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1. Uvodni del poročila

1.1. Uvodna beseda
Leto 2005 je bilo za ŠOU šport
uspešno. Dosegli in presegli smo
večino zastavljenih ciljev. Povečali
smo število udeležencev v
programih, povečali smo število
različnih programov, povečali smo
obseg poslovanja organizacije…
Vse to smo uspeli navkljub
nestabilnim razmeram na področju
študentskega dela in
univerzitetnega športa. Kljub
spremembi dohodninskega
zakona v začetku leta 2005 smo
uspešno ohranili vse svoje
sodelavce, kljub nepredvidenemu
in nemajhnemu znižanju
prihodkov s strani ustanovitelja
ŠOU v Ljubljani smo več kot
uspešno zaključili finančno leto.
Kljub negotovim razmeram in
odnosom med akterji, ki delujejo
na področju univerzitetnega
športa smo aktivno sodelovali pri
oblikovanju strategije razvoja
univerzitetnega športa, ter ohranili
pozitivne stike z vsemi akterji, ki to
področje (so)oblikujejo.
ŠOU šport je s svojimi programi
vpeljal nova merila in standarde
na področje študentskega športa.
Pokazali smo, da je šport, pa
čeprav šport študentov, storitvena
dejavnost, ki prav tako mora biti
kakovostno servisirana. Evalvacija
programov in ponudbe, ki smo jo
na podlagi ocene udeležencev,
tudi letos naredili kaže, da je prav
ta kakovost vedno pomembnejši
dejavnik tudi na področju
študentskih športnih storitev. Redno
letno povečevanje kazalcev, na
podlagi katerih merimo našo
uspešnost govori o tem, da smo na
pravi poti.
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ŠOU šport ima še veliko
neizkoriščenih potencialov.
Pripravljeni smo se s temi izzivi
spoprijeti. Konsolidacija na
področju študentskega šport, ki jo
spodbuja Univerza v Ljubljani, bo
pozitivno vplivala na preglednost
izvajalcev športnih programov za
študente ter razmere med njimi,
vzpostavila bo nadzor nad
obsegom in kakovostjo programov
za študente Univerze v Ljubljani.
Naše konkurenčne prednosti so
mlad in ambiciozen kolektiv, veliko
zavzetih in strokovno podkovanih
sodelavcev študentov, odgovorni
soustanovitelji s pogledi
usmerjenim v prihodnost in
osveščeni uporabniki, ki vedo, kaj
si želijo.
Delo s študenti in za študente
ostaja naša prva naloga in
osnovni izziv.
Prepričan sem, da se bo ŠOU
šport še naprej utrjeval in razvijal,
kot osrednji ponudnik športnih
storitev, programov in produktov
za študente in mlade v Ljubljani.
Zahvaljujem se vsem deležnikom
za podporo in zaupanje:
ustanoviteljem, uporabnikom,
(so)delavcem, dobaviteljem,
sponzorjem in drugim partnerjem.
Zvijezdan Mikić
Direktor zavoda

1.2. Osrednji dogodki v letu 2005
Poslovno leto vsakega podjetja,
vsake organizacije, zaznamuje
niz dogodkov, ki v manjši ali večji
meri posredno in/ali neposredno
vplivajo na končni rezultat
dela/poslovanja organizacije.
Vse te trenutke, v katerih so bili
prej omenjeni dogodki vpeti, smo
na ŠOU športu sprejemali kot
darilo. Dobre, pozitivne dogodke
smo razumeli kot nagrado za
dobro delo, kot spodbudo za
nadaljevanje po pravi poti, slabe,
negativne dogodke in
razočaranja pa smo sprejeli, kot
izziv na poti k poslovni odličnosti
in uspešnosti naše organizacije.

Leto 2005 je bilo na ŠOU športu
zaznamovano predvsem z
naslednjimi dogodki:
Državnozborske volitve in
konstituiranje nove slovenske
vlade
Z državnozborskimi volitvami smo
organizacije, ki delujemo na
področju športa, bile soočene z
novimi obrazi in možnostjo
spremembe vizije razvoja
področja športa oziroma športa
študentov v Sloveniji. Dodaten
stres za ŠOU šport, zlasti zaradi
projekta Študentska športna
dvorana Gerbičeva, je bila
organizacijska in vsebinska ločitev
Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo na dve
ministrstvi (Ministrstvo za šolstvo in
šport in Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo),
kar je pomenilo časovno
upočasnitev izvajanja projekta.
Napredovanje projekta
Študentska športna dvorana
Gerbičeva
Na podlagi Pisma o nameri iz leta
2004 ter zelo hitro za tem
izdelani Dokumentaciji
identifikacije projekta je ŠOU v
Ljubljani kandidirala za pridobitev
finančnih sredstev iz javnih virov.
Iz razpisa sofinanciranja izgradnje
športnih objektov Fundacije za
šport je ŠOU v Ljubljani pridobila
120 mio SIT, iz razpisa
sofinanciranja izgradnje športnih
objektov Ministrstva za šolstvo in
šport pa 140 mio SIT.
Dosežki na državnih in evropskih
univerzitetnih prvenstvih
Študentje Univerze v Ljubljani so
na državnih univerzitetnih
prvenstvih v kolektivnih športih (2.
2

Letni festival študentskega športa)
osvojili prva mesta v vseh športih:
košarki (ž, m), odbojki (ž, m) ter
malem nogometu. Moški in ženski
reprezentanci v košarki ter moški
reprezentanci v odbojki smo
omogočili udeležbo na evropskih
univerzitetnih tekmovanjih.
Študentje športniki in športnice so
nas nagradili z dvema
medaljama: študentke Univerze v
Ljubljani so drugo leto zapored
utrdile naslov evropskih
univerzitetnih prvakinj v košarki
(Gorzow, Poljska), študentje pa so
prav tako drugo leto zapored
zasedli drugo (2.) mesto na
Evropskem univerzitetnem
prvenstvu v odbojki (Tallin,
Estonija).

Univerza v Ljubljani je dobila
naslov najuspešnejše evropske
univerze na področju
univerzitetnih tekmovanj
Za študentski oziroma univerzitetni
šport je izvolitev dr. Andreje
Kocijančič za novo rektorico
prinesla novo upanje. Rektorica je
nemudoma po prevzemu vodenja
univerze sprejela študente
športnike in športnice Univerze v
Ljubljani, ki so se borili za barve
univerze na mednarodnih
tekmovanjih. Rektorica se je
študentom in študentkam zahvalila
za dosežke ter se zavezala k
podpori in pomoč

univerzitetnemu športu v
prihodnje. Rektorica je na
sprejemu prejela priznanje
Univerzi v Ljubljani za
najuspešnejšo evropsko univerzo
na področju univerzitetnih
tekmovanj v letu 2005 iz rok
predsednika Evropske
univerzitetne športne zveze g.
Alberta Gualtierija. Za ŠOU šport,
ki vsa leta aktivno in skrbno
podpira projekte udeležbe
študentov na evropskih
univerzitetnih tekmovanjih, je bilo
priznanje izjemna čast.

Sprememba Zakona o dohodnini
S 1. 1. 2005 je stopil v veljavo
prenovljen Zakon o dohodnini, ki
je korenito posegel v pravice
študentov iz naslova študentskega
dela. Posledica posega je bil
občutno nižji obseg
posredovanih del prek študentskih
servisov in posledično bistveno
nižja realizacija prihodkov ŠOU v
Ljubljani v prvem polletju. Ker je
proračun ŠOU športa zelo
odvisen od proračuna ŠOU v
Ljubljani smo bili soočeni z nižjimi
prihodki, kot načrtovano. Sledil je
rebalans finančnega načrta ŠOU
športa z drastičnimi posegi v
odhodkovnem delu ter akcijskim
načrtom za prestrukturiranje
prihodkov. ŠOU šport je oktobra
3

zapustila ena zaposlena
sodelavka.
Pridobitev novih prostorov za
programe
Širjenje ponudbe programov se je
v letu 2004 ustalilo predvsem
zaradi pomanjkanja ustreznih
športnih površin/objektov za
izvajanje športnorekreativnih in
športnoizobraževalnih dejavnosti.
V letu 2005 smo pridobili nov
športni objekt za Bežigradom na
Vojkovi 63 v neposredni bližini
Ekonomske fakultete. Zaradi
izjemne lege (bližina študentskih
domov, Fakultete za družbene
vede, Upravne fakultete,
Ekonomske fakultete, Pedagoške
fakultete) se je objekt izkazal za
zelo primernega.

Projekt Teden športa za mlade teden brezplačnih športnih
delavnic
Letošnjo programsko sezono smo
začeli z nizom brezplačnih
športnorekreativnih delavnic v
okviru Tedna športa za mlade, ki
je potekal od 3.do 6. 10. 2005
na novi lokaciji, v dvorani na
Vojkovi 63. 980 študentk in
študentov se je v 14 urah
udeležilo brezplačnih delavnic,
na katerih so se seznanili z
značilnostmi različnih športnih

zvrsti, ki v obliki celoletne vodene
rekreativne vadbe in/ali
športnoizobraževalnih tečajev
potekajo v študijskem letu
2005/2006. Letošnji projekt je bil
uspešnejši od lanskega, saj se je
delavnic udeležilo 168 oseb več.

Ljubljana prepoznala šport
študentov kot enakopraven šport
ŠOU šport je prek ŠOU v Ljubljani
in v sodelovanju z Univerzitetno
športno zvezo Ljubljana vrsto let
poskušal mestno upravo
prepričati, da Nacionalni
program športa in Zakon o športu
nalagajo lokalnim skupnostim tudi
skrb za šport študentov. Ob koncu
leta je mestna uprava oziroma
Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport pripravil
nova merila za vrednotenje
športnih programov v Mestni
občini Ljubljana, ki dajejo športu
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študentov ustrezno težo. Zahvala
gre ge. Nadi Pavšer, novi
načelnici oddelka, Športni zvezi
Ljubljane in nekaterim mestnim
svetnikom.
Prek 1 mio obiskov spletnega
portala www.sousport.si mesečno
ŠOU šport od leta 2003 vlaga v
razvoj spletnega portala in
obveščanje uporabnikov in
potencialnih uporabnikov prek
spleta in drugih spletnih orodij.
Oktobra 2005 smo prvič
zabeležili obisk spletnega portala,
ki je presegel številko 1 milijon
ogledov. ŠOU šport se je prebil
med športne organizacije z
največjim obiskom in
prepoznavnostjo spletnega
portala v Sloveniji.

1.3. Osebna izkaznica ŠOU športa
Polno ime zavoda:
Zavod za študentski šport
Študentske organizacije Univerze
v Ljubljani

Pravna oblika
ŠOU šport je zasebnopravni
zavod ustanovljen na podlagi
Zakona o zavodih.

Skrajšano ime zavoda:
ŠOU šport

Ustanovitelja
ŠOU šport ima dva ustanovitelja:
Študentsko organizacijo Univerze
v Ljubljani in Univerzitetno športno
zvezo Ljubljana. Pogodbo o
ustanovitvi zavoda je Študentska
organizacija Univerze v Ljubljani
sprejela dne 22. 6. 2000 s
potrditvijo na Študentskem
parlamentu. Pogodbo o
ustanovitvi zavoda je
Univerzitetna športna zveza
Ljubljana sprejela 10. 7. 2000 s
potrditvijo na skupščini zveze.

Sedež zavoda:
Kersnikova 6, Ljubljana
Šifra dejavnosti:
92.623 Druge športne dejavnosti
Registracijska številka:
1/336642/00
Matična številka:
1554956
Davčna številka:
SI 18102484

Zavod je bil vpisan v sodni
register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani dne 28. 9. 2000. S
poslovanjem je zavod začel 1. 1.
2001.
Upravljanje in nadzor
Organ upravljanja zavoda je svet
zavoda, ki šteje pet (5) članov:
dva člana sveta imenuje ŠOU v
Ljubljani, pri čemer je eden
direktor ŠOU v Ljubljani po
funkciji, enega člana sveta
imenuje Univerzitetna športna
zveza Ljubljana, en član sveta je
predstavnik zaposlenih in en član
sveta je predstavnik uporabnikov,
ki ga soglasno imenujeta oba
ustanovitelja.
Poslovodni organ zavoda je
direktor zavoda.
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Dejavnost zavoda
Osnovna registrirana dejavnost
zavoda po standardni klasifikaciji
dejavnosti je 92.623 Druge
športne dejavnosti. Zavod ima
poleg osnovne dejavnosti
registrirane še druge dejavnosti, ki
jih lahko opravlja v podporo
osnovni dejavnosti.
Poslovni prostori
Poslovni prostori zavoda se
nahajajo na Trdinovi 7 v Ljubljani.
V letu 2005 je ŠOU šport svojo
ponudbo posredoval na treh
lokacijah v Ljubljani: v ŠOU centru
Rožna dolina (Študentsko naselje
Rožna dolina), v ŠOU centru
Bežigrad (Fakulteta za družbene
vede) ter v ŠOU centru Metropol
(Kersnikova 6).

1.4. Kdo je kdo na ŠOU športu?
ŠOU šport zaposluje štiri redno
zaposlene in prek 350
sodelavcev oziroma
(pod)izvajalcev programov in
vsebin.
Velika večina sodelavcev je
študentov, ki opravljajo delo prek
pooblaščenih organizacij za
posredovanje občasnih in
začasnih del dijakom in študentom
(študentski servis).
Ker je ŠOU šport organizacija,
ustanovljena s strani Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani
za servisiranje študentov Univerze
v Ljubljani, na ŠOU športu težimo
k temu, da bi med sodelavci ŠOU
športa bilo največ študentov
Univerze v Ljubljani.
Za tista področja oziroma
vsebine, za katere ni moč najti
študenta z ustrezno strokovno
usposobljenostjo po Zakonu o
športu, najamemo športna društva
oziroma druge pravne in/ali
fizične osebe primerne za
izvedbo posamezne vsebine
oziroma programa.
Kljub velikem številu zunanjih
sodelavcev trdno jedro ŠOU
športa predstavljajo zaposleni, ki
skrbijo za obstoj, redno
servisiranje in razvoj dejavnosti:

Aljoša Tišma,

Marko Strel,

je vodja info
točk, skrbi za
celotno
organizacijo
prodajne
mreže: izbira,
izobraževanje,
koordiniranje
in vodenje
delavk/delavcev na prodajnih
mestih, spremljanje in vodenje
evidence prodaje, spremljanje
gibanja števila in drugih
spremenljivk udeležencev v
programih, skrb za izvedbo
udeležbe na sejemskih prireditvah
itd. Je tudi stalni vodja projekta
internet, pod katerega spada
uredništvo spletne strani, priprava
predlogov inovacij spletnih orodij
ter spremljanje uvajanja novih
funkcionalnosti le-teh, poleg tega
pomaga na področju marketinga,
pri vodenju projektov itd.

je pomočnik
direktorja za
finance, skrbi
za opravljanje
finančnih in
računovodskih
nalog:
priprava in
spremljanje
uresničevanja letnega finančnega
plana, spremljanje likvidnosti ŠOU
športa ter predlaganje ukrepov za
zagotavljanje ustrezne likvidnosti,
predlaganje ukrepov v zvezi s
finančno situacijo zavoda
oziroma priprava simulacije
finančnega stanja, skrb za
nemoteno delovanje in ažuriranje
prodajne programske opreme,
priprava kalkulativnih osnov za
programe in dejavnosti ŠOU
športa, vodenje projektov itd.

Marija Jozak,
je vodja
programov, je
zadolžena za
načrtovanje,
pripravo in
implementacijo
športnih
programov
ŠOU športa,
evalvacijo izvedenih programov,
spremljanje trga športnih storitev
in konkurenčnih ponudnikov,
pripravo strokovnih meril za
izvedbo programov, strokovno
izpopolnjevanje (pod)izvajalcev,
nabavo športnih rekvizitov in
opreme, pomoč na področju
marketinga, vodenja projektov itd.
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Zvijezdan Mikić,
je direktor,
organizira in
vodi delo in
poslovanje
ŠOU športa,
predstavlja in
zastopa zavod
in je
odgovoren za
zakonitost dela zavoda, vodi
strokovno delo zavoda in je
odgovoren za strokovnost dela
zavoda, skrbi za pravne in
kadrovske zadeve, odnose z
javnostjo in marketing, za
pripravo in implementacijo
tržnokomunikacijskih strategij in
tehnik vsakoletnega
promocijskega plana, vodenje
projektov itd.

1.5. Krajša zgodovina ŠOU športa

Naj vas spomnimo, kako se je vse
skupaj začelo.
Od leta 1960 do leta 1991
Ob koncu šestdesetih let so se
študentje, prebivalci takratnih
študentskih domov, organizirali in
začeli raznašati mleko po
domovih premožnejših ljubljanskih
družin. S tem so zaslužili nekaj
dinarjev, ki so jih namenili za
fakultativne dejavnosti – za
obštudijske dejavnosti bivajočih v
takratnem študentskem naselju.
Šport študentov je v Študentskem
centru kmalu postala zelo
pomembna dejavnost. Za
organizacijo in izvedbo
programov sta skrbeli dve redno
zaposleni osebi.

Od leta 1991 do leta 2000
Leta 1991 so ob velikih
spremembah v Sloveniji ustanovili
Študentsko organizacijo Univerze
v Ljubljani. Istega leta se je
Študentski center s pogodbo
odločil, da novonastali Študentski
organizaciji Univerze v Ljubljani
prepusti nalogo organiziranja in
izvajanja obštudijskih dejavnosti
za študente. Športna dejavnost
študentov se je od takrat
financirala iz koncesijske dajatve
za opravljanje dela dijakov in
študentov prek študentskih
servisov.
Med letom 1991 in letom 2000
je Slovenija doživela sprejem
Zakona o športu, Nacionalnega
programa športa in cel kup
zakonodaje, ki je posredno ali
neposredno vplivala na področje
športa.
Zaradi predpisov, ki so do takrat
stopili v veljavo, in takratne
strategije ŠOU v Ljubljani, je
Študentski parlament skupaj z
Univerzitetno športno zvezo
Ljubljana ustanovil Zavod za
študentski šport Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani.
Razlogov za preoblikovanje
dejavnosti v zavod je bilo več:
1.
Država je z Nacionalnim
programom športa in Zakonom o
športu ter velikim številom
podzakonskih aktov posegla v
organizacijo in izvedbo športnih
programov: nov red, ki ga
zakonodaja vzpostavlja, med
drugim zahteva, da so izvajalci
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programov s področja športa
ustrezno strokovno usposobljeni;
2.
Zakon o Davku na dodano
vrednost je stroške športnih
programov na ŠOU v Ljubljani
podražil, saj ŠOU v Ljubljani
zaradi svoje specifične pravne
drže ni mogel dokazati, da je
registriran za opravljanje
dejavnosti v športu;
3.
Prihodnost virov financiranja ŠOU
v Ljubljani je bila zaradi pogajanj
okrog vstopa Slovenije v EU
nedorečena; obstajala je
nevarnost ukinitve študentskega
dela in z njim osnovnega vira
financiranja študentskih
organizacij in njihovih dejavnosti.
Športna dejavnost se je morala
podati na trg in poiskati dodatne
vire financiranja.
Po letu 2000
Navkljub skepticizmu je ŠOU
šport s svojim delom in
delovanjem dokazal, da je
preoblikovanje dejavnosti v zavod
pozitivno vplivalo na
pričakovanja ustanoviteljev in na
tiste, za katere ŠOU v Ljubljani
skrbi – študente. Povečalo se je
število programov, število ur
programov, število udeležencev v
programih, kakovost programov…
Skratka, športna ponudba za
študente je boljša!

2. Vsebinski del poročila

2.1. Poslanstvo, vizija in vrednote ŠOU športa
2.1.1. Poslanstvo

2.1.3. Vrednote

Poslanstvo ŠOU športa je
opravljati naloge in dejavnosti
usmerjene v razvoj študentskega
športa s sprejemanjem,
organiziranjem in izvajanjem
obštudijskih programov za
študente s področja športa, z
zagotavljanjem pogojev za
delovanje in razvoj študentskih
športnih društev in njihovih zvez, s
spodbujanjem sodelovanja vseh
subjektov, ki delujejo na področju
športa študentov lokalno in
nacionalno, z nenehnim
spremljanjem trga športnih
storitev, s spremljanjem želja in
potreb študentov ter evalvacijo
programov, s spremljanjem
predpisov s področja
študentskega športa, s
spodbujanjem in zagotavljanjem
sodelovanja študentov pri pripravi
in sprejemanju le-teh na lokalni in
državni ravni ter z nenehnim
spodbujanjem pozitivnega
odnosa do gibanja in zdravega
načina življenja nasploh.

Na ŠOU športu negujemo,
spodbujamo in spoštujemo vse
tiste vrednote, ki so temelj
poslanstva ŠOU športa.

2.1.2. Vizija
Vizija ŠOU športa je postati
osrednja lokalna športna
organizacija za servisiranje
potreb študentov po športnih
storitvah, po kakovosti ponujenih
storitev, po številu udeležencev v
programih in po številu študentov
sodelujočih pri pripravi in izvedbi
programov ter postati osrednji
nacionalni distributer kart in
vstopnic za študente.
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Naše delovanje je v skladu s
poslovno-etičnimi načeli ter
družbeno uveljavljenimi moralnimi
normami. Še posebej smo pozorni
na vrednote, ki opredeljujejo
odnos ŠOU športa do vseh
deležnikov oziroma medsebojni
odnos med njimi.
Zdrav način življenja
V današnjem času je zdrav način
življenja postal sinonim za
kakovostno življenje. Več je
dejavnikov, ki oblikujejo
psihofizično zdravje kot tako ter
subjektivni občutek sreče in
zadovoljstva. Šport in rekreacija
sta vsekakor del teh dejavnikov.
Naše poslanstvo izpolnjujemo z
ozaveščanjem študentov o
pomenu vseh mehanizmov, ki
lahko vplivajo na zdravo in
kakovostno življenje, ter s
spodbujanjem študentov k
spreminjanju nezdravih navad in k
utrjevanju sprejetih zdravih navad.
Med vrednotami, ki jih
spodbujamo, so: ustrezna
športnogibalna aktivnost, zdravo
in pravilno prehranjevanje,
zadostno in učinkovito počivanje
in sprostitev, izogibanje boleznim
z ustreznim preventivnim
delovanjem itd. ŠOU šport deluje
tudi širše družbeno odgovorno,
saj so vrednote, ki jih spodbuja,
vrednote, ki vplivajo na širše
zdravje družbe.

Odličnost in kakovost
Na celotnem področju delovanja
smo usmerjeni k profesionalni,
kakovostni in celostni ponudbi.
Negujemo odličnost pri
prevzemanju obveznosti,
doseganju rezultatov in kakovosti
za uporabnike, delavce in
sodelavce, ustanovitelje,
sponzorje, dobavitelje, širšo
javnost in vse druge prejemnike.
Vse rezultate želimo doseči
upoštevaje standarde kakovosti
oziroma strokovna merila s
področja športa. Pri svojem delu
neprenehoma stremimo k
izobraževanju in izpopolnjevanju.
Nikoli se ne zadovoljimo s
doseženim. Skrbno spremljamo
kritike našega dela, ki jih
sprejemamo konstruktivno.
Odličnost in kakovost sta osnovi
naše konkurenčne prednosti.
Zaupanje in odgovornost
Zaupanje pomeni, da počnemo
to, kar govorimo, odgovorno do
našega dela, stroke in vseh naših
deležnikov. Odgovornost rodi
zaupanje. Zaupanje rodi
zadovoljstvo in občutek varnosti.
Na vsakem koraku in z vsakim
dejanjem spodbujamo zaupanje
do vseh naših deležnikov, še
posebej do uporabnikov,
(so)delavcev in ustanoviteljev. Na
ta način razvijamo dolgoročna
partnerska razmerja, ki so v
zadovoljstvo vseh soudeleženih.

Zadovoljstvo
Doseči zadovoljstvo vseh
deležnikov ŠOU športa je naša
prednostna naloga. Zadovoljni
uporabniki so zvesti podporniki.
Zadovoljni delavci in sodelavci so
garancija za kakovostno delo in
ponudbo, zadovoljni ustanovitelji
so voljni podpreti nove in
kreativne rešitve in zamisli,
zadovoljni sponzorji se vedno
znova odločijo za podporo itd.
Uporabniki bodo zadovoljni s
kakovostno in cenovno ugodno
ponudbo, z odgovornim,
prijaznim in zaupanja vrednim
odnosom; (so)delavci bodo
zadovoljni z odkritim odnosom,
ustrezno spodbudo in motivacijo,
s spodbujanjem nenehnega
izobraževanja in izpopolnjevanja;
ustanovitelji bodo zadovoljni s
smotrno porabo finančnih sredstev
ter doseženimi rezultati; sponzorji
bodo zadovoljni s pozitivnimi
učinki lastne promocije.
Znanje in izobraževanje
Nenehno izobraževanje in
usposabljanje je edino zagotovilo
za uspešen napredek. Težimo k
izpopolnjevanju in izobraževanju
delavcev in sodelavcev na vseh
področjih dela. Nova znanja in
spretnosti omogočajo uvajanje
novih prijemov in ponudbe
oziroma dvig kakovosti. Ustrezno
izobraženi (so)delavci so tudi
samoiniciativni, kreativni in
odgovorni.
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Kreativnost in pogum
Na ŠOU športu nenehno uvajamo
novosti tako na področju ponudbe
kakor tudi na področju
obveščanja o ponudbi,
spremljanja odzivnosti naše
ponudbe s strani vseh
prejemnikov, uvajanja novih
tehnologij itd. Če že ne moremo
biti vedno en korak pred ostalimi,
smo z njimi venomer v korak.
Pogum pri uvajanju novosti nam
daje redno spremljanje potreb
uporabnikov, redno spremljanje
trendov in ponudbe na področju
športnorekreativnih storitev ter
upoštevanje novosti in priporočil
strokovnih organizacij s področja
spremljanja zdravja.
Sodelovanje in strpnost
Uspešnost dosegamo v
sodelovanju z vsemi deležniki
ŠOU športa. Timsko delo ni le
mehanizem, ki ga uporabljamo
znotraj organizacije, med
(so)delavci na različnih ravneh, je
način, pristop, ki ga gojimo v
odnosu do uporabnikov,
ustanoviteljev, sponzorjev,
medijev itd., skratka do vseh, ki so
s ŠOU športom povezani in v
določenem trenutku del tima. Za
zagotavljanje uspešnega timskega
dela spodbujamo strpnost v
odnosu do zahtev, pričakovanj
deležnikov ter pri reševanju
konfliktov oziroma razočaranj.
Strpnost razumemo kot posebno
pozornost do potreb manjših
skupin uporabnikov študentov, ki
negujejo interese do manj
atraktivnih, manj razširjenih in
manj trendovskih programov. Z
oblikovanjem takšne ponudbe
skrbimo tudi zanje.

2.2. Dejavnosti ŠOU športa
ŠOU šport organizira in izvaja
dejavnosti usmerjene v razvoj
športa študentov. Prek svojih
dejavnosti ŠOU šport spodbuja
študente k redni športno gibalni
aktivnosti, s pestro ponudbo
programov spodbuja k udeležbi
še neaktivne študente, z
izvajanjem podpornih dejavnosti
skrbi za spodbujanje delovanja
študentskih športnih društev…
Pri načrtovanju dejavnosti v okviru
programa dela izhajamo iz
pregleda doseženih rezultatov v
preteklem programskem obdobju,
iz analiz anketnih vprašalnikov
udeležencev v programih, iz
pregleda ponudbe
športnorekreativnih storitev na trgu
ter prihajajočih trendov.

2.2.1.
Športnorekreativni programi
Mednje uvrščamo celoletne
vodene športnorekreativne
programe in druge
športnorekreativne programe.
Celoletni vodeni
športnorekreativni progami so
programi, katerih značilnost je, da
potekajo enkrat ali dvakrat
tedensko v obdobju od začetka
študijskega leta (oktober) do
konca študijskega leta (maj) in, ki

jih vodijo ustrezno usposobljeni
strokovni kadri (vaditelji, učitelji,
trenerji...).
Ti programi potekajo na različnih
lokacijah po Ljubljani, praviloma v
neposredni bližini študentskih
domov in fakultet praviloma v
večernih urah.
Drugi športnorekreativni programi
so športnorekreativni programi, ki
so po trajanju krajši od celoletnih
programov.

Na podlagi vseh teh informacij in
podatkov določimo obseg
posameznih programskih skupin.
Osnovno vodilo pri oblikovanju
programov in izbiri novih vsebin
so vselej kakovost programa,
strokovnost vaditeljev in
sodelavcev, varnost pri vadbi
(upoštevanje normativov in
standardov), želje udeležencev in
novosti na trgu, žal pa velikokrat
kakšen izmed programov ni
izpeljan, saj smo prostorsko zelo
omejeni.
Dejavnosti ŠOU športa lahko
razvrstimo v naslednje skupine:

2.2.2.
Športnoizobraževalni programi
Med športnoizobraževalne
programe uvrščamo športne
tečaje, športna usposabljanja in
športna izpopolnjevanja. Gre za
programe, katerih cilj je
udeleženca naučiti dodatnih znanj
in spretnosti v določeni športni
disciplini.
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Športni tečaji so lahko začetni ali
nadaljevalni. Začetni športni tečaji
so športnoizobraževalni programi,
katerih cilj je udeleženca seznaniti
s teoretičnimi osnovami določene
športne discipline, o pravilih
športne discipline, o športni
opremi in rekvizitih potrebnih za
prakticiranje izbrane discipline in
ga poučiti o osnovnih praktičnih
spretnostih le-te. V nadaljevalnem
tečaju udeleženci osvojeno
znanje na začetnem tečaju
nadgradijo z dodatnimi
teoretičnimi in praktičnimi znanji in
spretnostmi.

Športna usposabljanja so
športnoizobraževalni programi, ki
jih ŠOU šport organizira v
sodelovanju z organizacijo ali
posameznikom, ki je nosilec/ka
akreditacije strokovnega sveta
Republike Slovenije za šport na
podlagi katere je pooblaščen/a
za izvajanje strokovnih športnih
usposabljanj za podelitev
ustreznih strokovnih nazivov v
športu (vaditelj, učitelj, trener…).
Seznam strokovnih usposabljanj v
športu strokovni svet za šport
razpisuje enkrat letno.

2.2.3.
Študentska športna tekmovanja
Med programe študentskih
športnih tekmovanj sodijo
študentska ligaška športna
tekmovanja, študentska
univerzitetna športna tekmovanja,
državna univerzitetna prvenstva
ter mednarodna študentska
tekmovanja. V to skupino
tekmovalnih programov uvrščamo
le tekmovanja, katerih namen je
pridobitev uradnih študentskih
zmagovalcev na univerzitetni,
državni ali mednarodni ravni.
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Športna izpopolnjevanja so
športnoizobraževalni programi, v
katerih posameznik nosilec
strokovnega naziva v športu
izpopolnjuje in nadgrajuje že
pridobljena znanja in spretnosti v
okviru programov strokovnih
usposabljanj v športu. Pri
organizaciji športnih
izpopolnjevanj ŠOU šport
sodeluje z organizacijami in
posamezniki, ki delujejo na
ustreznem strokovnem športnem
področju.

Študentska prvenstva Univerze v
Ljubljani in študentska
univerzitetna ligaška tekmovanja
so tekmovanja, na katerih se
študentje potegujejo za
napredovanje na državna
univerzitetna prvenstva.
Pri organizaciji in izvedbi
študentskih ligaških tekmovanj in
študentskih univerzitetnih
tekmovanj ŠOU šport sodeluje z
Univerzitetno športno zvezo
Ljubljana in njenimi članicami.

Najboljšim študentskim športnim
ekipam in posameznikom
omogočamo nastope na državnih
univerzitetnih prvenstvih in
mednarodnih študentskih
univerzitetnih prvenstvih.

Pravico do udeležbe na
mednarodnih študentskih
tekmovanjih imajo študentje in
študentska moštva, ki dosežejo
najvišje rezultate na državnih
univerzitetnih prvenstvih.
Pri pripravi in udeležbi študentov
na državnih univerzitetnih
tekmovanjih in mednarodnih
študentskih tekmovanjih ŠOU
šport sodeluje z Univerzitetno
športno zvezo Ljubljana in njenimi
članicami ter Slovensko
univerzitetno športno zvezo.

2.2.4.
Množične in druge rekreativno
tekmovalne prireditve
Med te prireditve uvrščamo
množične športnorekreativne
prireditve, katerih značaj je
popularizacija športnogibalne
aktivnosti skozi druženje in
zabavo. Najbolj odmevne
prireditve so Teden športa za
mlade, Študentski tek na grad in
Majske igre.
Teden športa za mlade je novejša
prireditev katere namen je
študentom predstaviti športno
ponudbo ŠOU športa, jih
spodbuditi k gibanju ter privabiti v
programe ŠOU športa. Projekt je
izveden v obliki tedenskega
programa brezplačnih športnih
delavnic v katerih se udeleženci
seznanijo z vsebino izbranih
programov in ponudbe ŠOU
športa.
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Študentski tek na grad je
tradicionalna prireditev, starejša
od zavoda. Letos je potekal 12.
po vrsti. Po progi dolgi 2,4 km
študentje in občani tekajo od
Prešernovega spomenika po
ljubljanskih ulicah proti cilju na
ljubljanskem gradu. Študentski tek
na grad je prispevek ŠOU športa
k športnem utripu v mestu in
njenim prebivalcem.
Majske igre so projekt, ki od leta
2004 tudi formalno poteka v
organizaciji projektnega sveta
Majske igre, ki ga je ustanovila
ŠOU v Ljubljani. V projektnem
svetu sodelujejo ŠOU šport, ŠOU
v Ljubljani, UŠZL in Študentski
domovi v Ljubljani. Majske igre so
največja študentska
športnorekreativna prireditev v
Sloveniji.

V treh tednih se 2500 študentov
udeleži prek 40 različnih
programov v več kot 35 različnih
športnih zvrsteh.

2.2.5.
Posredovanje kart in vstopnic
V okviru tega dela dejavnosti
poskušamo študentom omogočiti
cenejši nakup smučarskih
vozovnic za večino slovenskih
smučišč, cenejši dostop do kart in
vstopnic za športne in
športnorekreativne prireditve ter
druge storitve športnih in wellness
centrov.
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2.2.6.
Športnoadrenalinski programi
V letu 2005 smo se odločili našo
ponudbo programov popestriti s
športnoadrenalinskimi vsebinami.
Študentje se predvsem v toplejših
mesecih odločajo za aktivno
preživljanje prostega časa v
naravi. V ta namen smo z izvajalci
po vsej Sloveniji pripravili pestro
ponudbo programov.
Ponudba zajema spuščanje po
rekah v raftu in kajaku,
nepozabne balonarske polete,
drzne spuste po kanjonih
slovenskih rek, skoke z elastiko z
mostov, polete z jadralnim
padalom ter vandranja po
adrenalinskih parkih.

2.2.7.
Izposoja športne opreme
Izposoja športne opreme je ena
izmed dejavnosti, ki jo po nekaj
letih premora ponovno obujamo.
S pomočjo informacij o potrebah
po športni opremi poskušamo
ponuditi tisto športno opremo, po
kateri je največje povpraševanje.
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2.2.8. Podpora študentskim
športnim društvom
V sodelovanju z Univerzitetno
športno zvezo Ljubljana skrbimo
za podporo študentskim športnim
društvom pri administrativnih
nalogah (organizacija
izobraževanj za predstavnike
društev, delno kritje stroškov
delovanja, pomoč pri ustanovitvi
športnega društva) in pri
programskih nalogah (nudimo
pomoč pri izvedbi projektov na
nivoju društev, finančno
podpiramo vsebine, ki se lahko
umestijo v letni program ŠOU
športa).
2.2.9. Raziskovalna dejavnost
Na podlagi analize anket
udeležencev vsako leto
ocenjujemo uspešnost lastnih
programov, določamo
programske smernice za
naslednje programsko leto,
sledimo trendom na področju
športa nasploh in sodelujemo pri
pripravi enotnega modela
študentskega športa na Univerzi v
Ljubljani.

2.2.10. Vodenje razvida
študentov nosilcev licenc v športu
Z letom 2004 smo začeli z
oblikovanjem baze študentov
športnikov nosilcev licenc z vseh
športnih področij. Nosilce teh
licenc vabimo k izvajanju naših
programov. Pri oblikovanju baze
nosilcev licenc dajemo velik
poudarek spodbujanju
sodelovanja s študenti nižjih
letnikov zato, da bi (po)ostali
sodelavci ŠOU športa do konca
študija.
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2.2.11. Promocija zdravega
načina življenja
Nadaljujemo s programom
promocije zdravega načina
življenja. V sodelovanju s
partnerji, ki delujejo na področju
zdravstvene preventive,
založništva v športu in zdravju ter
na področju promocije gibanja in
zdravega načina življenja,
poskušamo zbrati in ponuditi čim
več uporabnih podatkov in
napotkov študentom o zdravem
načinu prehranjevanja, o pomenu
gibanja za zdravje, o škodljivosti
drog, alkohola in tobačnih
izdelkov za zdravje ter o drugih
nasvetih za dvig kakovosti
življenja posameznika. Omenjene
podatke/informacije že ponujamo
študentom prek naše spletne
strani, prek tiskovin ŠOU športa in
prek predavanj/delavnic.

2.3. Makroorganizacijska shema študentskega športa
ŠOU šport v okolju ponudnikov
nepridobitnih storitev za študente
ne nastopa samostojno-izolirano,
temveč je del enovitega
slovenskega študentskega
športnega sistema. Ta enovit
sistem predstavlja Slovenska
univerzitetna športna zveza
(SUSA), kot krovna študentska
športna organizacija, ter njene
članice - univerzitetne športne
zveze, ki delujejo v slovenskih
univerzitetnih središčih. ŠOU šport
je del sistema posredno:
Univerzitetna športna zveza
Ljubljane, ki je članica SUSA, je
soustanoviteljica ŠOU športa.

2.3.1. Razvejana struktura
Slovensko univerzitetno športno
zvezo je za nacionalno študentsko
športno društveno organizacijo
priznala Študentska organizacija
Slovenije. Le-ta je svojo podporo
in legitimnost podelila Slovenski
univerzitetni športni zvezi in
njenim članicam s sklepom na
svoji seji dne 25. 2. 2003.
V slovenskem študentskem
športnem sistemu trenutno deluje
pet (5) organizacij, katerih
osnovni namen je skrb za
študentski šport:
1. Zavod za študentski šport
ŠOU v Ljubljani (ŠOU šport),
2. Univerzitetna športna zveza
Ljubljana (UŠZL),
3. Univerzitetna športna zveza
Maribor (UŠZM),
4. Univerzitetna športna zveza
Primorske (UŠZP),
5. Slovenska univerzitetna
športna zveza (SUSA).
Shema 2.3.1. ponazarja
hierarhično strukturo vseh
organizacij, ki delujejo v sistemu
SUSA, in njihovo umeščenost v
slovenski in mednarodni športni
prostor.
V univerzitetnih središčih
(Ljubljana, Maribor, Koper)
delujejo lokalne študentske
športne zveze, oziroma v Ljubljani
še ŠOU šport. Lokalne študentske
športne zveze (UŠZL, UŠZM in
UŠZP) se združujejo v nacionalno
študentsko športno organizacijo
(SUSA), ki je članica krovne
slovenske športne organizacije
(Olimpijskega komiteja Slovenije
– združenja športnih zvez) in
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Slika 2.3.1. Shema študentskega športa

mednarodnih študentskih športnih
zvez (Evropske univerzitetne
športne zveze, EUSA, in
Mednarodne univerzitetne športne
zveze, FISU).
2.3.2. Študentska športna društva,
kot temelj organiziranosti
Ta razvejana struktura ne bi
obstajala, če v njenih temeljih ne
bi delovali študentski športni klubi
oziroma društva. Študentska
športna društva so osnovne celice,
okrog katerih se združujejo
posamezni športni navdušenci.
Študentski športni klubi so člani
univerzitetnih športnih zvez.
Študentske športne klube in
društva ločimo na fakultetna
(praviloma so organizirani po
posameznih fakultetah in
združujejo študente, profesorje in
zaposlene po posameznih
fakultetah, npr. Študentsko športno
društvo farmacevtov) ali panožna
(gre za društva, ki združujejo
posameznike, navdušence
posameznega športa, npr.
Študentsko športno društvo
Silverhawks Ljubljana - društvo

ameriškega nogometa ali Športno
društvo Vital – študentski
odbojkarski klub).
2.3.3. Sodelovanje
Članice sistema SUSA med seboj
sodelujejo pri zagotavljanju
kakovostne športne ponudbe za
študente vseh slovenskih univerz z
izmenjevanjem znanj, informacij,
izkušenj, s sodelovanjem na
projektih (Zimski in Letni festival
študentskega športa, revija
Zdrava Zabava, evropska in
svetovna univerzitetna
prvenstva…).
Prav tako v sodelovanju s
študentskimi organizacijami
zastopajo interese študentov
športnikov, aktivno sodelujejo pri
razpravah o razvoju športa
študentov na slovenskih univerzah,
zastopajo interese študentskega
športa v odnosu do lokalne
skupnosti, države, Fundacije za
šport in drugih domačih in tujih
organizacij.
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2.3.4. Zdrava zabava
Zaradi boljše prepoznavnosti
športnih programov za študente in
boljše promocije študentskega
športa so organizacije v okviru
SUSA razvile posebno blagovno
znamko za študentski šport Zdravo Zabavo.

Zdrava Zabava je več kot le
blagovna znamka. Blagovna
znamka Zdrava Zabava je:
1. oznaka za kakovostno
organiziran, medsebojno
povezan in usklajen študentski
šport v Sloveniji,
2. oznaka za standardizirane in
enako kakovostne športne
programe za študente, ne
glede na to, kje študent živi in
študira,
3. oznaka za vertikalno in
horizontalno prehodnost v
sistemu študentskih tekmovanj
v Sloveniji (v univerzitetnih
središčih in med
univerzitetnimi središči) in
zunaj Slovenije (evropska in
svetovna študentska prvenstva,
univerziade),
4. oznaka za načina življenja s
športom.

2.4. Strateški cilji ŠOU športa v letu 2005
Strateški cilji ŠOU športa so zajeti
v Programu dela zavoda za leto
2005, ki ga je obravnaval in
sprejel svet zavoda na 18. redni
seji dne 22. 5. 2005.
Program dela za leto 2005
opredeljuje programske in
neprogramske cilje.
Kot programski cilji bili določeni
cilji vezani na pripravo,
organizacijo in izvedbo
programov za udeležence:
celoletne športnorekreativne
programe, občasne
športnorekreativne programe,
športna izobraževanja in
usposabljanja, študentska
tekmovanja ter distribucija
cenejših kart in vstopnic za
študente in dijake.
Drugi oziroma neprogramski del
ciljev je bil določen kot uvajanje
inovacij na področju tehnoloških
rešitev, ki naj bi omogočile večjo
dostopnost do uporabnikov
(spletna stran, baza uporabnikov)
in ki naj bi ponujale več in lažje
možnosti vključitve uporabnikov v
programe ŠOU športa (m-vrata,
moneta). V neprogramski del
poleg tehnoloških nalog sodijo
tudi dejavnosti, kot so:
izposojevalnica športne opreme,
pomoč športnim društvom pri
ustanavljanju in delovanju,
pridobitev ustreznega športnega
objekta za širitev dejavnosti itd.
V nadaljevanju so strateški cilji
opredeljeni podrobneje.

2.4.1. Programski cilji:
Celoletni vodeni
športnorekreativni programi
Strateški cilj v letu 2005 je bil
širitev ponudbe na vsebine, ki so
trendovske. Prav tako je bil cilj
doseči povečanje števila
udeležencev v programih v
programskem letu 2004/05 za
10% oziroma na 1050
udeležencev v primerjavi s
programskim letom 2003/04.
Ob tem je bil cilj doseči 17%
povečanje prihodkov iz naslova
športnorekreativnih programov.
Pri izbiri objektov in lokacij smo si
zadali pridobiti čim več lokacij v
bližini študentskih domov in
fakultet.
Za večino programov smo si
zadali nalogo zagotovili lastno
produkcijo, za določene vsebine
povezane z zelo zahtevnim
strokovnim kadrom pa smo se
zavezali še naprej sodelovati z
izvajalci iz športnih društev.
Športnoizobraževalni programi in
usposabljanja
Pri programih športnih
izobraževanj in usposabljanj v
programskem letu 2004/05 je bil
naš cilj privabiti 10% več
udeležencev kot v programskem
letu 2003/04 oziroma najmanj
850 tečajnikov.
Pričakovali smo ustrezno
povečanje prihodkov iz naslova
vplačil športno izobraževalnih
vsebin.
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Zavezali smo se k uvajanju novih
vsebin s pozornim spremljanjem
trendov na trgu športnega
izobraževanja v Sloveniji in tujini
ter z željami in predlogi
udeležencev.
Prizadevali smo si za 10%
povečanje števila različnih
športnoizobraževalnih vsebin v
primerjavi s preteklim letom.
Zadali smo si obogatiti ponudbo
ustaljenih športnih usposabljanj
(vaditelj alpskega smučanja in
deskanja na snegu, vaditelj
plavanja in vaditelj aerobike) z
dodatnimi usposabljanji, npr.
vaditelj plesa, vaditelj pilatesa.
Športno usposabljanje za
izvajanje programov
V letu 2005 smo si zadali izvesti
podobni pilotski program
spodbujanja usposabljanja za
vodenje programov ŠOU športa
kot v letu 2004.
Gre za pilotski projekt, s katerim
smo v letu 2004 združili
usposabljanje ter vodenje
programov, tako da smo izbranim
študentkam nižjih letnikov krili
stroške usposabljanja za naziv
vaditelj aerobike, pri čemer so se
študentke pogodbeno obvezale
postati sodelavke oziroma
izvajalke za športnorekreativne
programe aerobike v naslednjih
dveh letih po urni postavki nižji od
povprečne tržne urne postavke. S
tem je dosežen dvojni učinek:
študentkam se je omogočila
pridobitev strokovnega naziva, ki
je zaradi višine finančnih sredstev
marsikomu nedosegljiv, in drugič,

pridobili smo strokovne športne
sodelavce za nadaljnji dve leti, s
čimer smo zagotovili strokovno
kontinuiteto.
Študentska tekmovanja
Na področju študentskih
tekmovanj smo si zadali strateške
cilje vezane na študentska ligaška
tekmovanja, študentska prvenstva
v individualnih in kolektivnih
športih, državna univerzitetna
prvenstva ter evropska in svetovna
študentska prvenstva oziroma
univerziade.
Pri organizaciji in izvedbi
študentskih tekmovanj kot tudi pri
pošiljanju študentov na državna in
mednarodna študentska prvenstva
naj bi ŠOU šport še naprej
sodeloval z Univerzitetno športno
zvezo Ljubljana in Slovensko
univerzitetno športno zvezo.
Študentska ligaška tekmovanja
Za študijsko leto 2004/05 smo si
zadali zabeležiti enako število
udeležencev v študentski malo
nogometni ligi in študentski
odbojkarski ligi.
V letu 2005 naj bi na podlagi
študentskih ligaških tekmovanj
oblikovali študentske
reprezentance v malem nogometu
in odbojki, ki naj bi predstavljale
Univerzo v Ljubljani na državnih
univerzitetnih prvenstvih v letu
2005.

Študentska prvenstva v
individualnih in kolektivnih
panogah
V letu 2005 smo si zadali izvesti
le odprto študentsko prvenstvo v
francoskem boksu (savate).
Državna študentska prvenstva
Naš cilj v letu 2005 je bil v
sodelovanju z Univerzitetno
športno zvezo Ljubljana
sodelovati pri pripravah in
udeležbi študentov na državnih
univerzitetnih prvenstvih kot
izvajalec posameznih tekmovanj
in kot promotor udeležbe
študentov Univerze v Ljubljani na
državnih univerzitetnih prvenstvih.
Naš cilj je bil, da ŠOU šport v letu
2005 izvede DUP v alpskem
smučanju in deskanju na snegu ter
DUP v jadranju.
Prav tako je bil naš cilj v letu
2005, da ŠOU šport omogoči
udeležbo študentk in študentov UL
na DUP v odbojki, DUP v košarki,
DUP v malem nogometu, DUP v
tenisu, DUP v namiznem tenisu,
DUP v squashu, DUP v
badmintonu in DUP v golfu.
Evropska in svetovna študentska
prvenstva in univerziade
ŠOU šport naj bi v letu 2005
sodeloval in sofinanciral udeležbo
študentk in študentov Univerze v
Ljubljani na Evropskem
univerzitetnem prvenstvu v malem
nogometu (moški), Evropskem
univerzitetnem prvenstvu v odbojki
(moški) in Evropskem
univerzitetnem prvenstvu v košarki
(moški, ženske).
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Distribucija cenejših kart in
vstopnic za študente in dijake
Naš cilj v letu 2005 je bil, da
ŠOU šport utrdimo kot
ekskluzivnega distributerja za
smučarske vozovnice na območju
Slovenije. Dosedanji dogovor s
smučarskim centrom Krvavec,
Vogel, Rogla, Stari Vrh in z
družbo Skipass travel (tuja
smučišča v Italiji in Avstriji) smo
želeli nadgraditi.
Pri distribuciji drugih kart in
vstopnic smo si v letu 2005 zadali
širitev ponudbe raznovrstnih kart
za športne prireditve, wellness
centre in športno rekreativne
centre (fitnes, bazeni itd.).
Naš cilj v letu 2005 je bil
povečati prihodke iz naslova
prodaje kart in vstopnic za 20% v
primerjavi z letom 2004.
Raziskovalna oziroma
evalvacijska dejavnost
Raziskovalna dejavnost zajema
pregled in spremljanje navad
študentov, njihovega odnosa do
gibanja (športa) in vpliva njihove
nedejavnosti na psiho-fizično
zdravje.
V letu 2005 smo želeli izvesti
podrobnejši pregled trga športnih
storitev, pregled obiskanosti
ponudnikov športnih storitev v
Ljubljani s strani študentov ter
pregled trendov športnih storitev v
tujini.

2.4.2. Neprogramski cilji:

Pomoč športnim društvom pri
ustanavljanju in delovanju

Uvajanje tehnoloških izboljšav
V letu 2005 smo si zadali
dokončati posodobitev
informacijskega sistema s
posodobitvijo spletne strani,
dokupom/naročilom novih
programskih modulov, ki bodo
omogočali kompatibilnost baze
uporabnikov, baze programov,
spletne strani, modula za
pošiljanje e-pošte članom baze,
modula za pošiljanje sms-sporočil
članom baze in on-line spletne
aplikacije za prodajo.
Izposojevalnica športne opreme
Izposojevalnica športne opreme je
ena izmed dejavnosti, ki je bila v
preteklosti zelo popularna med
študenti. Takrat je ŠOU šport
razpolagal s svojimi prostori v
bloku X v študentskem naselju
Rožna dolina.
Študentje so se za izposojo
športnih rekvizitov odločali
predvsem zaradi ugodnega
najema in zaradi udeležbe v
športnoizobraževalnih programih.
V letu 2005 smo predvideli nove
nakupe športnih rekvizitov, s čimer
naj bi dosegli povečanje ponudbe
in zanimanje za tovrstno
dejavnost. Za dosego tega cilja
smo s programom dela
pričakovali pridobitev ustreznega
prostora, v katerem bi lahko
dejavnost izposoje razvili.
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ŠOU šport naj bi v sodelovanju z
Univerzitetno športno zvezo
Ljubljana nadaljeval z izvajanjem
pomoči pri ustanavljanju
študentskih športnih društev na
območju Univerze v Ljubljani.
V letu 2005 naj bi društvom
pomagali z delnim kritjem stroškov
delovanja in izvajanja dejavnosti
športnih društev, ki delujejo v
Univerzitetni športni zvezi
Ljubljana.
Pridobitev ustreznega športnega
objekta
Glede na uspehe okrog
udejanjanja projekta izgradnje
Študentske športne dvorane
Gerbičeva v letu 2004 smo si v
letu 2005 obetali:
- vzpostavitev projektnega
sveta za izgradnjo dvorane s
strani ŠOU v Ljubljani,
- podpis investicijske pogodbe
med ŠOU v Ljubljani in
Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
- uspešno prijavo na javni
razpis Ministrstva za šolstvo in
šport za sofinanciranje
investicij v športne objekte,
- sprožitev postopka pridobitve
gradbenega dovoljenja.

2.5. ŠOU šport v letu 2005 skozi številke
Uspešnost vsake organizacije na
letni ravni je lahko neposredno
merljiva z določenimi numeričnimi
kazalci, ki pričajo o (ne)uspešnosti
delovanja organizacije na
finančnem in vsebinskem
področju.
ŠOU šport je leto 2005 glede na
te numerične kazalce zaključil
uspešno.

Poslovno leto ŠOU športa je
vezano na računovodske in druge
standarde, kar pomeni, da
zajema obdobje koledarskega
leta. Programsko leto ŠOU športa
je obdobje vezano na študijsko
leto (oktober 2004–september
2005) zato, ker je bivanje in
življenje študentov Univerze v
Ljubljani vezano na študijsko leto.
Statistični podatki o udeležbah v
programih in pregled
posredovanih kart in vstopnic čez
koledarsko leto samo po sebi ne
ponuja relevantne in verodostojne
slike o uspešnosti dela zaradi prej
omenjenega dejstva, da je ritem
življenja študentov vezan na
študijsko leto.

Tabela 2.5.1.: Izbrani statistični podatki
ŠOU športa v koledarskem letu 2005

Navkljub prej izpostavljenim
omejitvam v nadaljevanju
poglavja predstavljamo določene
statistične značilnosti leta 2005.
Pri branju poglavja moramo
upoštevati dejstvo, da podatki o
številu udeležencev v celoletnih
športnorekreativnih programih
zajemajo udeležence v dveh
programskih letih: udeležence v
študijskem letu 2004/2005 in
udeležence v študijskem letu
2005/2006
Povzetek dela in dosežkov ŠOU
šport je zajet v spodnji tabeli.

število prikazov spletne strani
povprečno število prikazov spletne strani na mesec
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8.129.578
677.465

število prodanih kart in vstopnic

32.634

število članov v bazi ŠOU športa z e-naslovi

19.550

število vseh udeležencev v programih

7.898

število vseh ur programov

7.510

število udeležencev v programih množičnih prireditev

4.290

število članov Športnega kluba Zdrava Zabava

1.948

število udeležencev v športnorekreativnih programih

1.997

število udeležencev v športnoizobraževalnih programih

967

število udeležencev v študentskih športnih tekmovanjih

603

število vseh programov

411

število vseh izvajalcev in sodelavcev

394

število vseh lokacij

59

število različnih športnih zvrsti zajetih s programi

46

število udeležencev v športno adrenalinskih programih

41

število mednarodnih udeležb študentov Univerze v Ljubljani

5

število medalj prejetih na mednarodnih tekmovanjih

3

Pregled števila vseh programov
V letu 2005 smo pripravili in
izvedli 411 različnih programov
od česar 243 športnorekreativnih
programov, 113
športnoizobraževalnih
programov, 41 adrenalinskih
programov, 10 športnotekmovalnih programov in 4

Tabela in graf 2.5.2.: Število in
delež programov po posameznih
programskih zvrsteh v letu 2005

program

število programov

delež v %

množične športnorekreativne
prireditve.
Tabela in graf 2.5.2. prikazujeta
absolutno število programov po
zvrsteh ter delež le-teh v celotnem
številu vseh programov v letu
2005.

A

243

59,1

izobraževanja

B

113

27,5

B

tekmovanja

C

41

10,0

C

adrenalinski programi

D

10

2,4

D

množične prireditve

E

4

1,0

411

100,0

skupaj

59,1

A

rekreacija

17,5
10
2,4
%

1

E
0

Pregled števila udeležencev v
vseh programih
Gibanje števila udeležencev v
programih je zelo odvisno od
obdobja v katerem programi
potekajo. Največ udeležencev v
programih je zaslediti v času
neposredno po začetku novega
študijskega leta, saj se študentje
takrat ob vpisih na fakulteto
vpisujejo v nove programe ŠOU
športa. Drugo izstopajoče
obdobje po številu udeležencev je

Tabela in graf 2.5.3.: Število
udeležencev po posameznih
programskih zvrsteh za obdobji jan-sep
2005 in okt-dec 2005 ter skupaj za leto
2005

program

obdobje
01-09 2005

obdobje
10-12 2005

skupaj

60

Spodnja tabela prikazuje podatke
o številu udeležencev v programih
v letu 2005. V tabeli so podani
podatki za celotno leto ter za del
leta, ki se nanaša na študijsko leto
2004/05 (1. 1. - 30. 9. 2005) in
na študijsko leto 2005/06 (1. 10.
– 31. 12. 2005).

A

1.116

881

1.997

A

izobraževanja

B

557

410

967

B

tekmovanja

C

36

5

41

C

adrenalinski programi

D

603

-

603

D

množične prireditve

E

3.194

1.096

4.290

E

5.506

2.392

7.898
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40

mesec maj oziroma čas pred
pomladnim izpitnim obdobjem.

rekreacija

skupaj
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V času poletnih izpitnih rokov se
število udeležencev v programih
zelo zniža; v poletnem poizpitnem
obdobju (julij-september) pa
zanimanje po vodenih programih
preneha. To ne pomeni, da v tem
obdobju (1. 6. do 1. 10.) ŠOU
šport za študente nima
programov; pomeni le, da je v
tem obdobju povpraševanje po
programih in vsebinah precej
manjše.
V poletnem času opravimo
podrobno analizo zaključenega
obdobja (večina
športnorekreativnih programov in
športnoizobraževalnih
programov, množičnih prireditev,
prodanih kart in vstopnic do
meseca maja tekočega
študijskega leta) in na podlagi
rezultatov določimo smernice in
izhodišča, se pripravljamo na
prihajajoče študijsko in naše
programsko leto. Prav tako pa v
tem obdobju poskrbimo za
nemoten začetek naslednjega
programskega (študijskega)
obdobja z vidika rezervacije
objektov, sklepanja dogovorov s
podizvajalci, kadrovanja učiteljev
in inštruktorjev za izvedbo
programov.
Število udeležencev v
športnorekreativnih programih v
obdobju januar–september 2005
zajema udeležence, ki so se v
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program vpisali v študijskem letu
2004/05, saj se ti vadeči
udeležujejo programa tudi v letu
2005, do 30. 5. 2005.
V nadaljevanju so predstavljeni
podatki, ki ponazarjajo število
udeležencev po posameznih
programskih zvrsteh v letu 2005.

Pregled števila udeležencev v
vseh programih po mesecih
Tabela 2.5.4. ponazarja število
aktivnih udeležencev v vseh
programih ŠOU športa po
mesecih. Graf 2.5.4 predstavlja
delež aktivnih udeležencev v
posameznem mesecu v odvisnosti
od celotnega števila udeležencev
na letni ravni.
Največji obisk v programih je v
mesecu maju na račun dveh
največjih množičnih
športnorekreativnih prireditev:
Majske igre in Študentski tek na
grad (skupaj sta v maju prispevali
3.194 aktivnih udeležencev).
Od junija do septembra ne
beležimo večjega obiska, kar pa
se z začetkom novega študijskega
leta 2005/06 spremeni (iz
septembrskih 32 udeležencev
udeležba naraste na 2.073
udeležencev, kjer pa je spet treba
upoštevati dve večji množični
prireditvi: Teden športa za mlade
in Študentsko areno).

Tabela in graf 2.5.4.: Število in delež
aktivnih udeležencev v posameznih
programskih zvrsteh v letu 2005 po
mesecih
program

jan

feb

mar

apr

maj

jun
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feb
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-
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-

-
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B

35
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tekmovanja

C
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-

-

-

-

-

množične prireditve

D

-

-

-

1096

-

-

adrenalinski programi

E

2
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18

2

2

1

101

50

32

skupaj

jul

14,0

okt
nov

7,8

dec

7,8
0

Pregled števila posredovanih kart
in vstopnic
Tabela in graf 2.5.5. ponazarjata
število in delež vseh posredovanih
kart in vstopnic v letu 2005 po
zvrsteh. Največ je bilo
posredovanih smučarskih
vozovnic in sicer 29.881 ali
91,6% vseh posredovanih kart in
vstopnic. Med posredovanimi
smučarskimi vozovnicami je bilo
največ posredovanih enotnih
smučarskih vozovnic za smučišči
Krvavec in Rogla in sicer 24.837.
Sledijo smučarske vozovnice
smučišča Stari Vrh (3.161),
smučarske vozovnice za smučišče
Vogel (761), Višarje in Mokrine.
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%

2.073 1.156 1.149
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Kart za savno je bilo
posredovanih skupaj 1.519 ali
4,7% vseh posredovanih kart in
vstopnic. Največ je bilo
posredovanih kart za savno Zreče
(984), nato savno Tivoli (494) ter
savno Laško (41).
Kart za kopališča in bazene je
bilo posredovanih skupaj 333 ali
1% vseh posredovanih kart in
vstopnic, od česar 191 za bazen
Tivoli, 128 za kopališče Laguna
in le 14 za kopališče Kodeljevo.

Tabela 2.5.5.: Število in delež
posredovanih kart in vstopnic v letu 2005
po mesecih

karta/vstopnica

število

delež v %
0,6

badminton

A

200

0,6

A

drsališča

B

222

0,7

B

0,7

kopališča in bazeni

C

333

1,0

C

1

sankanje

D

191

0,6

D

savna

E

1519

4,7

E

smučišča

F

29.881

91,6

F

solarij

G

163

0,5

G

športne prireditve

H

125

0,4

H

32.634

100,0

skupaj

Pregled števila posredovanih kart
in vstopnic po mesecih
Tabela in graf 2.5.6. ponazarjata
število in delež vseh posredovanih
kart in vstopnic v letu 2005 po
mesecih in po zvrsteh.
Največ posredovanih kart je bilo
v mesecu novembru (9.741 ali
29,8%), januarju (7.261 ali
22,2%), februarju (5.841 ali
17,9%), decembru (5.176 ali
15,9%) in marcu (3.224 ali
9,9%). Seveda gre za mesece v
katerih se je posredovalo največ
smučarskih vozovnic.
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0,6
4,7
91,6
0,5
0,4
0

1

%
2

3

4

5

Izmed preostalih mesecev po
številu posredovanih kart in
vstopnic izstopajo april (413),
september (335) in oktober
(387). Medtem, ko je število
posredovanih kart aprila in
septembra posledica povečanega
povpraševanja po kartah za
savno, je oktobrska številka
posledica posredovanih kart za
smučišča.

karta/vstopnica

jan

feb

mar

apr

maj

jun

badminton

A

30

40

10

-

-

-

drsališča

B

52

40

54

1

-

-

kopališča in bazeni

C

30

28

59

13

-

2

sankanje

D

6

12

173

-

-

-

savna

E

71

318

76

254

18

27

smučišča

F

117

-

-

solarij

G

19

7

18

28

30
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športne prireditve

H

107

14

4

-

-

-

413

48

53

skupaj

6.946 5.382 2.830

7.261 5.841 3.224

karta/vstopnica

jul

avg

sep

okt

nov

dec

badminton

A

-

-

30

90

-

-

drsališča

B

-

-

-

5

11

59

kopališča in bazeni

C

120

25

4

21

19

12

sankanje

D

-

-

-

-

-

-

savna

E

8

2

294

86

66

299

smučišča

F

-

-

-

185

9629

4792

solarij

G

-

-

7

-

16

14

športne prireditve

H

-

-

-

-

-

-

128

27

335

387

skupaj

22,2

jan

17,9

feb

9,9

mar

1,3

apr

maj

0,1

jun

0,2

jul

0,4

avg

0,1

sep

1,0

okt

1,2

29,8

nov

15,9

dec
0

Tabela 2.5.6.: Število in delež
posredovanih kart in vstopnic v letu 2005
po mesecih in zvrsteh

26

%

9.741 5.176
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2.6. Ocena uspešnosti ŠOU športa pri doseganju
programskih ciljev v primerjavi s prejšnjimi leti
S programom dela ŠOU športa
za programsko leto 2004/05
smo si zadali cilj doseči
povečanje skupnega števila
udeležencev za 10% v primerjavi
s programskih letom 2003/04.
Ta cilj nam je uspelo doseči in
presči pri povečanju udeležencev
v športnorekreativnih programih
za 16,7% in v
športnoizobraževalnih programih
za +29%).
Tudi pri posredovanju kart in
vstopnic smo presegli cilj:
posredovali smo za 193,6% več
kart in vstopnic in za 21,2% več
smučarskih vozovnic, kot leto
poprej.
Cilja nam ni uspelo doseči pri
študentskih športnih tekmovanjih
(-20,5%) in množičnih prireditvah
(-18,2 %).
Tabela in graf 2.6.1.: Število
udeležencev v vseh programih po
programskih letih

programsko leto

Gibanje števila udeležencev v
vseh programih
Programsko obdobje v katerem
ocenjujemo uspešnost delovanja
ŠOU športa sovpada s študijskim
letom t.j. zajema obdobje od 1.
10. do 31. 9. naslednjega leta.
V tabeli in grafu 2.6.1.
primerjamo število udeležencev v
vseh programih ŠOU športa v
programskih letih 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003,
2003/2004 in 2004/2005.
Število udeležencev zajema
udeležence v športnorekreativnih
programih, športnoizobraževalnih
programih, v programih
študentskih tekmovanj in v
programih množičnih prireditev.
Število udeležencev v vseh
programih skupaj v programskem
letu 2000/01 je znašalo 4.567.
V programskem letu 2001/02 je

število udeležencev

bilo udeležencev 6.649 ali 45%
več, kot leto poprej. V
programskem letu 2002/03 je
bilo udeležencev 7.935 ali 19,%
več, kot v letu 2001/02. V
programskem letu 2003/04 je
bilo udeležencev 8.062 ali 1,6%
več, kot prejšnje leto. V
programskem letu 2004/05 je
bilo vseh udeležencev 7.254 ali
12,5% manj, kot leto 2003/04.
Skupno število udeležencev v
vseh programih je od študijskega
leta 2000/01, ko je bilo
udeležencev 4.567 naraslo na
7.254 udeležencev v študijskem
letu 2004/05.
Povprečno letno povečanje števila
udeležencev je znašalo 671,8
oziroma 13,5 %.

indeks

2000/01

A

4.567

2001/02

B

6.649

145,6 %

B

2002/03

C

7.935

119,3 %

C

7.935

2003/04

E

8.062

101,6 %

E

8.062

2004/05

F

7.254

87,5 %

F

671,8

113,5 %

letno povečanje

Če absolutno število udeležencev
v vseh programih primerjamo s
številom vseh redno vpisanih
študentov na Univerzi v Ljubljani v
izbranem študijskem letu dobimo
deleže prikazane v tabeli, kolona
4 in grafu 2.6.2.. Delež števila
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4.567

A

6.649

7.254
0

2500

5000

7500

10000

udeležencev v vseh programih
ŠOU športa glede na število
redno vpisanih študentov na
Univerzi v Ljubljani se je gibalo od
11,2% v študijskem letu 2000/01
do 15,0% v študijskem letu
2004/05.

programsko
leto

število
udeležencev

število
rednih na UL

delež
2/4

1

2

3

4

2000/01

A

4.567

40.828

11,2 %

2001/02

B

6.649

41.691

15,9 %

2002/03

C

7.935

43.598

18,2 %

2003/04

E

8.062

45.054

17,9 %

2004/05

F

7.254

46.963

15,0 %

povečanje F-A

2.687

6.135

delež F/A

158,8 %

15,0 %

Tabela in graf 2.6.2.: Primerjava
števila udeležencev v vseh programih po
programskih letih v primerjavi s številom
redno vpisanih študentov

Tabela in graf 2.6.3.: Primerjava
števila posredovanih kart in vstopnic po
programskih letih

programsko leto

15,9

B
C

18,2

E

17,9

Število vseh posredovanih kart in
vstopnic v programskem letu
2000/01 je znašalo 10.957. V
programskem letu 2001/02 je
bilo vseh posredovanih kart in
vstopnic 10.955 ali 0,1% manj,
kot leto poprej. V programskem

5

10

15

Skupno število posredovanih kart
in vstopnic je od študijskega leta
2000/01 (10.957) naraslo na
27.140 udeležencev v študijskem
letu 2004/05. Absolutno
povprečno letno povečanje števila
posredovanih kart in vstopnic je
znašalo 4.045,8, relativno pa
28,1 %.

indeks
10.957

99,9 %

B

10.955

18.772

171,3 %

C

E

20.945

111,5 %

E

F

27.140

129,5 %

F

4.045,8

128,1 %

A

10.957

2001/02

B

10.955

2002/03

C

2003/04
2004/05
letno povečanje

28

20

letu 2002/03 je bilo vseh
posredovanih kart in vstopnic
18.772 ali 71,3% več, kot v letu
2001/02. V programskem letu
2003/04 je bilo vseh
posredovanih kart in vstopnic
20.945 ali 11,5% več, kot
prejšnje leto. V programskem letu
2004/05 je bilo vseh
posredovanih kart in vstopnic
27.140 ali 29,5% več, kot leto
2003/04.

A

2000/01

%

15,0

F
0

Gibanje števila vseh posredovanih
kart in vstopnic
V tabeli in grafu 2.6.3.
primerjamo število posredovanih
kart in vstopnic v programih ŠOU
športa v programskih letih
2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004 in
2004/2005. V številu
posredovanih kart in vstopnic so
zajete smučarske vozovnice, karte
za drsališča, kopališča, wellness
centre ter karte za športne
prireditve.

število kart in vstopnic

11,2

A

18.772
20.945
27.140
0

10000

20000

30000

2.6.1. Gibanje števila udeležencev v športnorekreativnih programih
V tabeli in grafu 2.6.4. je
prikazano gibanje števila
udeležencev v športnorekreativnih
programih od programskega leta
2000/01 do leta 2004/05.
Gibanje števila udeležencev med
programskimi obdobji je
opremljeno tudi z indeksi v
odstotkih. Število udeležencev se
je od programskega leta
2000/01 do leta 2004/05
absolutno povečalo za 518
udeležencev ali 86,6% oziroma v
povprečju za 17% na letni ravni.

Tabela in graf 2.6.4.: Število
udeležencev v športnorekreativnih
programih po programskih letih

programsko leto

Cilji v programu dela
Cilj po programu dela za leto
2005 je bil povečati število
udeležencev v programskem letu
2004/05 za 10% glede na
prejšnje leto oziroma na 1050
udeležencev. Pri izbiri objektov in
lokacij smo si zadali pridobiti čim
več lokacij v bližini študentskih
domov in fakultet.

število udeležencev

Pregled uresničevanja ciljev
Iz spodnje tabele izhaja, da je bil
cilj dosežen in presežen, saj se je
športnorekreativnih programov
udeležilo 1.116 študentov ali 160
več, kot leto poprej. Povečanje
števila udeležencev za 16,7% je
posledica povečanja ponudbe,
tako s stališča raznolikosti vsebin
kot tudi s stališča prilagojenosti
lokacij in terminov potrebam
uporabnikov. V programskem letu
2004/05 je bilo razpisanih 14
športnorekreativnih programov,
kar je za en program več kot leto
prej. V primerjavi s preteklim
programskim letom smo pridobili
novo lokacijo v bližini bežigrajskih
fakultet.

indeks
A

2000/01

A

598

2001/02

B

634

106,0 %

B

2002/03

C

757

119,4 %

C

2003/04

E

956

126,2 %

E

2004/05

F

1116

116,7 %

F

129,5

117,1 %

letno povečanje

Če absolutno število udeležencev
v športnorekreativnih programih
primerjamo s številom vseh redno
vpisanih študentov na Univerzi v
Ljubljani v izbranem študijskem
letu dobimo deleže prikazane v
tabeli (kolona 4) in grafu 2.6.5.
Delež števila udeležencev v
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598
634
757
956
1116
0

400

800

1200

športnorekreativnih programih
ŠOU športa glede na število
redno vpisanih študentov na
Univerzi v Ljubljani se je gibal od
1,5% v študijskem letu 2000/01
do 2,4% v študijskem letu
2004/05.

programsko
leto

število
udeležencev

število
rednih na UL

delež
2/4

1

2

3

4

A

1,5

B

1,5

2000/01

A

598

40.828

1,5 %

2001/02

B

634

41.691

1,5 %

2002/03

C

757

43.598

1,7 %

2003/04

E

956

45.054

2,1 %

E

2004/05

F

1116

46.963

2,4 %

F

povečanje F-A

129,5

6.135

delež F/A

187,2 %

15,0 %

1,7

C

2,1
2,4
0

1

2

%

3

Tabela in graf 2.6.5.: Primerjava
števila udeležencev v športnorekreativnih
programih po programskih letih v
primerjavi s številom redno vpisanih
študentov

2.6.2. Gibanje števila udeležencev v športnoizobraževalnih
programih
V tabeli in grafu 2.6.6. je
prikazano gibanje števila
udeležencev v športnoizobraževalnih programih od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05. Gibanje števila
udeležencev med programskimi
obdobji je opremljeno tudi z
indeksi v odstotkih. Število
udeležencev se je od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05 absolutno
povečalo za 750 udeležencev ali
419% oziroma v povprečju za
63,3% na letni ravni.
Cilji v programu dela
Cilj po programu dela za leto
2005 je bil povečati število
udeležencev za 10% v primerjavi
s prejšnjim letom oziroma na 850
udeležencev. Zavezali smo se k
uvajanju novih vsebin s pozornim
spremljanjem trendov na trgu
30

športnega izobraževanja v
Sloveniji in tujini ter z željami in
predlogi udeležencev. Prizadevali
smo si za 10% povečanje števila
različnih športnoizobraževalnih
vsebin v primerjavi s preteklim
letom. Zadali smo si obogatiti
ponudbo ustaljenih športnih
usposabljanj (vaditelj alpskega
smučanja in deskanja na snegu,
vaditelj plavanja in vaditelj
aerobike) z dodatnimi
usposabljanji, npr. vaditelj plesa,
vaditelj pilatesa.
Pregled uresničevanja ciljev
Iz spodnje tabele izhaja, da je bil
cilj dosežen in presežen, saj se je
športnoizobraževalnih programov
udeležilo 929 udeležencev ali
209 več, kot leto poprej.
Povečanje števila udeležencev za
29,0% je posledica povečanja

ponudbe, tako s stališča
raznolikosti vsebin kot tudi s
stališča prilagojenosti lokacij in
terminov potrebam uporabnikov.
V programskem letu 2004/05 je
bilo razpisanih 33

Tabela in graf 2.6.6.: Število
udeležencev v športnoizobraževalnih
programih po programskih letih

programsko leto

število udeležencev

športnoizobraževalnih
programov, kar je 11 programov
ali 58% več kot leto prej. S tem je
tudi cilj povečanja različnih
programov dosežen in presežen.

indeks

2000/01

A

179

2001/02

B

483

269,8 %

B

2002/03

C

789

163,3 %

C

2003/04

E

720

91,2 %

E

2004/05

F

929

129,0 %

F

187,5

163,3 %

letno povečanje

Če absolutno število udeležencev
v športnoizobraževalnih
programih primerjamo s številom
vseh redno vpisanih študentov na
Univerzi v Ljubljani v izbranem
študijskem letu dobimo deleže
prikazane v tabeli (kolona 4) in
grafu 2.6.7. Delež števila

programsko
leto

število
udeležencev

število
rednih na UL

delež
2/4

1

2

3

4

789
720
929
250

500

750

1000

udeležencev v športnoizobraževalnih programih ŠOU
športa glede na število redno
vpisanih študentov na Univerzi v
Ljubljani se je gibal od 0,4% v
študijskem letu 2000/01 do 2,0%
v študijskem letu 2004/05.

0,4

A

A

179

40.828

0,4 %

2001/02

B

483

41.691

1,2 %

2002/03

C

789

43.598

1,8 %

2003/04

E

720

45.054

1,6 %

E

2004/05

F

929

46.963

2,0 %

F

povečanje F-A

750

6.135

delež F/A

519%

15,0 %

31

483

0

2000/01

Tabela in graf 2.6.7.: Primerjava
števila udeležencev v
športnoizobraževalnih programih po
programskih letih v primerjavi s številom
redno vpisanih študentov

179

A

1,2

B

1,8

C

1,6
2,0
0

1

2

%
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2.6.3. Gibanje števila udeležencev v programih študentskih
tekmovanj
V tabeli in grafu 2.6.8. je
prikazano gibanje števila
udeležencev v programih
študentskih tekmovanj od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05. Gibanje števila
udeležencev med programskimi
obdobji je opremljeno tudi z
indeksi v odstotkih. Število
udeležencev se je od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05 absolutno
povečalo za 373 udeležencev ali
162,2% oziroma v povprečju za
72,1% na letni ravni.
Cilji v programu dela
Cilj po programu dela za leto
2005 je bil ohraniti enako število
udeležencev v študentski malo
nogometni ligi in študentski
odbojkarski ligi, kot leto poprej. V
letu 2005 naj bi na podlagi
študentskih ligaških tekmovanj
oblikovali študentske
reprezentance v malem nogometu
in odbojki, ki naj bi predstavljale
Univerzo v Ljubljani na državnih
univerzitetnih prvenstvih v letu
2005. V letu 2005 smo si zadali
izvesti le odprto študentsko
prvenstvo v francoskem boksu
(savate). Naš cilj je bil, da ŠOU
šport v letu 2005 izvede DUP v
alpskem smučanju in deskanju na
snegu ter DUP v jadranju.
Prav tako je bil naš cilj v letu
2005, da ŠOU šport omogoči
udeležbo študentk in študentov UL
na DUP v odbojki, DUP v košarki,
DUP v malem nogometu, DUP v
tenisu, DUP v namiznem tenisu,
DUP v squashu, DUP v
badmintonu in DUP v golfu. ŠOU

32

šport naj bi v letu 2005 sodeloval
in sofinanciral udeležbo študentk
in študentov Univerze v Ljubljani
na Evropskem univerzitetnem
prvenstvu v malem nogometu
(moški), Evropskem univerzitetnem
prvenstvu v odbojki (moški) in
Evropskem univerzitetnem
prvenstvu v košarki (moški,
ženske).
Pregled uresničevanja ciljev
Rast udeležencev v študentskih
športnih tekmovanjih je negativna
in znaša -20,2 % v primerjavi z
letom 2003/2004.
Posledica je zmanjšano število
univerzitetnih tekmovanj in
predvsem manjša udeležba na
mednarodnih tekmovanjih zaradi
zmanjšanja finančnih sredstev.
Izvedli smo ligaški tekmovanji v
malem nogometu in odbojki ter
odprto študentsko prvenstvo v
francoskem boksu. Izvedli smo
izbor, priprave in udeležbo
študentskih reprezentanc Univerze
v Ljubljani v malem nogometu,
odbojki in košarki na državnih
univerzitetnih prvenstvih.
Prav tako smo omogočili
udeležbo študentom na državnih
univerzitetnih prvenstvih v tenisu,
badmintonu, namiznem tenisu,
squashu, golfu in odbojki na mivki.
V sodelovanju z Univerzitetno
športno zvezo Ljubljana smo
izvedli Državno univerzitetno
prvenstvo v alpskem smučanju in
deskanju na snegu ter jadranju.
Izvedli smo izbor, priprave in
udeležbo študentskih
reprezentanc Univerze v Ljubljani
v odbojki in košarki na evropskih
univerzitetnih prvenstvih.

Tabela in graf 2.6.8.: Število
udeležencev v programih športnih
tekmovanj po programskih letih

programsko leto

število udeležencev

indeks

2000/01

A

230

2001/02

B

982

426,9 %

B

2002/03

C

1.128

114,8 %

C

2003/04

E

754

66,8 %

E

2004/05

F

603

79,8 %

F

93,3

172,1%

letno povečanje

Če absolutno število udeležencev
v programih študentskih tekmovanj
primerjamo s številom vseh redno
vpisanih študentov na Univerzi v
Ljubljani v izbranem študijskem
letu dobimo deleže prikazane v
tabeli (kolona 4) in grafu 2.6.9.
Delež števila udeležencev v

programsko
leto

število
udeležencev

število
rednih na UL

delež
2/4

1

2

3

4

2000/01

A

230

40.828

0,6 %

2001/02

B

982

41.691

2,3 %

2002/03

C

1.128

43.598

2,6 %

2003/04

E

754

45.054

1,7 %

2004/05

F

603

46.963

1,3 %

povečanje F-A

373

6.135

delež F/A

162,2 %

15,0 %

Tabela in graf 2.6.9.: Primerjava
števila udeležencev v programih športnih
tekmovanj po programskih letih v
primerjavi s številom redno vpisanih
študentov
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230
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982
1128
754
603
0

400

800

1200

programih študentskih tekmovanj
ŠOU športa glede na število
redno vpisanih študentov na
Univerzi v Ljubljani se je gibalo od
0,6% v študijskem letu 2000/01
do 1,3% v študijskem letu
2004/05.

A

0,6

B

2,3
2,6

C
1,7

E
1,3

F
0

1

%
2

3

2.6.4. Gibanje števila udeležencev v športnorekreativnih in
športnotekmovalnih množičnih prireditvah
V spodnji tabeli je prikazano
gibanje števila udeležencev v
programih množičnih prireditev
od programskega leta 2000/01
do leta 2004/05. Gibanje števila
udeležencev med programskimi
obdobji je opremljeno tudi z
indeksi v odstotkih. Število
udeležencev se je od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05 absolutno
povečalo za 846 udeležencev ali
23,8% oziroma v povprečju za
7,2% na letni ravni.
Cilji v programu dela
Cilj po programu dela za leto
2005 je bil izvesti oziroma
sodelovati pri izvedbi štirih
množičnih športnorekreativnih in
športnotekmovalnih prireditvah:
Majske igre, Študentski tek na
grad, Študentska arena in Teden
športa za mlade. Samostojno smo
organizirali in izvedli Teden
športa za mlade, v sodelovanju z
Univerzitetno športno zvezo
Ljubljana smo
izvedli Študentski tek na grad, v
okviru Projektnega sveta Majske
igre smo sodelovali pri pripravi in

programsko leto

število udeležencev

izvedbi projekta Majske igre,
nastopili smo, kot izvajalec
precejšnega dela športnih
dejavnosti v okviru študentske
prireditve Študentska arena.
Pregled uresničevanja ciljev
Rast udeležencev v množičnih
športnorekreativnih prireditvah v
primerjavi z letom 2003/2004 je
negativna in znaša -21,8%.
Negativna rast je posledica
spremembe načina vodenja
statistike udeležencev v letu
2004/2005: v letu 2003/2004
smo pri številu udeležencev
Majskih iger upoštevali tako
aktivne kot pasivne udeležence. V
lanskoletnem poročilu smo 2.404
aktivnim udeležencem prišteli še
1.577 pasivnih udeležencev. V
letu 2004/2005 pa smo
upoštevali le aktivne udeležence.
Torej, če bi v letu 2003/2004
upoštevali samo aktivne
udeležence Majskih iger, bi tudi
pri množičnih prireditvah bila rast
udeležencev pozitivna, in sicer
+8,7%.

indeks
A

2000/01

A

3560

2001/02

B

4550

127,8 %

B

2002/03

C

5261

115,6 %

C

2003/04

E

5631

107,0 %

E

2004/05

F

4406

78,2 %

F

211,5

107,2 %

letno povečanje

Tabela in graf 2.6.10.: Število
udeležencev v programih množičnih
prireditev po programskih letih
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Če absolutno število udeležencev
v programih množičnih prireditev
primerjamo s številom vseh redno
vpisanih študentov na Univerzi v
Ljubljani v izbranem študijskem
letu dobimo deleže prikazane v
tabeli (kolona 4) in grafu 2.6.11.
Delež števila udeležencev v

programsko
leto

število
udeležencev

število
rednih na UL

delež
2/4

1

2

3

4

programih množičnih prireditev
ŠOU športa glede na število
redno vpisanih študentov na
Univerzi v Ljubljani se je gibal od
8,7% v študijskem letu 2000/01
do 9,4% v študijskem letu
2004/05.

2000/01

A

3.560

40.828

8,7 %

2001/02

B

4.550

41.691

10,9 %

2002/03

C

5.261

43.598

12,1 %

2003/04

E

5.631

45.054

12,5 %

E

2004/05

F

4.406

46.963

9,4 %

F

povečanje F-A

846

6.135

delež F/A

23,8 %

15,0 %

Tabela in graf 2.6.11.: Primerjava
števila udeležencev v programih
množičnih prireditev v primerjavi s
številom redno vpisanih študentov
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2.6.5. Gibanje števila posredovanih kart in vstopnic
V tabeli in grafu 2.6.12. je
prikazano gibanje števila
posredovanih kart in vstopnic od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05. Gibanje števila
posredovanih kart in vstopnic med
programskimi obdobji je
opremljeno tudi z indeksi v
odstotkih. Število posredovanih
kart in vstopnic se je od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05 absolutno
povečalo za 1.924 kart ali
179,6% oziroma v povprečju za
63,6% na letni ravni.
Cilji v programu dela
Pri distribuciji drugih kart in
vstopnic smo si v letu 2005 zadali
širitev ponudbe raznovrstnih kart
za športne prireditve, wellness
centre in športno rekreativne

programsko leto

število kart in vstopnic

centre (fitnes, bazeni itd.). Naš cilj
v letu 2005 je bil povečati
prihodke iz naslova prodaje kart
in vstopnic za 20% v primerjavi z
letom 2004.
Pregled uresničevanja ciljev
Cilj iz programa dela je bil
dosežen, saj je število
posredovanih kart in vstopnic v
programskem letu 2004/2005
znašalo 2.995 ali 1.975 več, kot
v programskem letu 2003/2004.
Relativna rast posredovanih
smučarskih vozovnic v primerjavi
med letoma znaša 93,6 %.
Povečanje števila posredovanih
kart gre na račun pestrosti
ponudbe, uvedbe kart in vstopnic
za nove vsebine ter skrbno
načrtovane promocije.

indeks

2000/01

A

1.071

2001/02

B

749

69,9 %

B

2002/03

C

1.741

232,4 %

C

2003/04

E

1.020

58,5 %

E

2004/05

F

2.995

293,6 %

F

481

163,6 %

letno povečanje

1.071

A

749
1.741
1.020

0

Tabela in graf 2.6.12.: Število
posredovanih kart in vstopnic po
programskih letih
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2.6.6. Gibanje števila posredovanih smučarskih vozovnic
V tabeli in grafu 2.6.13. je
prikazano gibanje števila
posredovanih smučarskih
vozovnic od programskega leta
2000/01 do leta 2004/05.
Gibanje števila posredovanih
smučarskih vozovnic med
programskimi obdobji je
opremljeno tudi z indeksi v
odstotkih. Število posredovanih
smučarskih vozovnic se je od
programskega leta 2000/01 do
leta 2004/05 absolutno
povečalo za 14.259 kart ali
144,2% oziroma v povprečju za
3,8% na letni ravni.
Cilji v programu dela
Naš cilj v letu 2005 je bil, da
ŠOU šport utrdimo kot
ekskluzivnega distributerja za
smučarske vozovnice na območju

programsko leto

število smučarskih kart

2000/01

A

9.886

2001/02

B

10.206

2002/03

C

2003/04
2004/05

Slovenije in povečati prihodke iz
naslova prodaje kart in vstopnic
za 20% v primerjavi z letom
2004.
Pregled uresničevanja ciljev
Cilj iz programa dela je bil
dosežen, saj je število
posredovanih smučarskih
vozovnic v programskem letu
2004/2005 znašalo 24.145 ali
4.220 več, kot v programskem
letu 2003/2004. Relativna rast
posredovanih smučarskih
vozovnic v primerjavi med letoma
znaša 21,2 %. Povečanje števila
posredovanih smučarskih
vozovnic gre pripisati pestrosti
ponudbe ter širjenju prodajne
mreže med študentskimi klubi,
študentskimi športnimi društvi in
študentskimi organizacijami
fakultet.

indeks
A

9.886

103,2 %

B

10.206

17.031

166,8 %

C

E

19.925

116,9 %

E

F

24.145

121,2 %

F

3.564,8

103,8 %

letno povečanje

Tabela in graf 2.6.13.: Število
posredovanih smučarskih vozovnic po
programskih letih
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2.7. Ocena uspešnosti ŠOU športa pri doseganju
drugih ciljev
Spletni portal www.sousport.si je
postal najbolj priljubljen športni
portal med študenti. Da je temu
tako priča obiskanost spletne
strani, ki je meseca oktobra 2005
presegla magično mejo 1 mio
obiskov spletnega portala
mesečno.
Prav tako smo ponosni na našo
bazo prejemnikov elektronskega
informatorja, ki že šteje prek
19.500 članov.

V letu 2005 smo si zadali
dokončati posodobitev
informacijskega sistema s
posodobitvijo spletne strani,
dokupom/naročilom novih
programskih modulov, ki bodo
omogočali kompatibilnost baze
uporabnikov, baze programov,
spletne strani, modula za
pošiljanje e-pošte članom baze,
modula za pošiljanje sms-sporočil
članom baze in on-line spletne
aplikacije za prodajo.
Zaradi negotovega finančnega
stanja vseh zgoraj navedenih
ciljev nismo mogli uresničiti.
Predvsem smo zelo uspešno
nadaljevali promocijo spletnega
portala www.sousport.si, kar se
kaže v rekordnem obisku preko 1
milijon prikazov v mesecu oktobru
2005. Razširili smo tudi
elektronsko adremo, ki je
decembra 2005 štela preko
19.500 elektronskih naslovov, na
katere tedensko pošiljamo
elektronski Športni informator. Pri
naših spletnih obiskovalcih je zelo
priljubljena tudi mesečna
nagradna igra s praktičnimi
nagradami, ki jo vsak mesec
ponudimo na našem spletnem
portalu.
Poleg spletne širitve je bila nova
pridobitev v letu 2005 stran 769
na teletekstu RTV SLO, na kateri
redno oglašujemo
najpomembnejše športne
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dogodke za študente in ponudbo
ŠOU športa.
Tako kot v letu 2004 smo tudi v
letu 2005 uspešno nadaljevali
sodelovanje s Kanalom mladih in
Špicom ter tako v njihovih
elektronskih in tiskanih medijih
objavljali športno ponudbo za
študente.
Spletni portal www.sousport.si
Spletni potral ŠOU športa se je v
letu 2005 razvil v spletno mesto,
ki obiskovalcem ponuja
informacije o programih in drugi
ponudbi ŠOU šport, nasvete in
zanimivosti s področja zdravega
načina življenja, informacije o
pomembnejših športnih prireditvah
pri nas in v svetu, novičke in
najave športnih dogodkov in
zanimivosti iz sveta športa.
V nadaljevanju so predstavljeni
nekateri najzanimivejši rezultati
glede spletnega portala
www.sousport.si.
Tabela in graf 2.7.1. prikazujeta
primerjavo mesečnega števila
prikazov med leti 2004 in 2005.
Na letni ravni je portal v letu
2005 beležil za 67,7% več
prikazov, kot leto poprej.
Najbolj obiskan mesec je bil
oktober (rekordni obisk z
1.049.115 prikazi).

mesec

2004
(št.prikazov)
B

A

2005
indeks C/B
(št.prikazov)
v%
C
D

2004

1
2

januar

1

317.212

840.933

265,1

februar

2

300.850

662.102

220,1

3

marec

3

354.876

603.413

170,0

4

april

4

258.302

522.370

202,2

5

maj

5

482.901

622.980

129,0

6

junij

6

216.332

377.380

174,4

7

julij

7

152.638

342.129

224,1

avgust

8

218.706

545.326

249,3

september

9

603.997

959.845

158,9

oktober

10

713.341

1.049.115

147,1

november

11

556.220

853.133

153,4

december

12

673.052

750.852

111,6

4.848.427

8.129.578

167,7

skupaj

Tabela in graf 2.7.1.: Primerjava
števila prikazov spletnega portala
www.sousport.si po mesecih za leti 2004
in 2005

Razlog za tako visok obisk je
intenzivna promocija programov
prek spletnega portala.
Uporabnike programov že nekaj
let usmerjamo po potrebne
informacije na spletni portal. Prav
tako vse nespletne promocijske
akcije usmerjajo uporabnike in
potencialne uporabnike na spletni
portal www.sousport.si.
Najintenzivnejši obisk smo namerili
v oktobru 2005, kar je razumljivo,
saj je to obdobje novih vpisov in
povečanega iskanja informacij o
programih.
Najnižji obisk beležimo v poletnih
mesecih, v času počitnic.
Pri načrtnem povečevanju obiska
našega spletnega portala smo si
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pomagali tudi z objavo mesečnih
nagradnih iger.
Obisk nagradnih iger je zelo
pogojen s ponudbo nagrad. Bolj
kot so nagrade mikavne in vredne,
večji je bil obisk.
Največji odziv na nagradno igro
smo zabeležili v mesecu
decembru, ko so bile nagrade
smučarske vozovnice. Takrat je v
nagradni igri sodelovalo preko
200 oseb.
Spodnja tabela in graf prikazujeta
vsebine mesečnih nagradnih iger
ter odzivnost nanje s strani
obiskovalcev.
Podatki v tabeli so razvrščeni
naraščajoče glede na mesece v
letu 2005.

Tabela in graf 2.7.2.: Primerjava
števila oddanih odgovorov v okviru
mesečni nagradnih igrah na spletnem
portalu www.sousport.si

mesec
A

vsebina nagrad

število
odgovorov

C

D
173

1

7x vstopnica za koncert Magnifico

26

2

3

1x jezikovni tečaj

86

3

april, maj

4

9x multipak Frutabela

170

4

junij

5

3x parfum Puma

126

5

julij, avgust

6

3x majica

70

6

september

7

DVD-film, brisača, majica

107

7

oktober

8

3x mladi abonma, 2x baletno predstavo

117

8

november

9

1x silvestrovanje, 1x karneval, 1x majica

168

9

december

10

8x smučarska vozovnica

206
1.249

10

januar

1 2x savna + 2x bazen; 2x savna, 2x bazen

februar

2

marec

skupaj
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3. Finančni del poročila

3.1. Pregled financiranja ŠOU športa od leta
1995 do leta 2005
Zaradi lažje predstave o tem,
kako je bil študentski šport
(so)financiran s strani Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani,
so v nadaljevanju predstavljeni
statistični podatki, ki govorijo o
vložkih (posrednih in neposrednih)
v športno dejavnost ŠOU v
Ljubljani in o
učinkih tega financiranja.

Od leta 1995, ko je razmerje
med vložkom ŠOU v Ljubljani v
športno dejavnost študentov in
drugimi viri znašalo 1:9, se je z
ustanovitvijo zavoda ŠOU šport
razmerje med prispevkom
Študentske organizacije Univerze
v Ljubljani in drugimi viri prevesilo
v prid drugih virov.
V letu 2001 je to razmerje
znašalo 1:1.1, v letu 2002 1:1.3,
v letu 2003 1:2.5, v letu 2004
1:2.2, v letu 2005 pa 1:3.7.

Tabela 3.1.1. in Graf 3.1.1.
ponazarjata promet ŠOU športa
glede na vire prihodkov med leti
1995 in 2005.

To pomeni, da ŠOU šport za vsak
tolar, ki ga dobi od ŠOU v
Ljubljani, pridela še 3,7 tolarja.

Tabela
3.1.1.: Suktura
prihodkov ŠOU
športa
1995–2005

Vrstica A predstavlja letni promet
ŠOU športa v obdobju 1995 –
2005. Do vključno z letom 2000
so to bili prihodki ŠOU v Ljubljani
- enote za šport in projektov s
področja športa, po letu 2001 pa
so to prihodki ŠOU športa.
Vrstica B predstavlja absolutni
prispevek ŠOU v Ljubljani v mio
SIT za izvajanje športne
dejavnosti. Do leta 2001 so bila
sredstva namenjena športni
dejavnosti dodeljena (posredno in
neposredno) v okviru
vsakoletnega proračuna ŠOU v
Ljubljani.

1995
55,3
49,7
5,6
89,9

1996
68,7
56,5
12,2
82,2

1997
71,2
56,2
15,0
78,9

1998
91,7
67,4
24,3
73,5

1999
92,2
64,1
28,1
69,5

2000
105,5
71,6
33,9
67,9

2001
68,9
32,5
36,4
47,2

2002
91,5
39,7
51,8
43,4

2003
133,1
38,0
95,1
28,5

2004
132,4
41,5
90,9
31,3

2005
158,7
33,9
124,8
21,4

index C/A (v %) E 10,1

17,8

21,1

26,5

30,5

32,1

52,8

56,6

71,5

68,7

78,6

v mio SIT
letni promet
prihodki ŠOUL
ostali prihodki
index B/A (v %)

A
B
C
D

V zneskih v vrstici B so zajete tri
postavke, ki so se pojavljale v
proračunih ŠOU v Ljubljani:
postavka namenjena enoti za
šport za izvajanje stalnih
dejavnosti (stroški plač služb
zaposlenih na enoti ter drugi
stroški za izvajanje športnih
programov v okviru stalnih
dejavnosti), postavka v proračunu
študentskega ministra (sekretarja)
za šport in postavka v okviru
skupnih služb oziroma izvajanje
skupnih nalog v sorazmernem
deležu (finance,
računovodstvo…).
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Leta 2000 je ŠOU v Ljubljani
ustanovil zavod ŠOU šport, kot
samostojno pravno osebo. Od
leta 2001 do 2005 dalje je
finančni prispevek ŠOU v Ljubljani
namenjen športni dejavnosti,
omejen na sofinanciranje ŠOU
športa po posebni pogodbi.
Od leta 2004 dalje ŠOU v
ja) sofinancira tudi del
Ljubljani
stroškov najema poslovnih
prostorov ŠOU športa in projekt
udeležbe študentk in študentov
Univerze v Ljubljani na evropskih
univerzitetnih tekmovanjih.

V vrstici C so napisani absolutni
prihodki proračuna ŠOU športa iz
drugih virov. V te vire prištevamo
prispevke udeležencev
programov, sponzorska sredstva,
sredstva pridobljena iz javnih
virov in prihodke iz drugih virov.

Vrstica E pa predstavlja indekse
za razmerje vseh drugih
prihodkov proračuna ŠOU šport
(ki niso bili ŠOU v Ljubljani) in
celotnih prihodkov za posamezno
leto.

Vrstica D prikazuje indekse za
razmerje prihodkov proračuna s
strani ŠOU v Ljubljani in celotnih
prihodkov za posamezno leto.
Graf 3.1.1.:
Absolutna primerjava
deležev prihodkov
v celotnem prometu
ŠOU športa
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Pri analizi predstavljenih podatkov
velja omeniti, da podatki, ki se
nanašajo na leta 1995–2000 ne
odražajo celotnega stanja, saj ne
vsebujejo prihodkov iz programov
projektov študentskega ministra za
šport.
Ker gre za zneske, ki se pojavljajo
tako na prihotkovni kot na
odhodkovni strani, predstavljajo
spodaj navedeni podatki najboljši
približek dejanskega stanja. Do
podatkov vezanih na posamezne
projekte bi bilo zelo težko priti, saj
bi to zahtevalo preveč časa pri
pregledovanju arhiva projektov
na ŠOU v Ljubljani.
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Gibanje letnega prometa ŠOU
športa
Iz Tabele 3.1.1. je razvidno, da je
letni promet ŠOU športa od leta
1995 do leta 2005 vztrajno
naraščal. V obdobju med 1995 in
2000 je opaziti sorazmerno
linearno rast celoletnega
proračuna ŠOU športa. V večji
meri to gre pripisati vsakoletnemu
večanju deleža proračuna ŠOU v
Ljubljani namenjenega za šport.
Ne glede na to, da se je prav
tako delež letnega proračuna v
tem obdobju povečeval tudi na
račun prispevkov udeležencev in
drugih virov, je to razmerje
(proračun ŠOU v Ljubljani/drugi
viri) v letu 2000 znašalo 2:1.

Povečevanje letnega prometa v
obdobju 2001–2005 je
posledica povečevanja prihodkov
iz drugih virov. Občuten padec
prometa je opazen v letu 2001,
kot posledica novega načina
financiranja – ŠOU v Ljubljani je v
primerjavi z letom 2000 znižala
prispevek v višini 39,1 mio SIT.
Gibanje deleža ŠOU v Ljubljani v
celotnem prometu ŠOU športa
Leta 2000 je delež finančnih
sredstev ŠOU v Ljubljani v
proračunu ŠOU športa znašal
71,6%. Z ustanovitvijo zavoda
ŠOU šport in postavitve nove
finančne politike je v proračun
ŠOU športa v letu 2001 steklo le
še 47,2% sredstev iz proračuna
ŠOU v Ljubljani (ali 32,5 mio SIT).
Ta delež se je skladno s finančno
politiko zapisano v pogodbi o
zagotavljanju sredstev za
delovanje zavoda do leta 2005
ustrezno nižal - v letu 2005 je
znašal relativni prispevek ŠOU v
Ljubljani v letnem prometu le še
21,4%.

Graf 3.1.2.:
Relativna primerjava
Deležev prihodkov
v celotnem prometu
ŠOU športa

Gibanje deleža drugih prihodkov
v celotnem prometu ŠOU športa
Prihodki iz drugih virov so leta
1995 znašali le 10,1% celotnega
letnega prometa ali 5,6 mio SIT.
Prihodki iz drugih virov so vsako
leto naraščali. Če primerjamo
prihodke iz drugih virov leta
2000, ko je dejavnost še bila pod
okriljem ŠOU v Ljubljani in letom
2005 ugotavljamo, da so se
prihodki iz drugih virov absolutno
povečali za 90,9 mio SIT oziroma
za 46,2 odstotne točke v
celotnem prometu ŠOU športa.
Prav tako je iz statističnih
podatkov razvidno, da se je dvig
deleža sredstev iz drugih virov
nadaljeval, ne glede na statusno
preoblikovanje ŠOU športa. Če si
predstavljamo, da je vsakoletni
proračun za šport indeksiran z
vrednostjo 100%, potem Graf
3.1.2. ponazarja razmerje med
vložkom Študentske organizacije
Univerze v Ljubljani in drugimi viri,
iz katerih se je športna dejavnost
sofinancirala v obdobju med
1995 in 2005.
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3.2. Računovodsko poročilo s pojasnili
3.2.1. Bilanca stanja ŠOU šport na dan 31. 12. 2005

postavka
sredstva
A.

stalna sredstva
I. neopredmetena dolgoročna sredstva
II. opredmetena osnovna sredstva
III. dolgoročne finančne naložbe
B. gibljiva sredstva
I. zaloge
II. poslovne terjatve
III. kratkoročne finančne naložbe
IV. dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
C. aktivne časovne razmejitve
zabilančna sredstva
obveznosti do virov sredstev
obveznosti do lastnikov sredstev
ustanovni vložek
ugotovljeni poslovni izid
I. presežek prihodkov
II. presežek odhodkov
III: prevrednotovalni popravek
Č. dolgoročne rezervacije
D. poslovne obveznosti
I. dolgoročne poslovne obveznosti
II. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
III. kratkoročne obveznosti do zaposlencev
IV. druge kratkoročne poslovne obveznosti
E.
finančne obveznosti
I. dolgoročna posojila finančnih organizacij
II. dolgoročna posojila drugih pravnih oseb
III. kratkoročna posojila finančnih organizacij
IV. kratkoročna posojila drugih pravnih oseb
F.
pasivne časovne razmejitve
zabilančne obveznosti
A.
B.
C.
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pojasnilo
1
2

3

4

5
6

7
8

9

v TSIT
2005
2004
34.598 47.911
2.781
216
2.565
0
31.817
10.646
12.921
1.920
6.330
0
0

5.564
321
5.243
0
42.347
26.263
13.231
2.500
353
0
0

34.598

47.911

0
6.284
2.563
2.563
0
0
6.344
8.147
0
6.352
1.128
667
0
0
0
0
0
11.260
0

0
6.284
10.176
10.176
0
0
6.344
3.125
0
1.197
1.706
222
21.982
0
0
21.982
0
0
0

3.2.2. Bilanca uspeha ŠOU šport za leto 2005

postavka
pojasnilo
prihodki od poslovanja
A. poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti
javnih služb
1. prihodki iz sredstev javnih financ
2. drugi prihodki od opravljanja dejavnosti
javnih služb
3. povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
4. zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
B. poslovni prihodki od opravljanja lastne
dejavnosti
1. poslovni prihodki od opravljanja lastne
dejavnosti
2. povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
3. zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
C. finančni prihodki
Č. izredni prihodki
D. celotni prihodki
E. stroški blaga, materiala in storitev
1. nabavna vrednost prodanega blaga
2. stroški materiala
3. stroški storitev
F. stroški dela
1. plače in nadomestila plač
2. prispevki za socialno varnost zaposlencev
3. drugi stroški dela
G. amortizacija
1. amortizacija, nadomeščena v breme
dolgoročnih rezervacij
2. druga amortizacija
H. dolgoročne rezervacije
N. davek od dobička od pridobitne dejavnosti
O. čisti presežek prihodkov obračunskega
obdobja
P. presežek odhodkov obračunskega
obdobja
R. presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju presežka odhodkov
obračunskega obdobja
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v TSIT
2005
2004
157.954 130.636
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

157.954 130.636
157.954 130.636
0

0

0

0

782
107
0
1.606
158.736 132.349
141.244 109.228
88.692 53.337
6.130
1.987
46.422 53.904
21.448 19.875
12.887 13.631
2.082
2.204
6.479
4.040
2.902
4.638
0
0
2.902
0
0
0

4.638
0
0
0

7.613

2.880

7.613

2.880

3.2.3. Pojasnila k računovodskim izkazom
Pojasnilo 1: Sredstva

ŠOU šport na dan 31. 12. 2005
izkazuje v bilanci stanja

sredstva v višini 34.598 TSIT.

Pojasnilo 2: Stalna sredstva

ŠOU šport v bilanci stanja konec
leta 2005 izkazuje vrednost
stalnih sredstev v višini 2.781
TSIT, in sicer:
- neopredmetenih dolgoročnih
sredstev v višini 216 TSIT in
- opredmetenih osnovnih sredstev v
višini 2.565 TSIT.

Pojasnilo 3: Gibljiva sredstva

ŠOU šport v bilanci stanja konec - kratkoročne finančne naložbe v
leta 2005 izkazuje vrednost
višini 1.920 TSIT, in sicer:
gibljivih sredstev v višini 31.817
a) kratkoročno dana posojila v
TSIT, in sicer:
višini 1.870 TSIT ter
- zalogo trgovskega blaga
b) kratkoročni depoziti v višini
(smučarske karte in druge
50 TSIT,
vstopnice), ki se vrednoti po
- dobroimetje pri bankah, čeki in
zadnji nabavni ceni v višini
gotovina v višini 6.330 TSIT.
10.646 TSIT,
- poslovne terjatve v višini 12. 921
Podrobnejši seznam gibljivih
TSIT, in sicer:
sredstev po posameznih kontih je
a) terjatve do kupcev v višini
razviden iz zapisnika komisije za
9.899 TSIT ter
popis sredstev in obveznosti do
b) druge kratkoročne poslovne
virov sredstev ŠOU športa na dan
terjatve v višini 3.022 TSIT,
31. 12. 2005.

Podrobnejši seznam stalnih
sredstev z amortizacijskimi
stopnjami in sedanjo vrednostjo je
priloga zapisnika komisije za
popis sredstev in obveznosti do
virov sredstev ŠOU športa na dan
31. 12. 2005.

Pojasnilo 4: Obveznosti do virov
sredstev

ŠOU šport na dan 31. 12. 2005
izkazuje v bilanci stanja

obveznosti do virov sredstev v
višini 34.598 TSIT.

Pojasnilo 5: Ustanovitveni vložek

ŠOU šport na dan 31. 12. 2005
izkazuje v bilanci stanja vrednost
ustanovitvenega vložka

ustanovitelja ŠOU v Ljubljani v
višini 6.284 TSIT.

Pojasnilo 6: Ugotovljeni poslovni
izid

ŠOU šport na dan 31. 12. 2005
izkazuje v bilanci stanja seštevek

nerazporejenih poslovnih izidov v
višini 2.563 TSIT.

Pojasnilo 7: Dolgoročne
rezervacije

ŠOU šport na dan 31. 12. 2005
izkazuje v bilanci stanja

dolgoročno rezervacijo v višini
6.344 TSIT.
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Pojasnilo 8: Poslovne obveznosti

Pojasnilo 9: Pasivne časovne
razmejitve

ŠOU šport na dan 31. 12. 2005
izkazuje v bilanci stanja poslovne
obveznosti v višini 8.147 TSIT, in
sicer:
- kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev v višini 6.352 TSIT,
- kratkoročne obveznosti do
zaposlenih v višini 1.128 TSIT ter
- druge kratkoročne poslovne
obveznosti v višini 667 TSIT.

Podrobnejši seznam poslovnih
obveznosti po posameznih kontih
je razviden iz zapisnika komisije
za popis sredstev in obveznosti
do virov sredstev ŠOU športa na
dan 31. 12. 2005.

ŠOU šport na dan 31. 12. 2005
izkazuje v bilanci stanja pasivne
časovne razmejitve v obliki
kratkoročno odloženih prihodkov
v višini 11.260 TSIT.

z njimi v letu 2006 nastajajo tudi
stroški, celotna vplačila
programov pa so bila realizirana
v letu 2005.

Kratkoročno odloženi prihodki so
posledica vplačil programov, ki jih
ŠOU šport deloma ali v celoti
izvaja tudi v letu 2006 in v zvezi
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Podrobnejši pregled odloženih
prihodkov je priloga zapisnika
komisije za popis sredstev in
obveznosti do virov sredstev ŠOU
športa na dan 31. 12. 2005.

3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov ŠOU športa v
obdobju 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 s pojasnili
3.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov glede na plan

prihodki
A
ŠOU v Ljubljani
plače in honorarji
programski stroški
neprogramski stroški
marketing
sofinanciranje programov
študentski servis
UŠZL
drugo
vplačila rekreacija
razmejitve
D vplačila karte, vstopnice
E vplačila tekmovanja
razmejitve
F vplačila tečaji
razmejitve
G maloprodaja, izposoja
H prihodki od financiranja
I drugi prihodki
prihodki skupaj
A
1
2
3
B
C
1
2
3
Č
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pojasnilo
B
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

v SIT
realizacija
plan
C/D
2005
2005
v%
C
D
E
33.900.000,00
33.900.000,00 100
16.470.604,40
17.700 .000,00
93
5.105.227,00
4.500.000,00 113
12.324.168,60
11.700.000,00 105
2.500.651,67
3.000.000,00
83
3.927.000,00
3.600.000,00 109
317.000,00
100.000,00 317
1.550.000,00
1.500.000,00 103
2.060.000,00
2.000.000,00 103
8.948.189,99
16.500.000,00
54
-8.959.275,01
92.997.046,47
66.200.000,00 140
2.508.500,00
3.700.000,00
68
-826.000,00
12.968.196,00
12.000.000,00 108
-1.475.030,00
204.123,58
20
1.000.000,00
782.531,00
100.000,00 783
0,00
800.000,00
0
158.736.238,71 140.800.000,00 113

v SIT

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
1
2
3
4
5
6
7
C
Č
D
1
2
3
4
5
E
F
G

odhodki

pojasnilo

A
splošni odhodki
plače in honorarji
materialni stroški
stroški pisarne
stroški storitev
info točke
promocija
bančni stroški
stroški financiranja
amortizacija
reprezentanca
rezerva
svet zavoda
množične prireditve
študentski tek na grad
pohod z baklami
majske igre
študentski športni festival
rolanje po Ljubljani
sejemske prireditve
skupni stroški
rekreacija
karte, vstopnice
tekmovanja
ligaška tekmovanja
ekipna tekmovanja
posamična tekmovanja
mednarodna tekmovanja
skupni stroški
tečaji
maloprodaja, izposoja
športna dvorana Gerbičeva
odhodki skupaj

B
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

realizacija
plan
C/D
2005
2005
v%
C
D
E
41.513.586,94
41.500.000,00
95
22.302.021,60
20.900.000,00 108
2.842.847,05
2.900.000,00
78
3.656.326,52
3.600.000,00 102
3.274.201,01
3.000.000,00 104
2.725.502,68
2.600.000,00
88
1.887.860,34
1.900.000,00 101
721.075,53
750.000,00 132
362.171,70
750.000,00
31
2.902.373,00
3.600.000,00
63
550.211,51
400.000,00
98
288.996,00
1.000.000,00
59
0,00
100.000,00
0
6.644.357,39
6.800.000,00 140
1.779.260,63
1.800.000,00
91
199.091,00
200.000,00
68
3.314.649,26
3.400.000,00 283
1.264.740,50
1.200.000,00 123
0,00
0,00
0
86.616,00
100.000,00
35
0,00
100.000,00
0
12.948.319,46
11.900.000,00
95
88.804.688,39
62.500.000,00 168
5.977.876,12
6.450.000,00
61
2.292.080,28
2.700.000,00
47
1.364.487,00
1.500.000,00
74
626.640,05
600.000,00
57
1.694.668,79
1.600.000,00
88
0,00
50.000,00
0
10.315.714,40
10.600.000,00 118
126.900,50
900.000,00
11
17.700,00
150.000,00
3
166.349.143,20 140.800.000,00 123

realizacija 2005
poslovni izid
izid pred razmejitvijo
3.647.400,52
-7.612.904.49
presežek odhodkov nad prihodki
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v SIT
plan 2005
0,00
-

-

3.3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov glede na leto 2004

A
1
2
3
B
C
1
2
3
Č
D
E
F
G
H
I

prihodki

pojasnilo

A
ŠOU v Ljubljani
plače in honorarji
programski stroški
neprogramski stroški
marketing
sofinanciranje programov
študentski servis
UŠZL
drugo
vplačila rekreacija
razmejitve:
vplačila karte, vstopnice
vplačila tekmovanja
razmejitve:
vplačila tečaji
razmejitve:
maloprodaja, izposoja
prihodki od financiranja
drugi prihodki
prihodki skupaj

B
1

50

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

v SIT
realizacija
realizacija
C/D
2004
v%
2005
C
D
E
33.900.000,00
41.509.169,96
82
16.470.604,40
21.568.166,30
76
5.105.227,00
7.614.141,00
67
12.324.168,60
12.326.862,66 100
2.500.651,67
2.088.051,67 120
3.927.000,00
3.398.000,00 116
317.000,00
848.000,00
37
1.550.000,00
1.350.000,00 115
2.060.000,00
1.200.000,00 172
8.948.189,99
13.583.709,45
66
-8.959.275,01
92.997.046,47
55.160.854,10 169
2.508.500,00
2.957.766,67
85
-826.000,00
12.968.196,00
11.027.290,00 118
-1.475.030,00
204.123,58
1.838.317,50
11
782.531,00
107.479,77 728
0,00
678.192,76
0
158.736.238,71 132.348.831,88 120

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
1
2
3
4
5
6
7
C
Č
D
1
2
3
4
5
E
F
G

v SIT
realizacija
realizacija
C/D
odhodki
pojasnilo
2004
v%
2005
A
B
C
D
E
splošni odhodki
41.513.586,94
43.586.365,21
95
plače in honorarji
12
22.302.021,60
20.676.272,20 108
materialni stroški
13
2.842.847,05
3.647.951,44
78
stroški pisarne
14
3.656.326,52
3.596.563,47 102
stroški storitev
15
3.274.201,01
3.145.612,88 104
info točke
16
2.725.502,68
3.109.962,35
88
promocija
17
1.887.860,34
1.869.100,79 101
bančni stroški
18
721.075,53
547.641,91 132
stroški financiranja
19
362.171,70
1.157.315,73
31
amortizacija
20
2.902.373,00
4.632.514,94
63
reprezentanca
21
550.211,51
561.396,00
98
rezerva
22
288.996,00
487.479,00
59
svet zavoda
23
0,00
154.554,50
0
množične prireditve
6.644.357,39
4.759.751,22 140
študentski tek na grad
24
1.779.260,63
1.964.161,00
91
pohod z baklami
25
199.091,00
291.727,50
68
majske igre
26
3.314.649,26
1.169.206,15 283
študentski športni festival
27
1.264.740,50
1.025.545,93 123
rolanje po Ljubljani
0,00
61.242,00
0
sejemske prireditve
28
86.616,00
247.868,64
35
skupni stroški
0,00
0,00
0
rekreacija
29
12.948.319,46
13.656.770,13
95
karte, vstopnice
30
88.804.688,39
52.927.590,52 168
tekmovanja
31
5.977.876,12
9.823.681,75
61
ligaška tekmovanja
2.292.080,28
4.839.176,27
47
ekipna tekmovanja
1.364.487,00
1.856.230,00
74
posamična tekmovanja
626.640,05
1.104.068,00
57
mednarodna tekmovanja
1.694.668,79
1.935.067,48
88
skupni stroški
0,00
89.140,00
0
tečaji
10.315.714,40
8.744.154,34 118
32
maloprodaja, izposoja
126.900,50
1.132.046,67
11
33
športna dvorana Gerbičeva
17.700,00
598.254,00
3
odhodki skupaj
166.349.143,20 135.228.613,84 123

v SIT
realizacija 2005 realizacija 2004
poslovni izid
izid pred razmejitvijo
3.647.400,52
-2.879.781,96
-7.612.904.49
presežek odhodkov nad prihodki
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-

3.3.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
Pojasnilo 1:
Prihodki ŠOU v Ljubljani

ŠOU šport je v letu 2005 na
podlagi Pogodbe o financiranju
dejavnosti zavoda, sprejetega
finančnega načrta ŠOU v
Ljubljani, sprejetega rebalansa
finančnega načrta ŠOU v Ljubljani
in posledično aneksa k pogodbi o
financiranju dejavnosti zavoda s
strani ŠOU v Ljubljani prejel
sredstva za plače in honorarje,
neprogramske in programske
stroške v skupni višini

33.900.000 SIT. Znesek iz
prejšnjega odstavka zajema
sredstva po treh ločenih
pogodbah: po Pogodbi o
zagotavljanju pogojev za
delovanje zavoda, po Pogodbi o
sofinanciranju najemnine ŠOU
šport ter po Pogodbi o
sofinanciranju udeležbe študentk
in študentov na evropskih
univerzitetnih prvenstvih v letu
2005.

Pojasnilo 2:
Prihodki marketing

Prihodke iz naslova marketinga
smo realizirali predvsem s
trženjem spletnega portala in
drugih IT kanalov. Določen del

prihodkov iz naslova marketinga
je po pogodbah o sponzoriranju
projektov in dejavnosti ŠOU
športa.

Pojasnilo 3:
Prihodki študentski servis

Študentski servis je v prvi polovici
leta 2005 sofinanciral nakup
smučarskih vozovnic aktivnim

članom študentskega servisa, ki so
jih člani kupovali na prodajnih
mestih ŠOU športa.

Pojasnilo 4:
Prihodki UŠZL

Univerzitetna športna zveza
Ljubljana je s sredstvi
pridobljenimi na javnih razpisih
(Mestna občina Ljubljana,
Fundacija za šport) sofinancirala

2 programa v izvedbi ŠOU
športa, in sicer Študentski tek na
grad v višini 750.000 SIT ter
vodeno športnorekreativno vadbo
v višini 800.000 SIT.

Pojasnilo 5:
Prihodki drugo

Programe ŠOU športa je v letu
2005 sofinanciral tudi Študentski
športni klub Zdrava Zabava, in
sicer iz sredstev pridobljenih na
javnem razpisu Mestne občine
Ljubljana za sofinanciranje

programov s področja športa ter
iz zbranih članarin. Višina
članarine je za programski leti
2004/2005 in 2005/2006
znašala 2.000 SIT.

Pojasnilo 6:
Prihodki rekreacija

Prihodki od rekreacije
predstavljajo vplačila/prijavnine
udeležencev za celoletne vodene
športnorekreativne programe,
znižane za kratkoročno odložene
prihodke v višini 5/8 vplačil v
obdobju september–december
2005. Vplačilo za celoletne
vodene športnorekreativne

programe se nanaša na
programsko obdobje, ki traja
osem (8) mesecev oziroma od
oktobra 2005 do maja 2006, kar
pomeni, da se program s
finančnega stališča deli v dve
finančni obdobji v razmerju 3:5.
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Pojasnilo 7:
Prihodki karte, vstopnice

Prihodki iz naslova kart in vstopnic
predstavljajo vplačila za prodane
karte in vstopnice, ki jih ŠOU šport
prodaja študentom. Med te
prihodke sodijo tudi prihodki iz

naslova provizije pri
posredovanju prodaje kart in
vstopnic v tujem imenu in za tuj
račun.

Pojasnilo 8:
Prihodki tekmovanja

ŠOU šport organizira in izvaja
razna tekmovanja, pri katerih se
del stroškov pokrije tudi z vplačili
udeležencev. Med večja
tekmovanja z vplačili štejemo
Majske igre, Študentsko
malonogometno ligo in

Študentsko odbojkarsko ligo.
Znesek vplačil v letu 2005 je
zmanjšan za vplačila za
Študentsko malo nogometno ligo
(začetek lige 18. 1. 2006,
kratkoročno odloženi prihodki).

Pojasnilo 9:
Prihodki tečaji

ŠOU šport športnoizobraževalne
programe izvaja na dva načina:
neposredno v lastni režiji z
zagotovitvijo ustrezno strokovno
usposobljenih kadrov ter prostora
in posredno, prek podizvajalcev,
ki so praviloma pravne osebe.
Programi, ki jih ŠOU šport zaupa
podizvajalcem so praviloma
visoko strokovno zahtevni
programi, za katere na trgu
tovrstnih storitev ni veliko
zanimanja. Za takšne programe

so značilni visoki vstopni stroški ter
visok riziko odpovedi programa.
Vsi športnoizobraževalni
programi so plačljivi, večkrat letno
pa ob različnih dogodkih
organiziramo brezplačne
predstavitvene delavnice. Znesek
vplačil tečajev je bil zmanjšan za
vplačila tistih tečajev, katerih
stroški bodo nastali šele v letu
2006 (kratkoročno odloženi
prihodki).

Pojasnilo 10:
Prihodki maloprodaja in izposoja

V prihodke iz izposoje sodijo
prihodi iz izposoje športne
opreme, ki jo ŠOU šport izposoja
študentom. Višina izposojevalnine
je oblikovana tako, da se iz nje
krijejo osnovni stroški izposoje,
vzdrževanja ter nabave nove
opreme. Prihodki iz maloprodaje

zajemajo prihodke iz prodaje
določenih artiklov, ki jih med
letom ponujamo v prodajo
študentom (npr. rokavice za boks),
v kolikor so ti rekviziti potrebni za
udeležbo na naših programih
(rekreacija in tečaji boksa in
kickboksa).

Pojasnilo 11:
Prihodki od financiranja

ŠOU šport je v letu 2005 prejel
prihodke od financiranja na
podlagi posojilne pogodbe in
dodatno notarskega zapisa s
strani KK Radovljica, nekaj
prihodkov pa tudi iz obresti od

kratkoročnega posojila
Študentskemu servisu ter obresti
pozitivnega stanja na poslovnih
računih pri Abanka Vipa, d. d., in
NLB, d. d.
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Pojasnilo 12:
Odhodki plače in honorarji

ŠOU šport je imel v letu 2005 do
15. 10. zaposlenih 5 delavcev,
od 15. 10. 2005 dalje pa 4. Pod
postavko plače in honorarji sodijo
celotni stroški bruto plač, vsi davki

in prispevki na plače, nadomestila
za prehrano in prevoz na delo in
z dela, stroški regresa, študentski
honorarji ter izplačila po raznih
pogodbah za opravljeno delo.

Pojasnilo 13:
Odhodki materialni stroški

Postavka materialni stroški zajema
stroške pisarniškega materiala,
poštnine, tonerjev in kartuš,
drobnega materiala za razna
popravila, antivirusno

računalniško zaščito, stroške
službenih potovanj, časopisno
naročnino, stroške telefona in gsmaparatov, fotokopiranja,
strokovne literature itd.

Pojasnilo 14:
Odhodki stroški pisarne

Stroški pisarne zajemajo stroške
najemnine, električne energije,

plina, kabelske TV in tehničnega
varovanja (alarm).

Pojasnilo 15:
Odhodki stroški storitev

Stroški storitev vsebujejo
računovodske, pravne in
zavarovalne storitve ter stroške, ki

so povezani z vzdrževanjem
internetne strani.

Pojasnilo 16:
Odhodki info točke

ŠOU šport je v letu 2005
zmanjšal število prodajnih mest
(info točk) iz 3 na 1 in s tem
zmanjšal stroške prodaje, ki jih
sestavljajo obratovalni stroški info

točk, stroški telefona na info
točkah (POS-terminali), tisk
prijavnic, vzdrževanje prodajnega
programa, študentskI honorarji ter
pisarniški material.

Pojasnilo 17:
Odhodki promocija

Stroški promocije zajemajo
tiskarske storitve (plakati, kuverte,
dopisni listi, darilne vrečke),
plakatiranje, študentske honorarje,

stroške projekta ŠOU VPISI, delne
stroške revije Zdrava Zabava,
novoletna darila ter darila
nagradnih iger.

Pojasnilo 18:
Odhodki bančni stroški

Bančne stroške sestavljajo
nadomestila za vodenje TRR,
provizija za plačilo preko POSterminalov, stroški plačilnega

prometa, nadomestila za
odobritev kreditov in limitov ter
letne članarine za poslovne
kartice.

Pojasnilo 19:
Odhodki stroški financiranja

ŠOU šport je v letu 2005 koristil
revolving kredit pri Abanka Vipa,
d. d., ter imel odobren limit po
načelu tekočega računa pri NLB,

d. d.. Stroški financiranja
predstavljajo plačane obresti za
koriščenje navedenih kreditov in
limitov.

Pojasnilo 20:
Odhodki amortizacija

ŠOU šport amortizira osnovna
sredstva v skladu s SRS, drobni
inventar pa odpiše v enem letu.

Obračun amortizacije za ŠOU
šport opravi računovodska
služba.
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Pojasnilo 21:
Odhodki reprezentanca

Stroški reprezentance zajemajo
stroške pogostitve poslovnih
partnerjev.

Pojasnilo 22:
Odhodki rezerva

Pod rezervo smo v letu 2005
poknjižili stroške odpisa spornih
terjatev ter ugotovljena neskladja

Pojasnilo 23:
Odhodki svet zavoda

Stroški sveta zavoda zajemajo
stroške povezane s svetom
zavoda.

Pojasnilo 24:
Odhodki študentski tek na grad

ŠOU šport že vrsto let v začetku
maja organizira Študentski tek na
grad, stroški v zvezi s to
prireditvijo pa so: majice za
udeležence, meritve, reševalno
vozilo z zdravstvenim osebjem,
čiščenje prizorišča podelitve
nagrad, najem dvorišča

Ljubljanskega gradu, cvetje,
medalje in nagrade za
zmagovalce, najem in prevoz
stojnic, identifikacijski kartončki za
tekmovalce ter varovanje
prireditve (varnostna služba in
policija).

Pojasnilo 25:
Odhodki pohod z baklami

Vrsto let je ŠOU šport prirejal
pohod z baklami na Šmarno
goro, zaradi nasprotovanja
najemnika gostinskega obrata na
Šmarni gori pa v zadnjih letih
organiziramo nočni pohod na

Rašico. Stroške prireditve pa
sestavljajo: najem avtobusa
(prevoz udeležencev pod Rašico
in nazaj), bakle, vodenje (izkušeni
vodniki) ter glasbeni gosti, ki na
cilju popestrijo dogajanje.

Pojasnilo 26:
Odhodki majske igre

Majske igre so največji projekt, na
katerem skupaj sodelujejo ŠOU v
Ljubljani, Študentski domovi, UŠZL
in ŠOU šport. Stroške projekta

Majske igre nadzira projektni
svet, ki na koncu projekta tudi
sprejme zaključno finančno
poročilo.

Pojasnilo 27:
Odhodki festivali študentskega
športa

ŠOU šport je leta 2005 v okviru
festivalov študentskega športa
(zimski, letni v ekipnih športih, letni
v posamičnih športih)
soorganiziral in financiral zimski
festival, v okviru katerega je bilo
izvedeno državno univerzitetno

prvenstvo v smučanju in deskanju
na snegu. Za oba ostala festivala
študentskega športa je ŠOU šport
sofinanciral stroške prevoza,
prijavnin ter selektorjev v ekipnih
športih.

Pojasnilo 28:
Odhodki sejemske prireditve

ŠOU šport je leta 2005 sodeloval
na Študentski areni, Študentski
tržnici in na sejmu Šport in
rekreacija. Na sejemskih

prireditvah so nastali predvsem
stroški kadra in izvedbe programa
ter nekaj materialnih stroškov in
stroškov promocije.
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v primerjavi z dejanskim stanjem
na posameznih kontih.

Pojasnilo 29:
Odhodki rekreacija

Pri rekreativnih programih, ki jih
ŠOU šport od leta 2005 izvaja v
manjšem obsegu tudi preko
poletja, večino stroškov
predstavljajo najemnine športnih
objektov ter honorarji izvajalcev
programov. Poleg tega nastajajo

še stroški tiska (zloženka ob
začetku študijskega leta), kartic
Zdrava Zabava in hologramskih
nalepk, izvedbe projekta Teden
športa za mlade in stroškov
izobraževanja strokovnega kadra
(kotizacije za seminarje).

Pojasnilo 30:
Odhodki karte, vstopnice

ŠOU šport prodaja karte in
vstopnice z določeno provizijo,
tako da je razlika med prihodki in
stroški nakupa kart in vstopnic
pozitivna. Poleg stroška nakupa

kart in vstopnic pa pod to
postavko knjižimo še stroške
plakatiranja, tiska zloženke ter
nekaj materialni stroškov.

Pojasnilo 31:
Odhodki tekmovanja

Stroški tekmovanj zajemajo
stroške najema športnih objektov,
izvedbe tekmovanj, morebitnih
dresov, nagrad in medalj za
zmagovalce, športnih rekvizitov in

promocije. Pri mednarodnih
tekmovanjih imamo stroške
priprav, prevoza, prijavnine,
bivanja, zavarovanja, dresov ter
honorarjev selektorjev.

Pojasnilo 32:
Odhodki maloprodaja, izposoja

ŠOU šport vsako leto glede na
potrebe v manjši meri obnavlja
športno opremo za izposojo, kar
predstavlja glavni strošek

izposoje. Pri maloprodaji pa gre
za nabavne stroške blaga, ki ga
ŠOU šport naprej proda z manjšo
maržo.

Pojasnilo 33:
Odhodki športna dvorana
Gerbičeva

V letu 2005 smo imeli v zvezi s
projektom samo stroške notarskih
storitev ter kolekov.
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4. Priloge

4.1. Podrobnejša predstavitev dejavnosti ŠOU športa
v študijskem letu 2004/05
4.1.1. Športnorekreativni programi
AEROBIKA MIX IT
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 4
Število skupin: 6
Število udeležencev: 178
Število ur programa: 266
Aerobika, ki združuje različne tipe
vadb (high-low, step, latino, new
body ...) in različne rekvizite
(steperji, ročke, elastike). Kot
glavni del ure se uporablja tudi
AEROBIKA STEP IT
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 30
Število ur programa: 64
Intenzivna aerobna vadba na
stopnički oz. stepu s poudarkom
na poskokih in povečanem tempu.
Posamezne elemente združujemo
AEROBIKA MOVE IT
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 3
Število skupin: 3
Število udeležencev: 99
Število ur programa: 192
Klasična aerobika s tempom, ki se
nenehno spreminja od nizkega
(low) do visokega (high). Različne
korake se povezuje v t. i. aerobno
koreografijo, ki nudi obilo
raznolikosti in zabave ob
energični glasbi in seveda
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TNZ (trebuh, noge, zadnjica), ki v
svoji osnovi ni aerobna vadba,
temveč vadba za razvoj
repetitivne moči in večanja tonusa
mišic ter oblikovanje telesa. Na
koncu glavnega dela nastopi
postopno nižanje srčnega utripa
in frekvence dihanja ter splošno
znižanje obremenitve do stanja v
mirovanju. Sledijo krepilne vaje z
bremeni (steperji, ročke, elastike)
ali brez bremen.

v razgibane in poskočne
koreografije. Vadba krepi in
oblikuje celo telo, predvsem
spodnji del telesa, izboljšuje
srčno-dihalne kapacitete,
spodbuja gibalne spretnosti,
vpliva na mišično moč in povečuje
razgradnjo maščob srčno-žilnega
sistema. Vadba je prav tako
obogatena z vajami za moč,
zaključi pa se s končnim
raztezanjem in sproščanjem.
poskočni vaditeljici. Vadba krepi
in oblikuje celo telo, izboljšuje
srčno-dihalne kapacitete,
spodbuja gibalne spretnosti,
vpliva na mišično moč in povečuje
razgradnjo maščob srčno-žilnega
sistema.
Intenzivnost in zahtevnost vadbe
se stopnjuje tudi skozi celoletno
obdobje vadbe ob upoštevanju
želja vadečih. Da tempo ni
prehud, se ob koncu ure poskrbi
tudi za krepilne vaje in
raztezanje.

AEROBIKA LATINO
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 26
Število ur programa: 48

kombinacije latino korakov, ob
spremljavi ritma latina, merenga in
salse. Poleg zanimivih plesnih
koreografij so sestavni del
vadbene enote vaje za moč in
vaje za gibljivost telesa. Primerna
je za vse ljubitelje zapeljivih
ritmov in glasbe.

Klasična aerobna vadba, polna
dinamike, energije, sestavljena iz
AEROBIKA TAE IT
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 35
Število ur programa: 64
Visoko intenzivna vadba je
primerna tako za študentke kot
študente. Kombinirana je z
PILATES
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 2
Število udeležencev: 48
Število ur programa: 36
Pilates je vadba, s katero se
aktivira mišice, ki so v vsakdanjem
življenju najbolj obremenjene, in
sicer tako, da aktivno sodelujejo
pri različnih nalogah, kar vpliva
na mišično ravnovesje, izboljšanje
VODNA AEROBIKA
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 26
Število ur programa: 32
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osnovnimi elementi in tehnikami
borilnih veščin (karate, udarci
kickboxa) z uporabo specifičnih
pripomočkov in vajami za
krepitev, kjer se pridobiva na
hitrosti in vzdržljivosti. Vadba
izboljša eksplozivnost, poveča
amplitudo gibanja, spodbuja
maščobno presnovo in krepi
srčno-dihalne sposobnosti.

telesne drže in razvija sposobnost
zavedanja lastnega telesa. Mišice
medeničnega dna, trebušne in
hrbtne mišice se okrepijo in se
razvijejo v center moči in
presenetljivo kmalu sami
spoznamo moč, ki izhaja iz tega
centra. Poveča se gibljivost telesa,
postava je lepše oblikovana,
zaradi pokončne drže in
drznejšega koraka pa tudi bolj
opazna…

Vodna aerobika je kombinacija
aerobne in anaerobne vadbe.
Uvodni del vadbene enote je
sestavljen iz termalnega
ogrevanja (prilagajanje na vodno
okolje), kateremu sledi kardiovaskularno ogrevanje (dvig
telesne temperature, zvišanje

frekvence srčnega utripa in
dihanja) in mobilizacija
(dinamično raztezanje mišic).
Glavni del ure je namenjen
predvsem razvijanju aerobnih
sposobnosti ter osnovne
vzdržljivosti v določenem gibanju
(različna gibanja, s katerimi
izkoriščamo upor in druge
lastnosti vode) pri srednji do
srednje visoki obremenitvi.
Postopnemu nižanju obremenitve
ter s tem nižanju frekvence
srčnega utripa in dihanja sledijo

krepilne vaje za različne mišične
skupine z uporabo plavalnih kač.
Kot glavni del ure se velikokrat
uporabi intervalna oz. obhodna
vadba, ki zajema kombinacijo
aerobne in anaerobne
obremenitve. V zaključnem delu
nastopi raztezanje obremenjenih
mišičnih skupin in splošno
sproščanje telesa (lebdenje na
vodi z uporabo plavalnih kač,
masaža z ustvarjanjem vodnih
tokov in vrtincev itd.).

PLAVANJE

prijetno osveži. V celoletnem
obdobju se seznani z vsemi štirimi
plavalnimi tehnikami kravel, prsno,
hrbtno, delfin (dihanje, delo rok,
delo nog, koordinacija dela rok in
nog), s skoki v vodo in obrati,
vadbeno uro pa se lahko po želji
izkoristi za samostojno rekreativno
plavanje. Vadba ni namenjena
neplavalcem.

Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 5
Število udeležencev: 124
Število ur programa: 160
Plavanje je breztežnostna vadba,
pri kateri delujejo mišice celega
telesa. Vadba razbremenjuje
sklepe, utrjuje in krepi srce ter
PLEZANJE
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 24
Število ur programa: 64
ŠOU šport ima v svojem
programu celoletno vadbo
športnega plezanja na umetni
steni v OŠ Pirniče. Ob prijetnem
druženju pod vodstvom
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izkušenega inštruktorja se seznani
z osnovami športnega plezanja in
načinih treninga. Stena na OŠ
Pirniče je nekdaj veljala za težko,
v letošnjem letu pa se je na steno
pritrdilo nove velike oprimke, ki v
določenih barvnih kombinacijah
omogočajo plezanje zelo lahkih
kot tudi zelo težkih smeri. Za
varno plezanje na umetni steni
plezalec potrebuje zelo malo
opreme.

STANDARDNI IN
LATINSKOAMERIŠKI PLESI
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 14
Število ur programa: 48

in latinskoameriških plesov
(opravljen začetni tečaj). V sklopu
plesnih večerov poteka vodeno
plesanje v ritmih standardnih
plesov (angleški in dunajski
valček, slowfox, polka) in
latinskoameriških plesov (samba,
rumba, cha-cha-cha, jive, disco
hustle …).

Rekreacija je namenjena vsem, ki
že obvladajo osnove standardnih
J

JAZZ BALET
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 2
Število udeležencev: 55
Število ur programa: 46,5
Namen jazz baleta je združiti
osnovne elemente džeza
(muzikalnost,
ustvarjalnost, lahkotno gibanje,
HIP HOP
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 30
Število ur programa: 24

izraznost, čustvenost ...) in tehnike
(na podlagi sodobnih tehnik in
klasičnega baleta), predvsem pa
gre za razvijanje osebne
interpretacije in izražanja. Prav
tako se pri vadbi izvaja krepilne
vaje, vaje za gibljivost, plesne
korake in elemente pa se
povezuje v zanimive koreografije.
Ples, ki pomeni veselje in zabavo.

trenutno v plesne dvorane
privablja številne plesne
navdušence. Vsaka vaja se prične
z ogrevanjem mišic in
raztegovanjem, sledijo vaje za
boljšo telesno pripravljenost,
vsekakor pa je glavni del vadbe
koreografija.

Hip hop je ena najaktualnejših in
najatraktivnejših plesnih zvrsti, ki
BOKS
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 3
Število udeležencev: 24
Število ur programa: 96
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Vadba obsega utrjevanje osnov
boksarskih veščin: boksarski gard
– borilni položaj, osnove
obrambe in napadalnih udarcev
na boksarskih rekvizitih in pri
vadbi v dvojicah. Rekreacije se
lahko udeležijo vsi, ki so opravili
začetni tečaj boksa.

TAI CHI CHUAN
(začetna in nadaljevalna skupina)
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 2
Število udeležencev: 51
Število ur programa: 64
Tai chi chuan je notranja borilna
veščina, to je fizično uporabljen
vidik kitajske znanosti Yina in
Yanga oziroma narave nasprotij.
Tai chi chuan je danes mogoče
najlažje prepoznati po obliki
borilne veščine, ki jo skupine
JOGA
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 3
Število udeležencev: 101
Število ur programa: 144

KOŠARKA
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 15
Število ur programa: 48

NOGOMET
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 2
Število udeležencev: 40
Število ur programa: 96
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starejših ljudi vadijo po parkih. To
je v glavnem zaradi tega, ker je
eden pomembnih stranskih
učinkov njegove znanstvene
strategije promocija zdravega
telesa in dvigovanje kondicije
notranjih organov. Izvaja se kot
serijo sproščenih in gracioznih
gibov, počasi, osredotočeno na
trenutno dogajanje. S pomočjo tai
chi chuana se lažje premaguje
stres ter odpravlja težave z
dihanjem, okrepi se telo in
izboljša njegova gibljivost.

Celoletna vadba joge omogoča
spoznavanje osnovnih načinov
sproščanja in tehnik dela na sebi.
Izhodišče je fizična vadba s
predstavitvijo osnov Hatha joge
(telesnih vaj), sledijo osnovne
tehnike dihanja (Pranayama) in
vizualizacije.

Celoletne vadbe košarke so se
udeležili ljubitelji te športne
panoge. Vadba se začne s
splošnim ogrevanjem, sledi
specialno košarkarsko ogrevanje,
večji del enote pa predstavlja
igra.

Celoletne vadbe nogometa so se
udeležili ljubitelji te športne
panoge. Vadba se začne s
splošnim ogrevanjem, sledi
specialno nogometno ogrevanje,
večji del enote pa predstavlja
igra.

FITNES
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število udeležencev: 239
(mesečni obisk)
Število ur programa: 2868 (3 ure
tedensko)

Vadba v fitnesu neposredno
vpliva na splošno zdravje, še
posebej na kardio-vaskularne
sposobnosti, mišično vzdržljivost,
moč, rast mišične mase itd. Poleg
tega fitnes nudi pestro in raznoliko
vadbo (10 kardio naprav, 26
specializiranih trenažerjev, prostor
za vadbo s prostimi utežmi ...) ob
strokovnem svetovanju o sami
vadbi in prehrani.

4.1.2. Športnoizobraževalni programi
4.1.2.1. Športni tečaji
STANDARDNI IN
LATINSKOAMERIŠKI PLESI
(začetni, nadaljevalni):
Število lokacij: 3
Število vaditeljev: 5
Število skupin: 7
Število udeležencev: 180
Število ur programa: 84
Začetni tečaj obsega12 ur (8
vadbenih enot po uro in pol), kjer
se seznani z osnovami
SODOBNI PLESI
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 12
Število ur programa: 12
Tečaj sodobnih plesov obsega 12
ur (8 vadbenih enot po uro in
pol). Vsaka ura se začne z
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standardnih plesov (angleški in
dunajski valček, slowfox, polka) in
latinskoameriških plesov (samba,
rumba, cha-cha-cha, jive, disco
hustle …).
Pri nadaljevalnem tečaju (12 ur)
se nadgradi plesne tehnike
standardnih plesov (angleški in
dunajski valček, quickstep, tango)
in latinskoameriških plesov
(samba, rumba, cha-cha-cha, jive,
salsa) ter disco plesov (skupinski
ples, disco house).
ogrevanjem, sledijo Cuningham in
release vaje ter vaje za moč.
Tehnične vaje (Cuningham) so
pomembne za pravilno držo in
preventivo pri morebitnih
poškodbah plesalca. Sestavni del
vsakega treninga je tudi
koreografija, ki se prilagaja
predznanju udeležencev. Ura se
zaključi s sproščanjem.

TREBUŠNI PLESI
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 2
Število udeležencev: 46
Število ur programa: 18
Tečaj trebušnih plesov obsega 9
ur (6 vadbenih enot po uro in
pol). V Sloveniji postajajo trebušni
plesi vedno bolj popularna in
priljubljena zvrst zaradi svojih
univerzalnih kvalitet, saj je gibanje
naravno in harmonično in nudi
boljšo telesno in duševno počutje
ORIENTALSKI PLESI
(začetni, nadaljevalni):
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 2
Število udeležencev: 28
Število ur programa: 18
Začetni tečaj obsega 9 ur (6
vadbenih enot po uro in pol) in je
SWING
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 4
Število skupin:1
Število udeležencev: 22
Število ur programa: 12
Tečaj swinga obsega 12 ur (8
vadbenih enost po uro in pol).
Swing se je razvil v 30. letih
prejšnjega stoletja in proti koncu
tega desetletja navdušil mlade po
vsem svetu. Preživel je
preganjanje in z rock&rollom
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tečajnic. Telo ima svoj svet, razum
in dušo. Tu ni omejitev glede
starosti, postave ali teže, kar velja
za nekatere plesne discipline.
Tečaj pripomore k sprejemanju
lastnega telesa, samozavesti,
odkrivanju ženskosti ter
notranjega izraza in potreb.
Izvaja se z namenom sprostitve in
je namenjen predvsem rekreaciji
na drugačen, nov način. Pri vadbi
se naučimo orientalskega
plesnega koraka, gibov s
trebuhom, boki, medenico, gibov s
trupom, z rameni oziroma rokami
ter gibov z glavo.
namenjen spoznavanju in
osvajanju ritmičnosti, gibalne
koordinacije in kreativnosti ter
nenazadnje vzpostavlja drugačen
odnos do lastnega telesa.
Nadaljevalni tečaj (9 ur) je
nadgradnja osnovnega
začetnega tečaja z vsemi svojimi
značilnostmi.
Tečaj ni primeren za nosečnice.

postal ponovno popularen, tako
da zdaj doživlja že tretjo pomlad.
Tečaj je vodil vedno bolj
popularni Newyorčan Sajles
Šinkovec, ki v največji meri uči
tako imenovani Eastcoast swing,
vendar pa se ne omejuje le nanj,
ampak združuje več tehnik –
poleg 6-taktnega swinga tudi 8taktni lindy hop (sicer bolj
razširjen v Evropi in Sloveniji),
balboo itd. Pri tečaju partner ni
obvezen, je pa obvezna dobra
volja.

HIP HOP
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 2
Število udeležencev: 30
Število ur programa: 24
Tečaj obsega 12 ur (8 vadbenih
enot po uro in pol). Hip hop je
ena najaktualnejših in
najatraktivnejših plesnih zvrsti, ki
trenutno v plesne dvorane
privablja številne plesne
SALSA
(začetni, nadaljevalni)
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 9
Število udeležencev: 123
Število ur programa: 108
Tečaj obsega 12 ur (4 vadbene
enote začetni tečaj + 4 vadbene
SALSA MANIA
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 10
Število ur programa: 6
Intenzivni tečaj obsega 6 ur in
poteka od ponedeljka do četrtka
CAPOEIRA
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 5
Število skupin: 3
Število udeležencev: 45
Število ur programa: 24
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navdušence. Ob ritmih popularne
glasbe, ki nam je poznana
predvsem z glasbenega
programa MTV, se naučimo
novega načina gibanja in
plesnega stila. Vsaka vaja se
prične z ogrevanjem mišic in
raztegovanjem, sledijo vaje za
boljšo telesno pripravljenost, na
koncu pa se naučimo krajšo
plesno koreografijo, ki se na
naslednji vaji ponovi in nadgradi.

enote nadaljevalni tečaj ). Salsa ni
le trend in modna muha, latino
glasba kubanskega izvora,
začinjena z mešanico različnih
ritmov, osvaja srca celega sveta.
Poleg kubanske ter portoriške
salse, vas inštruktorji Kluba salsa
libre academie popeljejo tudi v
svet merengua, rumbe in cha-chaja. Que viva la salsa!

ob večernih terminih na Štihovi 5
v Ljubljani. Pod vodstvom
inštruktorjev Salsa libre academie
se seznani z osnovami salse v
paru, osnovami nožnih tehnik
obratov in improvizacije ob
glasbi.

Tečaj obsega 12 ur (12 vadbenih
enot po eno uro). Capoeira je
plesno-borilna veščina, ki združuje
fizično borilno tehniko, prvine
plesa in praktično življenjsko
filozofijo. Je predhodnica breake
dancea. Igra capoeire se odvija
med dvema igralcema v krogu
ljudi.

V neprekinjenem gibanju se
prepletajo ples, gibi napada,
obrambe in akrobatike. Ostali
Število udeležencev: aktivno
sodelujejo z igranjem na
tradicionalne inštrumente,

ploskanjem in petjem. Z vadbo
capoeire se pridobiva na
gibljivosti, koordinaciji, hitrosti in
usklajenosti gibanja. Premaguje se
lastne omejitve in strahove.

JAHANJE

Tečaj obsega 7,5 ur (10 lekcij po
eno šolsko uro). Na tečaju se
seznani z osnovami dresurnega
jahanja, z osnovami hode konja
(korak, kas, galop), z vodenjem
konja ter z nego konja in
sedlanjem.

Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število udeležencev: 21
Število ur programa: 157,5

POTAPLJANJE
(začetni, nadaljevalni)
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 9
Število udeležencev: 49
Število ur programa: 873
Začetni tečaj potapljanja oz.
OWD (Open Water Diver) traja 7
dni in poteka po mednarodni šoli
PADI ter zajema pet teoretičnih
predavanj + prakso (5 dni v
Tivoliju in 2 dni v Piranu),
mednarodno potapljaško
izkaznico PADI ter izposojo
potapljaške opreme za čas
trajanja tečaja. Na tečaju je
zaželena uporaba lastne osnovne
KARATE IN SAMOOBRAMBA
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 1
Število udeležencev: 13
Število ur programa: 120
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opreme (maska, dihalka in
plavuti), da se tečajniki naučijo
potapljati z opremo, ki jo bojo
uporabljali tudi kasneje.
Nadaljevalni tečaj potapljanja oz.
AOWD (Advanced Open Water
Diver traja 2 dni in se v celoti
izvede v Piranu. Ob ustreznih
predavanjih se prvi dan opravi 3
potope (nitrox, navigacijski in
nočni), drugi dan pa 2 potopa
(globinski in večnivojski).
Cena vključuje tečajnino,
mednarodno potapljaško
izkaznico PADI in izposojo
potapljaške opreme. V ceno ni
vštet prevoz v Piran, bivanje in
hrana.

Tečaj poteka celo leto (120 ur), in
sicer dvakrat tedensko po uro in
pol. Poleg vsestranskega fitnesa –
telesne moči in razgibanosti,
izboljševanja drže in koordinacije,
si tečajniki povečajo tudi mentalno
odpornost in samozavest, saj se
naučijo borilnih spretnosti, ki so
osnova večje osebne varnosti.

KICK BOXING - SAVATE
(začetni, nadaljevalni)
Število lokacij: 3
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 4
Število udeležencev: 45
Število ur programa: 264
Začetni tečaj zajema 66 ur in je
namenjen spoznavanju osnov
kickboxinga in savata (francoski
boks). Tečaj vodijo izkušeni

BOKS
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 4
Število udeležencev: 20
Število ur programa: 82

MASAŽA
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 6
Število udeležencev: 77
Število ur programa: 19
Tečaj obsega 15 ur (5 srečanj po
tri ure).

TEK
Število lokacij: 3
Število vaditeljev: 1
Število udeležencev: 1
Število ur programa: 48
Šola teka obsega 48 ur.
Tek je poleg hoje najbolj
elementarna oblika naravnega
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mednarodni tekmovalci v
kickboxingu in savatu.
Nadaljevalni tečaj zajema 66 ur
in je namenjen tistim, ki so že
opravili začetne tečaje
kickboxinga ali savata, in tistim, ki
so že opravili začetne tečaje
drugih borilnih veščin. Tečaj
vodijo izkušeni mednarodni
tekmovalci v kickboxingu in
savatu. Na tečaju kandidati
pridobijo višje teoretično in
praktično znanje v kickboxingu in
savatu.
Tečaj boksa obsega 21 ur.
Tečajniki se seznanijo z osnovnimi
boksarskimi veščinami –
boksarskim gardom (borilnim
položajem) ter se naučijo
osnovnih obramb in napadalnih
udarcev, ki jih izpopolnjujejo na
boksarskih rekvizitih in pri vadbi v
dvojicah.
Znanje masaže je v današnjem
času nujno potrebno, da si znamo
in zmoremo vzeti čas zase in naše
najbližje. Masaža deluje na telo
sproščujoče, deluje na mišice,
sklepe in krvni obtok, sprošča
živčni sistem in omogoča
izločanje endorfinov, človeku
lastnih hormonov sreče in
blažilcev bolečin.
gibanja. Motorično gledano bi
lahko rekli, da je tek naslednja
stopnja hoje. Torej tisti, ki jim
nobena izmed pojavnih oblik hoje
ni dovolj, morajo za svoj telesni
napredek pričeti z tekom. Šola
teka je namenjena vsem tistim, ki si
želijo pod strokovnim vodstvom
začeti s tekom z namenom
pozitivno vplivati na srčno-žilni in

dihalni sistem ali/in izboljšati
tekaške sposobnosti in dosežke.
Šola teka ponuja tudi možnost
izdelave vadbenega načrta glede
na cilje posameznika: udeležba
na tekmovanjih, izboljšanje
splošne vzdržljivosti, izboljšanje
hitrosti ...
Vadeči se v okviru vodenih
treningov seznanijo z različnimi
mehanizmi vzdržljivosti. S

primerno pripravo in
posameznikovimi željami se
pripravljajo na različne teke po
vsej Sloveniji in tudi izven meja
naše države.
Naš prvotni cilj je, da se skupno
zabavamo, hkrati pa dokažemo
sebi in drugim, da še nismo za
staro šaro.

ŠPORTNO PLEZANJE

varovanje v steni, žimarjenje in
spuščanje ob steni. Plezanje se
odvija v dobro zavarovanih
plezališčih, imenovanih vrtci, ki
imajo več smeri različnih
težavnostnih stopenj. Taka
plezališča plezalcem omogočajo
poizkušanje v različnih tipih in
težavnostnih stopnjah. Za
udeležbo v programu športnega
plezanja ni potreben tečaj
športnega plezanja, saj
udeležence na plezanju varuje in
uči inštruktor športnega plezanja.

Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 2
Število udeležencev: 12
Število ur programa: 24
Tečaj obsega 12 ur (4 vadbene
enote po tri ure). Program
športnega plezanja zajema
osnove tehnike gibanja pri
športnem plezanju, osnove vrvne
tehnike, tj. izdelava vozlov,
TURNO SMUČANJE
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 2
Število ur programa: 24
Tečaj turnega smučanja obsega
24 ur. Tečaj je primeren za
smučarje, ki imajo dovolj gneče
na žičnicah in bi se radi pričeli
ukvarjati s turnim smučanjem, ter
za tiste, ki bi se radi prepričali, ali
so zgodbe o odličnih, pozno
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zimskih in zgodnje pomladanskih
razmerah, igrivem vijuganju po
sanjskih pobočjih, resnične.
Smuča se po pobočjih
Mojstrovke, nad Šitom glave,
Trentarskega ozebnika ali
Kotovega sedla. Spanje je
rezervirano v Erjavčevi koči na
Vršiču, kjer popoldan in zvečer
potekajo predavanja. Za
udeležbo na tečaju je potrebno
osnovno smučarsko znanje, ki
zadostuje za spust npr. z Velikega
Zvoha na smučišču Krvavec.

TEK NA SMUČEH
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 1
Število udeležencev: 4
Število ur programa: 10
Tečaj obsega 10 ur, ki so
razdeljene na dva dni.

SABLJANJE
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 4
Število udeležencev: 30
Število ur programa: 64

Na tečaju se sprva seznani
sprilagajanjem na opremo, nato
pa s klasično tehniko (soročni
odriv, dvotaktni diagonalni korak,
dvotaktni diagonalni korak, korak
s soročnim odrivom), ki se jo
utrjuje na tekaški progi. Sledi
drsalna tehnika – osnovni drsalni
korak brez uporabe palic, daljši
dvojni drsalni korak ter krajši
dvojni drsalni korak.
Sabljanje je borilni šport, ki je
koordinacijsko zelo zahteven,
vendar zabaven. Je eden redkih
športov, ki omogoča borbo po
zelo kratkem času učenja. Tečaj
prinaša znanje osnovnih pravil,
tehnike gibanja in uporabe meča.
Vso opremo nudi izvajalec.

Tečaj obsega 16 ur (dvakrat
tedensko po eno uro).
TENIS
(začetni, nadaljevalni)
Število lokacij: 2
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 10
Število udeležencev: 45
Število ur programa: 100
Začetni tečaj obsega 10 ur
(petkrat po dve uri).
GOLF
Število lokacij: 3
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 3
Število udeležencev: 19
Število ur programa: 48
Tečaj obsega 16,5 ur.
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Na tečaju se seznani z osnovami
teniške igre, teniškimi pravili ter
osnovnimi udarci: forhand,
backhand in servis.
Nadaljevalni tečaj obsega 10 ur
(petkrat po dve uri). Na tečaju se
nadgradi znanje, osvojeno na
začetnem tečaju, nauči pa se tudi
nekaj novih udarcev.

Praktični del zajema učenje in
vadbo tehnike udarcev z železi in
lesovi, kratka igra bližanja, igra
na zelenici, taktika dolgih
udarcev, taktika igre. Teoretični
del zajema pravila igre in vedenje
na igrišču. Na koncu tečaja se
opravi izpit, ki poteka na igrišču v
Arboretumu (dovoljenje za igro).

SPROŠČANJE
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 8
Število udeležencev: 31
Število ur programa: 64
Tečaj obsega 8 ur (8 vadbenih
enot po eno uro ) in je namenjen
študentom, dijakom in vsem
mladim, predvsem pa tistim, ki se v
času študija soočajo s težavami,
kot so trema, strah pred izpiti in
javnim nastopanjem, živčnost,
slaba koncentracija,
brezvoljnost… Na tečaju se
seznani z osnovami sprostitve ter
z dihalnimi, dinamičnimi in
smejalnimi vajami, ki izboljšajo
JAMARSTVO
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 1
Število udeležencev: 3
Število ur programa: 50
Tečaj obsega 50 ur (10 ur teorije
in 40 ur praktičnega dela).
Jamarska šola se je v
programskem letu 2004/2005
pričela v četrtek, 7. aprila 2005,
ob 18.00 v prostorih Jamarskega
JOGA
Število lokacij: 3
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 4
Število udeležencev: 10
Število ur programa: 40
Cilj programa je skozi praktično
izkušnjo predstaviti bistvo joge kot
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psihofizične sposobnosti človeka
in zvišajo energijo in motivacijo. S
tem je omogočeno lažje in hitrejše
učenje ter premagovanje treme
pred izpiti. Poleg tega pa nam
omogoča sprostitev v situacijah,
ko smo preobremenjeni in pod
pritiskom.
Na tečaju se pridobi znanje tudi o
tem, kaj je energija in kako deluje,
zakaj pride do stresa in pojava
strahu ter kako se ju premaga,
kako izboljšati sposobnosti in
dvigniti razpoloženje in kako se
lotiti reševanja problemov.
S praktičnimi vajami se naučil
sprostiti telo in notranje napetosti,
dvigniti duh in biti dobre volje.

kluba Železničar, kjer je potekal
teoretični del tečaja, na katerem
so se tečajniki seznanili z
osnovami orientacije, prvo
pomočjo, vozli, načinom merjenja
jam. Čez vikend so se podali v
jame in na steno, kjer so se naučili
vrvne tehnike, tovariške pomoči,
opremljanja smeri, zabijanja
svedrovca … Po končanih
predavanjih in praktičnih vajah je
sledil izpit v okviru Jamarske
zveze Slovenije.

enost telesa, uma in duha. Tečaj
joge omogoča izkušnjo
obvladovanja energije in
razumevanje le-te tudi v
vsakdanjem življenju.
Tečaj vsebuje učenje telesnih
položajev (asane), dihalnih tehnik
(pranajame), koncentracijske
tehnike, jogijske sprostitve (joga
nidra).

KAJAK
Število lokacij: 1
Število vaditeljev: 1
Število udeležencev: 1
Število ur programa: 10,5
Tečaj obsega 10,5 ur (7 vaj po
uro in pol).

V tečaju se seznani z osnovnimi
tehnikami in metodikami učenja
zavesljajev v kajaku.
Tečaj poteka na Ljubljanici, na
mirni vodi in v skupini s
poudarkom na individualnem
učenju tehnike.

4.1.2.1. Športna usposabljanja

UČITELJ SMUČANJA 1
Lokacija: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin: 2
Število udeležencev: 20
Število ur programa: 80
Usposabljanje za naziv Učitelj
smučanja I. stopnje.
Teoretični del: zgodovina
smučanja, smučarska oprema in
oprema za carving, specialna
didaktika, tehnika in metodika
alpskega smučanja, odgovornost
smučarskega učitelja – nevarnosti
v gorah, smučanje na prehodu

UČITELJ DESKANJA 1
Lokacija: 1
Število vaditeljev: 1
Število skupin:1
Število udeležencev: 5
Število ur programa: 40
Usposabljanje za naziv Učitelj
deskanja na snegu 1. stopnje.
Tečaj traja 6 dni in je sestavljen iz
praktičnega in teoretičnega dela
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tisočletij, novi trendi, prva pomoč
na smučišču, prevoz
ponesrečenca.
Praktični del: osnovni napotki in
prilagajanje na opremo in
drsenje, praktično spoznavanje
tehnike in elementov nacionalne
šole alpskega smučanja, metodika
učenja smučanja ter ugotavljanja
in odpravljanja napak pri
neustreznih smučarskih storitvah,
osnove prve pomoči in reševanje
ponesrečenih smučarjev,
informacije o novostih in smereh
razvoja smučanja (carving),
pomen priprave smuči, nastop
pred vrsto.

Zadnji dan je tako teoretični kot
praktični del izpita.
Izpitni elementi: bočno drsenje,
poševno drsenje, poševno drsenje
z obrati za 180 stopinj, osnovni
zavoj, osnovni zavoj z nastavitvijo
robnika, zarezni zavoj, terenski
skok, terenska vožnja. Poleg
naštetih elementov dajemo v
programu največ poudarka na
didaktiki in metodiki poučevanja
(predvsem pri začetnih korakih:

metodika pripenja, vstajanje,
padanje). Prav tako pa pri
poučevanje ne moremo mimo

zakona o varnosti na smučiščih in
10 FIS pravil ter kodeksa etike
strokovnih kadrov .

VADITELJ AEROBIKE

Usposabljanje za naziv Vaditelj
aerobike. Tečaj je sestavljen iz
teoretičnih in praktičnih vaj.
Program je obsežen in zajema
področja anatomije, fiziologije,
učinki vadbe na telo, metode
sproščanja, načrtovanje vadbe v
aerobiki, komunikacija inštruktorja
itd.

Lokacija: 1
Število vaditeljev: 5
Število skupin: 2
Število udeležencev: 8
Število ur programa: 50

VADITELJ PLAVANJA 1
Lokacija: 1
Število vaditeljev: 2
Število skupin: 1
Število udeležencev: 9
Število ur programa: 50
Usposabljanje za naziv Vaditelj
plavanja 1.Tečaj obsega 40 ur
(20 teorije, 20 prakse). Cilj tečaja
je usposobiti strokovne delavce za
samostojno učenje plavanja
neplavalcev vseh starostnih
kategorij.
Teoretični del: vpliv plavanja na
otroka in odraslega z biološkozdravstvenega, vzgojnoizobraževalnega, športno-
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rekreacijskega in športnotekmovalnega vidika, tehnike
plavanja, hidromehanične osnove
plavanja, osnove tehnike prsnega
kravla, osnove tehnike prsnega
plavanja, osnove tehnike
hrbtnega kravla, osnove tehnike
delfina, metodika učenja
plavanja; osnove uspešnega
učenja, reševanje iz vode,
osnove prve pomoči.
Praktični del: metodika učenja
plavanja, osnovna šola plavanja:
prilagajanje na vodo, metodika
učenja plavanja prsno, kravel,
hrbtno, učenje tehnike plavanja,
učenje skoka na glavo, nadvodnih
obratov in reševanje iz vode.

4.1.3. Študentska športna tekmovanja
ŠTUDENTSKA ODBOJKARSKA
LIGA - ŠOL
Lokacija: 1
Število kadra: 7
Število udeležencev: 101
Število ur programa: 65
Študentska odbojkarska liga je
potekala 6 tednov, od začetka
aprila do konca meseca maja
2005.
V konkurenco študentk se je
prijavilo 8 ekip, ki so bile
razporejene v 2 predtekmovalni
skupini. Tam so ekipe tekmovale
med seboj po sistemu vsak z
vsakim. Vse 4 ekipe so se uvrstile
v nadaljnje tekmovanje, ki je
ŠTUDENTSKA
MALONOGOMETNA LIGA ŠMNL
Lokacija: 1
Število kadra: 5
Število udeležencev: 229
Število ur programa: 38
Študentska nogometna liga je
potekala 19 tednov, od novembra
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V SMUČANJU
Lokacija: 1
Število kadra: 8
Število udeležencev: 59
Število ur programa: 20
17. in 18. marca 2005 je na
Starem Vrhu nad Škofjo Loko
potekal 2. Zimski festival
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potekalo na izpadanje (1/4
finale, 1/2 finale). Zmagovalci
četrtfinalnih obračunov so se
avtomatično uvrstili na zaključni
turnir, na katerem sta bili odigrani
tekmi za 1. oz. 3. mesto.
V moški konkurenci je bilo
prijavljenih 6 ekip. Zaradi večjega
števila tekem, je bila v moški
konkurenci odigran drugačen
sistem tekmovanja. Igrali so ligo
šestih ekip, sistem vsak z vsakim.
Po končanem rednem delu sta se
prva in druga ekipa rednega dela
na zaključnem turnirju pomerili še
za prvaka ŠOL lige, 3. in 4.
uvrščeni za tretje mest. Predhodno
sta zadnji dve ekipi odigrali tekmo
za 5. mesto.
2004 do konca meseca marca
2005.Prijavljenih je bilo 24 ekip,
ki so bile razporejene v 4
predtekmovalne skupine po 6
ekip. Tekmovanje v ŠMNL je bilo
večstopenjsko kombinirano: prva
stopnja: ligaško tekmovanje;
druga stopnja: osmina finala in
četrtfinale; tretja stopnja: polfinale
in finale.

študentskega športa v organizaciji
Slovenske univerzitetne športne
zveze in v izvedbi Univerzitetne
športne zveze Ljubljana ter ŠOU
športa. Po večerni zabavni tekmi
za pokal Zdrava Zabava in
živahni nočni zabavi v koči Stari
Vrh so se študenti naslednji dan
pomerili na Državnem
univerzitetnem prvenstvu v
alpskem smučanju in deskanju.

Kljub 20 stopinjam in vročem
sončnem vremenu je proga pod
izvedbeno taktirko Petra Sitarja
zdržala vseh 59 tekmovalk in
tekmovalcev.

Zaradi bližajoče se pomladi je bil
izveden le en tek, na katerem so
bili najhitrejše študentke in študenti
Univerze v Ljubljani.

DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V DESKANJU NA
SNEGU

šport. Po večerni zabavni tekmi za
pokal Zdrava Zabava in živahni
nočni zabavi v koči Stari Vrh so se
študenti naslednji dan pomerili na
Državnem univerzitetnem
prvenstvu v alpskem smučanju in
deskanju na snegu. Kljub 20
stopinjam in vročem sončnem
vremenu je proga pod izvedbeno
taktirko Petra Sitarja zdržala vseh
22 tekmovalk in tekmovalcev.
Zaradi bližajoče se pomladi je bil
izveden le en tek, na katerem so
bili najhitrejše študentke in študenti
Univerze v Ljubljani.

Lokacija: 1
Število kadra: 8
Število udeležencev: 22
Število ur programa: 20
17. in 18. marca 2005 je na
Starem Vrhu nad Škofjo Loko
potekal 2. Zimski festival
študentskega športa v organizaciji
Slovenske univerzitetne športne
zveze in v izvedbi Univerzitetne
športne zveze Ljubljana ter ŠOU
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V ODBOJKI
Lokacija: 1
Število kadra: 2
Število udeležencev: 22
Število ur programa: 24
14. in 15. maja 2005 je v
dvorani Bonifika v Kopru potekal
2. Letni festival študentskega
športa, ekipni športi, ki ga je v
sodelovanju s Slovensko
univerzitetno športno zvezo
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V MALEM
NOGOMETU
Lokacija: 1
Število kadra: 1
Število udeležencev: 12
Število ur programa: 24
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izvedla Univerzitetna športna
zveza Primorske. V okviru festivala
so potekala tudi Državna
univerzitetna prvenstva v košarki,
odbojki in malem nogometu.
Festivala se je udeležilo okoli 250
študentk in študentov,
predstavnikov treh slovenskih
univerz ter univerze iz Milana. Z
nastopom na DUP-u smo dosegli
zastavljeni cilj in osvojili naslov
univerzitetnih državnih prvakov
tako v ženski kot v moški
konkurenci.
14. in 15. maja 2005 je v
dvorani Bonifika v Kopru potekal
2. Letni festival študentskega
športa, ekipni športi, ki ga je v
sodelovanju s Slovensko
univerzitetno športno zvezo
izvedla Univerzitetna športna

zveza Primorske. V okviru festivala
so potekala tudi Državna
univerzitetna prvenstva v košarki,
odbojki in malem nogometu.
Festivala se je udeležilo okoli 250
študentk in študentov,
predstavnikov treh slovenskih
univerz ter univerze iz Milana.

Z nastopom na DUP-u smo
dosegli zastavljeni cilj in osvojili
naslov univerzitetnih državnih
prvakov. V prvem dnevu
tekmovanja je ekipa Univerze v
Ljubljani premagala vse ekipe in
suvereno osvojila prvo mesto.

DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V KOŠARKI

izvedla Univerzitetna športna
zveza Primorske. V okviru festivala
so potekala tudi Državna
univerzitetna prvenstva v košarki,
odbojki in malem nogometu.
Festivala se je udeležilo okoli 250
študentk in študentov,
predstavnikov treh slovenskih
univerz ter univerze iz Milana.
Z nastopom na DUP-u smo
dosegli zastavljeni cilj in osvojili
naslov univerzitetnih državnih
prvakov tako v ženski kot v moški
konkurenci.

Lokacija: 1
Število kadra: 2
Število udeležencev: 24
Število ur programa: 24
14. in 15. maja 2005 je v
dvorani Bonifika v Kopru potekal
2. Letni festival študentskega
športa, ekipni športi, ki ga je
sodelovanju s Slovensko
univerzitetno športno zvezo
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V ODBOJKI NA
MIVKI
Lokacija: 1
Število kadra: /
Število udeležencev: 28
Število ur programa: 12
Slovenska univerzitetna športna
zveza je v sodelovanju z
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V JADRANJU

Univerzitetno športno zvezo
Primorske (UŠZP) v petek, 27.
maja 2005, na odbojkarskih
igriščih centralne plaže v
Portorožu izvedla Državno
univerzitetno prvenstvo v odbojki
na mivki za leto 2005.
Tekmovanje je štelo za
kvalifikacije na EUP v odbojki na
mivki, ki je prav tako potekalo v
Portorožu.

Lokacija: 1
Število kadra: 8
Število udeležencev: 50
Število ur programa: 30

ekip (skupaj 50 študentk in
študentov) v Izoli pomerilo na
Državnem univerzitetnem
prvenstvu v jadranju (jadrnice
J24). Prvi dan so bili kljub močni
burji (20-22 buforov) izvedeni 4
plovi. Drugi dan so bili izvedeni

V lepem vremenu, 21. in 22.
aprila 2005 se je v dveh dneh 10

dodatni 3 plovi in s tem je bil
odločen zmagovalec. Prvenstvo je
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bilo zaključeno z razglasitvijo
rezultatov in podelitvijo nagrad.
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V GOLFU
Lokacija: 1
Število kadra: /
Število udeležencev: 4
Število ur programa: 12
Prvenstvo je potekalo v
Arboretumu Volčji potok, 20. maj
2005. Skupaj je sodelovalo 41
igralk in igralcev, med njimi tudi
12 študentk in študentov iz vseh
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V NAMIZNEM
TENISU
Lokacija: 1
Število kadra: /
Število udeležencev: 2
Število ur programa: 6
DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V BADMINTONU
Lokacija: 1
Število kadra: /
Število udeležencev: 2
Število ur programa: 6

DRŽAVNO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V TENISU
Lokacija: 1
Število kadra: /
Število udeležencev: 6
Število ur programa: 6

75

treh slovenskih univerz. Državna
prvaka v bruto seštevku točk sta
postala Ljubljančanka Teja Kikelj
(31), študentka Ekonomske
fakultete, sicer tudi članska in
mladinska državna prvakinja in
trenutno najboljša slovenska
igralka, ter Rok Pišek iz Škofje
Loke (26), študent Fakultete za
šport in član državne
reprezentance v golfu.

Državna univerzitetna prvenstva
za individualni športe (badminton,
namizni tenis, tenis) so potekala v
torek, 24. maja 2005, v
Mariboru.
Univerzo v Ljubljani sta zastopala
2 udeleženca.

Državna univerzitetna prvenstva
za individualni športe (badminton,
namizni tenis, tenis) so potekala v
torek, 24. maja 2005, v
Mariboru.
Univerzo v Ljubljani sta zastopala
2 udeleženca.

Državna univerzitetna prvenstva
za individualni športe (badminton,
namizni tenis, tenis) so potekala v
torek, 24. maja 2005, v
Mariboru.
Univerzo v Ljubljani je
predstavljajo 9 udeležencev.

EVROPSKO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V ODBOJKI NA
MIVKI
Lokacija: 1
Število kadra: /
Število udeležencev: 8
Število ur programa: 96
Slovenska univerzitetna športna
zveza (SUSA) je v sodelovanju z
EVROPSKO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V ODBOJKI
Lokacija: 1
Število kadra: 2
Število udeležencev: 11
Število ur programa: 168
V evrovizijskem mestu Tallin v
Estoniji je od 30. junija do 4.
julija 2005 potekalo 5. Evropsko
univerzitetno prvenstvo v odbojki,
ki se ga je udeležila tudi Slovenija
EVROPSKO UNIVERZITETNO
PRVENSTVO V KOŠARKI
Lokacija: 1
Število kadra: 2
Število udeležencev: 23
Število ur programa: 192
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Univerzitetno športno zvezo
Primorske (UŠZP) v Portorožu od
23. do 26. junija 2005
organizirala 2. Evropsko
univerzitetno prvenstvo v odbojki
na mivki (beachvolley). Prvenstvo
je bilo za slovenske športnike zelo
uspešno, saj so moške ekipe
Univerze na Primorskem in
Univerze v Ljubljani osvojile vsa tri
odličja!
z ekipama Univerze v Ljubljani
(študentje) in Univerze na
Primorskem (študentke). Fantje so
se dobro prebijali skozi prvenstvo
in kazalo je celo na zlato, vendar
smo lahko zelo zadovoljni s
pridobljenim srebrom. Prvenstvo je
bilo izredno zanimivo in med 11
ženskimi in 11 moškimi ekipami je
vladalo sproščeno razpoloženje
izven igrišč, na igriščih pa smo bili
priča zanimivim tekmam.

Evropsko univerzitetno prvenstvo v
košarki se je odvijalo v poljskem
Gorzowu od 26. junija do 3. julija
2005. Prvenstva sta se uspešno
udeležili tudi slovenski ekipi
Univerze v Ljubljani, saj so se
dekleta domov vrnila z zlatim
odličjem.

4.1.4. Množične športnorekreativne in tekmovalne prireditve
MAJSKE IGRE
Lokacija: 12
Število kadra: 208
Število udeležencev: 2494
Število ur programa: 262
Tradicionalne Majske igre
študentov so v mesecu maju
zagotovo tisti dogodek, ki ga
mladi v prestolnici nestrpno in z
veseljem pričakujejo.
Majske igre so v letu 2005
potekale 3 tedne, in sicer od 9.
do 25. maja 2005. Uradno so se
pričele v ponedeljek, 9. maja
2005, s svečano otvoritvijo v
študentskem naselju Rožna dolina,
kjer sta bila gosta zelo uspešna
študenta športnika,
namiznoteniška igralka Mateja
Pintar in smučar skakalec Jernej
Damjan.
V okviru Majskih iger se je na 12
različnih lokacijah po Ljubljani
zvrstilo 43 športnih dogodkov.
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Od tega jih je bilo 29 tekmovalne
narave in 14 športnoizobraževalne narave v obliki
brezplačnih športnih delavnic.
Programsko (vsebinsko) novost so
predstavljale brezplačne športne
delavnice (14), katerih namen je
bil omogočiti mladim, da se
spoznajo s športi, ki jih nimajo
priložnost izkusiti vsak dan. Odziv
študentov je bil več kot odličen,
čeprav je hladno in deževno
vreme organizatorjem večkrat
prekrižalo načrte.
Udeležba na delavnicah je bila
brezplačna. Prijave smo zbirali
tudi neposredno pred začetkom
delavnice. Koncept delavnic je bil
enotno naravnan: predstavitev
športa, teoretična predstavitev,
pravila, pripomočki, zgodovina
športa itd., temu pa je sledila
praktična predstavitev določene
športne vsebine.

12. ŠTUDENTSKI TEK NA GRAD
Lokacija: 1
Število kadra: 15
Število udeležencev: 700
Število ur programa: 2
Projekt Študentski tek na grad je
bil zasnovan že daljnega leta
1993. Namen projekta je v prvi
vrsti promocija športa in s tem
spodbujanje gibanja in zdravega
načina preživljanja prostega
časa. Poleg gibanja pa je namen
prireditve tudi druženje, saj se je
izkazalo, da se vsako leto v
večjem obsegu prijavljajo skupine
prijateljev, ki želijo na športen
način preživeti nekaj skupnih uric.
In nenazadnje je Študentski tek na
grad namenjen popestritvi
športnega dogajanja v mestu.
Tek se je odvijal dne 12. maja
2005.
TEDEN ŠPORTA ZA MLADE
Lokacija: 1
Število kadra: 21
Število udeležencev: 812
Število ur programa: 14
Študijsko leto 2004/2005 smo se
odločili začeti malo drugače. V
prvem tednu oktobra smo (med 4.
in 7. oktobrom) organizirali
brezplačne športne delavnice,
katerih namen je bil predstavitev
programov v prihajajočem
študijskem letu in čim večja aktivna
udeležba. Delavnic se je udeležilo
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Štart je bil ob 19.00 na
Prešernovem trgu, trasa pa se je v
dolžini 2,3 km nadaljevala po
Stritarjevi ulici, čez Ciril Metodov
trg, po Poljanski cesti, ulici Janeza
Pavla II., po cesti Slovenskih
kmečkih uporov in skozi grajski
drevored do cilja pred
Ljubljanskim gradom. Tek se je
zaključil ob 20. uri s svečano
podelitvijo nagrad in medalj na
grajskem dvorišču.
Udeležba na že 12. Študentskem
teku na grad govori o tem, da je
tek še vedno zelo priljubljena
oblika športa, ki privabi veliko
število rekreativnih tekačev, med
katerimi lahko opazimo mlajše in
starejše, starše z otroki in tudi take
s hišnimi ljubljenčki. Tokrat je bila
zaradi neugodnih vremenskih
razmer (mraz, dež) udeležba žal
nizka.

812 študentov in študentk, ki so se
v štirih dneh preizkusili v različnih
plesih, zvrsteh aerobike, borilnih
veščinah itd.
Vsebine Tedna športa mladih:
hip hop, pilates, aerobika mix it,
jazz balet, orientalski ples, , salsa,
tai chi, aerobika tae it, joga,
capoeira, aerobika step it, kick
boxing, aerobika move it, afriški
plesi, standardni in
latinskoameriški plesi.

ŠTUDENTSKA ARENA
Lokacija: 1
Število kadra:11
Število udeležencev: 600
Število ur programa: 25

-

Študentska arena je potekala na
Gospodarskem razstavišču med
12. in 14. oktobrom 2004.

-

Programski sklop ŠOU športa je
obsegal več dejavnosti:
razstavni prostor ŠOU športa v
okviru družine ŠOU v Ljubljani;
predstavitev ŠOU športa na
glavnem odru (capoeira);
5 športnih delavnic (capoeira,
jazz balet, hip hop, sproščanje in
salsa) ter
nastop na ploščadi (softball,
baseball, golf).

4.1.5. Športnoadrenalinski programi
BALONARSKI POLET
Lokacija: 1
Število kadra: 1
Število udeležencev: 4
Število ur programa: 9
Polet s toplozračnim balonom
traja do 80 minut (na višini 50–
1000m).

s toplozračnim balonom, ter
katera znanja in spretnosti mora
obvladovati tako pilot balona
kakor tudi ostali člani ekipe.
Ni lepšega, kot je polet z
balonom v jutranjih urah. Balon
pokuka nad krošnje dreves in
začne svoj polet nad prebujajočo
pokrajino. Prijaznost jutra se
kmalu prenese in spremeni v
zadovoljstvo potnikov in posadke.

Seznani se s postopki, ki so
potrebni, da lahko izvedemo polet
RAFTING
Lokacija: 1
Število kadra: 1
Število udeležencev: 11
Število ur programa: 18
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Privoščite si dinamičen dan v
neokrnjeni naravi. Spoznajte reko
Sočo, eno najlepših evropskih rek,
malo drugače, bolj aktivno, bolj
adrenalinsko.

ADRENALINSKI PARK
Lokacija: 1
Število kadra: 1
Število udeležencev: 19
Število ur programa: 40
Program zajema enkraten obisk
parka, ki traja od 3 do 5 ur.
Vadba v adrenalinskem parku
CANNYONING
Lokacija: 1
Število kadra: 1
Število udeležencev: 2
Število ur programa: 6

predstavlja reševanje gibalno
zapletenih nalog na višini 10 m.
Adrenalinski park na Ježici je
drevesni adrenalinski park in ima
trenutno trinajst nalog na višini,
pet nalog namenjenih za vstop in
sestop ter tri posebno zanimive
naloge – skok v prazno, vožnja
po jeklenici in orjaška gugalnica.

toboganih, spuščanje v globine
sotesk.
Svojstven način spoznavanja
lepot, ki jih je narava klesala
tisočletja! Spoznajte jih na
drugačen način.

Hoja po hudourniških potokih,
plavanje v tolmunih barve
smaragda in čistih kot kristal,
premagovanje večjih in manjših
slapov, dričanje po naravnih
POLET Z JADRALNIM PADALOM
V TANDEMU
Lokacija: 1
Število kadra: 1
Število udeležencev: 4
Število ur programa: 4
Tandemski polet z jadralnim
padalom je primeren za vse, ki si
želijo uresničiti največjo
človekovo željo, zmago nad silo
težnosti in polet v modro nebo,
vendar nočete tega storiti sami.
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Tehnični elementi tandemskega
poleta z jadralnim padalom so :
- štart; tek po strmem pobočju
dokler se padalo, ki ga na
začetku razprostremo po
pobočju, ne dvigne nad pilota
in potnika ter ju odlepi od tal in
začne se
- polet, katerega dolžina je
odvisna od vremenskih razmer,
želje potnika in pravil letenja.

4.2. Analiza strukture udeležencev v programih
ŠOU športa v programskem letu 2004/05
4.2.1. Struktura udeležencev v vseh programih
V tem poglavju so predstavljene
analize strukture udeležencev v
vseh programih ŠOU športa v
programskem letu 2004/05 po
spolu, letniku študija in letniku
rojstva.

V programskem letu 2004/2005
se je programov udeležilo 2.684
oseb. Od tega je bilo največ
udeležencev v športnorekreativnih
programih, in sicer 1.116 oz.

Tabela in graf 4.2.1.1.: Število in
delež udeležencev v posameznih
programskih zvrsteh

program

Spodnja tabela in graf prikazujeta
število udeležencev v posameznih
programih v programskem letu
2004/05 ter njihov delež v
celotnem številu udeležencev.

število udeležencev

delež v %

41,6% vseh udeležencev. 929
udeležencev smo zabeležili v
športnoizobraževalnih programih,
medtem ko smo v študentskih
športnih tekmovanjih zabeležili
603 udeležence, od tega je bilo
330 udeležencev v ligaških
tekmovanjih in 273 udeležencev v
državnih in evropskih
univerzitetnih prvenstvih.
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1116
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izobraževanja
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34,6
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C

adrenalinski programi
skupaj
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2.684

1,3
100
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Pregled strukture udeležencev
glede na spol
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
posameznih programih v
programskem letu 2004/05
glede na spol.

Tabela in graf 4.2.1.2.: Število in
delež udeležencev v posameznih
programskih zvrsteh glede na spol

Kot je razvidno iz Grafa 4.2.1.2.,
je kar 60,2% udeležencev
ženskega spola, slabih 40 % pa
moškega. Ženske prevladujejo
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predvsem v športnorekreativnih in
športnoizobraževalnih programih,
saj je v teh programih kar 2-krat
večje število punc kot fantov.
Ravno obratna slika pa je pri
študentskih športnih tekmovanjih,
kjer je število moških izrazito
večje, kar 80,6% fantov je
udeleženih v ligah in 66,2% v
državnih in mednarodnih
tekmovanjih.
moški
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delež v %
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Pregled strukture udeležencev
glede na starost
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
posameznih programih v
programskem letu 2004/05
glede na letnik rojstva.

Tabela in graf 4.2.1.3.: Število in
delež udeležencev programov glede na
letnik rojstva

starost

Največ udeležencev je starih od
19 do 27 let, in sicer kar 73,1%,
kar je zelo pričakovan podatek,
saj so programi namenjeni
predvsem študentski populaciji.
Dijakov, ki

se udeležujejo tovrstnih
programov je manj kot 1%.
Če predpostavimo, da se ankete
brez podatka statistično razvrstijo
v skladu z razporeditvijo tistih, ki
so na vprašanje odgovorili
dobimo nekoliko jasnejšo sliko:
80,8% udeležencev je v starostni
dobi med 19 in 27 letom, 18,4%
udeležencev je starejših od 27 let
in le 0,8% je mlajših od 19 let.

število udeležencev delež v % delež v % (brez D)
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Pregled strukture udeležencev
glede na letnik študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
posameznih programih v
programskem letu 2004/05
glede na letnik študija.
Največ udeležencev (19,2%) v
vseh programih je bilo
absolventov. Takšen rezultat si
lahko razlagamo z dejstvom, da
imajo študenti v absolventskem
statusu več prostega časa, ki ga
lahko izkoristijo za športne
aktivnosti.
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Študentov 1. letnikov je bilo 399
ali 14,9%. Razporeditev
udeležencev študentov 2., 3. in 4.
letnikov je dokaj enakomerna:
študentov 2. letnikov je bilo 344
ali 12,8%, študentov 3. letnikov je
bilo 362 ali 13,5% in študentov
4. letnikov je bilo 349 ali 13%.
Precejšen delež anket je bil
neodgovorjenih (482 ali 18%).

letnik fakultete
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Tabela in graf 4.2.1.4.: Število in
delež udeležencev programov glede na
letnik fakultete

Pregled strukture udeležencev
glede na fakulteto študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
posameznih programih v
programskem letu 2004/05
glede na fakulteto študija.
Fakultete v tabeli so nanizane
naraščajoče po abecednem redu
glede na črko začetnico.
Prikazani so le deleži tistih
fakultet, katerih študentje so tako v
absolutnem številu vseh
udeležencev v programih ŠOU
športa, kot v relativnem številu
udeležencev glede na število vseh
redno vpisanih študentov na
posamezni fakulteti presegli 5%.
Ostali udeleženci so zajeti pod
oznako »druge«.
Primerjava absolutnega števila
udeležencev glede na fakulteto
študija kaže, da se je programov
ŠOU športa udeležilo največ
študentov Filozofske fakultete
(11,5%), Ekonomske fakultete
(8,8%) ter Fakultete za družbene
vede (7,7%). Da so
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prav te fakultete najbolj
zastopane med vsemi udeleženci
je razumljivo, saj so fakultete iz
katerih izhajajo najbolj množične
glede na število vseh vpisanih
študentov.
Če absolutne številke udeležencev
po fakulteti študija primerjamo s
celotnim številom redno vpisanih
študentov na posamezni fakulteti
dobimo bolj uporabne statistične
vrednosti, ki nam povedo kakšen
delež študentov posamezne
fakultete se je udeležil programov
ŠOU športa. Po tem kriteriju so
najbolj zastopani študentje
Akademije za gledališče, radio,
film in televizijo (21,9%), študentje
Fakultete za farmacijo (10,6%) in
študentje Fakultete za šport
(8,7%). Podatek za AGRFT ne
preseneča, saj ta akademija sodi
med tiste izjeme, ki nimajo
organizirane športne dejavnosti
za svoje študente v obliki športne
vzgoje.

Tabela in graf 4.2.1.5.: Število in
delež udeležencev programov glede na
vpisano fakulteto
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4.2.2. Struktura udeležencev v športnorekreativnih programih
V tem poglavju so predstavljene
analize strukture udeležencev v
športnorekreativnih programih
ŠOU športa v programskem letu
2004/05 po zvrsteh programov,
starosti, letniku študija in fakulteti
študija udeležencev.

Pregled strukture udeležencev po
posameznih zvrsteh
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnorekreativnih programih po
posameznih zvrsteh v
programskem letu 2004/05.
Podatki v tabeli so nanizani
naraščajoče po abecednem redu
glede na črko začetnico.
Pregled strukture udeležencev
kaže, da je največ udeležencev v
programih aerobike, in sicer 348
ali 31,2%. Na drugem mestu po

številu udeležencev je program
fitnesa (216 ali 19,4%). Tretji po
vrsti po številu udeležencev je
program plavanja s 124
udeleženci (11,1%). Po deležu še
izstopa program joge (101 ali
9,1%). Deleži udeležbe v ostalih
programih se gibljejo v razponu
med 2% in 5%. S slabim 1%
udeležbe se ponašata le program
standardnih in latinskoameriških
plesov ter program košarke.

Tabela in graf 4.2.2.1.: Število in
delež udeležencev po posameznih
zvrsteh

športna vsebina

število udeležencev

delež v %
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Pregled strukture udeležencev
glede na starost
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnorekreativnih programih v
programskem letu 2004/05 po
starosti. Podatki v tabeli so
nanizani naraščajoče glede na
starostne skupine v katere so
udeleženci uvrščeni.

Tabela in graf 4.2.2.2.: Število in
delež udeležencev športnorekreativnih
programov glede na starost

starost

Največ udeležencev
športnorekreativnih programov je
bilo v starosti med 19 in 27 letom
(72,4%). Mlajših ob 19 let, torej
dijakov, je v programih bilo
zanemarljivih 0,6% udeležencev.

Starejših od 27 let pa je bilo
17,8%. V 102 primerih prijavnic
(9,1%) podatka o starosti
udeleženci niso izpolnili.
Če predpostavimo, da se ankete
brez podatka o starosti statistično
razvrstijo v skladu z razporeditvijo
tistih, ki so na vprašanje
odgovorili dobimo nekoliko
drugačno razporeditev: 79,7%
udeležencev je v starostni dobi
med 19 in 27 letom, 19,6%
udeležencev je starejših od 27 let
in 0,7% je mlajših od 19 let.
Razporeditev je primerljiva z
razporeditvijo v celotni populaciji
udeležencev v vseh programih.
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Pregled strukture udeležencev
glede na letnik študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnorekreativnih programih v
programskem letu 2004/05
glede na letnik študija. Podatki v
tabeli so nanizani naraščajoče
glede na letnik študija.
Največ udeležencev
športnorekreativnih programov je
v času udeležbe v programih bilo
absolventov (232 ali 20,8%).
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Enako zastopanost v programih si
delijo študentje prvih in četrtih
letnikov (151 oziroma 13,5%).
Študentov drugih letnikov je bilo v
programih 12,8% (143), tretjih
letnikov pa 12,5% (140).
Najmanj študentov v programih je
bilo iz petih (2,5%) in šestih
letnikov (0,4%), kar ni
presenetljivo, saj je študijev, ki
trajajo 5 ali 6 let sorazmerno
malo.

Porazdelitev udeležencev glede
na letnik študija kaže, da je
največ udeležencev absolventov.

Tabela in graf 4.2.2.3.: Število in
delež udeležencev športnorekreativnih
programov glede na letnik študija

letnik fakultete

Ta delež je realno bistveno višji,
saj je baza absolventov realno
bistveno manjša od prvih, drugih
in tretjih letnikov. Razlog v tako
visokem deležu absolventov je
najverjetneje v razpoložljivem
času, ki ga le ti imajo na
razpolago. Če upoštevamo
realno velikost baz posameznih
letnikov lahko rečemo, da so za
absolventi najbolj zastopani

število udeležencev

delež v %

študentje 4. letnikov, ki jim sledijo
študentje tretjih, drugih in
nazadnje prvih letnikov. Število
udeležencev študentov prvih
letnikov je absolutno dokaj visoko
a glede na velikost baze skromno;
razlog je najverjetneje v tem, da
ima večina prvih letnikov
organizirano športno vzgojo, kar
višji letniki le redko imajo ter, da
se študentje prvih letnikov zaradi
strahu pred novimi izzivi raje
posvečajo le študiju.
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Pregled strukture udeležencev
glede na fakulteto študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
posameznih programih v
programskem letu 2004/05
glede na fakulteto študija.
Fakultete v tabeli so nanizane
naraščajoče po abecednem redu
glede na črko začetnico.
Prikazani so le deleži tistih
fakultet, katerih študentje so tako v
absolutnem številu vseh
udeležencev v programih ŠOU
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športa kot v relativnem številu
udeležencev glede na število vseh
redno vpisanih študentov na
posamezni fakulteti presegli 3%.
Ostali udeleženci so zajeti pod
oznako »druge«.
Primerjava absolutnega števila
udeležencev glede na fakulteto
študija kaže, da se je programov
ŠOU športa udeležilo največ
študentov Filozofske fakultete

(14,1%), Fakultete za družbene
vede (12%) ter Ekonomske
fakultete (8,5%). Da so prav te
fakultete najbolj zastopane med
vsemi udeleženci je razumljivo, saj
so fakultete iz katerih izhajajo
najbolj množične glede na število
vseh vpisanih študentov.

Tabela in graf 4.2.2.4.: Število in
delež udeležencev športnorekreativnih
programov glede na fakulteto študija

fakulteta

Če absolutne številke udeležencev
po fakulteti študija primerjamo s
celotnim številom redno vpisanih
študentov na posamezni fakulteti

število
udeležencev

delež
v%
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v%

dobimo bolj uporabne statistične
vrednosti, ki nam povedo kakšen
delež študentov posamezne
fakultete se je udeležil programov
ŠOU športa. Po tem kriteriju so
najbolj zastopani študentje
Fakultete za farmacijo (5,6%),
študentje Pravne fakultete (4,4%)
in študentje Akademije za
gledališče, radio, film in televizijo
(3,8%).
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4.2.3. Struktura udeležencev v športnoizobraževalnih programih
V tem poglavju so predstavljene
analize strukture udeležencev v
športnoizobraževalnih programih
ŠOU športa v programskem letu
2004/05 po zvrsteh programov,
starosti, letniku študija in fakulteti
študija udeležencev.
Vseh udeležencev v 34 različnih
športnoizobraževalnih programih
je bilo 929.

Tabela in graf 4.2.3.1.: Število in
delež udeležencev po posameznih
zvrsteh športnoizobraževalnih
programov

športna vsebina

Pregled strukture udeležencev po
posameznih zvrsteh
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnoizobraževalnih programih
po posameznih zvrsteh v
programskem letu 2004/05.
Podatki v tabeli so nanizani
naraščajoče po abecednem redu
glede na črko začetnico.
Največ udeležencev je bilo v
začetnem tečaju standardnih in
latinskoameriških plesov (17,7%
vseh udeležencev) ter v tečaju

število udeležencev

delež v %

salse (14,3%). Sledi tečaj
trebušnih plesov s 5% in tečaja
hip hopa ter capoeire s 4%. Iz
navedenega sledi, da so plesna
izobraževanja med študenti zelo
obiskana in zelo priljubljena.
Tudi tečaj masaže izstopa po
številu udeležencev, saj se je tega
programa udeležilo 77 štuentov,
kar predstavlja 8,3% vseh
udeležencev. Vsi ostali programi
so imeli do 4% udeležbo.
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Pregled strukture udeležencev
glede na starost
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnoizobraževalnih programih
v programskem letu 2004/05 po
starosti. Podatki v tabeli so
nanizani naraščajoče glede na
starostne skupine v katere so
udeleženci uvrščeni.
Največ udeležencev
športnoizobraževalnih programov
je bilo v starosti med 19 in 27
letom (75,8%). Mlajših ob 19 let,
torej dijakov, je v bilo programih
zanemarljivih 1,2% (11)
udeležencev.
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Starejših od 27 let pa je bilo
20,5%. Le v 24 primerih prijavnic
(2,6%) podatka o starosti
udeleženci niso izpolnili.
Če predpostavimo, da se ankete
brez podatka o starosti statistično
razvrstijo v skladu z razporeditvijo
tistih, ki so na vprašanje
odgovorili dobimo nekoliko
drugačno razporeditev: 77,8%
udeležencev je v starostni dobi
med 19 in 27 letom, 21%
udeležencev je starejših od 27 let
in 1,2% je mlajših od 19 let.
Razporeditev je primerljiva z
razporeditvijo v celotni populaciji
udeležencev v vseh programih.

Tabela in graf 4.2.3.2.: Število in
delež udeležencev
športnoizobraževalnih programov glede
na starost
starost
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Pregled strukture udeležencev
glede na letnik študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnoizobraževalnih programih
v programskem letu 2004/05
glede na letnik študija. Podatki v
tabeli so nanizani naraščajoče
glede na letnik študija.
Največ udeležencev v
športnoizobraževalnih programih
je bilo absolventov (178 ali
19,2%).
Nekoliko nižja udeležba je bila s
strani študentov prvih letnikov
(139 ali 15%) Tretje mesto po
številu udeležencev so zasedli
študentje četrtih letnikov z 128
udeleženci (13,8%). Študentov
drugih letnikov je bilo v programih
12,1% (112), tretjih letnikov pa
13,6% (126). Najmanj študentov
v programih je bilo iz petih (3,4%)
in šestih letnikov (1%), kar ni
presenetljivo, saj je študijev, ki
trajajo 5 ali 6 let sorazmerno
malo.
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Porazdelitev udeležencev glede
na letnik študija kaže, da je
največ udeležencev absolventov.
Ta delež je realno bistveno višji,
saj je baza absolventov realno
bistveno manjša od prvih, drugih
in tretjih letnikov. Razlog v tako
visokem deležu absolventov je
najverjetneje v razpoložljivem
času, ki ga le ti imajo na
razpolago. Če upoštevamo
realno velikost baz posameznih
letnikov lahko rečemo, da so za
absolventi najbolj zastopani
študentje 4. letnikov, ki jim sledijo
študentje tretjih, drugih in
nazadnje prvih letnikov. Število
udeležencev študentov prvih
letnikov je absolutno dokaj visoko
a glede na velikost baze skromno;
razlog je najverjetneje v tem, da
se študentje prvih letnikov zaradi
strahu pred novimi izzivi raje
posvečajo le študiju.
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Tabela in graf 4.2.3.3.: Število in
delež udeležencev
športnoizobraževalnih programov glede
na letnik študija

Pregled strukture udeležencev
glede na fakulteto študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnoizobraževalnih programih
v programskem letu 2004/05
glede na fakulteto študija.
Fakultete so v tabeli nanizane
naraščajoče po abecednem redu
glede na črko začetnico.
Prikazani so le deleži tistih
fakultet, katerih študentje so tako v
absolutnem številu vseh
udeležencev v programih ŠOU
šport kot v relativnem številu
udeležencev glede na število vseh
redno vpisanih študentov za
posamezni fakulteti presegli 2,5%.
Ostali udeleženci so zajeti pod
oznako »druge«.
Primerjava absolutnega števila
udeležencev glede na fakulteto
študija kaže, da se je programov
ŠOU šport udeležilo največ
študentov Filozofske fakultete
(13%), Biotehniške fakultete
7,2%) ter Ekonomske fakultete
(7,1%).
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Da so prav te fakultete najbolj
zastopane med vsemi udeleženci
je razumljivo, saj so fakultete iz
katerih izhajajo najbolj množične
glede na število vseh vpisanih
študentov.
Če absolutne številke udeležencev
po fakulteti študija primerjamo s
celotnim številom redno vpisanih
študentov na posamezni fakulteti
dobimo bolj uporabne statistične
vrednosti, ki nam povedo kakšen
delež študentov posamezne
fakultete se je udeležil programov
ŠOU športa. Po tem kriteriju so
najbolj zastopani študentje Pravne
fakultete (2,9%), študentje
Medicinske fakultete (2,8%) ter
študentje Akademije za likovne
umetnosti (4,4%).
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Tabela in graf 4.2.3.4.: Število in
delež udeležencev
športnoizobraževalnih programov glede
na fakulteto študija
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4.2.4. Struktura udeležencev v programih športnih tekmovanj
V tem poglavju so predstavljene
analize strukture udeležencev v
programih študentskih športnih
tekmovanj v programskem letu
2004/05 po zvrsteh programov,
starosti, letniku študija in fakulteti
študija udeležencev.
Vseh udeležencev v 16 različnih
tekmovalnih programih je bilo
603.

Tabela in graf 4.2.4.1.: Število in
delež udeležencev po posameznih
zvrsteh športnih tekmovanj

športna vsebina

Pregled strukture udeležencev po
posameznih zvrsteh
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
študentskih športnih tekmovanjih
po posameznih zvrsteh v
programskem letu 2004/05.
Podatki v tabeli so nanizani po
zaporedju: študentska ligaška
tekmovanja, državna univerzitetna
prvenstva in evropska
univerzitetna prvenstva.
Pri tekmovanjih je glede na
naravo tekmovanja najbolj
obiskan program študentske
malonogometne lige (38%
udeležencev vseh tekmovanj) in

število udeležencev

delež v %

program študentske odbojkarske
lige (16,8%). Glede na ostala
tekmovanja izstopata tudi
Državno univerzitetno prvenstvo v
alpskem smučanju (9,8%) in
Državno univerzitetno prvenstvo v
jadranju (8,3%). Nato sledita še
Državni univerzitetni prvenstvi v
košarki in odbojki na mivki s 4%
udeležbo. Ostala Državna in
Evropska univerzitetna prvenstva
imajo udeležbo nižjo od 4%
glede na celotno udeležbo v
tekmovanjih v programskem letu
2004/2005.
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Pregled strukture udeležencev
glede na starost
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnotekmovanih programih v
programskem letu 2004/05 po
starosti. Podatki v tabeli so
nanizani naraščajoče glede na
starostne skupine v katere so
udeleženci uvrščeni.
Največ udeležencev športnih
tekmovanj je bilo v starosti med
19 in 27 letom (70,3%). Mlajših
ob 19 let, torej dijakov, je bilo v
programih zanemarljivih 0,3% (2)
udeležencev.
Starejših od 27 let pa je bilo
8,6%.

starost

V 125 primerih prijavnic (20,8%)
podatka o starosti udeleženci niso
izpolnili.
Če predpostavimo, da se ankete
brez podatka o starosti statistično
razvrstijo v skladu z razporeditvijo
tistih, ki so na vprašanje
odgovorili dobimo nekoliko
drugačno razporeditev: 88,7%
udeležencev je v starostni dobi
med 19 in 27 letom, 10,9%
udeležencev je starejših od 27 let
in 0,4% je mlajših od 19 let.
Razporeditev je primerljiva z
razporeditvijo v celotni populaciji
udeležencev v vseh programih.
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Tabela in graf 4.2.4.2.: Število in
delež udeležencev v športnotekmovalnih
programih glede na starost

Pregled strukture udeležencev
glede na letnik študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
športnih tekmovanjih v
programskem letu 2004/05
glede na letnik študija. Podatki v
tabeli so nanizani naraščajoče
glede na letnik študija.
Največ udeležencev v športnih
tekmovanjih je bilo študentov prvih
letnikov (108 ali 17,9%).
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Nekoliko nižja udeležba je bila s
strani absolventov (99 ali 16,4%)
Tretje mesto po številu
udeležencev so zasedli študentje
tretjih letnikov z 89 udeleženci
(4,8%). Študentov drugih letnikov
je bilo v programih 14,5% (88),
četrtih letnikov pa 10,6% (64).
Najmanj študentov v programih je
bilo iz petih (1,8%) in šestih
letnikov (0,2%).

Tabela in graf 4.2.4.3.: Število in
delež udeležencev športnotekmovalnih
programov glede na letnik študija

letnik fakultete

Porazdelitev udeležencev glede
na letnik študija kaže, da je
največ udeležencev prvih letnikov
in absolventov, kar je dokaj

število udeležencev

delež v %

različno od porazdelitve pri
športnorekreativnih in
športnoizobraževalnih programih.
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Pregled strukture udeležencev
glede na fakulteto študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
programih športnih tekmovanj v
programskem letu 2004/05
glede na fakulteto študija.
Fakultete so v tabeli nanizane
naraščajoče po abecednem redu
glede na črko začetnico.
Prikazani so le deleži tistih
fakultet, katerih študentje so tako v
absolutnem številu vseh
udeležencev v programih ŠOU
šport kot v relativnem številu
udeležencev glede na število vseh
redno vpisanih študentov za
posamezni fakulteti presegli 2,5%.
Ostali udeleženci so zajeti pod
oznako »druge«.
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Primerjava absolutnega števila
udeležencev glede na fakulteto
študija kaže, da se je programov
ŠOU športa udeležilo največ
študentov Ekonomske fakultete
(11,6%), Fakultete za šport
(11,3%) ter Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo (8,8%).
Da je Ekonomska fakulteta najbolj
zastopana med vsemi udeleženci
je razumljivo, saj je fakulteta z
največjim številom vpisanih
študentov. Prav tako je
razumljivo, da so v velikem številu
zastopani študentje Fakultete za
šport, saj je tekmovanje del
njihovega študijskega
vsakdanjika. Preseneča pa visoka
udeležba s strani študentov
Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo.

Če absolutne številke udeležencev
po fakulteti študija primerjamo s
celotnim številom redno vpisanih
študentov na posamezni fakulteti
dobimo bolj uporabne statistične
vrednosti, ki nam povedo kakšen
delež študentov posamezne
fakultete se je udeležil programov
ŠOU športa. Po tem kriteriju so
najbolj zastopani študentje
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število
udeležencev

delež
v%

Akademije za gledališče, radio,
film in televizijo (17,1%), študentje
Fakultete za šport (7,2%) ter
študentje Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo
(3,2%).

Tabela in graf 4.2.4.4.: Število in
delež udeležencev športnotekmovalnih
programov glede na fakulteto študija
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4.2.5. Struktura udeležencev projekta Majske igre 2005
V tem poglavju so predstavljene
analize strukture udeležencev
projekta Majske igre 2005 po
zvrsteh programov, starosti, letniku
študija in fakulteti študija
udeležencev.
Vseh udeležencev v 42 različnih
programih je bilo 2.494.

športna vsebina

Pregled strukture udeležencev po
posameznih zvrsteh
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
projektu Majske igre 2005 po
posameznih zvrsteh. Podatki v
tabeli so nanizani po abecednem
vrstnem redu začetnice
posamezne dejavnosti.

število udeležencev

delež v %

Najbolj množično obiskano je
bilo tekmovanje v malem
nogometu (336 ali 13,5%). Sledi
mu program košarka s 147
udeleženci (5,9%) in program
maraton s 145 udeleženci
(5,8%).
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število udeležencev

delež v %
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Tabela in graf 4.2.5.1.: Število in
delež udeležencev Majskih iger po
posameznih športnih zvrsteh

Pregled strukture udeležencev
glede na starost
Spodnja tabela prikazuje število
in delež udeležencev po spolu.
Tako kot pri študentskih športnih
tekmovanjih je tudi pri Majskih
igrah prevladujoča moška
populacija (76,3%), iz česar

spol

Število udeležencev

delež v %
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99

4,3

lahko sklepamo, da je pri fantih
veliko bolj prisoten tekmovalni
duh kot pri dekletih, katerih
udeležba na Majskih igrah je bila
slabih 23%.

1

Tabela in graf 4.2.5.2.: Število in
delež udeležencev Majskih iger po spolu
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Pregled strukture udeležencev
glede na starost
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
programih Majske igre 2005 po
starosti. Podatki v tabeli so
nanizani naraščajoče glede na
starostne skupine v katere so
udeleženci uvrščeni.

Tabela in graf 4.2.5.3.: Število in
delež udeležencev Majskih iger glede
na starost

starost

Največ udeležencev Majskih iger
je bilo v starosti med 19 in 27
letom (67%). Mlajših ob 19 let,
torej dijakov, je v bilo programih
zanemarljivih 0,8% (20)
udeležencev.
Starejših od 27 let pa je bilo
4,5%.

V 691 primerih prijavnic (27,7%)
podatka o starosti udeleženci niso
izpolnili.
Če predpostavimo, da se ankete
brez podatka o starosti statistično
razvrstijo v skladu z razporeditvijo
tistih, ki so na vprašanje
odgovorili dobimo nekoliko
drugačno razporeditev: 92,7%
udeležencev je v starostni dobi
med 19 in 27 letom, 6,2%
udeležencev je starejših od 27 let
in 1,1% je mlajših od 19 let.
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Pregled strukture udeležencev
glede na letnik študija
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev v
programih Majske igre 2005
glede na letnik študija. Podatki v
tabeli so nanizani naraščajoče
glede na letnik študija.
Največ udeležencev v vsebinah
Majskih iger je bilo absolventov
(493 ali 19,8%).
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Nekoliko nižja udeležba je bila s
strani študentov prvih letnikov
(457 ali 18,3%). Tretje mesto po
številu udeležencev so zasedli
študentje drugih letnikov z 377
udeleženci (15,1%). Študentov
tretjih letnikov je bilo v programih
14,8% (368), četrtih letnikov pa
10,1% (251). Najmanj študentov
v programih je bilo iz petih (0,8%)
in šestih letnikov (0,1%).

letnik fakultete
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Tabela in graf 4.2.5.3.: Število in
delež udeležencev Majskih iger glede
na letnik študija

2492

Pregled strukture udeležencev
glede na fakulteto študija
Tabela in graf 4.2.5.4. prikazujeta
število in delež udeležencev v
programih Majskih iger 2005
glede na fakulteto študija.
Fakultete v tabeli so nanizane
naraščajoče po abecednem redu
glede na črko začetnico.
Prikazani so le deleži tistih
fakultet, katerih študentje so tako v
absolutnem številu vseh
udeležencev v programih Majskih
iger 2005, kot v relativnem številu
udeležencev glede na število vseh
redno vpisanih študentov za
posamezno fakulteto presegli
2,5%. Ostali udeleženci so zajeti
pod oznako »druge«.
Primerjava absolutnega števila
udeležencev glede na fakulteto
študija kaže, da se je programov
Majskih iger udeležilo največ
študentov Fakultete za šport
(9,1%), Ekonomske fakultete
(8,7%) ter Fakultete za
elektrotehniko (7,1%).
Da je Fakulteta za šport najbolj
zastopana med vsemi udeleženci
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je razumljivo, ker je tekmovanje
del njihovega študijskega
vsakdana. Študentje Ekonomske
fakultete prav tako predstavljajo
zajeten deleže udeležencev.
Razlog je v tem, da je Ekonomska
fakulteta največja fakulteta glede
na absolutno število vpisanih
študentov. Preseneča pa visoka
udeležba s strani študentov
Fakultete za elektrotehniko.
Če absolutne številke udeležencev
po fakulteti študija primerjamo s
celotnim številom redno vpisanih
študentov na posamezni fakulteti
dobimo bolj uporabne statistične
vrednosti, ki nam povedo kakšen
delež študentov posamezne
fakultete se je udeležil programov
Majskih iger 2005. Po tem
kriteriju so prav tako najbolj
zastopani študentje Fakultete za
šport z neverjetnimi 24,3% v
celotnem številu redno vpisanih
študentov, študentje Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo (9,5%)
in študentje Fakultete za
računalništvo in informatiko
(9,1%).
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Tabela in graf 4.2.5.4.: Število in
delež udeležencev programov Majskih
iger 2005 glede na fakulteto študija
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4.2.6. Struktura udeležencev projekta Teden športa za mlade
V tem poglavju je predstavljena
analiza strukture udeležencev
projekta Teden športa za mlade
po zvrsteh programov, ki so se jih
študentje udeležili.
Študentje so se lahko udeležili 20
brezplačnih delavnic v 13
različnih športnih disciplinah.

športna vsebina

Pregled strukture udeležencev po
posameznih zvrsteh
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število in delež udeležencev
delavnic glede na posamezno
športno zvrst.
Podatki v tabeli so nanizani po
abecednem vrstnem redu
začetnice posamezne dejavnosti.

število udeležencev

delež v %

Najbolj množično obiskane
delavnice so bile delavnice
aerobik, ki se jih je udeležilo 232
udeležencev (28,6%). Sledijo jim
delavnice hip hopa, katerih se je
udeležilo 112 udeležencev
(13,8%). Na tretjem mestu je
delavnica jazz baleta s 70
udeleženci (8,6%).
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Tabela in graf 4.2.6.1.: Število in
delež udeležencev projekta Teden športa
za mlade po posameznih športnih zvrsteh
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4.3. Primerjava števila udeležencev in programov med
programskima letoma 2003/04 in 2004/05
4.3.1. Primerjava med športnorekreativnimi programi
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število udeležencev v
športnorekreativnih programih v
programskem letu 2003/04 ter v
letu 2004/05 ter spremembo
števila udeležencev v odstotkih.
Podatki so nanizani v abecednem
vrstnem redu glede na začetnico
programa.

V programskem letu 2004/05 je
bilo razpisanih 14 različnih
športnorekreativnih programov,
kar je 1 več kot leto poprej.
Vseh udeležencev je bilo 1.116,
kar je 160 ali 16% več, kot v
programskem letu 2003/04.

V programskem letu 2004/05 je
bilo razpisanih 14 športnorekreativnih programov, kar je za
en program več kot leto prej. Od
tega so bili 3 novi programi (hip
hop, pilates ter standardno in
latinskoameriški plesi), 2
programa pa smo zaradi
premajhnega interesa opustili
(odbojka, badminton).

Tabela in graf 4.3.1.: Število in
delež udeležencev v posameznih
športnorekreativnih programih
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V vodenih športnorekreativnih
programih je bilo v sezoni
2004/05 vpisanih 1.116
udeležencev, kar je 16,7 % več
kot v predhodnem programskem
letu.
Največji porast udeležbe smo
zabeležili v programu fitnes
(83%) in pri programu tai chi
chuan (41 %). Največji upad
udeležbe je zaznati pri programu
boksa, saj smo v programskem
letu 2004/05 razpisali samo
nadaljevalno skupino, za
začetnike pa smo razpisali tečaje
boksa. Udeležba pri ostalih
programih se glede na
predhodno leto ni bistveno
spremenila.
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4.3.2. Primerjava med športnoizobraževalnimi programi
V programskem letu 2004/05 je
bilo razpisanih 39 različnih
športnoizobraževalnih
programov, kar je 11 ali 58% več
kot leto poprej.
Vseh udeležencev je bilo 929, kar
je 209 ali 29% več, kot v
programskem letu 2003/04.

Skupno število udeležencev v
športnoizobraževalnih programih
se je med programskima letoma
povečalo za 209 udeležencev
oziroma za 29%.
V programskem letu 2004/05 je
bilo razpisanih 33 različnih
programov ali 11 (58% )več, kot
leto poprej: začetni tečaj boksa,
začetni in nadaljevalni tečaj
capoeire, začetni tečaj hip hopa,
začetni tečaj joge, začetni tečaj
swinga, tečaj sodobnih plesov,
tečaj sproščanja, začetni tečaj
trebušnih plesov, šolo teka ter
izobraževanje za pridobitev
licence vaditelj aerobike.
Zaradi premajhnega zanimanja
pa smo dva programa (afriški
plesi in plavanje) opustili.
Največji porast udeležbe je
zaznati pri tečajih golfa in
karateja, in sicer za več kot
300%. Za več kot 100% se je
povečala udeležba pri tečaju
salse, kar pa je bilo pričakovano,
saj je ta zvrst plesa na splošno
veljala za hit leta.
Povečano udeležbo smo
zabeležili tudi pri tečajih jahanja,
kickboxinga, standardnih in
latinskoameriških plesih, sabljanju,
tenisu in učitelju smučanja.
Znaten padec udeležbe smo
zaznali pri športnem
usposabljanju za pridobitev
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naziva vaditelj plavanja (skoraj
80% ) in športnih tečajih
orientalskih plesov. Vzrok za
takšen padec pri tečajih
orientalskih plesov je v opustitvi
programa v mesecu februarju
2005. Namesto orientalskih
plesov smo začeli z izvajanjem
tečajev trebušnih plesov, ki pa so
v statistiki udeležbe vodeni kot
nov program.
Padec števila udeležencev v
nadaljevalnih tečajih standardnih
in latinskoameriških plesih je
posledica manj razpisanih tečajih:
v programskem letu 2003/04 so
bili razpisani in izvedeni štirje
tečaji, v programskem letu
2004/05 pa le dva.
Kot smo že omenili, je bilo v
programskem letu 2004/2005
izvedenih kar nekaj novih
športnoizobraževalnih
programov, pri katerih je bil zelo
dober odziv. To drži predvsem za
plesne zvrsti zaradi česar lahko
sklepamo, da so plesi v zadnjem
obdobju med študenti zelo
popularni.
Poleg tega sta veliko zanimanje
požela tudi tečaja joge in
sproščanja, kar govori v prid
dejstvu, da se vse več študentov
oziroma mladih odloča za
najrazličnejše oblike sproščanja
med napornim študijskim
obdobjem.

Spodnja tabela in graf prikazujeta
število udeležencev v
športnoizobraževalnh programih
v programskem letu 2003/04 ter
v letu 2004/05 ter spremembo

Tabela in graf 4.3.2.: Število in
delež udeležencev v posameznih
športnoizobraževalnih programih

program
A

število
udeležencev
2003/04
B

število
udeležencev
2004/05
C

števila udeležencev v odstotkih.
Podatki so nanizani po
abecednem vrstnem redu glede
na začetnico programa.
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4.3.3. Primerjava med programi študentskih tekmovanj

V programskem letu 2004/05 je
bilo razpisanih 16 različnih
programov študentskih tekmovanj:
2 ligaški študentski tekmovanji, 11
državnih univerzitetnih prvenstev
in 3 evropska univerzitetna
prvenstva.
Vseh udeležencev študentskih
tekmovanj je bilo 603, kar je 151
ali 20% manj, kot v programskem
letu 2003/04.

V programskem letu 2004/05 je
bilo razpisanih 21 različnih
programov študentskih tekmovanj.
Dve študentski ligaški tekmovanji
(študentsko malonogometno ligo
in študentsko odbojkarsko ligo) je
ŠOU šport izvedel v sodelovanju
z Univerzitetno športno zvezo
Ljubljana. Udeležencev v obeh
ligaških tekmovanjih je bilo 330,
kar je 98 manj kot leto poprej.
Tri državna univerzitetna
prvenstva je ŠOU šport izvedel v
sodelovanju z Univerzitetno
športno zvezo Ljubljana, na osem
državnih univerzitetnih prvenstev,
ki jih je organizirala Slovenska
univerzitetna športna zveza, pa je
ŠOU šport v sodelovanju z
Univerzitetno športno zvezo
Ljubljana pošiljal študente. Vseh
udeležencev v DUP, ki jih je ŠOU
šport izvedel je bilo 131. 100
študentov pa smo poslali na
državna univerzitetna prvenstva,
ki so jih izvedle druge
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organizacijske oblike Slovenske
univerzitetne športne zveze.
ŠOU šport je v sodelovanju z
Univerzitetno športno zvezo
Ljubljana omogočil priprave in
udeležbo 42 študentk in študentov
na evropskih univerzitetnih
prvenstvih, kar je za 26 študentov
manj, kot v prejšnjem letu.
Vzrok za zmanjšanje števila
udeležencev gre pripisati dejstvu,
da v programskem letu 2004/05
nismo organizirali Državnega
univerzitetnega prvenstva v
orientacijskem teku in da nismo
poslali nobenega udeleženca na
evropski univerzitetni prvenstvi v
badmintonu in tenisu. Prav tako na
sporedu ni bilo svetovnih
študentskih prvenstev.

Tabela in graf 4.3.3.: Število in
delež udeležencev v posameznih
programskih zvrsteh študentskih
tekmovanj

Spodnja tabela in graf prikazujeta
število udeležencev v programih

program
A

študentskih tekmovanj po
posameznih tekmovanjih v
programskem letu 2003/04 ter v
letu 2004/05 ter spremembo
števila udeležencev v odstotkih.
Podatki v tabeli so nanizani glede
na zvrst programa po zaporedju

število
udeležencev
2003/04
B

število
udeležencev
2004/05
C

študentska ligaška tekmovanja,
državna univerzitetna prvenstva,
evropska univerzitetna prvenstva
in svetovna študentska prvenstva.
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4.3.4. Primerjava med programi množičnih prireditev
V programskem letu 2004/05 je
ŠOU šport izvedel ali sodeloval
pri izvedbi štirih množičnih
športnorekreativnih in
športnotekmovalnih prireditvah.
Teh prireditev se je udeležilo
4.406 udeležencev, kar je 1.225
udeležencev ali 21,8% manj kot
leto poprej.

Tabela in graf 4.3.4.: Število in
delež udeležencev v posameznih
množičnih prireditvah

program
A

V programskem letu 2004/05
smo kot novost izvedli prireditev
Teden športa za mlade, na kateri
smo zabeležili 812 udeležencev.
Udeležba na Študentskem teku na
grad se je v programskem letu
2004/05 v primerjavi s
programskim letom 2003/05
zelo zmanjšala, in sicer za dobrih
46 %. Vzrok za tako slabo
udeležbo je bilo zelo slabo
vreme.
Ravno tako beležimo padec pri
udeležbi na Majskih igrah (za
37,4%), vendar moramo tukaj
opozoriti na spremembo načina
vodenja statistike udeležencev v
letu 2004/05, saj smo v letu
2003/2004 pri številu
udeležencev Majskih iger
upoštevali tako aktivne kot
pasivne udeležence. Če bi
primerjali le aktivne udeležence

število
udeležencev
2003/04
B

število
udeležencev
2004/05
C

projekta Majske igre 2004 bi bila
slika drugačna: v letu 2004 je
bilo 3.981aktivnih udeležencev,
kar pomeni, da se je na Majskih
igrah 2005 število udeležencev
povečalo za 425 ali 10,6%.
Na Študentski areni smo
zabeležili porast udeležbe za kar
71,1%, kar gre pripisati predvsem
predstavitvi zelo zanimivih
športnih vsebin, tako na
delavnicah kot na ploščadi
Študentske arene (delavnice
golfa, baseballa, capoeire, jazz
baleta, hip hopa, salse itd.).
Spodnja tabela in graf prikazujeta
število udeležencev v programih
množičnih prireditev po
posameznih prireditvah v
programskem letu 2003/04 in v
letu 2004/05 ter spremembo
števila udeležencev v odstotkih.
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4.4. Evalvacija programov ŠOU športa
ŠOU šport teži k poslovni
odličnosti. Željam in potrebam
najpomembnejših deležnikov se
prilagajamo le s sistematičnim in
učinkovitim sistemom
samoevalvacije. Evalvacija
programov temelji na analizi
zbranih podatkov z anketiranjem
udeležencev v programih ŠOU
športa in na analizi prijavnic v
programe ŠOU športa.
Tako zbrani in obdelani podatki
so nam pomagali pri oceni
obstoječih programov, pri
uvajanju novih programov, pri
načrtovanju virov in načinov
obveščanja o programih.
Ocena udeležencev naših
programov narekuje, kaj izboljšati
v naslednjem letu, katere
programe razširiti, kakšni in kateri
vaditelji so jim všeč, katere
lokacije so najbolje ocenjene, ob
katerih urah se najraje odločajo
za vadbo.

Metodologija anketiranja
Evalvacija programov temelji na
analizi podatkov/ocen
posredovanih s strani udeležencev
v programih ŠOU športa preko
anketnih vprašalnikov.
Anketiranje poteka med ali
neposredno po izvedbi
posameznega programa/vsebine.
Anketiranje opravi predstavnik
ŠOU športa. Podatki iz anketnih
vprašalnikov se analizirajo
globalno in lokalno, kar pomeni,
da se določene spremenljivke
oziroma ugotovitve povezane z
njo ponazorijo tako na ravni
celotnega vzorca oziroma
populacije kot tudi na nivoju
posamezne panoge in/ali
posameznega konkretnega
programa.
Na ta način pridobimo pregled
celotnega odnosa udeležencev
do programov ŠOU športa kot
povprečje ocen vseh programov.
Povprečja nam povedo, kakšen je
povprečen odnos udeležencev do
vseh programov/vsebin ŠOU
športa. Pregled, ki ga pridobimo
na vzorcu udeležencev konkretne
posamezne vsebine/programa
ŠOU športa, nam pomaga pri
evalvaciji konkretne vsebine in
konkretnega vaditelja te vsebine.
Vzorec
Z anketiranjem nismo mogli zajeti
vseh udeležencev v programih,
ker udeležba v programih, zlasti
celoletnih, ni 100%. Pri odločitvi,
kdaj anketirati, se poskušamo
odločati za najprimernejši
trenutek. Težimo k temu, da bi v
postopek anketiranja bilo zajetih
čim več udeležencev v programu,
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in da bi anketiranje izvedli čim
pozneje s stališča trajanja
programa/vsebine.
Ker so anketiranja
nenapovedana, ne vplivajo ne na
siceršnje vedenje/odnos
vaditeljev programov do
udeležencev kot tudi ne na odnos
udeležencev do programa in
vaditelja programa.
Letošnje anketiranje smo izvajali
meseca aprila in maja. Vzorec je
štel 689 anketirancev. Vzorec je
statistično relevanten, saj
predstavlja 8,8 % vseh
udeležencev v programih v
programskem letu 2004/2005
(vseh udeležencev v programih je
bilo 7.814).
Opažamo, da je število
izpolnjenih anketnih vprašalnikov
glede na število vseh udeležencev
manjše od lanskega leta, kar gre
pripisati napačno izbranemu času
anketiranja, saj je udeležba v
športnorekreativnih programih v
obdobju april–maj zelo nizka. V
naslednjem letu je potrebno
narediti statistični pregled
udeležbe po mesecih in
anketiranje izvajati takrat, ko je
obisk največji (najbolj obiskan
mesec v drugem semestru).
Vsebina anketnih vprašalnikov
Anketni vprašalniki so nekoliko
prilagojeni glede na naravo
vsebine oziroma programa. To
pomeni, da smo za anketiranje
uporabili tri različice anketnih
vprašalnikov, ki upoštevajo razliko
med vodenimi
športnorekreativnimi programi,
športnoizobraževalnimi programi
in športnimi tekmovanji (priloga).

4.4.1. Primeri anketnih vprašalnikov
Slika 4.4.1.1.: Primerek ankete o
športnorekreativnih programih

Slika 4.4.1.2.: Primerek ankete o
športnoizobraževalnih programih
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Slika 4.4.1.3.: Primerek ankete o
športnotekmovalnih programih
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4.4.1. Analiza vprašanja
»Razlog zaradi katerega si se prijavil/a v program«
Pri anketiranih udeležencih v
športnorekreativnih programih je
vrstni red razlogov za udeležbo
precej drugačen. Prvo mesto si
delita dva razloga: ugodna cena
vadbe in gibanje ter zdrav način
življenja (vsak po 31,5 %). Na
Graf 4.4.1.1.: Razlog za
udeležbo v športnorekreativnih
programih

tretjem mestu navajajo druženje s
prijatelji (15,1 %), skoraj
izenačena pa sta si razloga na
zadnjih dveh mestih: dobre
izkušnje s ŠOU športom (10%) in
spoznavanje novih športov (9,9
%).

ugodna cena vadbe
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gibanje, zdrav način življenja

31,5%
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drugo
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Anketiranci v
športnoizobraževalnih programih
so kot najbolj pogost razlog za
udeležbo v programih izbrali
spoznavanje novih športov (27
%). Kot drugi razlog je gibanje in
zabava (21,7 %). Na tretjem
Graf 4.4.1.2.: Razlog za
udeležbo v
športnoizobraževalnih
programih

20,0%

25,0%

30,0%

mestu kot razlog nastopa ugodna
cena (21,1 %). Dobre izkušnje s
ŠOU športom so razlog, ki ga
anketiranci najbolj redko
izpostavijo (3,7 %).
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Pri udeležencih v športnih
tekmovanjih kot najpogostejši
razlog nastopa želja po igri in
tekmi (33,1 %), kar je razumljivo.
Na drugem mestu je gibanje in
zabava (27,7 %). Kot tretji razlog
se pojavlja druženje s prijatelji
Graf 4.4.1.3.: Razlog za
udeležbo v programih športnih
tekmovanj

(21,8 %). Lepe nagrade so razlog
za udeležbo v 13,9 % primerih.
Dobre izkušnje s ŠOU športom pri
anketirancih v športnih
tekmovanjih pa so zanemarljivega
pomena (3,5 %).
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4.4.2. Analiza vprašanj o oceni kakovosti programa
Kot tretje vprašanje na anketnem
vprašalniku se pojavlja vprašanje
o kakovosti ponujenega
programa.

% primerih ocenjujejo kakovost
programov za primerno. Da je
kakovost programov premajhna,
meni 6,8 % anketiranih
udeležencev oziroma 3,7 %
anketiranih udeležencev meni, da
je kakovost programov prevelika.

Analiza celotnega vzorca je
pokazala, da udeleženci v 89,5
Graf 4.4.2.1.: Ocena
kakovosti vseh programov
odlična
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Pregled analize ocene kakovosti
športnorekreativnih programov
kaže, da je 93,5 % anketiranih
udeležencev ocenilo kakovost
izvedbe za primerno. Kot
Graf 4.4.2.2.: Ocena
kakovosti športnorekreativnih
programov
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70,0%

kakovostno neprimerne programe
je ocenilo 7,5 % anketiranih
udeležencev športnorekreativnih
programov.
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Če pogledamo analizo
doživljanja kakovosti programov
ločeno po vsebinah, ugotovimo,
da so udeleženci v
športnoizobraževalnih programih
skoraj v celoti (96,9 %)
Graf 4.4.2.3.: Ocena
kakovosti športnoizobraževalnih
programov

zadovoljni s kakovostjo, saj jo
ocenjujejo s primerno. Le 3,1 %
anketiranih je ocenila, da je
kakovost športnoizobraževalnih
programov premajhna.
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brez odgovora
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Anketirani udeleženci športnih
tekmovanj v 78,9 % primerih
ocenjujejo, da je kakovost
primerna. Za premajhno jo

60,0%
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ocenjuje 9,9 % anketiranih
udeležencev, za previsoko
kakovost pa 11,2 % anketiranih.

Graf 4.4.2.4.: Ocena
kakovosti študentskih tekmovanj
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4.4.3. Analiza vprašanja
»Katerih športnih programov bi se še udeležil/a?«
Podatki v spodnji tabeli so
razvrščeni po padajočem vrstnem
redu glede na delež posamezne
zvrsti. Programi, ki so dobili
podporo manj kot 2,5% vseh
anketiranih so zajeti v enotnem
deležu – ostali programi.

Tabela in graf 4.4.3.1.: Želje
udeležencev v programih športnih
tekmovanj

športna vsebina

tekmovalci izpostavili željo
predvsem po ekipnih športih
(športi z žogo): košarka 11,3 %,
nogomet 9,7 %, odbojka na mivki
6,3 %, rokomet 4,9 %, prav tako
pa so udeleženci športnih
tekmovanj na zelo visoko tretje
mesto s 7,7 % postavili tek.

Pri željah udeležencev programov
opazimo razliko predvsem v
dveh ciljnih skupinah (tekmovalci
in 'netekmovalci'), in sicer so

število udeležencev

delež v %
11,3

košarka

1

16

11,3

1

nogomet

2

14

9,7

2

tek

3

11

7,7

3

beach volley

4

9

6,3

4

rokomet

5

7

4,9

5

namizni tenis

6

6

4,2

6

odbojka

7

5

3,5

7

igre brez meja

8

4

2,8

8

2,8

paintball

9

4

2,8

9

2,8

plavanje

10

4

2,8

10

2,8

ostali progami
skupaj

11

62

43,4

142

100,0

V drugo skupino spadajo
'netekmovalci', udeleženci
športnorekreativnih in
športnoizobraževalnih
programov.
Najbolj si želijo udeležbe v
programih masaže, najrazličnejših
plesov, plazanja, tenisa, aerobike
itd.
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9,7
7,7
6,3
4,9
4,2
3,5

0

%
5

10

15

Udeleženci športnorekreativnih
programov si najbolj želijo
udeležbe v programih plesa
(14,7%) in masaže (11,6%). Še
posebej je izpostavljen program
standardni in latinskoameriški
plesi s 7,5%.

Tabela in graf 4.4.3.2.: Želje
udeležencev v športnorekreativnih
programih

športna vsebina

število udeležencev

delež v %

ples

1

43

14,7

1

masaža

2

34

11,6

2

st-la plesi

3

22

7,5

3

joga

4

16

5,5

4

5,5

potapljanje

5

16

5,5

5

5,5

orientalski plesi

6

12

4,1

6

4,1

plezanje

7

12

4,1

7

4,1

aerobika

8

10

3,4

8

3,4

salsa

9

10

3,4

9

3,4

jahanje

10

8

2,7

10

ostali programi

11

110

36,3

293

100,0

skupaj

Tabela in graf 4.4.3.3.: Želje
udeležencev v športnoizobraželavnih
programih

športna vsebina

Udeleženci športnoizobraževalnih
programov si najbolj želijo
udeležbe v programih joge

število udeležencev

delež v %

14,7
11,6
7,5

2,7
0

%
5

10

(7,9%), plesa (7,5%) in aerobike
(5,9%).

joga

1

20

7,9

1

ples

2

19

7,5

2

aerobika

3

15

5,9

3

tenis

4

13

5,2

4

plavanje

5

12

4,8

5

jazz balet

6

11

4,4

6

4,4

salsa

7

11

4,4

7

4,4

pilates

8

10

3,9

8

hip hop

9

9

3,6

9

3,6

tae bo

10

9

3,6

10

3,6

plezanje

11

7

2,8

11

2,8

rolanje

12

7

2,8

12

2,8

smučanje

13

7

2,8

13

2,8

ostali programi

14

102

40,8

252

100,0

skupaj
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4.5. Pregled učinkovitosti promocijskih kanalov ŠOU
športa v programskem letu 2004/2005
Na ŠOU športu zelo veliko
pozornost posvečamo razvoju
najbolj ustreznih komunikacijskoinformacijskim kanalov. Da bi
lahko še bolje dosegli naše stalne
in potencialne udeležence, vsako
leto opravimo analizo odzivnosti
na uporabljene komunikacijskoinformacijske poti.

1. Rezultati analize vprašanja
»Kako si izvedel za
program?«

Odzivnost naših uporabnikov
merimo na različne načine:

programih rekreacije,
izobraževanj, tekmovanj in
nekaterih tekmovanj v okviru
majskih iger,

1. preko vprašanja »Kako si
izvedel za program?«, ki se
nahaja na prijavnici, ki jo
izpolnijo vsi udeleženci v
programih rekreacije,
izobraževanj in tekmovanj,

3. preko anketnega vprašalnika,
ki je bil 3 mesece objavljen na
našem spletnem portalu
www.sousport.si.

2. preko vprašanja »Kako
pogosto obiskuješ našo
spletno stran?«, ki se nahaja
na anketnem vprašalniku, ki
ga izpolnijo udeleženci v

V nadaljevanju so prikazani
rezultati evalvacije zgoraj naštetih
orodij za programsko leto
2004/2005.

Kot lahko vidimo iz tabele, je
večina udeležencev za naše
programe izvedela od prijatelja,
soseda ali znanca, in sicer kar
31,3 % vseh vprašanih. Tako
lahko sklepamo, da je promocija
od ust do ust zelo učinkovit
promocijski kanal.

prepoznavnosti in uporabnosti
spletnega portala
www.sousport.si.

Dobrih 23 % vseh vprašanih je za
naše programe izvedelo prek
interneta, kar govori v prid dobri

Tiskani mediji, kot so plakati in
brošure ŠOU šport, so imeli veliko
manjši doseg, kar pa ni
presenetljivo, saj so današnji
študentje tehnološko zelo
ozaveščeni in se raje poslužujejo
modernejših virov informacij.

Kako si izvedel za program?

št. odgovorov

od prijatelja/soseda/znanca
prek plakata
iz brošure ŠOU šport
na internetu
prek e-pošte
drugo
ne vem
brez odgovora
Skupaj

747,92
256
260,42
559,25
95,92
94,5
4
373
2391
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delež v %
31,3
10,7
10,9
23,4
4
3,9
0,1
15,6
100,0

2. Rezultati analize vprašanja
»Kako pogosto
obiskuješ našo spletno
stran?«

Kot je razvidno iz rezultatov
analize, skoraj polovica
udeležencev analize mesečno

Kako pogosto obiskuješ našo spletno stran?
večkrat dnevno
skoraj vsak dan
nekajkrat na teden
nekajkrat na mesec
manj kot enkrat na mesec
brez odgovora
Skupaj

3. Rezultati analize ankete o
spletnem portalu
www.sousport.si

obiskuje našo spletno stran, 44 %
pa manj kot enkrat mesečno.

št. odgovorov

1.Kako pogosto obiskuješ našo spletno stran?
skoraj vsak dan
nekajkrat na teden
nekajkrat na mesec
manj kot enkrat na mesec
Skupaj

obiska www.sousport.si. V anketi
je sodelovalo 505 obiskovalcev
našega spletnega portala. V
nadaljevanju so prikazani
podrobni rezultati celotne analize
anket.

Št. odgovorov
17
99
355
124
505

Skoraj 60 % vseh anketiranih
obiskuje spletno stran
www.sousport.si nekajkrat na
mesec. Vzrok za tako visok odziv
je v tem, da je naša spletna stran
informativne narave in zelo veliko
pozornosti posvečamo ažurnosti
podatkov, ki so objavljeni na njej.
Naše udeležence programov tudi
spodbujamo, da lahko vse
informacije v zvezi z našimi
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3,1
3,7
14,7
33,4
44,4
0,8
100,0

11
14
55
126
167
3
377

Na spletnem portalu
www.sousport.si smo imeli od
marca 2005 do konca aprila
2005 objavljeno anketo, v kateri
smo uporabnike naše spletne
strani spraševali po najrazličnejših
informacijah glede njihovega

delež v %

delež v %
2,9
16,6
59,7
20,8
100,0

programi dobijo na spletni strani,
zato je največ uporabnikov naše
spletene strani stalnih in mesečnih
obiskovalcev.
Nato sledijo obiskovalci, ki
spletno stran obiskujejo manj kot
enkrat na mesec, in sicer je takšnih
oseb 20,8 %. Sledijo obiskovalci,
ki si spletno stran pogledajo
večkrat tedensko - teh je 16,6%.

Št.odgovorov
420
od doma
96
na faksu/šoli
42
v službi
29
z javno dostopnih točk (knjižnice, cybercaffee …)
8
pri prijateljih/sorodnikih/znancih
Skupaj
595
2. Od kje dostopaš do naše spletne strani?

Glede na to, da ima že več kot
55% vseh gospodinjstev v RS
Sloveniji dostop do interneta (vir:
RIS, december 2004), je bilo
pričakovati, da večina
uporabnikov spletne strani

dostopa do interneta od doma
(70,6 %). Samo 16,6 %
uporabnikov naše spletne strani
dostopa na spletno stran s
fakultete ali šole.

št. odgovorov
439
zelo pregledna (informacijo dobim takoj)
nepregledna (potrebno je veliko klikov, da dobim
7
146
lahko bi bila bolj pregledna
3
brez odgovora
Skupaj
595
3. Oceni preglednost spletne strani

Večini uporabnikov (73,8 %) je
naša spletna stran zelo
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delež v %
73,8
1,2
24,5
0,5
100,0

pregledna, samo slab 1 % meni,
da je nepregledna.

4. Zakaj obiskuješ spletno stran www.sousport.si?
št. odgovorov
(možnih je več odgovorov)
zaradi informacij o programih (rekreacija, tečaji,
tekmovanja)
zaradi informacij o kartah in vstopnicah
zaradi nasvetov za kakovostnejše življenje
zaradi nagradne igre
zaradi novic iz sveta športa
drugo
Skupaj

delež v %
70,6
16,1
7,1
4,9
1,3
100,0

delež v %

306,6

51,6

158,8
27,3
69,1
27,6
5,6
595

26,7
4,6
11,6
4,6
0,9
100,0

Kot smo že omenili, je naša
spletna stran informativne narave,
zato večina obiskovalcev naše
spletne strani (78,2 %) na naši
spletni strani išče najrazličnejše
informacije o naših programih, kar
11,6 % anketirancev pa obiskuje

5. Ali ti je spletna stran www.sousport.si
oblikovno všeč?
da, zelo mi je všeč
da, všeč mi je, le da je že čas, da se obnovi
srednja žalost
ne, ni mi všeč (navedi razlog):
Skupaj

spletno stran tudi zaradi
nagradne igre. Slabih 5 % je
takih, ki obiskujejo našo spletno
stran zaradi informacij za
kakovostnejše življenje in
informacij iz sveta športa.

št. odgovorov

Več kot polovica anketiranih
uporabnikov je zadovoljna z
izgledom spletne strani, medtem
ko je slabih 40 % mnenja, da je

312
236
43
1
592

Glede na to, da naša spletna
stran v letu 2004/2005 ni
ponujala veliko informacij o
kakovostnejšem načinu življenja in
informacij iz sveta športa, je bilo
pričakovati, da bo največ
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52,4
39,7
7,2
0,2
100,0

spletna stran oblikovno primerna,
le da je že čas za obnovo
oziroma spremembo.

6. Kaj pogrešaš na spletni strani
št. odgovorov
www.sousport.si?
94,8
več informacij o programih ŠOU športa
147,6
več informacij o športnem dogajanju nasploh
104,4
zabavne vsebine (igrice, e-voščilnice, vici …)
več nasvetov za kakovostno življenje (zdrava
202,3
prevod strani v angleški jezik
drugo (dopiši):
brez odgovora
Skupaj

delež v %

16,8
18,1
11
595

delež v %
15,9
24,8
17,6
34
2,8
3,1
1,8
100,0

uporabnikov, in sicer 58,8 % vseh
odgovorov, pogrešalo ravno
zgoraj navedene informacije,
17,6 % udeležencev v anketi pa
pogreša več zabavne vsebine.

7. Ali sodeluješ v nagradnih igrah na spletni
strani www.sousport.si?
da, vsak mesec, zaradi nagrad
da, včasih, ko so zelo zanimive nagrade
ne, nikoli
brez odgovora
Skupaj

št. odgovorov
23
403
162
7
595

Zelo malo anketirancev (slabe 4
%) sodeluje v naših spletnih
nagradnih igrah vsak mesec.
Največ uporabnikov (67,7 %)
sodeluje v nagradni igri takrat, ko
so zanimive nagrade, kar 27,2 %

8. Ali opaziš oglasne pasice (bannerje)
na spletni strani www.sousport.si?
da, jih opazim in klikam nanje
da, jih opazim, ampak ne klikam nanje
da, jih opazim in me motijo
ne, ne opazim jih
brez odgovora
Skupaj

9. Če prejemaš naš športni e-informator (našo
elektronsko pošto), oceni njegovo vsebino:
informacije so uporabne in v primernem obsegu
informacije so uporabne, ampak preobsežne
informacije so neuporabne
brez odgovora
Skupaj

114
339
48
89
5
595
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delež v %
19,2
57
8,1
15
0,7
100,0

Slabih 15 % oglasnih pasic sploh
ne opazi.

št. odgovorov

Dobrih 77 % anketiranih je
zadovoljnih s posredovanimi
informacijami v elektronskem
športnem informatorju, ki ga

3,9
67,7
27,2
1,2
100,0

pa jih nikoli ne sodeluje v
nagradnih igrah. Iz tega lahko
sklepamo, da je udeležba v
nagradnih igrah pogojena s
ponujenimi nagradami.

št. odgovorov

Kar 84,2 % vseh vprašanih opazi
oglasne pasice. Od tega jih samo
slabih 8 % oglasne pasice motijo.

delež v %

459
52
8
76
595

delež v %
77,1
8,7
1,3
12,8
100,0

pošiljamo elektronski bazi naših
uporabnikov. Le dober 1 % je
mnenja, da so informacije
neuporabne.

10. Ali bi kupoval/a naše storitve/blago preko
spletne strani?
da
ne
ne vem
Skupaj

št. odgovorov

Kot lahko vidimo iz odgovorov
anketirancev, je polovica
udeležencev v anketi neodločena
ali bi kupovala storitve in blago
preko interneta, iz česar lahko
sklepamo, da so naši spletni
uporabniki še nekoliko
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154
132
309
595

delež v %
25,9
22,2
51,9
100,0

tradicionalni glede nakupovalnih
navad. 22 % jih sploh ne bi
kupovalo preko interneta, medtem
ko je 25 % vprašanih nekoliko
bolj modernih in bi se posluževalo
interneta kot medija za nakupe.
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