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uvodnik

Drage prijateljice in prijatelji študentskega športa,

Vsak konec predstavlja nov začetek. Zaključek tega leta pri-
naša nove obete, cilje in radosti. Tudi v tem letu smo naredili 
veliko uspešnih športnih dogodkov. Glavne vloge ste odigrali 
Vi – študentke in študenti - s svojimi prizadevanji, delom in 
dobro voljo. V novo leto vstopamo z vizijo, ne le o še večji 
priljubljenosti športa med študenti in ostalimi, temveč, da 
postane športna aktivnost navada slehernega od nas. Prav 
tako pa si prizadevamo, da bi Vas obveščali o uspehih, ki 
nam vsem vlivajo zagon in dajejo energijo za nadaljnje delo.
Leto 2015 je bilo vsestransko uspešno za slovenske študent-
ke in študente na področju športa – zlasti tekmovalnega. Ve-
seli smo in ponosni, da smo izvedli trinajst državnih študent-
skih tekmovanj prek katerih so si študentke in študenti utira-
li pot na mednarodna študentska tekmovanja. Naši športniki 
študenti so se uspešno udeležili 27. Zimske univerzijade v 
Španiji in na Slovaškem ter 28. Poletne univerzijade v Južni 

Koreji. Ponosni smo na dve osvojeni odličij: Filip Mlinšek si je prismučal srebro v slalomu, Toja Černe 
pa srebro v streljanju s sestavljenim lokom Devetdeset študentov se je udeležilo enajstih evropskih 
študentskih tekmovanj. 

Ob tem moram poudariti, da Slovenska univerzitetna športna zveza ne stremi izključno k vrhunskim 
športnim dosežkom. Študentska športna populacija ima veliko pomembnejšo vlogo pri ohranjanju 
slovenskega športa, kot ga nekateri pripisujejo. Zavedati se moramo, da se zgodi največji osip v špor-
tu ravno na prehodu iz srednješolskih v študentske klopi in ravno tukaj izgubljamo mnoge slovenske 
športne upe. Deležniki, ki skrbimo za slovenski šport, premalo energije vlagamo v to, da se prav tej 
populaciji omogoči usklajevanje športa s študijem. O dvojni karieri že čivkajo vrabci na strehah a žal 
konkretnih rešitev in vzvodov na sistemski ravni še nismo dočakali.

Slovenska univerzitetna športna zveza le delno blaži te negativne posledice z mehanizmi s katerimi 
razpolaga sama in njene članice – univerzitetne športne zveze v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Trenutno 
je pravi čas za ureditev razmer! Zakon o visokem šolstvu je vsekakor instrument s katerim je potrebno 
opredeliti in zaščititi dvojno kariero pot šolajoče se mladine.

Zato pozivam vse študente športnike, da nas podprejo v prizadevanjih za humanizacijo športa in štu-
dija. Pozivam tudi vse športne organizacije, javne univerze ter pristojno ministrstvo, da s skupnimi 
močmi vzpostavimo sistemske mehanizme za podporo programom dvojne kariere športnikov, ki se 
izobražujejo na visokošolski ravni. 

prof. dr. Milan Žvan,
Predsednik Slovenske univerzitetne športne zveze
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Kapetan slovenske moške odbojkarske reprezentance 
Tine Urnaut je leto 2015 zaključil z dvojnim uspe-
hom, na evropskem prvenstvu v odbojki je popeljal 
svojo ekipo do srebrnega odličja, istega leta pa je tudi 
uspešno zaključil študij na Fakulteti za šport. Za njim 
so številna tekmovanja, kjer je v svetovni konkurenci 
dosegel visoke rezultate. Tineta smo ujeli na zagovoru 
diplomskih nalog Fakultete za šport, kjer se je prijazno 
strinjal za sodelovanje v intervjuju.

Lani si nastopil na evropskem prvenstvu v odbojki, kjer 
je slovenska reprezentanca osvojila srebrno odličje. 
Najprej seveda čestitke. Kaj se je zate najbolj spre-
menilo?
Hvala za čestitke. Medalje smo se vsi člani repre-
zentance zelo razveselili. Sprememba po uspehu na 
evropskem prvenstvu je predvsem večja prepoznavnost 
odbojke v Sloveniji; upam, da bo temu sledilo tudi več 

interesa za odbojko med mladimi. Reprezentanca je 
dobila povabilo brazilske reprezentance na skupni tre-
ning, za uspeh smo bili nagrajeni z Bloudkovo nagrado 
in nagrado novinarjev, prvič nam ne bo treba v kva-
lifikacije za evropsko prvenstvo. Upam, da bo uspeh 
pomenil tudi več možnosti za nastopanje igralcev re-
prezentance v kvalitetnih klubih. Direktnega vpliva na 
trenutno sezono naš uspeh ni imel, saj smo v času 
evropskega prvenstva s klubi že vsi imeli podpisane 
pogodbe za to sezono. 

»Sprememba po uspehu na evropskem 
prvenstvu je predvsem večja prepoznav-
nost odbojke v Sloveniji; upam, da bo 
temu sledilo tudi več interesa za odbojko 
med mladimi.«

»USKLAJEVANJA VRHUNSKEGA ŠPORTA 
IN ŠTUDIJA JE ZELO ZAHTEVNO«
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vroËa tema

Trenutno nastopaš za naše zahodne sosede: italijanski 
klub Diatec Trentino. Italija je postala nova velesila 
odbojkarskega športa. Katera je po tvojem mnenju 
glavna razlika med slovensko in italijansko odbojko?

Italija je odbojkarska velesila že desetletja, na svetov-
ni lestvici je na 4. mestu, medtem ko smo mi na 25. 
Njihova reprezentanca ima 3 zlate medalje s svetov-
nih in 6 zlatih medalj z evropskih prvenstev ter 5 me-
dalj z olimpijskih iger. Razlika med reprezentancama 
je v številu vrhunskih igralcev, ki lahko enakovredno 
igrajo v reprezentanci, na nivoju tekmovanj, v katera 
so vključeni (udeleženci vseh olimpijskih iger od leta 
1976 naprej, 1. skupina svetovne lige). V njihovem 
najboljšem ligaškem tekmovanju nastopa 12 zelo ka-
kovostnih in izenačenih ekip, v katerih je veliko število 
vrhunskih igralcev s celega sveta. V evropski ligi prva-
kov imajo 3 predstavnike. V samem načinu igre itali-
janske in slovenske reprezentance pa ni velikih razlik. 
Odkar nas vodi italijanski trener Andrea Giani, nekoč 
najboljši igralec na svetu, sta se igra in vodenje ekipe 
zelo približala načinu, ki ga uporabljajo v Italiji. Klubi 
so profesionalno organizirani, Italija ima bogate izku-
šnje z organizacijo največjih tekmovanj.

In kje se najbolje vidijo rezultati?

Učinek sodelovanja v kakovostnem ligaškem tekmova-
nju in nastopanja v najvišjih tekmovanjih nacionalnih 
ekip so izkušnje s težkih tekem, ki jih pridobijo igralci, 
in posledično večja kakovost posameznikov in ekipe. 

Se ti je zdelo, da si v Sloveniji premalo cenjen? 

Odbojka je v Sloveniji veliko manj popularna kot npr. 
na Poljskem, kjer je na mednarodnih tekmah 10 000 
gledalcev in več, ali v Italiji, kjer navijaške skupine 
spremljajo svoje ekipe na vseh tekmovanjih, 
spodbujajo pa tudi reprezentanco. Upam, 
da bo uspeh reprezentance vplival na to, da 
bo zanimanje za odbojko naraslo in da bodo 
gledalci na turnirju svetovne lige, ki ga bomo 
gostili junija v Sloveniji, napolnili dvorano do 
zadnjega kotička. Menim, da si odbojka za-
služi več pozornosti in pohvale. S tem, koliko 
sem cenjen v Sloveniji, pa se nikoli nisem 
obremenjeval. 

Kako pogosto prideš v Slovenijo? Ti je uspelo 
ohraniti stike s tukajšnjimi prijatelji?

Običajno pridem v Slovenijo po koncu klub-
ske tekmovalne sezone v maju in se vračam v 
tujino v avgustu oz. po koncu reprezentanč-
nih tekmovanj. Počitnic ob povratku nimam, 
saj se takoj začnejo priprave reprezentance, 
tako da mi za druženje s prijatelji iz srednje-
šolskih dni ostaja le kakšen vikend na leto. 

Sem pa vesel, da smo ostali v stikih in da me pridejo 
obiskat tudi v tujino.

Prihajaš iz družine, ki je veliko prispevala k oblikova-
nju odbojke kot športa v jugoslovanskem in pozneje 
slovenskem prostoru. Ob taki dediščini je moral biti 
tvoj vstop v odbojkarski šport že začrtan. Kako je tvoje 
ozadje vplivalo na tvojo odločitev, da se začneš ukvar-
jati z odbojko? 

V otroštvu sem se preizkusil v številnih športih; treni-
ral sem plavanje in alpsko smučanje (tekmoval do 12 
leta), se učil bordanja in tenisa. Obiskoval sem osnovno 
šolo, ki je imela zelo bogat program športne vzgoje (5 ur 
tedensko) in številne interesne dejavnosti. Na začetku 
šolanja me je zanimala akrobatska gimnastika; pri 9 
letih sem začel trenirati odbojko, hkrati pa še košarko 
in rokomet. Ko sem prenehal trenirati smučanje, sem 
se pridružil treningom nogometa. Proti koncu osnovne 
šole mi je ortoped svetoval, naj se odločim za en šport. 
Glede na to, da sem si že kot prvošolec želel biti takšen 
kot oče, sem nekako že takrat razmišljal, da bo tudi moj 
šport odbojka, in sem se tako zanjo odločil tudi sam. Pri 
15 letih sem se prvič udeležil mladinskega evropskega 
prvenstva v odbojki na mivki in nekaj časa, predvsem 
po osvojitvi naslova mladinskega svetovnega prvaka, 
sem bil v dilemi, ali naj se povsem posvetim odbojki 
na mivki. Do 20. leta sem tekmoval tako na mivki kot 
v dvorani, ko pa sem prestopil v klub v tujini, sem se 
posvetil le dvoranski odbojki.

Kako pa na tvojo športno pot gledajo tvoji starši, bra-
tje? So ponosni na tvoje uspehe?

Vsi v družini me v moji dejavnosti spremljajo in pod-
pirajo. Zagotovo so ponosni, pa ne samo na uspehe, 
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pohvalijo tudi moj trud, so z mano ob neuspehih ali 
poškodbah in me spodbujajo, da napredujem in iščem 
možnosti za izboljšanje.

»Ugotovili smo, da so psihološki dejav-
niki, kot so motiviranost, dobra komuni-
kacija, povezanost, borbenost in skupni 
cilji, v naši ekipi prisotni v veliki meri.«

Pred kratkim si diplomiral na Fakulteti za šport z di-
plomsko nalogo Psihološki dejavniki uspeha v odboj-
karski ekipi. Nam lahko predstaviš glavne izsledke 
svojega raziskovalnega dela?

Namen moje diplomske naloge je bil spoznati psiho-
loške dejavnike, ki vplivajo na uspešnost odbojkarske 
ekipe, ugotoviti, kako so ti dejavniki prisotni v naši mo-
ški reprezentanci, in spoznati, kje so možnosti za na-
predovanje. Raziskava je bila izvedena avgusta 2015 
pred zaključnim turnirjem evropske lige, na katerem 
smo dosegli zmago. Ugotovili smo, da so psihološki 
dejavniki, kot so motiviranost, dobra komunikacija, 
povezanost, borbenost in skupni cilji, v naši ekipi pri-
sotni v veliki meri. V ekipi so vladali dobra psihološka 
klima, dobri medosebni odnosi in zaupanje ter zado-
voljstvo. Igralci so imeli dobro mnenje o lastnostih in 

ravnanju strokovnega tima. Člani reprezentance vidijo 
še dodatne možnosti napredovanja na področjih pove-
zanosti v ekipi, komunikacije in samozavesti. Rezul-
tati so bili koristni za načrtovanje psihološke priprave 
ekipe na evropsko prvenstvo.

Kaj je predstavljalo največjo težavo pri pisanju diplom-
ske naloge?

V zvezi z diplomsko nalogo je bila zame težava pred-
vsem časovna stiska. Ker sem študiral po starem štu-
dijskem programu, sem imel rok za dokončanje študija 
30. september 2016, zato sem nalogo začel pripra-
vljati v poletnem času. Ko je bila naloga že zaključena, 
pa je bilo nekaj negotovosti v zvezi s terminom zago-
vora, saj so tekme v klubskem prvenstvu dvakrat te-
densko in med sezono skoraj nimam prostih dni. Malo 
pred božičem nam je trener namenil dva prosta dneva, 
ki sem ju izkoristil za zaključek študija.

Kdo poskrbi za tvojo psihološko pripravo? Prav tako 
sam? In kako?

Psihološka priprava je zelo pomemben del priprave 
na tekmovanja v odbojki. Področje me že od nekdaj 
zanima, veliko postopkov psihične priprave opravim 
sam. Na tem področju treninga sodelujem z vrhun-
skim športnim psihologom prof. dr. Matejem Tušakom. 
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V odbojki psihološka priprava posameznega igralca ni 
dovolj, pomembna je tudi psihološka priprava celotne 
ekipe. Veseli me, da je lani prof. Tušak sodeloval v pri-
pravi reprezentance na evropsko prvenstvo. Zagotovo 
je bil tudi to eden od kamenčkov v mozaiku, ki je na 
koncu privedel do uspeha ekipe.

»Odnos dekana, profesorjev in zaposlenih 
na Fakulteti za šport je bil zelo dober, ra-
zumeli so moje športne obveznosti in mi 
omogočili opravljanje obveznih praktičnih 
vsebin in izpitov«

Verjetno si ob polnem urniku težko usklajeval športne 
obveznosti s študijskimi. Kaj so bili zate največji iz-
zivi?

Usklajevanje vrhunskega športa in študija je zelo zah-
tevno. Zame je bil še dodaten izziv to, da sem bil med 
tekmovalno klubsko sezono veliko odsoten s predavanj 
in vaj in sem vse obveznosti opravljal v poletnem času, 
pogosto pa sem v tem obdobju imel še reprezentančna 
tekmovanja. Zelo sem hvaležen vsem profesorjem, ki 
so mi omogočili individualno opravljanje obveznosti.

Ti je kakšen zanimiv dogodek iz časa študija ostal v 
trajnem spominu?

Ko sem se udeležil planinske ture na Krn, se mi je zdel 
vzpon zelo naporen. Pri sestopu pa smo opazili druži-

no orlov, kar je prava redkost, in takoj sem pozabil na 
utrujenost.

Kako na splošno ocenjuješ odnos predavateljev na Fa-
kulteti za šport do tvoje dvojne kariere v času študija?

Odnos dekana, profesorjev in zaposlenih na Fakulteti 
za šport je bil zelo dober, razumeli so moje športne 
obveznosti in mi omogočili opravljanje obveznih prak-
tičnih vsebin in izpitov v izrednih terminih. Pri študiju 
sta mi bila v veliko pomoč tutorja. Eden od profesorjev 
si je vzel čas tudi ob sobotah in nedeljah, da mi je 
pomagal pri vadbi in osvajanju vsebin, za kar sem mu 
zelo hvaležen. 

Ali so se tvoja pričakovanja uresničila? Ali bi študij 
in profesionalno udejstvovanje v športu priporočal tudi 
drugim? Katere prednosti vidiš v takšni karierni poti in 
za koga se ti zdi primerna? 

Kot otrok sem si želel postati profesor športne vzgoje 
in trener. Zadovoljen sem, da mi je uspelo zaključiti 
študij, vendar ni bilo lahko. Ko sem končno imel pavzo 
v odbojki, sem se posvetil študiju in se zavestno odpo-
vedal daljšim počitnicam. Zaradi pričakovanja, da bodo 
imeli športniki boljše možnosti za kariero po koncu 
ukvarjanja s športom, če bodo imeli visoko izobrazbo, 
bi priporočal študij vsem, ki jim narava športa omogoča, 
da se vsaj nekaj mesecev na leto posvetijo študiju.

Avtorica: Kristina Krajačić
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zgodilo se je

27. ZIMSKA UNIVERZIJADA

Gostujoča država 27. Zimske univerzijade je bila Španija – Granada, ki je bila kot gostiteljica izglasovana od 
mednarodne univerzitetna športna zveze (FISU) že leta 2009. Zaradi otežene organizacije nekaterih športnih 
disciplin v Španiji je letos med 24. 1 in 14. 2. 2015 slovenska univerzitetna reprezentanca nastopala na kar 
dveh prizoriščih. Nordijski in biatlonski del se je odvijal na Slovaškem v mestih Štrbske Pleso in v Oserbliju, med 
24. 1. in 1. 2. 2015, drugi del univerzijade, smučarski, deskarski in drsalni športi, pa je potekal v Španiji, v 
Granada oz. v Sierra Nevadi. Slovenijo je zastopalo 17 športnikov (12 športnikov in 5 športnic), ki so tekmovali 
v 5 različnih panogah. 

Z uradno otvoritvijo v Štrbskem Plesu na Slovaškem se 
je začela 27. zimska univerzijada. Organizatorji so se 
zelo potrudili, saj so bili na odprtju univerzijade priso-
tni predsednik Republike Slovaške Andrej Kiska, mi-
nister za šolstvo in šport Juraj Draxler ter predsednik 
mednarodne študentske športne organizacije FISU 
Claude-Louis Gallien.

Na prvem delu 27. zimske univerzijade, ki ga je gosti-
la Slovaška z Oserbilem in Štrbskim Plesom, smo ime-
li Slovenci predstavnike samo v smučarskih skokih. 
Na posamični tekmi v Štrbskem Plesu je nastopilo 5 
Slovencev: Ernest Prišlič, Matej Likar, Žiga Mandl, 
Mitja Mežnar in Miran Zupančič. Slednji je nastopil 
najbolje in se uvrstil na 6. mesto. Slovenski uspeh 
sta dopolnila se Mitja Mežnar z 10. in Žiga Mandl s 
13. mestom. Po koncu tekme je bil Miran Zupančič 
nekoliko razočaran, saj je imel lepo priložnost, da se 
uvrsti na zmagovalni oder. »S prvim skokom moram 
biti res zelo zadovoljen, saj sem ga opravil brez napa-
ke, z veliko občutka, tako sem pristal pri 95,5 metrih. 
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V finalni seriji sem se zakrčil. Že pri vožnji po zaletišču 
se nisem počutil dobro. Posledica tega je bil precej 
krajši skok,« je povedal Miran Zupančič. 

Zadnji tekmovalni dan prvega dela 27. zimske uni-
verzijade na Slovaškem se je zaključil z ekipno tekmo 
smučarjev skakalcev. »Končno 6. mesto je realen po-
kazatelj moči na tekmi. Vsi trije skakalci so pokazali 
vsak po en dober skok. Z nekoliko daljšimi skoki in 
malo športne sreče bi se lahko realno borili za 4. me-
sto,« je po tekmi povedal glavni spremljevalec skakal-
cev Jan Družina.

V Granadi je nastopilo 12 športnikov v štirih različnih 
športih. Najboljši rezultat je zadnji dan iger osvojil Fi-
lip Mlinšek, ki je prismučal bronasto medaljo v mo-
škem slalomu. Ohranil je 3. mesto iz prve vožnje in 
prišel do tretje medalje na univerzijadah. »V štartni 
hišici pred finalno vožnjo sem si rekel: Grem na vse 
ali nič. Za mano je že toliko let smučanja, tekem in 
priložnosti, zakaj ne bi izkoristil te. To je zame zadnja 
univerzijada, zato sem želel dobro izhodišče iz prve 
vožnje nadgraditi. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo 
ubraniti 3. mesto in osvojiti še tretjo medaljo na uni-
verzijadah,« je po prihodu v cilj povedal Filip Mlinšek. 
V smučanju so nastopili še Jakob Špik, Andraž Reich 
Pogladić, Jure Čas in Domen Rupnik ter Ana Zimšek.  
Kot prvi izmed 101 tekmovalcev se je na progo podal 
Slovenec Andraž Reich Pogladić, v prvi vožnji je privo-
zil ugodno mesto, vendar mu je v drugi vožnji spodle-
telo in je osvojil končno 14. mesto. Podoben scenarij 
sta doživela tudi Jakob Špik in Domen Rupnik, ki sta 
končala na 23. in 47. mestu. Zaradi slabih vremen-
skih razmer slalomisti Jakob Špik, Andraž Reich Po-
gladić, Jure Čas in Domen Rupnik niso nastopili na 
prvi vožnji. V ženskem veleslalomu in slalomu je ime-
la Slovenija zgolj eno predstavnico. Ana Zimšek se je 

med 75 tekmovalkami, po zahtevni prvi vožnji za las 
uvrstila v finalno vožnjo in končala v veleslalomu na 
25. mestu in slalomu na 33. mestu.

Smučanje prostega sloga so zastopali Žiga Kovačič, 
Lovrenc Kolenc in Anja Krivec. Slednja sta osvojila 
11. mesti v disciplini vožnja po objektih. Deskarka na 
snegu Iva Polanec je nastopila v paralelnem velesla-
lomu in za las zgrešila zaključne boje. Zasedla je 19. 
mesto. Umetnostni drsalki Pina Umek in Daša Grm sta 
nastopili po pričakovanjih. Državna prvakinja Grmova 
je bila nekoliko razočarana nad 13. mestom, Pina 
Umek je tekmovanje končala na 30. mestu. 

Avtor: Srečko Ferlež 
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Med 2 in 14. julijem 2015 je v južnokorejski regiji Gwangju potekala 28. poletna univerzijada. Univerzijada 
velja za pomemben vezni člen med mednarodnimi in kulturnimi posebnostmi sveta ter predstavlja velik privilegij 
za izbrano mesto, ki svojo državo in kulturo predstavi na drugem največjem športnem dogodku in največjem 
študentskem športnem dogodku na svetu. 

28. POLETNA UNIVERZIJADA

Letos je Gwangju, šesto največje mesto v Južni Kore-
ji, na športne igre privabilo več kot 12.000 študen-
tov iz 147 držav. Tekmovanja se udeležijo študenti in 
študentke, ki se pomerijo v 10 športnih panogah, 13 
disciplinah in dodatnih 3 športnih panogah, ki jih pre-
dlaga gostiteljica tekoče univerzijade. Slovenija se je 
dogodka udeležila s 46-člansko odpravo. V 9 športnih 
panogah nas je zastopalo 32 športnikov in 14 špor-
tnic, ki so se udeležili tekmovanj v atletiki, badminto-
nu, športni gimnastiki, judu, lokostrelstvu, strelstvu, 
golfu, tenisu in plavanju. 

Otvoritev 28. poletne univerzijade je obeležil prelet 
reaktivnih letal korejske zračne vojske. Napolnjen sta-
dion, na katerem je leta 2002 na svetovnem prvenstvu 
v nogometu zaigrala tudi Slovenija, je med slovesno-
stjo preletela formacija akrobatskih letal, nebo pa je 
v presledkih skozi cel večer barval ognjemet. Vzdušje 
je do višajev ponesla mešanica korejske tradicionalne 
glasbe in plesa v kontrastu z moderno glasbo dub-step 
in nastopi pop skupin, kar je študente športnike veli-
ko bolj razživelo. Ogenj 28. poletne univerzijade sta 
prižgala ikona korejskega baseballa Park Chan-ho in 
olimpijski prvak v gimnastiki Yank Hak-seon, ogenj pa 
je gorel do konca univerzijade, 14. julija.

Dan po slovesnostih so se začela tekmovanja. V špor-
tni gimnastiki je v mnogoboju Slovenijo zastopala 
študentka Carmen Astrid Horvat, ki je bila s svojim 
nastopom v finalu zelo zadovoljna. Kot je dejala 13. 
med študentkami, ji veliko pomeni, da se lahko pri 27 
letih še kosa z mlajšimi tekmovalkami. Carmen v svoji 
disciplini ni nastopala sama. Poleg nje je tekmoval 

tudi Andraž Lamut, ki je zasedel 47. mesto. Na konju 
z ročaji je Jure Pavlica zasedel 16. mesto. 

V atletiki sta se najbolje odrezala Tadej Hribar, ki je v 
metu diska zasedel končno 11. mesto, in Saša Bab-
šek, ki je v troskoku zasedla 13. mesto ter v štafetnem 
teku skupaj z Brino Mljač, Simono Kapl in Dorotejo 
Rebernik 9. mesto. Pred štafetnim tekom je Doroteja 
tekla na 800 m in končala na 26. mestu, Simona je 
preskakovala ovire na 100 m in zasedla 21. mesto, 
Brina je v sedmeroboju slavila 12. mesto, na 400 m 
z ovirami pa zasedla 22. mesto. V isti disciplini je 
Peter Hribaršek končal na 34. mestu, skupaj z Urhom 
Štuparjem, Klavdijem Ferlejem in Denisom Korenom 
pa je v štafetnem teku zasedel 17. mesto. V metu ko-
pja je David Dušan Kavstevc dosegel rezultat 61,52 m 
in končal na 24. mestu. Edina predstavnika v svojih 
disciplinah Martin Ocepek v polmaratonu in Ahac Mo-
retti v teku na 200 m sta zasedla 40. in 54. mesto. 
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V moški in ženski kategoriji sta Mitja Krevs in Mateja 
Pokrivač v teku na 1500 m končala na 19. in 14. me-
stu; Mateja je tekla tudi na 800 m in s časom 2,11.38 
min končala na 20. mestu.

Petčlanska judo zasedba v sestavi Žiga Cankar, Žiga 
Vuzem, Boris Petrič, Jakob Vrhovec in Vito Dragič na 
letošnji univerzijadi ni napredovala v finale. 

Najboljše uvrstitve so slovenski športniki dosegli v 
športu Robina Hooda. V lokostrelstvu smo na šesti 
dan tekmovanja dobili prvo dobitnico medalje. Dvain-
dvajsetletna študentka Toja Černe je že pred začetkom 
univerzijade napovedala medaljo in jo tudi dobila. Če-
prav njena pot do kolajne ni bila posuta s cvetlicami, 
je Toja dosegla zavidljive rezultate. V kvalifikacijah je 
napredovala z drugim najboljšim rezultatom. V izločil-
nih bojih je premagala Iračanko Baratchi Parica. Proti 
Američanki Williams Brogar je slavila z rezultatom 149 
: 143 in s tem postavila nov državni rekord. V finalu 
se je za zlato medaljo pomerila z domačinko Song Yun 
Soo. Finalni dvoboj je bil napet in izenačen vse do 15. 
ustreljene puščice z rezultatom 143 : 143. Sledilo je 
dodatno streljanje, v katerem je tekmica zadela le za 2 
milimetra bliže središču tarče in prehitela Tojo. 

Za razliko od Toje so ostali udeleženci nastopili z uo-
kvirjenim lokom. V moški konkurenci je bil najboljši 
Klemen Štrajhar z 9. mestom. Den Habjan Malavaš in 
Jaka Koromač sta si pristreljala 17. mesto, Luka Sto-
ševski pa je zasedel 33. mesto. Stoševski ni nastopil v 
ekipnem delu tekmovanja, kjer so ostali fantje dosegli 
5. mesto. 

Ženska ekipa v streljanju z ukrivljenim lokom v sesta-
vi Ana Umer, Brina Božič in Najka Tomat je zasedla 
končno 7. mesto. V posameznem tekmovanju je Brina 
Božič dosegla 33. mesto, Ana Umer in Najka Tomak 
pa sta končali na 17. mestu.
Poleg lokostrelstva so se v ciljanju merili tudi strelci z 
zračno pištolo. Živa Muhič je presegla svoje kolege z 
uvrščenim 19. mestom. Nejc Podjed ji je sledil s 34. 
mestom, zadnji med Slovenci pa je bil Maj Pirih. 

Na šesti dan sta nastopila še plavalca Nika Karlina 
Petrič in Anže Tavčar. Petričeva je na 400 m prosto s 
časom 4.20,11 dosegla 10. mesto, Tavčar pa na 100 
m prosto z rezultatom 51,10 22. mesto.

Na sedmi tekmovalni dan so tekmovali tudi slovenski 
badmintonisti, ki se jim ni uspelo uvrstiti v boje za 
medalje, vendar so bili kljub temu z rezultati zadovolj-
ni. Nastopili so Sabina Magyar, Matevž Bajuk, Urban 
Turk, Mitja Šemrov in Primož Flis, ki so igrali le v po-
samičnem delu tekmovanja, saj za ekipni del v ekipi ni 
bilo dovolj deklet. V precej močni konkurenci sta zma-

gi zabeležila le Matevž Bajuk in Urban Turk. Matevž je 
premagal Švicarja Christiana Kirchmayrja v treh setih 
z 21 : 17, 9 : 21 in 21 : 14 ter tekmovanje končal na 
17. mestu, Urban pa je po zmagi nad Kanadčanom 
Alexisom Gohier-Droletom pristal na 28. mestu. Len-
davčanka Sabina Magyar je zasedla 17. mesto, Primož 
Flis pa 39. mesto. 

Sara Župevec je na univerzijadi nastopila na golf igri-
šču, kjer je dosegla 42. mesto. V tenisu sta se s 17. 
mestom najbolje odrezala Žiga Papež in Rok Križaj v 
dvojicah. Posamezno sta oba dosegla 65. mesto.

Avtorica: Kristina Krajačić
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Evropska univerzitetna prvenstva (EUP) so univerzi-
tetna športna tekmovanja, ki jih organizira Evropska 
univerzitetna športna zveza (EUSA). Pod okriljem 
EUSA se vsako leto organizira prvenstvo v 19 različnih 
športnih disciplinah, katerega se udeležujejo študenti 
športniki z evropskih univerz. Članice Slovenske uni-
verzitetne športne zveze (SUSA) se udeležuje EUP že 
od leta 2001. V letu 2015 so s pomočjo SUSA štu-
dentje slovenskih višjih in visokošolskih zavodov ude-
ležili 9-ih evropskih univerzitetnih prvenstev.  Najvišji 
rezultat na EUP  so dosegle igralke v košarki 3x3, ki so 
prejele najvišje odličje – zlato za žensko ekipo. 

10. evropsko univerzitetno prvenstvo v odboj-
ki na mivki, Ciper: 16. - 21. 6. 2015
V moški konkurenci sta Jernej Tomažin in Borut Mar-
kovič osvojila 7. mesto. Kaja Turk in Natali Pavić sta 
gladko zmagali na dvoboju proti domačinkama Cipru, 
vendar so ju v nadaljevanju z 0:2 premagali Latvijki in 
na koncu z 2:1 še Britanki. Pripadala jim je končna 
uvrstitev 12. mesta. 1  

7. evropsko univerzitetno prvenstvo v nami-
znem tenisu, Švica: 19. - 23. 6. 2015
Konec junija se je v Ženevo odpravila 4-članska re-
prezentanca iz Slovenije v sestavi Tilen Novak, Matic 
Slodej, Domen Peperko in Tomaž Roudi. Igralci se niso 
uspeli uvrstiti v polfinale in zasedli mesta v razvrstili 
od 17. do 32. mesta. Vodja tekmovanja Miran Kondrič 
je za konec povedal »Kljub temu, da nam ni uspela 
uvrstitev v polfinale v ekipnem delu, ocenjujem nastop 
na prvenstvu kot uspešen. Letošnji turnir je bil po moji 
oceni najmočnejši odkar sodelujemo na EUP. To je moč 
razbrati predvsem iz imen igralcev, saj je med nastopa-
jočimi veliko igralcev, ki so nastopali v mladinski kon-
kurenci za svoje države. Na turnirju pa najdemo tudi 
igralce, ki se nahajajo na svetovni jakostni lestvici«. 2

13. evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki,
Slovenija: 20. - 27. 6. 2015
EUP v košarki je gostovalo največje slovensko prista-
nišče- Koper. Na zadnji tekmovalni dan sta bili tako 
ženska kot moška ekipa Univerze v Ljubljani poraže-
ni v obračunih za tretje mesto, obe ekipi sta se mo-
rali zadovoljiti s končnim četrtim mestom. Univerza 
na Primorskem je po zmagi osvojila končno 7. mesto, 
Univerza v Mariboru je po porazu zasedla končno 14. 
mesto. Zmagi sta odšli v Zagreb pri ženskah in v Cari-
grad pri moških. 3

EVROPSKA UNIVERZITETNA 
PRVENSTVA 2015

3

3
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2. evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki 
3x3, Srbija: 23. -26. 7. 2015
V Kragujevcu sta slovenske barve zastopali dve univer-
zitetni košarkarski ekipi, obe iz Univerze v Ljubljani. 
Barve ženske ekipe so branile Sara Meden (ŽKK Tri-
glav), Urška Žibert (ŽKK Triglav) in Ana Ljubenovič 
(ŽKK Selargius Caglirai - ITA). Moško ekipo so sesta-
vljali Jakob Virk, Jernej Maj Kruljac, Matevž Štih in 
Tilen Tarman.  Ženska ekipa je dosegla najvišje odli-
čje- zlato medaljo, ko je v finalu premagala romunsko 
ekipo Univerzo 1. Decembrie 1918. Moška ekipa je v 
svoji predtekmovalni skupini zasedla zadnje mesto in 
se ni uvrstila v četrtfinale. 4  

10. evropsko univerzitetno prvenstvo v tenisu,
Poljska: 27. 7. - 2. 8. 2015
Potekalo je jubilejno 10. evropsko univerzitetno prven-
stvo v tenisu na Poljskem. Slovenske barve sta zasto-
pala študenta Univerze v Ljubljani Jan Romih in Bru-
no Šteh, ki sta se odpravila v mesto Vroclav. Letošnje 
prvenstvo v tenisu ni bilo naklonjeno za slovensko re-
prezentanco, saj sta se slovenska reprezentanta vrnila 
domov brez zmage. 5

10. evropsko univerzitetno prvenstvo v bad-
mintonu, Poljska: 31. 8 – 7. 9. 2015
V Varšavi je potekalo 10. evropsko univerzitetno prven-
stvo v badmintonu (EUP) na katerem je slovenske bar-
ve zastopala štiričlanska študentska ekipa. Odprava se 
je odrezala solidno. Ženski del študentske ekipe sta 
tvorili Kaja Stanković in Sabina Magyar, moškega pa 
Primož Flis in Vanja Osterc. Ženski dvojec Stanković, 
Magyar je za las zgrešil stopničke. V igrah posameznic 
se je Magyarova uvrstila med 5.-8. mesto, Stankoviče-
va pa je je končala med 8. - 16. mestom. Primož Flis 
je po porazih ostal v razporeditvi med 17. - 32., Vanja 
Osterc je bolje odigral tekmo in se uvrstil med 8. - 16. 
mestom. V dvojicah mešano sta Flis in Stankovič pri-
stala v uvrstitvi med 8. - 16. mestom. Dvojica Magyar 
in Osterc se je zadovoljila z uvrstitvijo med 17. - 32. 
mestom. 6

4

4

5

6



14

zgodilo se je

4. evropsko univerzitetno prvenstvo v golfu, 
Švica: 15. - 19. 9. 2015
Tekmovanja v nemško govorečem St. Gallenu se je 
udeležilo pet ženskih univerzitetnih ekip ter dvanajst 
moških ekip, ki so skupaj predstavljale 11 evropskih 
držav. Naša odprava je bila sestavljena iz trojice:  Anže 
Leskovar, ki se je z doseženim 22. mestom najbolje 
odrezal, sledil je Primož Petrič na 42. mestu in Rok 
Vrečar na 48. mestu. 
Rok Vrečar je ob vrnitvi v domovino dejal: »Turnir je bil 
fenomenalen in vsi trije smo navdušeni nad izkušnjo. 
Organizacija je bila na najvišjem možnem nivoju. Švi-
carji niso ničesar prepustili naključju«. 7

1. evropsko univerzitetno prvenstvo v šahu, 
Armenija: 6. – 12. 10. 2015
V Erevanu v Armeniji je potekalo 1. evropsko univer-
zitetno prvenstvo v šahu. Slovenijo je na tekmovanju 
zastopala štiričlanska šahovska izbrana vrsta, ki je bila 
zelo zadovoljna z organizacijo tekmovanja, malo manj 
pa z doseženimi rezultati. Slovensko rezprezentanco sta 
sestavljala ženski dvojec v sestavi soimenjakinj Špele 
Orehek in Špele Kolarič ter moški dvojec v sestavi Jure 
Plaskan In Jan Gantar. Za naslov prvakov in prvakinj v 
šahu je tekmovalo 15 moških in 10 ženskih univerzite-
tnih ekip. Naši fantje so zasedli 13. mesto, dekleta pa 
7. »Nisem zadovoljna ne z odigranim ne s končno uvr-
stitvijo. Čeprav sem uspela ugnati prvo nosilko turnirja 
(Dinara Saduakassova, op. a.), sem pričakovala več,« je 
bila do sebe neizprosna Špela Kolarič. 8  

3. evropsko univerzitetno prvenstvo v judu, 
Francija: 7. – 11. 10. 2015
Na EUP v judu se je tekmovalo v 7 ženskih in 7 moških 
kategorijah, v katerih je nastopalo 88 različnih univerz, 
Slovenijo je predstavljala ekipa Univerze v Ljubljani. 
Naše barve so zastopali trije študentje v treh različnih 
kategorijah, v eni izmed njih so osvojili 7. končno uvr-
stitev, v ostalih dveh pa 9. V kategoriji do 66 kg je Luka 
Kuralt dosegel 7. mesto. V kategoriji do 73 kg je Aldin 
Ribo slavil 9. mesto, enako uvrstitev je imel tudi Jakob 
Vrhovec v kategoriji do 81 kg. Luka o organizaciji in uvr-
stitvi pravi takole: »Organizacija samega tekmovanja je 
bila na visokem nivoju. Vendar moram priznati, da sem 
razočaran nad borbo in sem pričakoval več od svojega 
rezultata, uvrstitve. Ni se izšlo«. 9

Avtorica: Kristina Krajačić

8

9

7
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Državna univerzitetna prvenstva (DUP) so študentska športna tekmovanja na katerih se študenti in študentska 
športna moštva z vseh slovenskih univerz borijo za pridobitev naslova državnih univerzitetnih prvakov v tekočem 
študijskem letu. DUP razpisuje in organizira Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA) za vsako študijsko 
leto. Zmagovalci DUP pridobijo naziv državnega univerzitetnega prvaka v izbrani športni panogi zvrsti ali disci-
plini v tekočem študijskem letu. Večino prvenstev poskušamo izvesti v sklopu projektov festivalov študentskega 
športa, ki jih podpira tudi fundacija za šport.

DRŽAVNA UNIVERZITETNA 
PRVENSTVA

Državno univerzitetno prvenstvo v judu
Ljubljana, 15. 3. 2015
DUP v judu, ki so ga s skupnimi močmi organizirali Športna zveza UL, Slovenska univerzitetna športna zveza in 
Judo zveza Slovenije je veljalo za kvalifikacije za udeležbo na 3. Evropskem univerzitetnem prvenstvu v judu ter 
na 28. Poletni univerzijadi. Navkljub zelo razvejani judo klubski organiziranosti smo na prvem tovrstnem držav-
nem univerzitetnem prvenstvu v judu, ki je potekalo na Fakulteti za šport UL, lahko opazovali le 13 študentk in 
študentov.

Rezultati:
Srednje težka kategorija - študenti
1. mesto:  Žiga VUZEM, Ekonomska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
2. mesto: Aldin RIBO, Medicinska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
3. mesto: Uroš ZAVRTANIK, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Težka kategorija - študentke
1. mesto:  Jakob VRHOVEC, Ekonomska fakulteta,
  Univerza v Ljubljani
2. mesto:  Boris PETRIČ, Medicinska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani

Lahka težavnostna kategorija – študentke
1. mesto:  Anja ŠTANGAR, Fakulteta za farmacijo,
  Univerza v Ljubljani
2. mesto: Zala Nikita MIHALIČ, Fakulteta za farmaci-

jo, Univerza v Ljubljani

Srednje težka težavnostna kategorija – študentke
1. mesto:  Hana ŠTRAUS, Biotehniška fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
2. mesto:  Brigita MARDJONOVIĆ, Fakulteta za šport,
 Univerza v Ljubljani
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Državno univerzitetno prvenstvo v curlingu
Ljubljana, 16. 3. 2015
Curling se je kot univerzitetni šport uveljavil šele v 
študijskem letu 2013/14 ko sta ga organizirali Špor-
tna zveza UL in Curling zveza Slovenije. Izkazalo 
se je, da je študentski populaciji športna discipli-
na všeč, zaradi česar ga je Slovenska univerzitetna 
športna zveza umestila v koledar državnih univerzi-
tetnih prvenstev v letu 2015. Tekmovanja se je ude-
ležilo 14 moštev.  

Rezultati:
Študenti
1. mesto: Ekonomisti, Univerza v Ljubljani
 Gaja PLAZL, Luka KONDRIČ, Žiga BABIČ, Marko HARB
2. mesto: Integralčki, Univerza v Ljubljani
 Ajda Zavrtanik DRGLIN, Lea TEHOVNIK, Luka VIDIC, Vid SMRKE, Rok GRAH
3. mesto: Pro Curling Team, Višja šola v Velenju
 Žiga KOČEVAR, Primož PERGOVNIK, Ivan RAZBORNIK, Jure SAJNA, Nika PEČOVNIK 

Rezultati:
Standardna pištola - študentke
1. mesto:  Petra VERNIK, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Sonja BENČINA, Filozofska fakulteta,  Univerza v Ljubljani 
3. mesto: Urška KUHARIČ, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

Standardna puška - študenti
1. mesto: Maj PIRIH, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Nejc PODJED, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani 
3. mesto: Gregor GOTOVINA, Višja strokovna šola Škofja Loka

Standardna puška - študentke
1. mesto: Urška KUHARIČ, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
2. mesto:  Živa MUHIČ, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 
 Univerza na Primorskem 
3. mesto: Sonja BENČINA, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Državno univerzitetno prvenstvo v strelstvu
Ormož, 19. 4. 2015
V nedeljo 19. 4. 2015 je Strelsko društvo Kovinar 
Ormož gostilo državno univerzitetno prvenstvo v stre-
ljanju s standardno zračno puško in standardno zrač-
no pištolo. Prvenstva se je udeležilo 16 študentk in 
študentov iz 12 članic Univerze v Ljubljani, Univer-
ze v Mariboru in Univerze na Primorskem, študenti 
Višje strokovne šole za živilstvo in prehrano, Inštitut 
in akademija za multimedije ter Višja strokovna šola 
Škofja Loka.
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Državno univerzitetno prvenstvo v odbojki na 
mivki
Ljubljana, 19. 5. 2015
Slovenska univerzitetna športna zveza in Športna zve-
za Univerza v Ljubljani so v torek, 19. maja na igriščih 
za odbojko Športne hiše Ilirija organizirali državno 
univerzitetno prvenstvo v odbojki na mivki. 

Rezultati: 
Študenti
1. mesto: EF, Univerza v Ljubljani
 Borut MARKOVIĆ, Nejc TOMAZIN
2. mesto:  Erlenmajerica, Univerza v Ljubljani
 Gašper VRHUNC, Gregor RATEK
3. mesto:  Ekipa 3, Univerza v Mariboru
 Jernej BORLINIČ, Matej GRAFENAUER

Študentke
1. mesto:  Primorke, Univerza v Ljubljani
 Kaja TURK, Natali PAVIĆ
2. mesto:  Cincin, Univerza v Ljubljani
 Urška INTIHAR, Ana Katarina HRIBAR
3. mesto:  M&K, Univerza v Ljubljani
 Katja VODOPIVEC, Maruša PUNGARTNIK

Državno univerzitetno prvenstvo v plavanju
Ljubljana, 27. 5. 2015
V sredo, 27.5.2015 je na notranjem bazenu Fakulte-
te za šport, Ljubljana potekalo Državno univerzitetno 
prvenstvo v plavanju, ki je bilo izjemno uspešno, saj 
je privabilo preko 55 plavalk in plavalcev iz dveh slo-
venski univerz, in sicer Univerze v Mariboru in Univer-
ze v Ljubljani.

Rezultati:
Študenti – 50 m prsno
1. mesto: Aleks KOŠTOMAJ, Fakulteta za družbene 

vede, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Tim VIDOVIČ, Biotehniška fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani 
3. mesto: Martin BAU, Višja strokovna šola za gostin-

stvo in turizem, Univerza v Mariboru

Študenti – 50 m delfin
1. mesto: Aleks KOŠTOMAJ, Fakulteta za družbene 

vede, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Martin BAU, Višja strokovna šola za gostin-

stvo in turizem, Univerza v Mariboru
3. mesto: Rok MIHOVEC, Fakulteta za kemijo in ke-

mijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Študenti – 50 m prosto
1. mesto: Martin BAU, Višja strokovna šola za gostin-

stvo in turizem, Univerza v Mariboru
2. mesto: Aleks KOŠTOMAJ, Fakulteta za družbene 

vede, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Nejc ŠIMENKO, Fakulteta za šport, 
 Univerza v Ljubljani
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Študenti – 50 m hrbtno
1. mesto: Martin BAU, Višja strokovna šola za gostin-

stvo in turizem, Univerza v Mariboru
2. mesto: Rok MIHOVEC, Fakulteta za kemijo in ke-

mijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Nejc JURJEVČIČ, Fakulteta za šport, 
 Univerza v Ljubljani

Študenti – 4x50 prosto
1. mesto: UM, Univerza v Mariboru
 Grega ŠERBEC, Luka BOMBEK, Damian 

MURGEC, Martin BAU
2. mesto: FŠ UL, Univerza v Ljubljani
 Nejc ŠIMENKO, Žan KITAK, Nejc JURJEVČIČ, 

Jaka KRAMARŠIČ
3. mesto: MF UL, Univerza v Ljubljani
 Matjaž ZORMAN, Matic KRAŠOVEC, 
 Benjamin HADŽIALJEVIĆ, Jan VALENČAK

Študenti – 4x25 mešano
1. mesto: FŠ UL, Univerza v Ljubljani
 Nejc JURJEVČIČ, Jaka KRAMARŠIČ, Nejc 

ŠIMENKO, Kaja VRHOVNIK
2. mesto: UM, Univerza v Mariboru
 Kaja PERKOVIČ, Grega ŠERBEC, Martin 

BAU, Luka BOMBEK
3. mesto: MF UL, Univerza v Ljubljani
 Matjaž ZORMAN, Benjamin HADŽIALJE-

VIĆ, Nastja LEVAŠIČ, Jan VALENČAK

Študentke – 50 m prsno
1. mesto: Ana SUPIČ, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 

Univerza v Mariboru
2. mesto: Petra BOMBEK, Fakulteta za družbene 

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

Študentke – 50 m delfin
1. mesto: Kaja PERKOVIČ, Fakulteta za naravoslovje 

in matematiko, Univerza v Mariboru
2. mesto: Kaja VRHOVNIK, Fakulteta za šport, 
 Univerza v Ljubljani
3. mesto: Petra BOMBEK, Fakulteta za družbene 

vede, Univerza v Ljubljani

Študentke – 50 m prosto
1. mesto: Kaja PERKOVIČ, Fakulteta za naravoslovje 

in matematiko, Univerza v Mariboru
2. mesto: Kaja VRHOVNIK, Fakulteta za šport, Univer-

za v Ljubljani
3. mesto: Neža KRAVANJA, Fakulteta za šport, 
 Univerza v Ljubljani

Študentke – 50 m hrbtno
1. mesto: Petra BOMBEK, Fakulteta za družbene 

vede, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Kaja VRHOVNIK, Fakulteta za šport, 
 Univerza v Ljubljani
3. mesto: Barbara FROHLICH, Fakulteta za gradbeni-

štvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

Študentke – 4x50 prosto
1. mesto: FŠ UL, Univerza v Ljubljani
 Tina LUIS, Kaja VRHOVNIK, Anja ZORKO, 

Neža KRAVANJA
2. mesto: MF UL, Univerza v Ljubljani
 Lea UŠAJ, Ajda RADIŠEVIČ, Pia VOVK, 
 Nastja AJDA
3. mesto: FF UL, Univerza v Ljubljani
 Matja MIKUŽ, Tina GIBER, Breda ZOREC, 

Nina MANDL
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Državno univerzitetno prvenstvo v orientacij-
skem teku
Ljubljana, 27. 5. 2015
Slovenska univerzitetna športna zveza je 27. 5. 2015 
v sodelovanju z Orientacijskim klubom Polaris orga-
nizirala DUP v orientacijskem teku. Po štirih letih se 
je tekmovanje preselilo s tradicionalne proge - centra 
Ljubljane na Športni park Kodeljevo. Tekmovanja so 
se udeležili samo študenti Univerze v Ljubljani, sku-
paj 34 tekmovalcev s 13 različnih članic UL.

Rezultati:
Študenti
1. mesto: Jan DOVČ, Fakulteta za šport, 
 Univerza v Ljubljani
2. mesto: Boštjan ČERIN, Pedagoška fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
3. mesto:  Marcel SALMIČ, Fakulteta za matematiko 
 in fiziko, Univerza v Ljubljani

Študentke
1. mesto: Jerca BERNIK, Filozofska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
2. mesto: Tina ARH, Fakulteta za matematiko in fizi-

ko, Univerza v Ljubljani
3. mesto: Martina HERIČ, Filozofska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani

Državno univerzitetno prvenstvo v golfu
Smlednik, 29. 5. 2015
V petek, 29. maja, smo na igriščih Diners Golf & Co-
untry Club Ljubljana na Smledniku organizirali držav-
no univerzitetno prvenstvo v golfu. Na sočno nedeljo 
se je prvenstva udeležilo 19 študentov.

Rezultati:
Študenti
1. mesto: Primož PETRIČ, Filozofska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
2. mesto: Anže LESKOVAR, Filozofska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani 
3. mesto: Rok VREČAR, Ekonomska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani

Študentke
1. mesto: Sara ŽUPEVEC, Medicinska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
2. mesto: Ana TACEN, Medicinska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
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Državno univerzitetno prvenstvo v hitropoteznam šahu
Ljubljana, 26. 11. 2015
Državnega univerzitetnega prvenstva se je udeležilo 54 tekmovalcev iz treh visokošolskih izobraževalnih ustanov. 
Letošnji finalisti so redni udeleženci na univerzitetnih prvenstvih in nekateri že večkratni dobitniki medalj.

Rezultati:
Študenti
1. mesto: Aljoša TOMAZINI, Alma Mater Europaea
2. mesto: Jernej ŠPALIR, Pravna fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
3. mesto: Žan TOMAZINI, Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, 
 Univerza v Mariboru

Študentke
1. mesto: Špela OREHEK, Fakulteta za družbene  

vede, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Špela KOLARIČ, Ekonomska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
3. mesto: Karmen MAR, Medicinska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani

Državno univerzitetno prvenstvo v skvošu
Ljubljana, 9. 12. 2015
Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 13 igralcev, v 
sestavi 9 moških in 4 žensk. Prvenstvo je bilo uspešno 
že z vidika, da imamo z vsakim letom med študenti 
vedno več igralcev skvoša. Letošnje prvenstvo je po-
tekalo v dveh fazah – predtekmovanja iz katerih so se 
štirje uvrstili v polfinale. 

Rezultati:
Študenti
1. mesto: Martin MOŠNIK, Naravoslovnotehniška 
 fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. mesto: Žan BOMBEK, Ekonomska fakulteta, 
 Univerza v Ljubljani
3. mesto: Dominik BALAŠKO, Fakulteta za strojni-

štvo, Univerza v Ljubljani

Študentke
1. mesto:  Pija BRGLEZ, Višja strokovna šola za 
 gostinstvo in turizem, Univerza v Mariboru
2. mesto: Pia ERJAVEC, Fakulteta za zdravstvene
 vede, Univerza na Primorskem
3. mesto: Sara HAFNER, Fakulteta za arhitekturo,
 Univerza v Ljubljani
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Poletni festival študentskega športa (PFSS) je pod okri-
ljem Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) in 
Univerzitetne športne zveze Primorske (UŠZP) že četr-
tič potekal na Primorskem -  v Izoli in Kopru. V okviru 
Poletnega festivala je bilo izvedenih pet univerzitetnih 
državnih prvenstev  kot sledi v odbojki (moška in ženska 
konkurenca), v košarki (moška in ženska konkurenca) 
in dvoranskem nogometu- futsalu (moška konkurenca).  

Na tekmovanjih se je zbralo preko 150 študentov iz slo-
venskih visokošolskih središč, ki so vsak zastopali svoje 
interesno območje: Univerze v Ljubljani, Univerze v Ma-
riboru in Univerze na Primorskem. Vsaka članica SUSA 
- Športna zveza Univerze v Ljubljani, Univerzitetna špor-
tna zveza Maribor in Univerzitetna športna zveza Pri-
morske je na tekmovanje pripeljala ekipe v omenjenih 
športih.

Rezultati:

Državno univerzitetno prvenstvo v košarki
Študenti
1. mesto: Univerza v Ljubljani
2. mesto: Univerza na Primorskem
3. mesto: Univerza v Mariboru

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 Mariboru
2. mesto: Univerza v Ljubljani

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

Poletni festival 
študentskega športa 2015
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Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA) je nacionalna in mednarodno priznana krovna športna organizaci-
ja, ki deluje v univerzitetnem prostoru Republike Slovenije. SUSA združuje univerzitetne oz. študentske športne 
zveze v univerzitetnih središčih. 

SUSA tako na slovenskem nivoju pred-
stavlja enovit sistem študentskega 
športa  v Sloveniji. SUSA je krovna 
študentska športna organizacija, njene 
članice – univerzitetne športne zveze, 
pa delujejo v slovenskih univerzitetnih 
središčih (Ljubljana, Maribor, Koper) 
kot lokalne-univerzitetne športne zve-
ze, ki se združujejo v nacionalno štu-
dentsko športno organizacijo – SUSA.

SUSA je članica krovne slovenske špor-
tne organizacije (Olimpijskega komiteja 
Slovenije – združenja športnih zvez) in 
mednarodnih univerzitetnih športnih 
zvez ( Evropske univerzitetne športne 
zveze, EUSA in Mednarodne univerzi-
tetne športne zveze, FISU). 

SUSA kot nosilec blagovne znamke 
Zdrava zabava skupaj s članicami skrbi 
za to, da imajo študentje in študentke 
v svojem prostem času na voljo čim 
več možnosti za ukvarjanje s športom – 
kvalitetno in poceni. V programe Zdrava 
zabava se letno vključuje prek 25.000 
študentov, sodelovanje v programih pa 
omogočamo tudi tistim, ki so že diplo-
mirali. Programi, ki jih članice in par-
tnerji izvajajo, obsegajo – medfakulte-
tna prvenstva, lige in turnirje, športno 
izobraževalne tečaje, rekreativne vadbe, množične športno – rekreativne prireditve, državna prvenstva, evropska 
in svetovna univerzitetna prvenstva, zimsko in letno univerzijado, založništvo ter druge programe. Ena poglavi-
tnih nalog SUSA je že ves čas obstoja tudi vzpostavljanje ugodnih pogojev za študij študentov, ki so hkrati tudi 

vrhunski športniki.

V sodelovanju s članicami in nacionalnimi panožnimi 
zvezami se pod okriljem SUSA izvajajo državna univer-
zitetna prvenstva, koordiniramo udeležbo študentov 
in študentk na evropskih in svetovnih univerzitetnih 
prvenstvih in univerzijadah. Seveda pa tudi sami or-
ganiziramo mednarodna prvenstva in dogodke. SUSA 
k sodelovanju vabi študente športnike (in v nekaterih 
športih tudi zaposlene na univerzah in visokošolskih 
ustanovah), da se nam pridružijo; ne glede na to ali 
se s športom ukvarjajo redno oz. profesionalno ali le 
ljubiteljsko oz. rekreativno.

Družina SUSA 
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Družina SUSA 

Za učinkovito študijsko življenje s 
popolnim izkoristkom je poleg pri-
dnega učenja in obštudijskega dela 
nujno tudi športno udejstvovanje. V 
zdravem telesu domuje tudi zdrav 
duh, zato želimo študente Univerze 
v Ljubljani informirati o možnostih 
sodelovanja v športnih dejavnostih, 
ki so glede na ceno in lokacijo izved-
be sistematično usmerjene v olajša-
nje dostopa do športa. Za tekmoval-
ni in netekmovalni šport skrbijo na 
Univerzi v Ljubljani kar tri organiza-
cije: Športna zveza Univerze v Lju-
bljani (ŠZUL), Center za obštudijske 
dejavnosti (prej CUŠ) in ŠOU šport. 

Športna zveza Univerze v Ljubljani
Tekmovalni šport na Univerzi v Lju-
bljani (UL) se uveljavlja pod blagovno znamko UNI-
SPORT. Športna zveza UL je članica Slovenske univer-
zitetne športne zveze, preko katere ima dostop do krov-
nih 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 trenutno 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. 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 potekajo ligaška tekmovanja 
v košarki, odbojki in dvoranskem nogometu. Gre za 
celoletne medfakultetne tekmovalne programe, v ka-
terih nastopajo le fakultetne ekipe, in sicer največ ena 
ekipa s strani posamezne fakultete v posamezni pano-
gi. Poleg ligaških tekmovanja potekajo tudi enodnevna 
univerzitetna prvenstva v naslednjih športih: curling, 
šah, košarka 3x3, plavanje, namizni tenis, badminton, 
atletika, biljard, jadranje, orientacijski tek, odbojka na 
mivki, golf, ulična košarka, skvoš, judo, rokomet in le-
tos prvič 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 
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).

Športna ponudba za študente Univerze 
v Ljubljani 



24

predstavljamo

V študijskem letu 2015/2016 študenti lahko izbira-
te med 26 kreditno ovrednotenimi športnimi pred-
meti, 34 celoletnimi športno-rekreativnimi programi, 
4 sezonsko športno-rekreativnimi programi in med 4 
športnimi programi v sklopu športnih počitnic. Športni 
kreditno ovrednoteni predmeti študentom prinesejo 
3 ECTS kreditne točke, v kolikor opravijo ob koncu 
študijskega leta izpit. Nabor predmetov je širok, vse 
od aerobike, pilatesa, nogometa, odbojke in košarke 
pa do potapljanja, športnega plezanja in odbojke na 
mivki. Večina omenjenih predmetov in programov čla-
nic UL poteka v Univerzitetni športni dvorani Rožna 
dolina. Poleg razpisanih programov in predmetov, se 
lahko študenti od ponedeljka do četrtka vključite v 
brezplačno športno–rekreativno vadbo: košarka, nogo-
met, namizni tenis, odbojka in fitnes. Uvajamo pa tudi 
novost, in sicer smo Univerzitetno športno dvorano Ro-
žna dolina odprli 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.

ŠOU šport 
ŠOU šport organizira in izvaja dejavnosti usmerjene v 
razvoj športa študentov.  Prek svojih dejavnosti ŠOU 
šport spodbuja študente k redni športno-gibalni aktiv-
nosti, s pestro ponudbo programov spodbuja k udelež-
bi še neaktivne študente.

Pri načrtovanju dejavnosti v okviru programa dela iz-
hajamo iz pregleda doseženih rezultatov v preteklem 
programskem obdobju, iz analiz mnenj in pričakovanj 

udeležencev v programih, iz pregleda po-
nudbe športnorekreativnih storitev na trgu 
ter prihajajočih trendov.

Na podlagi vseh teh informacij in po-
datkov določimo obseg posameznih pro-
gramskih skupin. 
Osnovno vodilo pri oblikovanju progra-
mov in izbiri novih vsebin so vselej kako-
vost programa, strokovnost vaditeljev in 
sodelavcev, varnost pri vadbi, želje ude-
ležencev in novosti na trgu… 

Dejavnosti ŠOU športa lahko razvrstimo v 
naslednje skupine:

1. Športnorekreativni programi (skupinske vadbe: aero-
bika, pilates, joga, zumba..in plavanje)
2. Športnoizobraževalni programi (plesni tečaji, teča-
ji borilnih športov, potapljanje, funkcionalna vadba, 
potapljanje, jezdenje, capoeira, vadba za nosečnice, 
program medgeneracijskega sodelovanja: vadba za se-
niorje)
3. Množične in druge rekreativne prireditve (Študentski 
tek na grad, Teden odprtih vrat, brezplačne delavnice)
4. Posredovanje kart in vstopnic (smučarske vozovnice, 
koncerti, savna)
5. Športno-adrenalinski programi (polet z jadralnim pa-
dalom, kajak, rafting…)
6. Promocija zdravega načina življenja

Avtorji: Kristina Krajačić, Mojca Rupert, Ivanka 
Stritar, Marija Jozak

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

Šou šport
Kersnikova 6, Ljubljana
031 390 349
www.sousport.si
info@sousport.si

Športna zveza Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12, Ljubljana
01 241 85 77
www.unisport.si
unisport@unisport.si
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predstavljamo

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 pri-
reditve, …. 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 
do istega športa, boš morda svojo ekipo našel prav v 
dvorani. Zato brez skrbi. 

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 vsak torek v 
športni dvorani Vrbanska.

ZZ izkaznica
Za rekreacijo, udeležbo na ligahe 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 zagotovo 
najbolj poznana kot organizator množičnih športnih re-
kreativnih prireditev, ki so namenjene vsem rekreativ-
cem in ljubiteljem športa, saj so vse po vrsti brezplač-
ne. Zagotovo ste že slišali za največjo parado rolanja v 
Sloveniji, Zzrolano mesto  ter za Nočni tek po stopnicah 
na Kalvarijo, kjer se udeleženci »spopadejo« s 455 
stopnicami, kolikor jih vodi na vrh tega mariborskega 
hriba. ZZrolano mesto je največja parada rolanja v Slo-
veniji, edinstvena prireditev, ki se ne udeležijo zgolj 
študentje temveč kar cele družine. Vsaj 2x na leto or-
ganiziramo tudi Maraton aerobike skupaj z najboljšo 
ekipo Bodifit. Dogodek je izjemno dobro obiskan. Vsi 
dogodki v organizaciji ZDRAVE ZABAVE v Mariboru so 

BREZPLAČNI!

Avtorica: Maja Tasič

ZZ v Mariboru skoraj zastonj!

Univerzitetna športna zveza Maribor – 
Zdrava zabava
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor
02 234 21 41 ali 051 207 536
info@zdravazabava.com
www.zdravazabava.com
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Rekreacija, tekmovanje v ligah, izobraževanje na špor-
tnih tečajih, športno-zabavne prireditve... vse to in še 
veliko več vam ponuja Univerzitetna športna zveza Pri-
morske - UŠZP v okviru ZDRAVE ZABAVE. Za vse pa 
potrebuješ zgolj ZZ – Zdrava Zabava izkaznico, ki je 
seveda popolnoma BREZPLAČNA! Kaj še čakaš, pridi 
na Univerzo na Primorskem in doživi skupaj z nami 
sonce, morje in aktivno življenje!

Kje dobim izkaznico ZZ in kakšne ugodnosti mi prinaša?
Izkaznico Zdrava Zabava dobiš na Info točki ŠOUP na 
Gortanovem trgu 15. Za izdelavo le-te pa potrebuješ 
potrdilo o statusu (študenta, dijaka ali osnovnošol-
ca), osebno fotografijo in osebni dokument (če imaš 
potrdilo o vpisu). Če ZZ kartice še nimaš, si jo hitro 
priskrbi. In še to! Z njo lahko koristiš še ugodnosti 
kot so popusti v fitnesih, vodenih vadbah in športnih 
trgovinah.

Rekreacija letos BREZPLAČNA!
Ker nam je mar za tvoje zdravje in tvoj učni uspeh in, 
ker vemo, da je rekreacija del tega, ti v tem študij-
skem letu omogočamo brezplačno rekreacijo. Vse kar 
moraš storiti je to, da s športno opremo in dobro voljo 
obiščeš rekreacijo po svojem okusu. Na izbiro imaš 
košarko, odbojko, futsal, badminton, jogo, aerobiko, 
pilates, plavanje...

Študentska ligaška tekmovanja se vsako leto odvijajo 
od mesece novembra dalje vse tja do konca maja, ko v 
vseh mogočih vsebinah in športih proglasimo univerzi-
tetne prvake, ki si s tem laskavim naslovom pridobijo 
možnost nastopanja na državnih univerzitetnih prven-
stvih. Najboljši iz teh prvenstev pa si v primeru ak-
tualnih evropskih ali svetovnih študentskih tekmovanj 
pridobijo možnost nastopanja tudi na teh. Tako smo že 
številne študentske uspešne športnike skupaj s krovno 

študentsko športno organizacijo Slovensko univerzite-
tno športno zvezo (SUSA) poslali zastopati našo državo 
vsepovsod po svetu.

Zabavno - športne prireditve, ki se jih moraš udeležiti!
V marcu ne smeš zamuditi izleta v Planico, kjer si 
bomo skupaj ogledali tekmo svetovnega pokala v smu-
čarskih poletih in hkrati skupaj navijali za naše Orle. 
Spomladi pa zate pripravljamo Zdravi maj, kjer vas 
bomo še bolj spodbujali k zdravem načinu življenja in 
spomnili na pomen zdravega prehranjevanja in aktiv-
nega preživljanja prostega časa. Skozi cel mesec bodo 
v okviru le-tega potekale različne aktivnosti.

V juniju pa te čaka že nova prireditev, tradicionalna 
Mokra čista desetka, kjer se boste študenti lahko po-
merili na vodnih in ˝plažnih˝ športih in se poleg tega 
še zabavali ob dobri glasbi. Vse to bo potekalo na isti 
dan, ko se bodo najboljše univerzitetne ekipe, zmago-
valke ligaških tekmovanj, pomerile tudi na Državnem 
univerzitetnem prvenstvu v košarki, odbojki in futsalu.

Še to in še več boste lahko doživeli, če se nam pri-
družite na naši prelepi sončni strani Slovenije. Smo 
te prepričali? Če smo te nas obvezno obišči, piši ali 
pa nam sledi na Facebooku in Instagramu, mi smo tu 
zate in za zdrav način življenja!

Avtor: Marko Juretič

Športne aktivnosti na Primorskem - 
Univerzitetna športna zveza Primorske

predstavljamo

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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koledar dogodkov

Programi družine Zdrava Zabava 
v letu 2016

Prireditve Športne zveze Univerze v Ljubljani

Prvenstvo UL v kartingu Ljubljana 14.1.2016

Prvenstvo UL v alpskem smučanju Kope 15.1.2016

Prvenstvo UL v deskanju na snegu Kope 15.1.2016

Prvenstvo UL v judu Ljubljana 10.3.2016

Prvenstvo UL v boksu Ljubljana 10.3.2016

Prvenstvo UL v taekwondo-ju Ljubljana 10.3.2016

Prvenstvo UL v namiznem 
nogometu

Ljubljana 16.3.2016

Prvenstvo UL v biljardu Ljubljana 16.3.2016

Prvenstvo UL v pikadu Ljubljana 16.3.2016

Prvenstvo UL v plesih Ljubljana 30.3.2016

Prvenstvo UL v rokometu Ljubljana
6., 7. in 
13.4.2016

Prvenstvo UL v floorballu Ljubljana 18.4.2016

Finale KELME univerzitetne 
lige v dvoranskem nogometu

Ljubljana 21.4.2016

Finale M&M´s univerzitetne 
lige v odbojki

Ljubljana 21.4.2016

Finale SPALDING univerzitetne 
lige v košarki

Ljubljana 25.4.2016

23. študentski tek na grad Ljubljana 11.5.2016

Prvenstvo UL v odbojki na mivki Ljubljana 10.5.2016

Festival študentskega športa Ljubljana 18.5.2016

Prireditve Univerzitetne športne zveze Maribor

Maraton aerobike Maribor 30.3.2016

Finale Študentske futsal 
lige Eat smart

Maribor 16.4.2016

Zzrolano mesto Maribor 18.9.2016

Nočni tek na Kalvarijo Maribor 7.10.2016

Prireditve Univerzitetne športne zveze Primorske

Košarkarski turnir Koper 14.3.2016

Izlet v Planico Planica 20.3.2016

Zaključek univerzitetnih 
ligaških tekmovanj

Koper 11.4.2016

Letni festival športa
Koper in 
Izola

25.5.2016

Mokra čista desetka Koper 25.5.2016

Zdravi Maj Koper 9.-25.5.2016

Državna univerzitetna prvenstva

Alpsko smučanje Kope 15.1.2016

Deskanje na snegu Kope 15.1.2016

Boks Ljubljana 10.3.2016

Judo Ljubljana 10.3.2016

Taekwon do Ljubljana 10.3.2016

Strelstvo Ljubljana 16.4.2016

Plavanje Ljubljana 18.5.2016

Orientacijski tek Ljubljana 18.5.2016

Atletski miting Ljubljana 18.5.2016

Košarka Koper 25.5.2016

Dvoranski nogomet Izola 25.5.2016

Odbojka Koper 25.5.2016

3. Evropske univerzitetne igre

Zagreb in Reka 12.-25.7.2016

Svetovna univerzitetna prvenstva 

Kros Cassino, Italija 12.3.2016

Šah Abu Dabi, ZAE 9.-15.4.2016  

Golf
Brive la Gaillarde, 
Francija

22.-26.6.2016

Odbojka na 
mivki

Pärnu, Estonija 13.-17.7.2016

Orientacijski 
tek

Miskolc, Madžarska 30.7.-4.8.2016

Triatlon Nyon, Švica 7.8.2016

Karate Guimarães, Portugalska 10.-13.8.2016

Veslanje Poznan, Poljska 2.-4.9.2016

Skvoš Kuala Lumpur, Malezija 5.-11.9.2016

Strelstvo Bidgošč, Poljska 14.-18.9.2016

Kanu sprint Cuemanco, Mehika 24.-27.9.2016

Boks Chiang Mai, Tajska 3.-8.10.2016

Dvigovanje 
uteži

Monterrey, Mehika 13.-17.11.2016

Sambo Nikozija, Ciper 9.-11.12.2016
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