
Vloga športnega društva v visokošolskem sistemu – primer Športnega društva Fakultete za 

kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (ŠD FKKT UL) 

1. Uvod 

Z uvedbo novih bolonjskih študijskih programov smo po letu 2007 poskusili v Sloveniji 

reorganizirati in prenoviti stare programe redne športne vzgoje in obštudijsko športno 

dejavnost. Reorganizacija ni bila preveč uspešna, saj do danes ni zagotovila željenih 

rezultatov. Na slovenskih univerzah in v visokošolskem prostoru je opazen upad redno 

vadečih študentov, zmanjšujejo se gibalne sposobnosti študentov in zaposlenih na univerzah. 

Prav tako se povečujejo bolezni nepravilnega prehranjevanja in »tehničnega načina 

življenja«.  

K. Filipič-Jeras (2012) navaja: »Zaradi nerazumevanja pojmov redna športna vzgoja, 

univerzitetni šport in obštudijska dejavnost ter različnih pogledov, je na članicah UL prišlo do 

rešitev, ki nimajo enotnih izhodišč.« Trdimo lahko, da na slovenskih univerzah, ne glede na 

sprejetje Nacionalnega programa športa (NPŠ) v Sloveniji, nimamo sistemske ureditve 

športa.  

Po pregledu stanja ugotavljamo, da šport na univerzah in visokošolskih zavodih v Sloveniji po 

izvedbi Bolonjske reforme sestavljajo: 

- redni in prostovoljni  programi športne vzgoje  

- splošni izbirni ECTS predmeti v prvostopenjskih študijskih programih članic 

- obštudijska dejavnost Centra za obštudijsko dejavnost UL 

- tekmovalni šport, ki ga izvaja Športna zveza Univerze v Ljubljani (na ravni države 

SUSA) 

- športne in prostočasne gibalne aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, ki delujejo 

na slovenskih univerzah oz. posameznih fakultetah. 

Bolonjska reforma je tudi na Fakulteti za kemijo in kemisko tehnologijo (FKKT) zahtevala, da 

smo pri izbiri strateških smernic razvoja športa izhajali iz tega, da zadostimo zakonskim 

pogojem (NE pa dejanskim potrebam študentov po športu). Glede na slabše ekonomske 

pogoje je bilo potrebno zagotoviti  kolikor toliko stabilno financiranje fakultetnega športa. To 

nam je omogočala uvedba bolonjskega predmeta »športne vzgoje z ECTS točkami«. V letu 

2008 je  tako Senat  FKKT  (na predlog Komisije za prenovo študijskih programov) v svoj 

predmetnik po prenovljenih študijskih programih uvrstil tudi predmet »športna vzgoja«. 

Predmet je kasneje dodiplomska komisija UL tudi akreditirala in ga kot takega dala v 

potrditev Ministrstvu za visoko šolstvo Republike Slovenije. Skladno z omenjeno akreditacijo 

predmeta »športna vzgoja« se je na FKKT predmet začel izvajati s študijskim letom 2009/10. 

To je pomenilo: če študentje izberejo predmet športna vzgoja ta postane za njih tudi 

obvezen. To je praktično vodilo v upad števila redno vadečih študentov (po starem sistemu 

športne vzgoje jih je vadilo cca. 600, po novem bolonjskem sistemu pa cca. 200). 



Glede na poslabšanje stanja je bilo potrebno najti zasilni izhod, ki bi zagotovil vsaj delno 

povečanje možnosti študentom za ukvarjanje s športno-rekreativno vadbo izven 

predpisanega urnika. Te možnosti smo poiskali in poskušali zagotoviti s pomočjo interesnih 

športnih aktivnosti, ki so bile študentom zagotovljene v sistemu vadbe in športnih 

aktivnosti ŠD FKKT. 

2. Pomen in vloga športnega društva v sistemu visokošolskega izobraževanja 
 
V globalni tekmi za zagotovitev kvalitetnega izobraževanja in zagotavljanja splošnega razvoja 
se univerze kot univerzalne ustanove morajo zavedati, da so kvalitetni strokovni študijski 
programi, ponudba obštudijskih dejavnosti in skrb za zdravo in ustvarjalno strokovno in 
znanstveno ustvarjanje osnovna izhodišča, po katerih kandidati za študij   izbirajo  univerzo 
oz. visokošolsko institucijo. Šport in športni programi za zdravje študentov in zaposlenih na 
univerzah predstavljajo dodatno pomembno primerjalno prednost. Telesno in duhovno 
zdravi študenti so uspešnejši – to velja tudi za profesorje in zaposleno osebje v visokem 
šolstvu.  
 
K uspešnemu razvoju  razvoju športa in prostočasnih športnih dejavnosti na univerzah in 
posameznih fakultetah lahko veliko prispevajo tudi športna društva, ki delujejo po načelu 
prostovoljnosti, interesa za sodelovanje in ustavne pravice do svobodnega združevanja.  
 

Na FKKT smo leta 2011 izvedli analizo stanja na področju športa. Pridobljeni podatki iz anket 
so nam pokazali, da študentje podpirajo razvoj športnih aktivnosti na fakulteti: večina 
študentov športne aktivnosti v študijskem programu podpira ali zelo podpira (96 
odstotokov), ne podpira jih le 3 odstotke (glej spodnjo Tabelo in graf).  

Tabela in graf: prikaz vprašanja iz anketne raziskave l. 2011. 

Ali podpirate športne aktivnosti v študijskem programu fakultete? 

 Močno ne podpiram: 2% 

 Ne podpiram: 1% 

 Niti ne podpiram in niti podpiram: 1%                                

 Podpiram: 29% 

 Zelo podpiram: 67% 

 . 

Vir: Jamnik,Gerlovič.2011. 
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Na podlagi pridobljenih podatkov smo pripravili športno-rekreativni in obštudijski program, 

ki ga izvaja ŠD FKKT. ŠD FKKT smo ustanovili leta 2005 in s tem smo želeli zapolniti vrzel, ki je 

nastala zaradi zmanjšanja športnih aktivnosti študentov, kot posledica izvedbe Bolonjske 

reforme na UL.  

2.1. Program ŠD FKKT 

Program ŠD FKKT je nastal na podlagi izkazanega interesa študentov in možnosti za 

materialno izvedbo aktivnosti. Sestavljajo ga naslednje glavne komponente: 

2.1.1. Tekmovalni šport in navezava na tekmovalni univerzitetni sistem 

2.1.2. Športno-rekreativni programi za zdravje študentov 

2.1.3. Tečaji in strokovna usposabljanja  

2.1.4. Program za zaposlene na fakulteti. 

2.1.1. Študentski tekmovalni šport in navezava na tekmovalni šport v okviru univerze 

V okviru ŠD FKKT skrbimo za študentske ekipe, ki zastopajo fakulteto na univerzitetnih 

športnih tekmovanjih v Sloveniji in tujini. Tekmovanja se izvajajo pod okriljem Športne zveze 

UL, v katero je včlanjeno tudi ŠD FKKT. Največ uspehov so študentje dosegli na tekmovanjih v 

športnih igrah (košarka, futsal, odbojka) in na mednarodnih športnih srečanjih (s hrvaškimi 

fakultetami s področja naravoslovnih ved). V študijskem letu 2015/2016 je v tekmovanjih 

sodelovalo več kot 75 študentov. 

 

Zadnji »bojni posvet« kemikov pred pričetkom futsal tekme v okviru tekmovanja UL. 



2.1.2. Športno-rekreativni programi 

ŠD FKKT izvaja različne športno-rekreativne aktivnosti, ki so namenjene zdravemu načinu 

življenja študentov. Zaradi študijskih obveznostih v laboratorijih in obsežnega študija je 

program društva usmerjen predvsem na športne aktivnosti v naravi (pohodništvo in planinski 

izleti, kolesarski izleti, rafting in kajakaški izleti, smučarski izleti, .....). Društvo je navezalo 

stike tudi z drugimi športnimi organizacijami v Sloveniji z namenom vključevanja študentov 

v širši izbor dodatnih športnih aktivnosti: Fitnes zvezo Slovenije (projekt Študentski fitnes), 

Sokolsko zvezo Slovenije (S športom je življenje lepše) in Športno zvezo UL (projekt 

Aerobika in Rekreirajmo se v društvih). V akademskem letu 2015/16 je bilo aktivnih 240 

študentov. 

 

Vadba študentk FKKT v programu aerobike. 

2.1.3. Tečaji in strokovna usposabljanja 

V okviru društva se organizirajo in strokovno pripravljajo tudi različni športni tečaji z 

namenom učenja smučanja, plavanja, tenisa, fitnesa, .... Namen teh dejavnosti je pridobivanje 

posebnih dodatnih strokovnih znanj in veščin iz določenih športnih panog. Za posamezne 

študente se po potrebi pridobi tudi dodatne informacije za nadaljnja strokovna usposabljanja 

pri nacionalnih panožnih športnih zvezah. S tem študentje lahko pridobijo določene strokovne 

veščine in znanja (učitelj smučanja, plavanja, vaditelj ali inštruktor fitnesa, ....) in se tako 

dodatno usposobijo za opravljanje strokovnih del v športu. 



 

Strokovno usposabljanje študentov na področju fitnesa. 

2.1.4. Program za zaposlene na fakulteti 

Zaposleni na FKKT imajo možnost aktivnega sodelovanja pri posameznih športnih programih 

ŠD FKKT. Največkrat so sodelovali pri manj zahtevnih športno-rekreativnih programih 

skupaj s šudenti. Glede na njihov čas in delovne obveznosti so bile te aktivnosti v obliki 

enodnevnih rekreativnih izletov ali krajših aktivnostih v naravi. Osnovni namen teh aktivnosti 

je ozaveščanje zaposlenih o pomenu rednih gibalnih dejavnosti za zdravje in izboljšanje 

splošnega  psihofizičnega stanja.  

2.2. Splošen pomen in vloga športnega društva v visokošolskem prostoru oz. fakulteti 

Delo študentov in zaposlenih na visokošolskih institucijah je specifično in mentalno zahtevno. 

Definira ga »sedeči in tehnološki način življenja«. Negativne učinke prispevajo tudi obsežni 

urniki predavanj in vaj, saj študentje velikokrat sploh nimajo časa za normalno prehrano in 

počitek oz. rekreacijo. 

Pravica do svobodnega interesnega druženja v športnih in tudi ostalih interesnih druženjih 

(kultura, znanost, ...) so v visokošolskem prostoru še premalo izrabljena priložnost, kjer bi 

lahko študentje sprostili in realizirali svoje telesne in umske sposobnosti. Vsaka fakulteta kot 

tudi univerze bi morale zagotoviti osnovne pogoje za izvajanje društveno športnih kot tudi 

ostalih društveno-interesnih dejavnosti. To bi vsekakor povečalo in širilo ustvarjalnost 

študentov, njihovo zdravje kot tudi njihovo dobro počutje in pridobivanje dodatnih kompetenc 

pri izvajanju in vodenju aktivnosti v programih športnih društev.   Znani so primeri, ko elitne 

univerze zagotovijo tudi štipendije uspešnim študentom-športnikom, ko ti tekmujejo za 

univerzitetni športni klub in s tem povečujejo prepoznavnost  te univerze.  



3. Zaključek 

Slovenci in še posebej študentje imajo šport preprosto radi. Društvena oblika izvajanja 

športno-tekmovalnih in športno-rekreativnih oblik je za univerze in visokošolske ustanove 

primerna organizacijska in vsebinska dejavnost, ki zagotavlja možnost intimnega interesnega 

športnega druženja. To je vsekakor koristno za celovit psihosocialni in telesno-duhovni razvoj  

študentov. Z aktivnim delovanjem v športnih društvih si v okviru študija na fakulteti lahko 

pridobijo tudi dodatne kompetence in veščine, ki jim lahko koristijo pri iskanju zaposlitve ali 

pripomorejo k kvalitetnejšemu in zdravemu načinu življenja. Aktivno športno društvo na 

fakulteti doprinese tudi k dobri promociji zdravega načina življenja zaposlenih in k 

povečanemu ugledu in prepoznavnosti v javnosti, kar lahko predstavlja vidno primerjalno 

prednost na trgu izobraževanja. 

Pripravila: Pred. mag. Matej Jamnik in pred. Dušan Gerlovič, spec. 
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