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Brez športne kulture si ne moremo zamisliti kulturnega ljudstva ali kulturnega posameznika.
Stopnjo razvitosti športne kulture pa ne ocenjujemo le po številu vrhunskih športnikov ali
rekorderjev, temveč tudi po razvitosti športnih navad in po čim višjem odstotku prebivalcev,
ki se redno ukvarjajo s športom. V tem kontekstu imajo posebno mesto tudi študenti.
Vodstvo Pedagoške fakultete v Ljubljani se zaveda pomena gibanja za študente Pedagoške
fakultete, saj podpira izvajanje predmeta Športna vzgoja, ki omogoča športno-rekreativno
udejstvovanje študentov na Pedagoški fakulteti. Prepričani smo, da je marsikateri akademski
dosežek lažje doseči tudi s pomočjo obštudijskega udejstvovanja. Študenti Pedagoške
fakultete pa ne sodelujejo le rekreativno, ampak tudi na tekmovalnem nivoju, kjer za razvoj
univerzitetnega športa skrbi Športna Zveza Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Zveza). Cilji
Zveze so: soustvarjati akademsko okolje, v katerem bo športno-gibalna aktivnost ena izmed
pomembnejših mehanizmov, ki bo ohranjal in krepil zdravje vseh ljudi vključenih v
akademski prostor. Zveza spodbuja razvoj sposobnosti, znanj in veščin posameznika, da bo
učinkoviteje pripomogel h krepitvi akademskega, kulturnega in družbeno kritičnega okolja.
Zveza organizira med-fakultetna študentska športna tekmovanja, udeležbo študentov Univerze
v Ljubljani na državnih in mednarodnih univezitetnih tekmovanjih ter skrbi za organizacijo
mednarodnih športnih dogodkov. Študenti Pedagoške fakultete so v študijskem letu
2009/2010 tekmovali v futsalu (nogomet v dvorani), študentke pa v košarki, odbojki in
namiznem tenisu. Čeprav rezultati niso v ospredju tega članka omenimo tekmovalne rezultate
naših študentov in študentk.
Študenti naše fakultete so v futsalu zasedli 12.mesto med 16. ekipami. Najuspešnejši so bili
študenti Ekonomske fakultete. Zelo uspešno so v košarki nastopile študentke Pedagoške
fakultete, ki so šele v finalu, z rezultatom 36 proti 26, klonile proti študentkam Ekonomske
fakultete. Za Pedagoško fakulteto so se srčno borile in pustile srce na igrišču (bi rekli
nogometaši) naslednje študentke: Barbara Vrečar, Emina Salkič, Evelin Kolar, Jasmina hatič,
Karin Mugerli, Kristina Erznožnik, Lea Cahunek, Lea Komat, Maja Brate, Tanja Stanič, Tina
Velišček, Urška Pečnik in Veronika Pavlič. V odbojki so študentke Pedagoške fakultete
zasedle 7.-8. mesto med 13 ekipami. V namiznem tenisu je zelo odmeven rezultat dosegla
Nina Trohsack, ki je zaostala le za zmagovalko Zalo Miklavc iz Fakultete za šport. V
skupnem točkovanju vseh športnih panog je Pedagoška fakulteta dosegla 15. mesto med 25
članicami Univerze v Ljubljani.
V študijskem letu 2009/10 so študenti Univerze v Ljubljani sodelovali tudi na mednarodnih
univerzitetnih tekmovanjih, vendar tu ne zasledimo udeležbe študentov Pedagoške fakultete.
Navkljub, solidni tekmovalni udeležbi bi bilo v prihodnje potrebno še dodatno krepiti
spoznanja o pomenu gibanja za celovito bio-psiho-socialno ravnovesje študenta. V okviru
Katedre za šport in didaktiko športne vzgoje se člani trudimo v tej smeri in kličemo: Zdrav
duh v zdravem telesu!

