošolskih zavodov iz 41-
ih držav je tekmovalo v osupljivih 23-ih športnih disciplinah (za primerjavo: leta 2014 jih je v Rotterdamu bilo 
10), od tega tudi dveh para-disciplinah. eUSA se je namreč odločila zagotoviti enake možnosti vsem študentom 
športnikom. 
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5. mestu, so končali vaterpolisti Univerze na Primor-
skem ter košarkarice Univerze v Ljubljani,  karateistki 
Nastja Galič (karate kate) in Tjaša Ristič (do 61 kg) 
in šahistka Špela Orehek – individualno. 

Nato se je  v sami končnici iger začela bera medalj 
slovenskih mladih športnikov. Začelo se je s prvo  zlato 
medaljo v slovenski odpravi. Za Univerzo v Ljubljani 
jo je osvojil športni plezalec Izidor Zupan s Filozofske 
fakultete v kategoriji balvansko plezanje.  Čez dva dni, 
v nedeljo, 24.julija je osvojil še bron v kategoriji težav-
nostno plezanje.

Veselje ob osvojenem prvem slovenskem zlatu v Za-
grebu je potencirala še vest iz Reke: »Priplavali smo 
dve zlati in eno srebrno medaljo!« Končni izkupiček iz 
reškega plavalnega bazena je pet zlatih in ena srebrna 
medalja.     

Najprej je Anemari Košak s Fakultete za šport osvojila 
srebro na 50 m prosto, nato še zlato na 50 m hrbtno. 
Naslednji dan je dodala še eno zlato medaljo na 100 
m prosto. Na 50 m prosto je prehitela je tudi hrvaško 
šampionko Sanjo Jovanović, ki je zasedla 3. mesto. 
Anemari je nase opozorila že na državnem univerzite-
tnem prvenstvu v plavanju, ko je podrla kar pet univer-
zitetnih rekordov.

Tri zlate medalje je osvojil para-plavalec Haris Murato-
vič z Gea Collega, in sicer v disciplini 50 m prosto, 100 
m prosto ter 200 m prosto. Tekmoval je v kategoriji S5.

Na Reki so srebrno odličje za ljubljansko univerzo 
osvojile še košarkarice 3na3 v sestavi: Alina Gjerkeš 
(FF), Ana Ljubenovič (FSD), Urša Žibert (FFA) ter Sara 
Meden (FM).

Dan pred koncem iger je zlato medaljo dobila tudi 
Univerza v Mariboru. Priborila ji jo je Dunja Lemajić s 
Fakultete za varnostne vede v taekwondoju do 67 kg.

Omeniti velja še tri posebne nagrade:

1. Sara Župevec z Medicinske fakultete je v golfu 
osvojila 1. mesto neto, kar pomeni, da je bila Sara 
tista, ki je pokazala največji napredek (glede na 
svoje dosedanje rezultate) od vseh golfistk, ki so 
tekmovale na EUI v Zagrebu.

2. Badminton ekipa Univerze v Ljubljani (Nika Pola-
nič (FDV), Jerca Bajuk (BF), Urška Butara (FŠ), 
Žan Laznik (FKKT), Sebastijan Miklič (FŠ) in Va-
nja Osterc (FF)) je osvojila posebno priznanje za 
fair play. Slovenski mladi športniki ne navdušujejo 
zgolj z rezultati ampak tudi s svojim vedenjem. 

3. Vaterpolist Benjamin Popovič z UP je prejel nagra-
do za najboljšega strelca turnirja.

Za konec naj omenimo še nekaj četrto-uvrščenih: ro-
kometašice UL,  Jakob Bizjak v balvanskem plezanju, 
Tim Unuk v težavnostnem plezanju ter kompletna ple-
zalna ekipa UL ter Kaja Perkovič (UM) na 50 m pro-
sto. Svoj uspeh je s četrtim mestom na 100 m hrbtno 
dopolnila še Anemari Košak (FŠ). Fantje z Univerze na 
Primorskem so v ulični košarki zasedli končno 4. me-
sto, tik za njimi – na 5. mesto – so se uvrstili košarkarji 
Univerze v Ljubljani. 

Udeležbo slovenskih študentk in študentov na EUI 
2016 so podprli: Študentska organizacija Slovenije s 
članicami, Fundacija za šport, Ministrstvo pristojno za 
šport, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, 
Gea College ter zavarovanje Coris

Avtorica: Monika Šajt 
Foto: Marija Jozak, Matija Rakun, Zvjezdan Mikič

Zlati Izidor Zupan na plezalni steni.

Vaterpolisti UP so osvojili 5. mesto.
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Dvojec odbojke na mivki UL.

Taekwondoistka Dunja Lemajić 
s FVV je zlato medaljo priborila 
Univerzi v Mariboru.

Difovka Anemari Košak (na sredi) je UL 
priplavala dve zlati in eno srebrno medaljo.

Šahistki Caterina Leonardi 
in Špela Orehek sta bili 
ekipno bronasti. Ulične košarkarice UL so bile srebrne.

Trikrat zlati paraplavalec 
Haris Muratović z Gea 
Collega.

Futsal ekipa Univerze v Mariboru.

Badminton ekipa UL je dobila nagrado za fair play. Karateistke UL so bile ekipno tretje.

Košarkarice Univerze v Ljubljani; Foto: Ana Kregar
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Ženska odbojka na mivki UL.

Odbojkarice Univerze v Ljubljani; Foto: Ana KregarUniverzo v Mariboru je zastopal tudi judoist Jan Kern.

Četrtouvrščeni ulični košarkarji 
Univerze na Primorskem.

Rokometašice Univerze v Ljubljani so bile četrte.

Karateistka UL Tjaša Ristić; Foto: Ana Kregar

Osmerec s krmarjem Univerze v Ljubljani.

Golfistka Sara Meden z UL je osvojila 1. mesto neto.
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Svetovna univerzitetna prvenstva (SUP) so univerzitetna športna tekmovanja, ki jih organizira Svetovna univer-
zitetna športna zveza (FiSU). Pod okriljem FiSU se vsaki dve leti organizira prvenstvo v 39 različnih športnih 
disciplinah, ki se udeležujejo študenti športniki s celega sveta. Članice Slovenske univerzitetne športne zveze 
(SUSA) se udeležujejo SUP že od leta 2001. V letu 2016 so s pomočjo SUSA študentje slovenskih višjih in 
visokošolskih zavodov udeležili 10-ih svetovnih univerzitetnih prvenstev.  najvišji rezultat na SUP  je dosegel 
strelec Kevin Venta z Univerze v mariboru, ki je postal Univerzitetni svetovni prvak v strelstvu na 50m prosto.

SVetoVnA UniVeRZitetnA 
PRVenStVA 2016

20. svetovno univerzitetno prvenstvo v krosu, italija: 
13. 3. 2016
Letošnje 20. svetovno univerzitetno prvenstvo v krosu je potekalo v itali-
janskem Cassinu. Tekmovalci so v sedmih krogih pretekli razdaljo 10,7 
km.  Konkurenca je po pričakovanjih bila zelo močna. Med 73 tekmoval-
ci iz 19 držav v moški konkurenci je naš Martin Ocepek končal na 62. 
mestu. S časom 39:30 je za slabih 6 minut zaostal za prvouvrščenim. S 
progo so najhitreje opravili Maročani in se polastili vseh treh stopničk. 

14. svetovno univerzitetno prvenstvo v šahu, 
Združeni Arabski emirati: 9. - 15. 4. 2016
Na svetovno univerzitetno prvenstvo v Abu Dabi so odpotovali trije sloven-
ski šahisti in šahistka. Najvišje, na 13. mesto, se je uvrstil Aljoša Toma-
zini (AMEU – ECM), Jernej Špalir (BF UL) je osvojil 20. mesto, Žan To-
mazini (FERI, UM) 27. mesto. Prvo mesto je osvojil Armenec Gabuzyan, 
pri dekletih pa Kitajka Nijeva. Edina ženska predstavnica Slovenije Špela 
Orehek (FDV, UL) je zasedla 19. mesto. Prvo mesto v ekipnem seštevku 
so osvojili Rusi, sledili so jim Armenci in Iranci. Naši študenti so zasedli 
odlično 7. mesto.

8. svetovno univerzitetno prvenstvo v odbojki na mivki, 
estonija: 13. - 17. 7. 2016
Slovenijo so na SUP v odbojki v mivki zastopali Natali Pavič  (FF)in Kaja 
Turk (FF), obe s Filozofske fakultete. V moški konkurenci sta barve naše 
zastave branila Sergej Drobnič s Fakultete za šport in Jernej Tomazin 
z Ekonomske fakultete. Med 32. najboljšimi študentskimi tekmovalnimi 
pari sta se naša fanta uvrstila na 24. mesto. Ženski dvojec je žal utrpel 
poškodbo in se predhodno poslovil od prvenstva. Svetovni univerzitetni 
prvakinji sta postali Američanki, prvaka pa Poljaka.

20. svetovno univerzitetno prvenstvo v orientaciji, madžarska:
30. 7. – 4. 8. 2016
Slovenske barve na SUP v orientaciji sta zastopala Tajda Foški (FŠ) in 
Gregor Hvala (NTF), ki pa s prikazanim na terenu nista bila najbolj zado-
voljna. Tajda je v sprintu zasedla 65. mesto, na srednje dolgi progi je bila 
78. ter na dolgi trasi prav tako 65. Gregor je v sprintu pristal na 78. me-
stu, cilj srednje dolge proge je prečkal kot 89., na dolgi progi pa je osvojil 
88. mesto. Zaradi maloštevilne slovenske odprave Slovenija ni nastopila v 
štafetni tekmi. Kljub temu je bila izkušnja zanju enkratna.
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13. svetovno univerzitetno prvenstvo v triatlonu, 
švica: 6. 8. 2016
V Švici je slovenske barve zastopalo kar pet triatloncev. 
Najvišje se je uvrstila Maruša Klemenc, študentka Medi-
cinske fakultete, ki je osvojila 33. mesto med 56 tekmoval-
kami. Nina Mandl (FF) je osvojila 42. mesto, Klara Lukek 
(FŠ) je bila na koncu 50. V moški konkurenci je tekmoval 
Urh Klenovšek (FŠ), ki je prav tako zasedel 50. mesto, 

Leon Obreza (FS) je v cilj prispel 56. ter Jan Lipovšek (FKKT), ki je osvojil končno 58. mesto. Svetovna študent-
ska prvaka 2016 sta postala Japonka Takahashi Yuko in Britanec Sheldon Grant.

9. svetovno univerzitetno prvenstvo v skvošu, malezija: 
5. - 11. 9. 2016
Med najboljšimi študenti skvošisti sta nastopila tudi študent Univerze v 
Ljubljani Martin Mošnik in študentka z Univerze v Mariboru Pija Brglez. 
Pija je dosegla soliden rezultat in je tekmovanje končala na 20. mestu, 
Martin Mošnik pa se je po odličnih igrah zavihtel med 8 najboljših na sve-
tu. Tekmovanje je končal na odličnem 8. mestu. Prvo mesto pri moških je 
prvo postavljeni igralec Yip Tsz Fung iz Hong Konga, pri dekletih pa prvo 
postavljena igralka iz Malezije Low Wee Wern.

6. svetovno univerzitetno prvenstvo v strelstvu, Poljska: 
14.  – 18. 9. 2016
V Bydgoszczu slovenski študentski strelci odnesli zlato. Kevin Venta 
(FKBV UM) je postal svetovni univerzitetni prvak s pištolo proste izbire na 
50 m. V disciplini standardna pištola na 25 metrov je pristal na 6. me-
stu, z zračno pištolo pa na 11. Žan Kelenc (ŠC NM) je v disciplini puška 
60 m leže osvojil 5. mesto, z zračno puško je zasedel 29. mesto. Sašo 
Stojak (IAM) je z zračno pištolo osvojil 28.mesto, Urška Kuharič (PF UM) 
je z zračno puško zasedla 8. mesto, na tekmi v trojnem položaju pa 25. 
mesto. Mojca Kolman (NTF UL) je z zračno pištolo osvojila 21. mesto.  

1. svetovno univerzitetno prvenstvo boksu, tajska: 
12. - 16. 10. 2016
naš državni univerzitetni prvak Luka Mejač zaključil s tekmovanjem na 
SUP v boksu v Chang Maiu. Luka je nastopal v članski kategoriji do 75kg 
kjer se borijo tri runde po tri minute. Tekmovanje je potekalo na izpada-
nje. Ker je nastopal v osmini finala, kjer sta bili dve borbi v tej kategoriji 
je zasedel 9. do 10. mesto

1. svetovno univerzitetno prvenstvo plezanju, Kitajska: 
12. - 16. 10. 2016
Na prvem SUP v plezanju je Slovenija imela le eno predstavnico. Ajda 
Remšak, študentka matematike na edinburški univerzi, je nastopila v 
vseh treh plezalnih kategorijah: hitrostno plezanje, balvansko in težavno-
stno plezanje. V hitrostnem plezanju je osvojila 13. mesto, v balvanih je 
končala na 16. mestu in v težavnostnem plezanju na zelo dobrem 6. me-
stu. V skupnem seštevku vseh treh disciplin je osvojila odlično 5. mesto.

5. Svetovno univerzitetno prvenstvo v dviganju uteži, mehika: 
13. – 18. 11. 2016
V mehiški Madeiri sta nastopila dvigalca uteži Nastasja Štesl (FŠ in EF) 
in Juš Rožnik Novak (EF). Juš je v kategoriji do 62 kg osvojil odlično 5. 
mesto, Nastasja pa se je uvrstila na 14. mesto. Postavila je tudi nove tri 
slovenske državne rekorde v kategoriji do 58 kg. In sicer: 66 kg v potegu, 
86 kg v sunku in 152 kg v biatlonu. 

Avtorica: Monika Šajt
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Kevin Venta, študent Fakultete za kmetij-
stvo in biosistemske vede Univerze v Ma-
riboru je aktualni svetovni univerzitetni 
prvak v strelstvu na 50 m prosto. Z njim 
smo se pogovarjali o njegovi športni poti, 
o občutkih, ki jih je doživel ob osvojeni 
tituli ter njegovih načrtih za prihodnost.

najprej iskrene čestitke za laskavo titulo Univerzitetni 
svetovni prvak! 

Kako bi se predstavil? Kdo si?

Sem čisto navaden fant, skromen, iskren, prijazen, od-
prt in vztrajen. Kot študent študiram na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Kot špor-
tnik sem član Strelskega društva (SD) Kovinar Ormož 
in od leta 2011 tudi član slovenske strelske reprezen-
tance.

Kaj ti pomeni naziv oz. dosežek Univerzitetni svetovni 
prvak? Kakšni so občutki, ko osvojiš takšno titulo? 

To je res nekaj neverjetnega! Študentsko svetovno pr-
venstvo je dosti težje kot recimo svetovno mladinsko 
prvenstvo, primerljivo je celo s članskim Evropskim 
prvenstvom. Občutek po zadnjem strelu je bil zares 
enkraten. Mravljinci veselja so me oblivali od glave do 
pete. Mislim, da so ravno ti občutki, ko ti uspe doseči 
največ kar lahko v športu dosežeš, nekaj najboljšega 
na svetu.

Se je sedaj zate kaj spremenilo?

V bistvu niti ne. Vse kar sem dobil od tistega  zmago-
slavnega trenutka pa do sedaj je medalja ter množičen 
aplavz in čestitke iz celotne Slovenije. Bi pa bil vesel, 
če bi katero od podjetij pokazalo interes za sponzor-
stvo. Dejstvo je, da brez financ ne gre.

»Vesel bi bil, če bi katero od podjetij po-
kazalo interes za sponzorstvo.«

Kaj je potrebno za tak uspeh?

Bom realist. Vse se začne z denarjem, v vsakem športu 
je tako. Za vrhunske rezultate je potrebna vrhunska 
oprema (orožje, municija) in denar za stroške tekmo-

vanj (prijavnine) in potne stroške. Imam srečo, da sem 
svojo pot začel v Strelskem društvu Kovinar Ormož, ki 
za vse to odlično poskrbi. Vglavnem pa je za vrhunske 
dosežke potrebno ogromno treninga in tudi tekmo-
vanj. Super je, če imaš trenerja – moj trener je Stiven 
Vočanec. V veliko pomoč mi je tudi športni psiholog, 
na tekmah te ovira glava oz. psihološki dejavniki. Kot 
osebnostne lastnosti pa bi izpostavil: vztrajnost, moč-
no voljo, samomotivacijo, ogromno potrpežljivosti in 
superiorno kontrolo čustev. Strelstvo je garaški šport, 
le najbolj vztrajni pridejo na najvišje stopničke.

Katere svoje dosežke bi še posebej izpostavil? na kaj 
si najbolj ponosen?

Vsekakor trenutni naslov svetovnega univerzitetnega 
prvaka. Za mano je ogromno uspehov znotraj in izven 
Slovenije. V šestih letih sem osvojil čez 130 medalj iz 
različnih mednarodnih in slovenskih tekmovanj. Na-
stopal sem na svetovnih pokalih, svetovnem prvenstvu 
in na evropskih prvenstvih. Leta 2015 mi je uspelo 
z malokalibrsko pištolo 50 m (olimpijska disciplina) 
z rezultatom 562 krogov izboljšati kar 43 let star dr-
žavni rekord 557 krogov, letos pa sem postavil še nov 
državni rekord z zračno pištolo 10 m (olimpijska di-
sciplina).  Prejšnji rekord (584 krogov), ki je bil star 
19 let sem izboljšal za en krog. Moj najboljši dosežek 
iz večjega članskega tekmovanja pa je osvojeno 14. 
mesto na svetovnem pokalu v Münchnu 2016.

»S športom ne želim obogateti. moja želja 
je delati kar me veseli in s tem razvese-
ljevati tudi druge, bogatile pa bi me izku-
šnje, dosežki in medalje.«

»šPoRtno StRelStVo je mojA nAjVeČjA 
ljUBeZen in mi Pomeni VSe nA SVetU.



16

vroËa tema

Dejal si, da treniraš vsaj 5-krat na teden, na streli-
šču preživiš vsaj 4 ure na dan, v času priprav tudi cel 
dan. Kako si uspel oz. še uspevaš usklajevati športne 
in študijske obveznosti? imaš poseben status na fa-
kulteti? 

Vsak dan v srednji šoli in kasneje na faksu sem od 8.00 
do 14.00 (tudi do 15.00) bil v šoli/faksu, nato sem šel 
nazaj v dijaški/študentski dom na kosilo. Potem je sledil 
trening do večerje, po večerji sem naredil še kaj za šolo 
in potem šel spat. V petek sem po pouku šel domov, dal 
prati oblačila, se najedel in šel na trening. V soboto in 
nedeljo so tekme (navadno imam 2 tekmi na vikend), 
v nedeljo zvečer sem se že pakiral nazaj v Maribor. Ta-
kšen tempo mi je uspeval tri leta. Lahko si predstavljate 
kako utrujen sem bil ob koncu tedna. Nekaj čas zdržiš 
taki tempo, enkrat pa je tega konec. Čez čas se je utru-
jenost poznala na rezultatih tekmovanj. V veliko pomoč 
mi je status športnika. Na prejšnji šoli sem se dogovoril, 
da sem lahko manjkal vsa predavanja, tudi ponavljal 
sem kar dvakrat 2. letnik. Vse z namenom, da sem lah-
ko posvetil športu več časa in energije. 

Si zadovoljen z odnosom fakultete do svoje športne  
kariere, čutiš dovoljšno podporo?

Na Višji živilski šoli in na Fakulteti za kmetijstvo in 
biosistemske vede čutim zelo dobro podporo. Je pa 
res, da se eni profesorji za športnike zavzamejo bolj, 
drugi manj.

izvajaš psihološke vaje, umirjanje, vizualizacijo. Kako 
izgledajo tvoje priprave?

 Psihološke priprave so izjemno pomembne, da si spo-
soben rezultate s treningov pokažeš tudi na tekmova-
njih. Moj športni psiholog živi v Ljubljani, srečanja v 
živo imava, ko imam opravke ali strelske priprave v 
Ljubljani. Enkrat na teden se pogovarjava preko Skype 
programa. Glavni cilj je učenje tehnik sproščanja in 
sprememba razmišljanja. Mnogi bi rekli da gre za 
»pranje možganov« kar tudi po eni strani je, seveda 
vse z namenom, da si sposoben na tekmovanjih dose-
gati vrhunske rezultate.
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Dejal si, da se poslužuješ tudi tehnik vizualizacije. 
Kako izvajaš vizualizacijo? 

Z vizualizacijo si predstavljaš celoten potek posame-
znega tehničnega strela. Predstavljaš si tudi prihod 
na tekmovanje, srečanja z ljudi, vidiš okolico, vidiš 
kako izgleda tekmovališče in tudi sam nastop – kako 
se pripravljaš, občutiš povišan srčni utrip in ga sku-
šaš pomiriti, kako greš na linijo, začne se tekma, kako 
izvajaš strele, rešuješ probleme, kako končaš, kaj se 
zgodi po tekmi itd. Efekt vizualizacije je ta, da kasne-
je, ko prideš na tekmovališče (pred tem si si recimo 
vsaj 10-krat predstavljal celotno proceduro) se ti zdi 
kot da si že vse dal skoz in zaradi tega si bolj sproščen 
in pomirjen, manj je tudi straha.

A je za uspeh v strelstvo pomembnejša tehnika, talent, 
um? 

Za uspeh je pomembna sinergija vseh elementov. 
Sam talent ti mogoče pomaga na začetku, ko začneš 
s športom. Talentirani ljudje se hitreje naučijo tehni-
ke in vseh ostale elementov, pomembnih za vrhunske 
dosežke. Potem pa je trening, trening in še trening. 
S količino treningov in tekem dobivaš na kilometri-
ni, izkušnje so pomemben faktor. Vsekakor pa je pri 
športnem strelstvu potrebno urediti svoje življenje, da 
živiš mirno. Vse kar doživljaš v življenju se odraža na 
strelišču in rezultatih. 

Kakšni so načrti za naprej? Kaj je sedaj pred tabo?

Ena mojih največjih želj je postati profesionalni špor-
tnik. Zelo si želim tudi sponzorskega avta za celo leto, 
saj si v tem trenutku kot amaterski športnik ne morem 
privoščiti še kako potrebno prevozno sredstvo. Še na-
prej pa želim osvajati najvišja mesta na vseh ravneh 
tekmovanj znotraj in zunaj Slovenije. V oktobru se zač-
ne slovenska državna liga z zračnim orožjem, zame pa 
tudi nemška strelska bundesliga – gre za najmočnejšo 

ligo na svetu, kjer možnost nastopanja dobijo le naj-
boljši tuji tekmovalci. Za bundesligo bom nastopal že 
4. leto. V marcu pa nas čaka prav posebno tekmova-
nje in to na slovenskih tleh. V Mariboru se bo odvijalo 
Evropsko prvenstvo z zračnim orožjem na 10 m.

Dolgoročni cilji pa je kvota za nastop na olimpijskih 
igrah 2020 Tokio. Seveda si želim tudi še dodatna 
sponzorska sredstva – bodo prišla zelo prav na poti do 
OI 2020.

Bi rad še kaj dodal?

»Vsem, ki kakorkoli sodelujete na moji športni poti 
(denarno, moralno…) se iz vsega srca zahvaljujem! Ve-
čji delež zasluge za moje dosedanje dosežke gre prav 
ljudem, ki pomagajo, spremljajo in navijajo zame. V 
prihodnosti si želim še več podpore. Želim si tudi, da 
ljudje spoznajo strelski šport in tudi sami poizkusijo.«

Avtorica: Monika Šajt

Foto: Andrej Peunik
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Državno univerzitetno prvenstvo v smučanju
Kope, 15. 1. 2016

Rezultati:

Alpsko smučanje – študenti
1. mesto:  Robert DOVŽAN, Fakultete za 

računalništvo in informatiko, Univerza v 
Ljubljani

2. mesto: Domen LIPNIK, Fakulteta za strojništvo, 
Univerza v Ljubljani

3. mesto: Klemen GRILC, študent Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza 
v Mariboru.

Alpsko smučanje – študentke
1. mesto: Sandra LUNEZNIK, Fakulteta za farmacijo, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Tina ZAVEC SAFRAN, Fakulteta za 

farmacijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Lucie HUDCOVA, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

Deskanje na snegu – študenti
1. mesto: Rok ŠPINDLER, Fakulteta za 

elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, Univerza v Mariboru

2. mesto: Andraž MUHIČ, Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo, Univerza v Ljubljani

3. mesto: Primož MEKUC, Fakultete za 
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

DRžAVnA UniVeRZitetnA 
PRVenStVA

Državna univerzitetna prvenstva (DUP) so študentska športna tekmovanja na katerih se študenti in študentska 
športna moštva z vseh slovenskih univerz in ostalih samostojnih visokošolskih zavodov borijo za pridobitev na-
slova državnih univerzitetnih prvakov v tekočem študijskem letu. DUP razpisuje in organizira Slovenska univer-
zitetna športna zveza (SUSA) za vsako študijsko leto. Zmagovalci DUP pridobijo naziv državnega univerzitetnega 
prvaka v izbrani športni panogi ali disciplini v tekočem študijskem letu, s tem pa nemalokrat tudi uvrstitev na 
mednarodna tekmovanja. Večino prvenstev poskušamo izvesti v sklopu projektov festivalov študentskega športa, 
ki jih podpira tudi Fundacija za šport. tako je športna zveza Univerze v mariboru (UšZm) organizirala Zimski 
festival študentskega športa 2016, športna zveza Univerze na Primorskem (UšZP) Poletni festival študentskega 
športa 2016 ter športna zveza Univerze v ljubljani (šZUl) Dan študentskega športa 2016.

Zimski festival študentskega 
športa 2016
Na Kopah je 15. januarja 2016 potekal Zimski festi-
val študentskega športa 2015/16. Na progi Pungart je 
potekala tekma študentov vseh slovenskih samostojnih  
visokošolskih zavodov v alpskem smučanju in deskanju 
na snegu. Prireditev je pod okriljem Slovenske univer-
zitetne športne zveze (SUSA) organizirala Univerzitetna 
športna zveza Maribor (UŠZM) za študente-smučarje/
deskarje, ki so se po snežnih strminah spustili za na-
slov državnih univerzitetnih prvakov v alpskem smuča-
nju in deskanju na snegu. Tekmovanje je na smučišče 
Kope privabilo kar 46 tekmovalcev. Ob progi je potekal 
bogat glasbeni program in druženje v gostinskem am-
bientu, nekateri so se celo prvič podali na smučke na 
brezplačnem tečaju smučanja in deskanja.
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Deskanje na snegu – študentke
1. mesto: Ines POPUŠEK, Ekonomsko-poslovna 

fakultete, Univerza v Mariboru
2. mesto: Tjaša SPINDLER, Fakulteta za šport, 

Univerza v Mariboru
3. mesto: Ana OBLAK, Pedagoška fakulteta, Univerza 

v Ljubljani

Poletni festival študentskega  
športa 2016
Poletni festival študentskega športa (PFSS) je pod 
okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) 
in Univerzitetne športne zveze Primorske (UŠZP) že 
peto leto potekal na Primorskem. 
Koper in Škofije sta v sredo, 25. maja gostila državna 
univerzitetna  prvenstva v odbojki, košarki in dvoran-
skem nogometu - futsalu. Študentske izbrane vrste 
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ter Univerze 
na Primorskem so se borile za prestižni naslov držav-
nih prvakov za študijsko leto 2015/16 ter za kvali-
fikacije na evropskih univerzitetnih prvenstvih v letu 
2017.

V košarki in futsalu so se znova zbrale le moške uni-
verzitetne ekipe. 

Rezultati:

Državno univerzitetno prvenstvo v košarki
1. mesto: Univerza v Ljubljani
2. mesto: Univerza na Primorskem
3. mesto: Univerza v Mariboru
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zitetna nogometna tekma med Univerzo v ljubljani in 
Univerzo v mariboru, kjer so na koncu slavili maribor-
čani (3:2).

Državno univerzitetno prvenstvo v dvoranskem 
nogometu – futsalu
študenti 
1. mesto: Univerza v Mariboru
2. mesto: Univerza na Primorskem
3. mesto: Univerza v Ljubljani

Državno univerzitetno prvenstvo v odbojki
študenti
1. mesto: Univerza v Ljubljani
2. mesto: Univerza v Mariboru

študentke
1. mesto: Univerza v Mariboru
2. mesto: Univerza v Ljubljani
3. mesto: Univerza na Primorskem

Dan študentskega športa 2016
V sredo, 18. maja je športna zveza Univerze v ljublja-
ni organizirala Dan študentskega športa na katerem je 
izvedla državna prvenstva v orientacijskem teku, pla-
vanju in atletiki ter prvenstva Univerze v ljubljani v 
orientacijskem teku, plavanju, košarki 3x3, tenisu in 
atletiki.

tekmovanja so se odvijala v okviru premiernega celo-
dnevnega Festivala obštudijske dejavnosti v športnem 
parku Kodeljevo v ljubljani, ki je privabil na prizorišče 
preko 500 študentov in obiskovalcev iz cele Sloveni-
je. na festivalu so se poleg državnih univerzitetnih 
prvenstev odvijale različne športnorekreativne ter dve 
izobraževalni delavnici. V sproščenem športnem pro-
gramu so obiskovalci preizkusili nove športne panoge 
kot so akrojoga, slackline, baseball, ultimate frizbi in 
rugby. Vrhunec dogajanja je bila tradicionalna univer-
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Državno univerzitetno prvenstvo v plavanju
ljubljana, 18.5.2016

Državno univerzitetno prvenstvo v plavanju je potekalo 
v Univerzitetnem plavalnem centru Fakultete za šport. 
V kar trinajstih disciplinah je tekmovalo več kot 60 
študentov, letos so plavalci in plavalke tekmovali tudi 
v disciplinah daljših od 50m. Podrtih je bilo kar šest 
univerzitetnih rekordov, kar je vzdušje na tekmovanju 
poneslo v višave. Udeleženci DUP so tekmovali tudi 
za uvrstitev na 3. Evropske univerzitetne igre Zagreb 
– Reka 2016. 

Rezultati:

50 m prsno - študenti 
1. mesto: Nejc ŠIMENKO, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Kristjan MEŽA, , Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Tim VIDOVIČ, Biotehniška fakulteta,  

Univerza v Ljubljani 

50 m delfin - študenti 
1. mesto: Aleks KOŠTOMAJ, Fakulteta za družbene 

vede, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Žan POGAČAR, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Nejc ŠIMENKO, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

50 m prosto - študenti
1. mesto: Erik HREN, Univerza v Mariboru
2. mesto: 1. mesto: Aleks KOŠTOMAJ, Fakulteta za 

družbene vede, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Kristjan MEŽA, , Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

50 m hrbtno - študenti
1. mesto: Žan POGAČAR, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Ivan MODRIČ, Univerza v Mariboru
3. mesto: Kristjan MEŽA, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

100 m prosto - študenti  
1. mesto: Kristjan MEŽA, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Nejc ŠIMENKO, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Rok MIHOVEC, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

100 m prsno - študenti
1. mesto: Nejc ŠIMENKO, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Tim VIDOVIČ, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Luka ŠTRAUS, Univerza v Mariboru

100 m hrbtno - študenti
1. mesto: Ivan MODRIČ, Univerza v Mariboru
2. mesto: Jaka KRAMARŠIČ, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Staš SLABE, Fakulteta za šport, Univerza  

v Ljubljani

100 m delfin - študenti
1. mesto: Jan ZLATNAR, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
2. mesto: Rok MIHOVEC, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Matevž STRBAD, Fakulteta za gradbeništvo 

in geodezijo, Univerza v Ljubljani

200 m prosto - študenti
1. mesto: Erik HREN, Univerza v Mariboru
2. mesto: Nejc ŠIMENKO, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Rok MIHOVEC, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

200 m mešano - študenti
1. mesto: Erik HREN, Univerza v Mariboru
2. mesto: Kristjan MEŽA, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Matevž STRBAD, Fakulteta za gradbeništvo 

in geodezijo, Univerza v Ljubljani
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400 m prosto - študenti
1. mesto: Erik HREN, Univerza v Mariboru
2. mesto: Rok MIHOVEC, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Matija VIDMAR, Fakulteta za matematiko 

in fiziko, Univerza v Ljubljani

4x50 m prosto - študenti
1.mesto: Aleks KOŠTOMAJ, Jan ZLATNAR, Žan 

POGAČAR, Nejc ŠIMENKO, Univerza v 
Ljubljani

2. mesto: Erik HREN, Luka ŠTRAUS, Luka BOMBEK, 
Ivan MODRIČ, Univerza v Mariboru

3. mesto: Rok MIHOVEC, Jure ZEKIČ, Anže PAVLIN, 
Kristjan MEŽA, Univerza v Ljubljani

4x25 mešano
1.mesto: Aleks KOŠTOMAJ, Žan POGAČAR, Nejc 

ŠIMENKO, Anemari KOŠAK, Univerza  
v Ljubljani

2. mesto: Kaja PERKOVIČ, Luka ŠTRAUS, Ivan 
MODRIČ, Erik HREN, Univerza v Mariboru

3. mesto: Staš SLABE, Jan ZLATNAR, Jaka 
KRAMARŠIČ, Kaja VRHOVNIK, Univerza  
v Ljubljani

50 m prsno - študentke
1. mesto: Ester PREMATE, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Špela COLNAR, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Nastja LEVAŠIČ, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani 

50 m delfin - študentke
1. mesto: Anemari KOŠAK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Kaja PERKOVIČ, Univerza v Mariboru
3. mesto: Kaja VRHOVNIK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

50 m prosto - študentke 
1. mesto: Anemari KOŠAK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Kaja PERKOVIČ, Univerza v Mariboru
3. mesto: Kaja VRHOVNIK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

50 m hrbtno – študentke 
1. mesto: Anemari KOŠAK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Anja ZORKO, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
3. mesto: Patricija KRIČAJ, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

100 m prosto - študentke
1. mesto: Kaja PERKOVIČ, Univerza v Mariboru
3. mesto: Kaja VRHOVNIK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Lucie HUDCOVÁ, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

100 m prsno - študentke
1. mesto: Ester PREMATE, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Špela COLNAR, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

100 m hrbtno - študentke
1. mesto: Patricija KRIČAJ, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Daša PRUŠ, Fakulteta za šport, Univerza v 

Ljubljani
3. mesto: Lucie HUDCOVÁ, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

100 m delfin - študentke
1. mesto: Kaja PERKOVIČ, Univerza v Mariboru

200 m prosto - študentke
1. mesto: Kaja VRHOVNIK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Nastja LEVAŠIČ, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Klavdija TRDINA, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

200 m mešano - študentke
1. mesto: Nina MANDL, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

400 m prosto - študentke
1. mesto: Nina MANDL, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani 
2. mesto: Klara LUKEK, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
3. mesto: Anja ZORKO, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
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Državno univerzitetno prvenstvo v atletiki
ljubljana, 18.5.2016

Na atletskem stadionu športnega parka Kodeljevo je 
v okviru  Dneva študentskega športa na Festivalu ob-
študijske dejavnosti potekalo Državno univerzitetno 
prvenstvo v atletiki.

Tekmovanje je bilo pravi atletski spektakel, ki je pri-
nesel nove državne prvake in prvakinje v sedmih raz-
ličnih disciplinah: teku na 100m, teku na 400m, teku 
na 800m, teku na 3000m, skoku v daljino ter metu 
vortexa.

Državno univerzitetno prvenstvo v orientacijskem teku
ljubljana, 18.5.2016

V sklopu Dneva študentskega športa je potekalo tudi Državno univerzitetno prvenstvo v orientacijskem teku, ki 
ga je ŠZUL organizirala v sodelovanju z Orientacijskim klubom Polaris. Izzivalna proga po ljubljanskem hribu 
Golovcu, v neposredni bližini športnega parka Kodeljevo, je privabila 47 tekmovalcev oz. tekmovalk. Tekmovanje 
je veljalo kot kvalifikacije za udeležbo na Svetovnem univerzitetnem prvenstvu v orientacijskem teku v Miskolcu 
na Madžarskem. Tekmovalo je 23 študentov in 16 študentk Univerze v Ljubljani.

4x50 m prosto - študentke
1.mesto: Kaja VRHOVNIK, Špela COLNAR, Tea KOŠNJEK, Anemari KOŠAK, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Patricija KRIČAJ, Nina MANDL, Urška LEVAC, Lucie HUDCOVÁ, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Daša PRUŠ, Klara LUKEK, Klavdija TRDINA, Ajda PRISTAVEC, Univerza v Ljubljani

Rezultati:

študenti
1. mesto: Jan DOVČ, Fakulteta za šport, Univerza  

v Ljubljani
2. mesto: Martin Melecky, Fakulteta za gradbeništvo 

in geodezijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Blaž Petrovič, Fakulteta za šport, Univerza  

v Ljubljani

študentke
1. mesto: Nuša JERAM, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
2. mesto: Laura ĐORĐEVIĆ BETTO, Medicinska 

fakulteta, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Tajda Foški, Fakulteta za šport, Univerza  

v Ljubljani
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Rezultati:

tek na 100 m – študenti
1.mesto: Nejc MOŽINA, Fakulteta za strojništvo, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Jernej JERAS, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Janez Jakob VODEB, Fakulteta za 

strojništvo, Univerza v Ljubljani

tek na 400 m - študenti
1.mesto: Jernej JERAS, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Jan JAMNIK, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
3. mesto: Jan KRAMAR, Naravoslovnotehniška 

fakulteta, Univerza v Ljubljani

tek na 800 m – študenti
1.mesto:  Lovrenc VALIČ, Fakulteta za strojništvo, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto:  Tadej VERBOŠT, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto:  Gregor VERBOŠT, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

tek na 3000 m - študenti
1.mesto:  Miha DOBRAVEC, Naravoslovnotehniška 

fakulteta, Univerza v Ljubljani 
2. mesto:  Timotej BEČAN, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto:  Aljaž BOŽIČ, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Klasična štafeta - študenti
1.mesto:  Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani 
2. mesto:  Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
3. mesto:  Fakulteta za farmacijo, Univerza v 

Ljubljani

Skok v daljino - študenti
1.mesto:  Klemen FRECE, Fakulteta za arhitekturo, 

Univerza v Ljubljani 
2. mesto:  Leon RAŠO, Fakulteta za šport, Univerza v 

Ljubljani
3. mesto: Matic KERNULC, Ekonomska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
 
met vortexa - študenti
1.mesto:  David KASTREVC, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani 
2. mesto:  Matic GRMEK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Vidmajer Jon LIHTENGER, Fakulteta za 

šport, Univerza v Ljubljani
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tek na 100 m – študentke
1.mesto: Anja Benko, Fakulteta za farmacijo, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Kaja SUŠNIK, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
3. mesto: Brina MLJAČ, Ekonomska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

tek na 400 m - študentke
1.mesto: Ajda LENARDIČ, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo
2. mesto: Anja PLAZNIK, Ekonomska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Eva KAVKA, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

tek na 800 m – študentke
1.mesto: Anja ROBAVS, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Brina MLJAČ, Ekonomska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Urška BRAVEC, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

tek na 3000 m - študentke
1.mesto: Katja VRDUKA, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani 
2. mesto: Anja ROBAVS, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani 
3. mesto: Aneli CEBEK, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

Klasična štafeta - študentke
1.mesto: Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani 
2. mesto: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

met vortexa - študentke
1.mesto: Ana NAKRST, Fakulteta za družbene vede, 

Univerza v Ljubljani 
2. mesto: Ana GROM, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Barbara TEKAVEC, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani

Skok v daljino - študentke
1.mesto: Kaja SUŠNIK, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani 
2. mesto: Staša TRAJKOVIČ, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Meta MARCOLA, Fakulteta, Univerza v 

Ljubljani
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ostala državna univerzitetna prvenstva

Državno univerzitetno prvenstvo v judu
ljubljana, 10. 3. 2016
Pod okriljem krovne športne organizacije Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA) je Športna zveza Uni-
verze v Ljubljani v sodelovanju z Judo zvezo Slovenije organizirala državno univerzitetno prvenstvo v judu. Boji 
za naziv državnih univerzitetnih prvakov so veljali za kvalifikacije na Evropske univerzitetne igre 2016. Kvali-
fikacijskega tekmovanja  se je udeležilo 11 tekmovalcev iz dveh visokošolskih zavodov Univerze v Ljubljani in 
Univerze v Mariboru.

Državno univerzitetno prvenstvo v strelstvu
ormož, 9. 4. 2016
Strelsko društvo Kovinar Ormož je gostilo državno univerzitetno prvenstvo v streljanju s standardnim zračnim 
orožjem za študijsko leto 2015/16. Prvenstva se je udeležilo 20 študentk in študentov z Univerze v Ljubljani, 
Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem ter s treh samostojnih višješolskih in visokošolskih zavodov. 
Najboljši strelci in strelke so se uvrstili v slovensko univerzitetno reprezentanco, ki je septembra nastopila na 
svetovnem univerzitetnem prvenstvu v streljanju.

Rezultati:

študenti -  do 73 kg
1. mesto:  Jan KERN, Fakulteta za varnostne vede, 

Univerza v Mariboru
2. mesto: Žan GOSTENČNIK, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Uroš Zavrtanik, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

študenti -  do 81 kg
1. mesto: Janez VIDMAR, Ekonomska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Aldin RIBO, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani 
3. mesto: Jakob VRHOVEC, Ekonomska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

študenti -  do 90 kg
1. mesto: Tilen HADOLIN, Fakulteta za strojništvo, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Aljaž SLATNAR, Fakulteta za strojništvo, 

Univerza v Ljubljani

študentke – absolutna kategorija
1. mesto: Brigita MARDJONOVIĆ, Fakulteta za šport, 

Univerza V Ljubljani
2. mesto: Barbara HALAS, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

Rezultati:
 
študenti - pištola
1. mesto: Sašo STOJAK, Inštitut in akademija za 

multimedije
2. mesto: Kevin VENTA, Fakulteta za kmetijstvo in 

biosistemske vede, Univerza v Mariboru
3. mesto: Jan ŠUMAK, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

študentke – pištola
1. mesto: Mojca KOLMAN, Naravoslovnotehniška 

fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Petra VERNIK, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Urška KUHARIČ, Pedagoška fakulteta, 

Univerza v Mariboru
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Državno univerzitetno prvenstvo v odbojki na mivki
ljubljana, 23.5.2016
Državnega univerzitetnega prvenstva v odbojki na mivki se je udeležilo 28 udeležence iz vseh treh slovenskih 
univerz. DUP je letos veljalo za kvalifikacije za udeležbo na Svetovnem univerzitetnem prvenstvu v odbojki na 
mivki v Estoniji.

študenti – puška
1. mesto: Jan ŠUMAK, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Žan KELENC, Višja strokovna šola Novo 

mesto, Šolski center Novo mesto
3. mesto: Gregor GOTOVINA, Višja strokovna šola 

Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka

študentke – puška
1. mesto: Urška KUHARIČ, Pedagoška fakulteta, 

Univerza v Mariboru
2. mesto: Žan KELENC, Višja strokovna šola Novo 

mesto, Šolski center Novo mesto
3. mesto: Gregor GOTOVINA, Višja strokovna šola 

Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka

Rezultati:

študenti
1. mesto: Tomazin/Drobnič, Univerza v Ljubljani 
 Jernej TOMAZIN, Sergej DROBNIČ
2. mesto:  Košir/Zupančič, Univerza v Ljubljani
 Simon KOŠIR, Filip ZUPANČIČ
3. mesto:  Bodoča intelektualca, Univerza v Ljubljani 
 Mark MARAŽ , Blaž MARUŠIČ

študentke
1. mesto:  Primorki, Univerza v Ljubljani 
 Kaja TURK, Natali PAVIĆ 
2. mesto:  PHHH, Univerza v Ljubljani
 Petra FLEGO, Helena MIJOČ
3. mesto: Slane preste, Univerza v Ljubljani 
 Katja OGRIN, Tia GRGIČEVIČ, 
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Državno prvenstvo v triatlonu
Koper, 4. 6. 2016
Prvo tekmovanje za državnega univerzitetnega prvaka v triatlonu je potekalo v okviru Triatlona za pokal Istre, 
organizirala ga je SUSA v sodelovanju s Triatlonsko zvezo Slovenije. V sprint triatlonu se je za naslov državnega 
univerzitetna prvaka ter za uvrstitev na svetovno univerzitetno prvenstvo v triatlonu potegovalo 15 študentk in 
študentov, vsi z Univerze v Ljubljani. 

Rezultati:

študenti
1. mesto: Urh KLENOVŠEK, Fakulteta za šport, 

Univerza v Ljubljani
2. mesto: Leon OBREZA, Fakulteta za strojništvo, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Jan Lipovšek, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

študentke
1. mesto: Maruša KLEMENC, Fakulteta za medicino, 

Univerza v Ljubljani 
2. mesto: Nina MANDL, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
3. mesto: Klara LUKEK, Fakulteta za šport, Univerza 

v Ljubljani
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študentje Univerze v ljubljani se lahko v času študija 
srečajo s prav vsem kar šport nudi: tekmovanji, treni-
ranjem, druženji ali zgolj zabavno rekreacijo. Sledijo 
informacije za študente Univerze v ljubljani o možno-
stih sodelovanja v športnih dejavnostih, ki so glede 
na ceno in lokacijo izvedbe sistematično usmerjena v 
olajšanje dostopa študentom Ul do športa. Za tekmo-
valni šport na Univerzi v ljubljani skrbi športna zveza 
Univerze v ljubljani (šZUl), za ne-tekmovalni pa Cen-
ter za obštudijske dejavnosti (prej CUš).

športna zveza Univerze v ljubljani
Tekmovalni šport na Univerzi v Ljubljani (UL) se uve-
ljavlja pod blagovno znamko UNISPORT. Športna 
zveza UL je članica Slovenske univerzitetne športne 
zveze, preko katere ima dostop do krovnih športnih 
organizacij v Sloveniji in v tujini. Športna zveza UL je 
ustanovljena na podlagi zakona o društvih, kot zveza 
fakultetnih in panožnih študentskih športnih društev, 
ki delujejo na območju Univerze v Ljubljani. Zveza tre-
nutno združuje 21 športnih društev. 

Najpomembnejše naloge zveze so povezane s progra-
mi študentskih športnih tekmovanj, in sicer organiza-
cija programov univerzitetnih športnih tekmovanj ter 
drugih študentskih športnih tekmovanj za študente 
UL. Za študente Univerze v Ljubljani ŠZUL organizira 
celoletna ligaška tekmovanja ter enodnevna športna 
prvenstva, namenjena tako profesionalnim športnikom 
kot amaterskim ljubiteljem športa. Fakultetne ekipe 
ter posamezniki se borijo za naziv prvaka Univerze v 
Ljubljani v izbrani športni panogi za tekoče študijsko 
leto. Ligaška tekmovanja so najbolj razpoznavni in 
najbolj obiskani programi ŠZUL. V letošnjem letu po-
tekajo ligaška tekmovanja v košarki, odbojki in dvoran-

skem nogometu. Gre za celoletne medfakultetne tek-
movalne programe, v katerih nastopajo le fakultetne 
ekipe, in sicer največ ena ekipa s strani posamezne 
fakultete v posamezni panogi. Poleg ligaških tekmo-
vanja potekajo tudi enodnevna univerzitetna prvenstva 
v naslednjih športih: curling, šah, košarka 3x3, plava-
nje, namizni tenis, badminton, atletika, biljard, jadra-
nje, orientacijski tek, odbojka na mivki, golf, ulična 
košarka, skvoš, judo, rokomet in pikado.

Športna zveza UL prišteva k svojim nalogam tudi pri-
prave in udeležbo, študentk/študentov in študentskih 
športnih moštev UL na evropskih univerzitetnih prven-
stvih in drugih mednarodnih univerzitetnih športnih 
srečanjih, kjer so zastopane barve UL. Študentje in 

šport Univerze v ljubljani za vas združuje 
zabavo in odličnost - brezplačno
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študentke UL so na teh prvenstvih še posebej uspe-
šni, saj je UL po dosežkih študentov na evropskih uni-
verzitetnih prvenstvih ena najuspešnejših evropskih 
univerz. UL je po zaslugi športnikov študentov prejela 
prestižen naslov najuspešnejše evropske univerze v 
tekmovalnem športu za obdobje 1999 – 2009.

Center za obštudijske dejavnosti
Center za osebni in profesionalni razvoj preko različnih 
aktivnosti spodbuja študente k aktivnem delovanju v 
študijskih in obštudijskih dejavnostih ter proaktivnem 
načrtovanju kariere. Študenti z vključitvijo v aktivnosti 
krepijo svoje socialne, osebne in strokovne kompeten-
ce, kar vpliva na posameznikovo boljšo zaposljivost po 
zaključku študija. 

Športna dejavnost je trenutno najbolj zastopana in 
sistematično urejena obštudijska dejavnost na uni-

verzi. Športno ponudbo predstavljajo programi Centra 
za obštudijske dejavnosti (prej CUŠ), izbirni predmeti 
nekaterih članic UL in programi tekmovalnega špor-
ta, ki potekajo pod okriljem Športne zveze Univerze v 
Ljubljani (ŠZUL) in Slovenske univerzitetne športne 
zveze (SUSA).

V študijskem letu 2016/2017 lahko študenti izbirate 
med 27 kreditno ovrednotenimi športnimi predmeti, 
34 športno-rekreativnimi programi, 7 športnimi pro-
grami v sklopu športnih počitnic ter številnimi progra-
mi dnevne rekreacije. Športni kreditno ovrednoteni 
predmeti študentom prinesejo 3 ECTS kreditne toč-
ke, v kolikor ob koncu študijskega leta opravijo izpit. 
Nabor predmetov je širok, vse od aerobike, pilatesa, 
nogometa, odbojke in košarke pa do potapljanja, špor-
tnega plezanja in odbojke na mivki. Večina omenjenih 
predmetov in programov članic UL poteka v Univerzi-
tetni športni dvorani Rožna dolina. Pri športno-rekrea-
tivnih programih uvajamo novost, in sicer bodo prijave 
na voljo 2krat letno, en teden pred pričetkom vsakega 
semestra, kar pomeni, da bomo študentom približali 
še več različnih športnih panog. Poleg razpisanih pro-
gramov in predmetov, se lahko študenti od ponedeljka 
do četrtka vključite v brezplačno športno–rekreativno 
vadbo: košarka, nogomet, namizni tenis, odbojka in 
fitnes. Še vedno je Univerzitetna športna dvorana Ro-
žna dolina odprta za študente v vseh prostih terminih, 
ko ne poteka študijski proces. Urnik vseh predmetov 
in programov, ki potekajo pod našim okriljem, si lahko 
ogledate na www.uni-lj.si/sport. 

S krepitvijo ponudbe (več razpisanih programov in 
prostih terminov za rekreativno vadbo), povezovanjem 
s športnimi pedagogi in z drugimi institucijami (npr.: 
Študentski dom Ljubljana, študentska združenja) ter 
aktivnim ozaveščanjem študentov o pomenu zdravega 
življenjskega sloga, povečujemo število vključenih štu-
dentov v športne aktivnosti.

Avtorici: Kristina Krajačić, Mojca Rupert

Center za obštudijske dejavnosti 
Kongresni trg 12, Ljubljana
030 641 648
www.uni-lj.si/sport
sport@uni-lj.si

športna zveza Univerze v ljubljani
Kongresni trg 12, Ljubljana
01 241 85 77
www.unisport.si
unisport@unisport.si
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ZDRAVA ZABAVA sta besedi, ob katerih boš v času 
študija takoj pomislil/a na šport.  V Mariboru je ZDRA-
VA ZABAVA Univerzitetna športna zveza Maribor, ki ti 
odpira vrata do aktivnega preživljanja prostega časa. 
Rekreacija, študentska tekmovanja na lokalni, državni 
in mednarodni ravni, tečaji, cenejši dostop do smučar-
skih kart in kart za bazene in savne, vsem znane prire-
ditve, …. 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 rekreacija v športni dvorani 
Vrbanska (to je pri stopnicah na Kalvarijo) stvar zate. 
Vsak teden, od oktobra do junija ti bo na voljo rekrea-
cija badmintona, namiznega tenisa, odbojke, košarke 
ter malega nogometa, v dvorani vsem znanega Štuka 
pa poteka skupinska vadba – aerobika. Skupinska vad-
ba je zagotovo najbolj strokovna v mestu,  saj jo vodijo 
Bodifitove vaditeljice, prijazna pa je tudi študentske-
mu žepu. Pri nas lahko dobiš tudi cenejše karte za 
fitnese in savne ter skoraj vsa slovenska smučišča. 
Obišči spletno stran zdravazabava.com in zvedi več. 

Vadba poteka po urniku, ki ga najdeš na spletni strani 
www.zdravazabava.com, klikni in poišči svoj šport. Za 
badminton je potrebna predhodna rezervacija igrišča, 
ki jo lahko opraviš kar preko spletne strani, a moraš 
prej na Info točki Zdrave zabave vplačati program bad-
mintona. Za rekreacijo namreč potrebuješ ZZ IZKA-
ZNICO, ki jo dobiš na Info točki Zdrave zabave vsak 
dan od ponedeljka do petka med 10. in 15. uro.

Če želiš igrati košarko, odbojko, mali nogomet ali na-
mizni tenis pa ti pravzaprav ni treba storiti ničesar 
drugega, kot da prideš v dvorano, seveda s športno 
opremo. Če nimaš kolegov, ki s tabo delijo ljubezen 

ZZ je v mariboru res dostopna!
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do istega športa, boš morda svojo ekipo našel prav v 
dvorani. Zato brez skrbi. V športni dvorani Vrbanska 
te bo pričakal nekdo iz ekipe Zdrave zabave, ki ti bo v 
pomoč, tako da se boš pri nas dobro počutil/a.

študentska tekmovanja
Študentska tekmovanja so pod okriljem Zdrave zabave 
razdeljena na dva dela. Eno je študentska športna liga 
(mali nogomet) in turnirji (približno 2x na leto), drugo 
pa je udeležba študentov na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih. Iz igralcev v študentskih ligah in turnir-
jih se namreč izberejo ekipe, ki zastopajo Maribor na 
državnih univerzitetnih prvenstvih, ki so vstopnica za 
evropska in svetovna univerzitetna prvenstva pod okri-
ljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).
študentska športna liga poteka od novembra do maja 
v  malem nogometu. Ekipe se potegujejo za bogat de-
narni nagradni sklad, tekme pa se igrajo v športni dvo-
rani Vrbanska.

ZZ izkaznica
Za rekreacijo, udeležbo na ligah in ostale ugodnosti 
boš potreboval/a ZZ izkaznico. Le-to dobiš na Info toč-
ki Zdrave zabave. S seboj prinesi fotografijo in indeks, 
članarina je brezplačna, za rekreacijo pa je potrebno 
manjše doplačilo. Za 10€ denimo lahko celo leto obi-
skuješ rekreacijo košarke, malega nogometa, namizne-
ga tenisa in odbojke!. Poišči cenik na www.zdravaza-
bava.com ali pa nas vprašaj na spodnjih kontaktih. Z 
veseljem ti bomo pomagali!

Prireditve ZDRAVe ZABAVe
Je pa UŠZM - ZDRAVA ZABAVA širši javnosti zago-
tovo 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 parado 
rolanja v Sloveniji, Zzrolano mesto  ter za nočni tek 
po stopnicah na Kalvarijo, kjer se udeleženci »spopa-
dejo« s 455 stopnicami, kolikor jih vodi na vrh tega 
mariborskega hriba, letos na primer je tekel tudi sam 
predsednik države. ZZrolano mesto je največja para-
da rolanja v Sloveniji, edinstvena prireditev, ki se ne 
udeležijo zgolj študentje temveč kar cele družine. Vsaj 
2x na leto organiziramo tudi Maraton aerobike skupaj 
z najboljšo ekipo Bodifit. Dogodek je izjemno dobro 
obiskan. Vsi dogodki v organizaciji ZDRAVE ZABAVE v 
Mariboru so BREZPLAČNI!
 
Zagotovo si se našel/la vsaj v enem od zgornjih stav-
kov. 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
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predstavljamowww.dostop.si

portal za 
mlade

 

Našla sva  
pravo energijo   

za vsak dan.

www.energijaplus.si

›   Električna energija in zemeljski plin na 1 položnici.
›   Nižja cena energentov do konca leta 2017.
›   Menjava dobavitelja brez dodatnih stroškov.
›  Vse informacije dobite na brezplačni številki 080 21 15.

www.energijaplus.si
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organizacije Univerze na Primor-
skem, s katero tudi uspešno sode-
lujemo.

Eden od večjih projektov, ki se 
vsakoletno organizirajo je vsekakor 
sklop štirih prireditev pod imenom 
˝Čista desetka˝. Ena najbolje obi-
skanih enodnevnih študentskih 
športnih-zabavnih prireditev na 
Obali je zagotovo jesenska Čista 
desetka, ki jo vedno znova izvede-
mo na Rektorjev dan. Letos se je 
le ta odvila 19. oktobra, zbralo pa 
se je skoraj 300 študentov obalnih 
fakultet, ki so se med seboj po-
merile v desetih različnih športnih 
disciplinah, v skupnem seštevku 
vseh disciplin pa je slavila Fakul-
teta za matematiko, naravoslovje 
in informacijske tehnologije, ki je 
že četrto leto zapored prejela pre-
hodni pokal. To pa ni edina tako-
imenovana »Čista desetka«, ki jo 

pripravljamo za študente. Že pozimi se bomo z našimi 
študenti odpravili na bele strmine, kjer se bodo tekmo-
valci v desetih različnih športnih disciplinah pomerili 
na Beli Čisti desetki. Ko bo hladna zima za nami, bo 
na vrsti pomlad, ki jo bomo pozdravili s še eno čisto 
desetko in sicer Cvetočo Čisto desetko, ko se športne 
discipline že izvajajo na prostem. Da bo mera polna, 
se bomo potrudili, da čimbolje izkoristimo največjo 
naravno danost, ki jo imamo na Obali, to je seveda 
morje. Na mokri Čisti desetki bo že dovolj toplo, da 
bomo naše študente videli še kako se znajdejo v vo-
dnih in plažnih športih.

V letošnjem študijskem letu 2016/2017 bo potekalo 
kar nekaj ligaških tekmovanj in medfakultetnih tekmo-
vanj, ki so vstopnica za državna, evropska in svetov-
na prvenstva. Tako lahko skozi celotno študijsko leto 
spremljamo Univerzitetno ligo v futsalu, odbojki, ko-
šarki in letos tudi novem ligaškem tekmovanju košarki 
3x3. Tekom leta pa bomo izvedli številna medfakul-
tetna tekmovanja, ki se bodo izvajala skladno s pro-
gramom dela Slovenske univerzitetne športne zveze - 
SUSA. Ligaška tekmovanja na Univerzi na Primorskem 
se pričnejo v ponedeljek 7. novembra 2016, izvajala 
pa bodo v prostorih STŠ Koper vsak ponedeljek od 19. 
do 23. ure kamor so seveda vabljeni tudi vsi ostali 
ljubitelji športa.

Za udeležbo v programe rekreacije, tečajev, ligaških 
tekmovanjih in drugih aktivnostih Univerzitetne špor-
tne zveze Primorske potrebuješ kartico Zdrava Zaba-

obala je zakon! Univerzitetna 
športna zveza primorske tudi!

Za aktivno preživljanje prostega časa na Univerzi na 
Primorskem (UP) skrbi Univerzitetna športna zveza 
Primorske (Zveza UšZP), organizacija, ki je zadolže-
na za izvedbo interesnega dela študentskega športa 
pod psevdonimom ZdravaZabava. Prvotni cilj zveze je 
skrbeti za pestro ponudbo vsestranskih športnih aktiv-
nosti, ki se primarno osredotočajo na študente, sekun-
darno pa tudi na vse ostale interesente. To pomeni, 
da ponujamo sistem brezplačne rekreacije, tečaje, 
prireditve, izlete, posvete … hkrati pa izobražujemo 
tudi lasten kader. Prostori Zveze UŠZP se nahajajo v 
Kopru, na Čevljarski ulici 27, v prostorih Študentske 
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va. Za izdelavo nove je potrebno le 
potrdilo o statusu (študenta, dijaka 
ali osnovnošolca), osebna fotografija 
in osebni dokument (če imaš potrdilo 
o vpisu). V kolikor že imaš izkaznico 
pa potrebuješ le potrdilo o statusu 
za tekoče leto s katerim brezplačno 
podaljšaš veljavnost kartice. Rdečo 
identifikacijsko kartico Zdrava Zaba-
va lahko pridobijo osnovnošolci, dija-
ki, študentje in zaposleni na UP (na 
podlagi predložitve dokazila o statusu 
oziroma zaposlitvi).

Kartico lahko v času uradnih ur prido-
bite na Info točki na Čevljarski ulici 
27 v Kopru. Medtem ko boš urejal 
vse za prehrano, lahko v pičlih nekaj 
minutah urediš tudi to in na ta na-
čin koristiš ugodnosti, ki jih zbiramo 
v našem tako imenovanem ˝Popustni-
ku˝. To je zbirka popustov v fitnesih, 
vodenih vadbah, športnih trgovinah in 

drugih za študenta pomembnih prodajalnah. Lahko se 
z njo preprosto s svojo fakulteto udeležuješ univerzite-
tnih ligaških tekmovanj ali pa zgolj rekreacije. Lahko 
pa tudi koristiš tudi vse skupaj!

Vsi študentje Univerze na Primorskem ste vljudno va-
bljeni k aktivnemu preživljanju prostega časa, saj vam 
le-to Univerzitetna športna zveza Primorske omogoča 
brezplačno. Če pa bi radi kakšno svojo idejo in projekt 
tudi udejanjili ste dobrodošli v naših prostorih, kjer 
vam bomo poskušali pomagati po najboljših močeh. 
Skupaj lahko pripravimo številne športne vsebine, ki 
jih bodo študentje še kako veseli! Ne odlašajte in pri-
dite na športne vsebine skupaj z nami! Univerzitetni 
šport je zakon, Obala je zakon!

Več informacij vseh ostalih aktivnostih in dejavnosti 
Univerzitetne športne zveze Primorske lahko najdete 
na naši spletni strani www.uszp.si, Facebooku zveza-
uszp, Twitterju @zvezauszp ali kar osebno pri nas v 
novih prostorih na Čevljarski ulici 27 v Kopru!

Lep športni pozdrav, 
ekipa UŠZP

marko juretič,
Koordinator vsebin univerzitetnega športa
Univerzitetne športne zveze Primorske

Univerzitetna športna zveza Primorske – UšZP
Gortanov trg 15
6000 Koper
+ 386 5 662 62 23
+ 386 51 692 100
info@uszp.si
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