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Več vsebin, 
več zabave! 
Naj SiOL TV napolni vaš dom 
s še več zabavnimi vsebinami!
•  Bogat nabor programov v paketih. 
•  HD programski paket z izbranimi programi. 
•  Najbogatejši HBO paket: HBO in 

HBO Comedy, programa Cinemax 1 in  
2 in HBO Digital.

•  Videomanija: več kot 100 ur 
izbranih vsebin na zahtevo v izbranem 
programskem paketu.

•  Videoteka: več kot 1300 izbranih 
vsebin in SiOL TV HiTi – najnovejše 
filmske uspešnice, na voljo  
za izposojo.

SiOL TV najzabavnejša digitalna TV!

Število in vrsta programov, vključene vsebine in storitve ter možnost izbire dodatkov je odvisna od izbranega programskega paketa.  
Programi v HD ločljivosti so na voljo na optičnih povezavah Telekoma Slovenije. Več informacij o ponudbi na www.siol.net ali 080 8000.

080 8000
www.siol.net Vesolje veselja
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piše: borut perko

Vsi smo iz vode, v vodni 
krog se bomo tudi vrnili

Voda na našem planetu zavzema približno enak delež kot v človeko-
vem telesu: 30 odstotkov kopnega obkroža kar 70 odstotkov vode, ki 
nenehno kroži. Od kod rek Prah si in v prah se povrneš, saj bi bilo bolj 

prav reči, da smo iz vode in da bomo nekoč, tako kot pred rojstvom, le del 
vodnega kroga. Zemlja je edina z obilico vode v našem osončju, vendar je je 
večina v oceanih, tako da je delež sladke vojne manjši od treh odstotkov, pa še 
ta je večinoma v obliki ledu. Če bi jo enakomerno razdelili med Zemljane, bi je 
bilo za slehernika na voljo do šest kubičnih metrov na leto. Toda sladkovodni 
viri in zemeljsko prebivalstvo so razporejeni zelo neenakomerno, zato 2,8 
milijarde ljudi živi v pomanjkanju vode.
Voda je lahko kemijska spojina in polarna molekula ali brezbarvna tekočina 
brez okusa. Kljub navidezno nepomembnim lastnostim je najpomembnejša 
snov na svetu; brez nje ne more shajati nobeno živo bitje na našem planetu. 
Skratka, voda je vir življenja. Voda spada med temeljne simbole človeštva, ki 
vztrajno živijo v kolektivni zavesti. Umazana vzbuja odpor, smrdeča je odvra-
tna, onesnažena sproža občutke tesnobe in strahu.
Naši predniki so imeli do vode prav poseben odnos. Vse mitologije so polne 
vodnih božanstev. Čaščenje izvirov, potokov, rek, jezer in močvirij je bilo pogo-
sto, ne le v antiki, ampak še v visokem srednjem veku. Pri naravnih ljudstvih so 
izviri posvečeni kraji, saj predstavljajo maternico zemlje, iz katere se porojeva 
živa voda, eliksir življenja. Kot starodavni simboli materinstva ali deviškosti 
so bili pogosto zavarovani z najstrožjimi tabuji. Izvirska voda je sveta in ima 
pogosto čudodelne moči. V Sloveniji so poznani številni vrelci, ki imajo po ljud-
skem izročilu zdravilno moč, nekateri zdravijo vid, drugi prinašajo plodnost, 
očiščenje duše, mir ali srečo. Obredno umivanje telesa in rok, očiščevanje duha 
in iniciacije v reki poznajo številne kulture. Onečaščenje izvorov je bilo smrtni 
greh in gorje grešniku. To sporočilo starodavnih izročil velja predvsem danes, 
ko tehnocivilizacija sproža zlovešča znamenja onesnaževanja vodnih virov. 
Voda postaja znamenje, ki govori o nas samih!
Vode so najbolj živ del narave, njihovo pretakanje pa je eden od najpopolnejših 
dialogov v naravi. Vsak meander, vsak slap, vsaka brzica ima svoj pomen. Vsaka 
reka in potok sta neponovljiva, edinstvena, kot so naši prstni odtisi. V razvitem 
svetu že vrsto let poteka renaturacija prizadetih rek  in potokov, ki so jih priza-
deli z regulacijami. Tudi pri nas že zaznavamo spremembe v miselnosti, prej pa 
so nas radi odpravljali z laiki, ko smo protestirali. Naravno okolje v Sloveniji je 
v povprečju dobro ohranjeno, še posebno če ga primerjamo z okoljem drugih 
evropskih držav. V vzhodni Evropi je bila narava izpostavljena brezobzirnemu 
onesnaževanju, katerega posledice še vedno čutijo, v nekaterih razvitih drža-
vah pa je kulturna krajina prešla v nekakšno tehnološko krajino. Skorajda bi si 
upal trditi, da s slovenskim okoljem ni nič hudo narobe in da predstavlja našo 
pomembno razvojno možnost, ki se je premalo zavedamo. S tem govorim tudi o 
naši prepoznavnosti v evropskem prostoru, v katerem bi lahko ohranjeno naravo 
uveljavili kot primerjalno prednost Slovenije v procesu združevanja.
Vprašanjem varstva okolja bi res lahko namenjali še več pozornosti. A že zdaj 
boste težko našli Slovenca, ki ne bi bil ponosen na našo naravo. Višja okoljevar-
stvena zavest se kaže tudi v tem, da se razmere v okolju vendarle izboljšujejo. 
Reke in potoki so bili pred desetletjem, dvema dobesedno zasuti z najrazličnejši-
mi odpadki, zastrupitve voda so se vrstile iz dneva v dan, tedaj prenekatere naše 
vode niso tekle s svojim prvotnim leskom in so bile marsikje skoraj brez življenja. 
V minulih letih se je temeljito spremenilo na bolje, čeprav je še daleč od tistega, 
kakor naj bi bilo. Na bolje gre počasi, za marsikoga gotovo prepočasi.
Še kdo misli, da bodo vode že kako po naravni poti ohranile primerno količino 
in kakovost? Ne bodo! Vsi smo izzvani k takojšnjim dejanjem, predvsem pa 
ministrstvo za okolje in prostor, lokalne skupnosti, podjetja, vladne službe za 
regionalni razvoj in nevladne okoljske organizacije. Sem na koga pozabil? 
Seveda sem: na kajakaše! A ti se tega že zavedajo!
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Delegacija ICF na obisku         
v Ljubljani

Generalni sekretar mednarodne kajakaške zveze Simon Toulson, predsednik slalomske-
ga komiteja pri ICF Jean-Michel Prono in Sylvie Michaud, odgovorna za tekmovanja, so 
nedavno obiskali Ljubljano in preverili, kako napredujejo priprave na največji kajakaški 
dogodek v samostojni Sloveniji. Z videnim so bili zadovoljni.

V času kratkega obiska so predstavniki ICF-a sestankovali 
s člani organizacijskega odbora SLOKA 2010, ob tem 
pa nekaj časa namenili tudi ogledu prizorišča ob Savi. 

Po mnenju generalnega sekretarja OO Iva Tomca je bil tokratni 
obisk izjemno pomemben: »Ko dlje časa pripravljaš tako zahte-
ven projekt, je vedno dobro, da imaš tehten vmesni cilj in narediš 
pregled, ugotoviš, kje si in kako naprej. Sestanek je bil načrtovan 
in nanj smo se zelo dobro pripravili.« Srečanje je bilo zasnovano 
tako, da so člani OO Sloka 2010 najprej predstavili posamezne 
vidike projekta in faze priprav, v katerih se nahajajo, nato pa so 
svoje pomisleke in predloge podali še gostje. »Velik del naših 
pogovorov smo namenili protokolarnim aktivnostim med svetov-
nim prvenstvom in nalogam, ki so namenjene večji prepoznavnosti 
kajakaštva. Tu mislim predvsem na otvoritveno in zaključno slove-
snost ter podelitev kolajn,« je še povedal Tomc. 

Čeprav je Simon Toulson poudaril, da je organizacija tekem v 
Tacnu vselej na visokem nivoju, pa se je pojavilo nekaj opazk 
in predlogov, kako izvedbo prvenstva še izboljšati. Ena izmed 
ključnih pomanjkljivosti prizorišča, ki so jo opazili predstavniki 
mednarodne zveze, je omejen dostop do tekmovališča. Ker do 
tribun in proge vodi le en most, je delegacija predlagala, da bi 
na mostu postavili še dodatno ograjo in akreditiranim omogočili 
hitrejši dostop do prizorišča, medtem ko bi preko druge strani 
mosta na prizorišče dostopali navijači. »Jean-Michel Prono 
natančno pozna tacensko progo in tehnično ekipo, ki ji zaupa. 
Njegovi konstruktivni predlogi so vedno usmerjeni v skrb za 
športnike in kajakaški šport,« je Tomc pokomentiral predlog. 

Nekaj časa so namenili tudi razpravam o popularizaciji in izboljšanju 
ugleda kajakaškega športa v družbi drugih športnih panog ter možno-
stim pridobivanja velikih sponzorjev in prodaje televizijskih pravic. 

Besedilo in fotografije: Nina Jelenc
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Simon Toulson: »Pričakujem 
odlično vzdušje«

Obisk delegacije Mednarodne kajakaške zveze, ki je prišla preveriti, kako napredujejo 
priprave na svetovno prvenstvo, smo izkoristili za kratek pogovor z generalnim sekre-
tarjem Simonom Toulsonom. Anglež, ki je funkcijo na ICF prevzel pred približno dvema 
letoma, je bil z videnim zadovoljen. Povprašali smo ga o splošnem vtisu tacenskega 
prizorišča, morebitnih izboljšavah in medijskem zanimanju za prihajajoče svetovno 
prvenstvo.

Kako bi ocenili priprave 
organizacijskega odbora 
na prihajajoče prvenstvo?

Menim, da so izkušnje slovenskih organi-
zatorjev zelo zelo visoke. Redno organizi-
rajo tekmovanja za ICF Ranking, svetovne 
pokale … Kot sem lahko opazil med svojim 
obiskom, tukaj trenira veliko najboljših sve-
tovnih kajakašev in kanuistov. Še vedno bo 
potrebnega precej dela, saj je organizacija 
svetovnega prvenstva precej večji dogo-
dek in mora biti organiziran na višji ravni, 
ampak izgleda zelo obetavno in pozitivno. 
Prizorišče prvenstva je težavno, saj je zelo 
majhno, a to po drugi strani pomeni, da 
bo vzdušje enkratno in da bo televizijski 
prenos naravnost fantastičen. Največji izziv 
predstavljata logistika in pretok ljudi po 

prizorišču, vendar sem prepričan, da bo 
dogodek, glede na to, kako stvari potekajo 
sedaj, odličen. Zelo sem navdušen nad 
strokovnim znanjem in voljo organizatorjev, 
zato se prvenstva zelo veselim.

Bi izpostavili kakšen vidik orga-
nizacije, ki vas še posebej skrbi?
Na vsakem velikem tekmovanju gre lahko 
marsikaj narobe. Najbolj me skrbi, da 
prvenstva ne bi izpeljali. Tu mislim pred-
vsem na vremenske razmere, lahko pride 
do kakšne katastrofe. Tega enostavno ne 
moreš vedeti vnaprej. A dokler se trudiš 
pri organizaciji in pripraviš vse tako, kot 
je to le mogoče, takrat se - tudi v prime-
ru, da gre kaj narobe - lahko prilagodiš 
in pripraviš na morebitne nevšečnosti. 
Resno dvomim, da bo šlo kaj narobe, in 
upam, da bomo imeli odličen dogodek. 
Prepričan sem v to.

Na sestanku ste izrazili nekaj 
pomislekov glede predvajanja 
glasbe vezane na tekmovalčevo 
nacionalnost. Zakaj?
Izrazil sem skrb glede vrste glasbe. Doseči 
želimo dobro vzdušje, največje, kolikor 
ga zmore prizorišče. Kar želimo je to, da 
se izogibamo glasbi, ki bila na kakršen 
koli način deterministična,  žaljiva in ki ne 
bi bila dobra predstavitev našega špor-
ta. Za to je potrebnih kar nekaj skrbnih 
priprav in resnega razmisleka o glasbi. 
Vzdušje bo odlično in prepričan sem, 
da bodo organizatorji pripravili izvrstno 
glasbo, ki bo spremljala tekmovalce med 
tekmovanjem. 

Kako pa si vi predstavljate ust-
varjanje dobrega vzdušja na 
tekmovališču?

Z dobro in glasno glasbo, kjer komen-
tatorji animirajo in vključujejo občinstvo. 
Želimo slišati igranje bobnov, trobent 
in veliko hrupa. Po drugi strani pa je 
potrebno imeti komentatorje, ki razumejo 
šport. Sposobni morajo biti komentirati in 
gledalcem dati nekaj znanja o športu, na 
koncu pa so tako ali tako najpomembnej-
ši tekmovalci. Oni so tisti, ki bodo morali 
dobro nastopiti, gledalci pa se jim bodo 
odzvali. To si želimo. 

Že prej ste omenili dober televizijs-
ki prenos. Na prizorišču bo ekipa 
Televizije Slovenija. Imate morda 
informacije, katere druge države 
bodo prenašale prvenstvo?
Pogovori še potekajo, vemo pa, da je 
BBC pravkar kupil pravice za neposre-
den prenos sobotnih in nedeljskih final. 
V ponedeljek bo dve uri programa na 
Eurosportu, en teden kasneje bo tudi 
na Eurosportu Asia in Pacific - to je nov 
program. Vem še za pet ali šest postaj, ki 
jih bo prenos zanimal kakšen mesec ali 
dva pred prvenstvom. Prepričan sem, da 
bomo presegli enainšestdeset milijonov 
gledalcev, kolikor smo jih imeli lansko 
leto. 

Kaj pa predstavniki drugih medi-
jev?
Običajno prihajajo Francozi, Čehi, 
Slovaki, Slovenci, upamo, da bo pri-
šel kdo iz Velike Britanije in Nemčije. 
Verjetno je še malce prezgodaj, da bi 
natančno vedeli, kdo bo prišel, ampak 
glede na to, da je kajakaštvo ta trenutek 
v vzponu, sem prepričan, da bo veliko 
predstavnikov. Na tekmovanju pričaku-
jem od 100 do 150 novinarjev in drugih 
predstavnikov medijev.

Intervju: Nina Jelenc

Simon Toulson v pogovoru z Ivom Tomcem 
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Povprečna poraba goriva: od 4,2 do 7,2 l/100 km. Emisije CO2: od 109 do 169 g/km.
Opel Southeast Europe LLC, 2040 Budaors, Szabadsag u. 117, Madžarska.

Z njo se boste počutili kot zvezda.

Uradni pokrovitelj vozil
kajakaških reprezentanc

Nova uspešnica: popolnoma nova Opel Astra. Pozornost vsakogar pritegnejo njene privlačne linije. 
Odlikujejo jo inovativne tehnološke rešitve, ki navdušujejo vse. Vstopite v novo Opel Astro in tudi 
sami uživajte v vseh čarih zvezdništva. In Akcija.

FlexRide – Tri različne možnosti nastavitve podvozja

AFL – Aktivna prilagodljiva biksenonska žarometa

Opel Eye – Kamera, ki prepozna prometne znake in črte voznega pasu

www.avtotehna-vis.si

Čisto novi Opel

Avtotehna Vis d.o.o.
Celovška 228, Ljubljana
T: 01/ 58 18 533

PE Kranj
Cesta Staneta Žagarja 53a
T: 04/ 28 17 171

PE Ško�a Loka
Grenc 37
T: 04/ 50 24 011
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Piše: Nina Jelenc

Sloka zaživela tudi na spletu
Resnejše priprave na slalomsko svetovno prvenstvo, ki ga bo - kot je dobro znano - gos-
til Tacen, so stekle že v preteklem koledarskem letu, v začetku leta 2010 pa je v sodelo-
vanju s podjetjem Gooie le zaživela tudi spletna stran www.sloka.si.

Vsi ljubitelji slaloma na divjih 
vodah tako lahko že pol 
leta pred pričetkom prven-

stva spremljate aktualne informaci-
je glede priprave tega največjega 
kajakaškega tekmovanja pri nas. 
Novice so zastavljene interaktiv-
no, saj lahko vsi obiskovalci sple-
tne strani posamezne novice tudi 
komentirate. Poleg zadnjih novic si 
lahko na spletni strani www.sloka.si 
ogledate natančen načrt prizorišča. 
To bo nekoliko spremenjeno glede 
na podobo v času tekem svetovne-
ga pokala, saj bodo poleg tribun 
na desnem tokrat tribune tudi na 
levem bregu Save, poleg tega bo 
spremenjena postavitev nekaterih 
objektov ob progi. 
Na spletni strani je že objavljen 
program tekmovanj, nekaj fotografij 
iz preteklih let, ko je Tacen gostil 
najboljše tekmovalce, in predstavi-
tveni video Mednarodne kajaka-
ške zveze. Izčrpno je predstavljena 
celostna podobna prvenstva, kjer 
lahko izveste več o ozadju slogana 
Divja voda, čisti užitek in o maskoti 
prvenstva - potočnem raku. 
Za tiste, ki bi pri pripravi prven-
stva želeli aktivno sodelovati, bodo 
zanimive informacije za prostovolj-
ce, ki bodo na spletni strani na voljo 
v prihodnjih tednih. Tisti, ki pa bi na 
prvenstvu želeli glasno vzpodbujati 
vse - še posebej pa slovenske - tek-
movalce pa pozorno spremljajte 
novice o vstopnicah.

Vabljeni k ogledu spletne strani 
www.sloka.si!
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Piše: Nina Jelenc

»No, to je Dejan (Testen, op. p.)  malo zdramatiziral,« je v smehu 
prigodo pokomentiral starejši izmed najuspešnejšega sloven-
skega slalomskega dvojca zadnjega časa Sašo Taljat in hkrati 
dodal, da je res, da na tekmo vselej pridejo čim bolj zgodaj: 
»Na tekmo radi pridemo zgodaj, da se dobro pripravimo in 
zbudimo. V Seo d'Urgellu je bila to najina prednost pred tekme-
ci, saj je bila tekma zelo zgodaj. Pred startom sva bila že dobro 
zbujena in pripravljena na tekmo, tako da je bilo potem vse 
skupaj precej lažje.« In res je izgledalo precej enostavno, saj sta 
Luka in Sašo odpeljala vrhunsko polfinalno ter nato tudi finalno 
vožnjo. Najprej sta že prejemala čestitke za nehvaležno četrto 
mesto, ko pa so sodniki britanskemu dvojcu Baillie – Stott nakna-
dno dodelili dve kazenski sekundi, je bilo veselje v slovenskem 
taboru in med številnimi navijači, ki so prepotovali dolgo pot, da 
so lahko glasno vzpodbujali svoje favorite, neizmerno.
Počivanje na lovorikah, kot kaže, ni stvar, ki bi jo prakticira-
la Luka in Sašo, saj sta z mislimi že povsem pri novi sezoni. 
Za začetek sta zamenjala model čolna, saj jima lanski, kljub 
temu,  da sta z njim dosegla rezultat kariere, zaradi velikosti 

glede na njuno težo ni najbolj ustrezal. Luka je tako s ponosom 
oznanil, da imata povsem nov model: »Naredila sva svoj model 
pri Galasportu, povedala sva namreč, kakšne mere želiva. V 
Avstraliji sva imela testnega, ki je bil nekoliko drugačen, zdaj 
pa sva dobila povsem novega, s katerim bova tekmovala v leto-
šnji sezoni. Zaenkrat se nama zdi dober.« Vrhunec sezone bo, 
tako kot za vse ostale slovenske slalomiste, svetovno prvenstvo 
pred domačimi gledalci, bosta pa varovanca Dejana Testena 
nastopila na nekoliko manj tekmah kot ostali. »Letos smo se 
odločili, da bomo nastopili samo na velikih tekmovanjih, kot sta 
evropsko in svetovno prvenstvo v slalomu, startala bova tudi 
na svetovnem prvenstvu v spustu,« je povedal Luka, Sašo pa 
dodal, da je nastopanje na velikem številu tekmovanj psihično 
zelo naporno, zato se bodo na pomembnejša tekmovanja rajši 
pripravljali doma in izpustili tekme svetovnega pokala. Luka je 
tudi pojasnil, zakaj sta se tokrat odločila tudi za spust: »Nikoli še 
nisva bila na tako močni spustaški tekmi. Ker smo čez zimo zelo 
dobro delali, upava, da nama bo tudi v spustu uspelo poseči po 
dobrem rezultatu.«

Španija – prizorišče svetovnega prvenstva. V mestecu pod vznožjem Pirenejev je ura 
tako zgodnja, da je še trda tema, dva mladeniča pa skupaj s svojim trenerjem plezata 
preko ograje in zidu, da bi prišli na še zaklenjeno tekmovališče. Zdi se kot prebiranje 
didaskalij kakšne drame, a ta in druge različice zgodbe so se v kajakaških krogih 
pojavile na dan, ko sta mlada Primorca Sašo Taljat in Luka Božič poskrbela za verjetno 
največje presenečenje prvenstev v zadnjih letih.

Letos po dober rezultat tudi 
na SP v spustu
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Tretja slalomista sveta v kategoriji dvojcev 
sta v mladinski konkurenci tudi v spustu 
osvojila kolajno na evropskem prvenstvu, 
a je njuna paradna disciplina že od samih 
začetkov slalom. Odkar sta na pobudo 
trenerjev in vodstva kluba pred mladinskim 
svetovnim prvenstvom v Solkanu sedla v 
isti čoln, se uspehi kar vrstijo. Leta 2006 
sta postala ekipna evropska prvaka, iste-
ga leta sta na ekipni tekmi osvojila bron 
na svetovnem mladinskem prvenstvu. Dve 
leti kasneje sta med mlajšimi člani osvojila 
tretje mesto na ekipni tekmi in drugo na 
posamični. To jima je uspelo tudi na lansko-
letnem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu. 
Zgodbo o uspehu sta prav tako pisala v 
močni članski konkurenci. Na evropskem 
prvenstvu v Krakovu sta za las ostala brez 
olimpijskega mesta in posledičnega nasto-
pa v Pekingu, a že leto kasneje presenetila 
vse in na svetovnem prvenstvu zaostala le 
za izjemno močnima dvojcema s Slovaške. 
Nekoliko nepričakovana kolajna je zvišala 

tako apetite navijačev kot njiju samih. Sašo 
se tako zaveda, da bodo stvari odslej 
nekoliko drugačne, saj bodo nanju bolj 
pozorni tudi tekmeci: »Malo težje je, ker 
na tekmi ne moreš več presenetiti, ampak 
vsi nekaj pričakujejo od tebe. Po eni strani 
bo gotovo težje, ker bodo vsi pričakovali 
dober rezultat, zaradi česar bova mogoče 
bolj obremenjena, ampak trudila se bova 
po najboljših močeh.«
Izvrstna kanuista, ki sta se pred tem vodnim 
preizkušala tudi v drugih športih (Luka v 
smučanju, plavanju in nogometu, Sašo pa 
v odbojki in nogometu), pravita, da sta se 
v dvosedu znašla bolj zaradi odločitve tre-
nerja. »Takrat nisva prav veliko razmišljala, 
saj sva bila oba še zelo mlada,« priznava-
ta in dodajata, da sta tu in tam obžalovala 
veslanje v dvojcu. Predvsem takrat, kadar 
jima ni šlo tako, kot sta si zamislila. »Na 
začetku je bilo kar težko, ampak potem, 
ko steče čoln, pride tudi užitek. Ko pa ne 
gre, si rečem, da grem v C1, saj je boljše 

da sem sam,« je prepričan Luka, Sašo 
pa dodaja: »Težje se je uskladiti. Tudi na 
trening ne moreš iti takrat, ko sam hočeš, 
ampak se moraš vedno prilagajati druge-
mu. Na koncu se naučiš živeti tudi s tem in 
postane lepo«. 
Letošnjih ciljev ne želita posebej izposta-
vljati, še posebej pa ne želita govoriti o 
natančnih mestih. »Želiva si, da bi nama 
uspevale predvsem tehnično pravilne 
vožnje, potem pa temu sledi tudi rezultat,« 
kar nekoliko skromno pove Luka, ki bo 
letos veliko časa moral preživeti tudi za 
knjigami. Dijaka srednje ekonomske šole v 
Novi Gorici namreč čaka matura. Zaradi 
meseca dni zimskih priprav v Avstraliji je že 
zdaj moral nadoknaditi precej snovi, ker 
pa bo evropsko prvenstvo potekalo ravno 
v času preizkusa znanja matematike, bo ta 
del mature pisal v drugem roku. Treningi 
naj zaradi šolskih obveznosti ne bi trpeli, 
le občasno bosta prisiljena v več individu-
alnih treningov.

trenerja dejana testena smo 
povprašali, kje se skriva ključ 
do uspeha?
Oba sta dobro koordinirana, kar 
pomeni, da se lahko igrata v giba-
nju. Pomembno je, da uživata v 
osnovi športa, gibanja in imata širo-
ko paleto znanja. Vsega znanja 
– obvladovanja telesa, divje vode 
in rekvizita, ki ga imata v roki. Ne 
more biti drugače, kot je. Poleg tega 
je zelo pomembno, da imamo dobro 
izdelan sistem dela in razdelitve vlog 
v čolnu, kar je po mojem mnenju 
ključno pri njunem funkcioniranju. 

Luka Božič Na zmagovalnem odru Sašo Taljat
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Andrej & Nina Jelenc

Na progi, ki je olimpijce gostila 
leta 2004, so del priprav na 
novo sezono opravili tako člani 

kot mladinci. Za trening bližje domu se 
je tokrat odločil tudi svetovni prvak Peter 
Kauzer, ki je v zadnjih letih zimski trening 
večinoma opravljal v Avstraliji. »V repre-
zentanco sem uvrščen neposredno, zato 
se mi ni treba posebej pripravljati na izbir-
ne tekme. Če bi šel v Avstralijo, bi izgubil 
dan in pol zaradi poti, potem je tu še pre-
cejšnja časovna razlika in potreboval bi 
pet dni, da bi začel normalno trenirati,« je 
razloge, zakaj ni odpotoval v deželo ken-

gurujev, naštel Peter Kauzer. Odločitev 
se je izkazala za pravilno. Proga in 
pogoji za delo v Atenah so bili odlični, 
izmed vseh dni, ki jih je slovenska ekipa 
preživela v tem zgodovinskem mestu, 
pa je močan veter treninge oteževal le 
enkrat. »Ni mi žal, da sem se letos odločil 
za trening v Atenah in ne v Avstraliji, saj 
imamo srečo z vremenom,« je v začetku 
marca iz Grčije sporočil Kauzer, ki se je 
prve dni privajal na nov čoln in veslo, in 
nadaljeval: »Ljudi ni veliko, tako da se da 
delati kvalitetno in veliko narediti na vodi. 
Ta proga je ena izmed mojih najljubših in 

iz dneva v dan uživam v čolnu.« 

Poleg velike skupine Slovencev so v deže-
li, ki se sooča z resno gospodarsko 
krizo, trenirali tudi številni tuji vrhunski 
tekmovalci, kar je vsem omogočalo dobro 
primerjavo pripravljenosti. V Grčiji so bili 
tako tudi Španci, Italijani, Čehi, Poljaki in 
seveda domačini. Čeprav je bila večina 
francoskih in slovaških reprezentantov na 
treningu v Avstraliji, so si trening v Atenah 
izbrali tudi dvakratni olimpijski zmagova-
lec Francoz Tony Estanguet ter Slovaka 
Peter in Pavol Hochschorner.

Tako kot vsako zimo doslej so tudi tokrat najboljši slovenski tekmovalci mrzle dneve 
preživeli v toplih krajih, kjer so imeli precej boljše pogoje za delo kot v zasneženi 
Sloveniji. Slalomisti so trenirali na olimpijskih progah v Atenah in Sydneyju, spustaši in 
mirnovodaši so se odpravili v hrvaški Skradin, Špela Ponomarenko pa je prvič trenirala 
v Južnoafriški republiki. 

Zimski trening preživeli na 
toplem

Peter Kauzer ni obžaloval treninga v Atenah
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Bivanje v Grčiji so člani ekipe izkoristili za ogled košarkaške 
tekme Panathinaikos – Barcelona, kjer med glasnimi navijači 
Panathinaikosa niso upali preveč goreče navijati za Slovenca 
v dresu Barcelone, Erazma Lorbka in Jako Lakoviča, ki je sicer 
med letoma 2002 in 2006 nosil dres aktualnega evropskega 
klubskega prvaka.
Drugi del ekipe je odpotoval v Avstralijo, kjer je pod vodstvom 
Mihe Terdiča in Andreja Nolimala preživel skoraj mesec dni. V 
tem času so nastopili tudi na tekmovanju Oceania Open, ker pa 
je večina ekipe na prizorišče pripotovala šele večer pred kvalifi-
kacijami, niso imeli teženj po vrhunskih rezultatih. »Bilo je precej 
zanimivo. Vse skupaj je bilo bolj v sanjah kot zares. Veslanje pod 
vplivom časovne razlike je bila kar dobra izkušnja, vendar pa 
sem v Sydneyju že bila, zato ni bilo tako težko,« je komentirala 
Urša Kragelj, ki se je v polfinalu tekme uvrstila na 13. mesto in 
tako ostala brez finalnega nastopa. Pred odhodom v Penrith je 
bila precej evforična naša trenutno najizkušenejša kajakašica 
Nina Mozetič. Zgovorna Primorka je namreč pred začetkom 
sezone zamenjala model čolna in vesla ter komaj čakala, da ju 
bo preizkusila na brzicah olimpijske proge. »Izgovorov zaradi 
slabe opreme letos ne bo,« je zatrjevala. A bila nato malce 
razočarana: »Na veslo sem se navadila, čoln pa mi je povzročal 
precej preglavic. Sedež sem postavila na napačno mesto, tako 
da sem se nato spraševala, ali naj se raje vrnem na model čolna, 
ki sem ga imela v lanskem letu. Takoj po tekmi v Tacnu sem 
sedež prestavila in trenutno se počutim, kot da imam pod seboj 
popolnoma nov model čolna. Občutki so neverjetni in zdaj se 
počutim zelo dobro.« 

Če odmislimo Ninine težave z opremo, je bil trening v Avstraliji 
zelo uspešen. Priprave so potekale tako, kot so si jih zamislili 
pred odhodom, vremenske razmere pa so bile odlične, saj ni 
bilo prevroče. Nekaj prostega časa je večina odprave izkoristila 

za turistične oglede Sydneyja, drugi so zavzeto nakupovali, saj 
je bil spisek želja strašno dolg, spet tretji pa so rajši počivali.

Trening prekinile zdravstvene težave
Potem ko je najboljša slovenska mirnovodašica Špela 
Ponomarenko zadnji dve zimi prebila pod vročim avstralskim 
soncem, kjer se je na preizkušnje sezone pripravljala z domači-
mi kajakašicami, je tokrat povsem spremenila destinacijo. Skupaj 
s Stjepanom Janićem je namreč odpotovala v deželo, ki bo letos 
gostila tudi najboljše svetovne nogometaše – v Južnoafriško 
republiko. 

»Do zdaj sem pozimi dvakrat trenirala v Avstraliji, a se je bilo 
zaradi devetih ur časovne razlike kar težko privaditi,« je razloge, 
zakaj ni odšla v deželo 'tam spodaj' pojasnila Ponomarenkova. 
Po drugi strani jo je Južnoafriška republika navdušila predvsem 

Stjepan Janjić in Špela Ponomarenko

Del ekipe, ki je trenirala v Atenah
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zaradi manjših težav s prilagajanjem: »Super je bilo. Pravo 
nasprotje Avstraliji. Tam sem izgubila en teden treninga zaradi 
časovne razlike, sem pa prideš v 15 urah in že naslednji dan 
lahko treniraš. Veliko lažje je.« 28-letna kajakašica tako upa, 
da bo - v primeru, da ne najde kakšnega bližjega centra za 
trening - tudi prihodnje zimske treninge preživela v JAR. »Pogoji 
za trening so bili enaki kot v Avstraliji. Edino uporabo fitnesa smo 
morali tukaj sofinancirati, drugače pa je bilo vse ostalo dobro,« 
je povedala Špela, ki veliko časa za turistične oglede dežele ni 
imela. Med napornimi treningi si je uspela ogledati le bližnjo 
okolico, udeležila se je safarija in preživela nekaj ur na plaži.

Za pravi preplah pa je v času treninga v JAR poskrbela delegaci-
ja Svetovne protidopinške agencije (WADA), ki je iskala Špelo, 
da bi ta opravila test, a je ni našla. Ker je Špela ena izmed 
četverice vrhunskih slovenskih kajakašev in kanuistov, ki so na 
seznamu WADE za stalne in nenapovedane teste (poleg nje so 
na seznamu še Peter Kauzer, Luka Božič in Sašo Taljat), mora 
za vsak dan v letu agenciji sporočiti, kje se bo nahajala. Ker 
takrat, ko so jo iskali, zaradi spleta okoliščin še ni pripotovala 
v kraj, kjer naj bi bivala, in je zaposleni pri WADA niso uspeli 
najti, so ti po pravilih njeno odsotnost razumeli kot izogibanje 
dopinškemu testu, kar je pomenilo enako, kot bi bila na testu 
pozitivna. V akcijo je takoj stopila Kajakaška zveza, ki je WADI 
poslala z argumenti podprto opravičilo, ki ga je agencija kasne-
je tudi sprejela in proti Špeli Ponomarenko ne bo vložila nobenih 
postopkov. »WADA me je oprostila. Sestavili smo dobro opravi-
čilo in pojasnili, da nisem imela dostopa do interneta, oziroma 
je bil ta otežen, zato jim nisem mogla sporočiti novega naslova,« 
je Špela z vidnim olajšanjem pojasnjevala zaplet.

Kot da nevšečnosti z WADO niso bile dovolj, sta morala Špela 
in hrvaški reprezentant Stjepan Janić skoraj mesec dni pred 

predvidenim zaključkom priprav v Afriki predčasno odpotovati 
v domovino. Zaradi zdravstvenih težav je Stjepan že v JAR obi-
skal bolnišnico, ker pa so bile potrebne še dodatne preiskave, 
sta bila prisiljena v skrajšanje zimsko-spomladanskega treninga.

Skradin nudil dobre pogoje in slikovito 
okolico
Spustaši in mirnovodaši so letos zamenjali prizorišče zimskih pri-
prav. Iz Novigrada, ki je bilo v zadnjih letih tradicionalna baza 
za zimski trening, so odšli v Skradin. Pomembno vlogo pri menja-
vi zimske baze so imele dobre izkušnje slovenskih veslačev, ki 
v Skradinu trenirajo že vrsto let. Trener blejskih veslačev Stanko 
Slivnik si je novembra celo vzel čas in z direktorjem kajakaških 
reprezentanc Andrejem Jelencem odšel na ogled prizorišča ter 
mu pomagal pri vzpostavitvi kontaktov za nemoteno organizaci-
jo priprav.  Od 14. februarja, ko je v mestece na izlivu reke Krke 
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prišla prva skupina, pa do 6. marca, ko so odšli zadnji tekmoval-
ci, so se na pripravah zvrstili praktično vsi kandidati za nastop 
na velikih mladinskih in članskih tekmovanjih v spustu in sprintu. 
Družbo so jim delali tudi tekmeci iz Švice in Avstrije. Skradinski 
zaliv, ki je izjemno dobro zaščiten pred vplivom morskih valov, 
nudi tudi v slabših vremenskih razmerah dobre pogoje za tre-
ning na vodi. To so že pred leti ugotovili veslači. V Skradinu tako 
poleg slovenskih veslačev redno trenira tudi estonski šampion 
Jüri Jaanson, v bližnjem Zatonu pa si je nemška veslaška zveza 
celo uredila svoj trening center. 
Slovenski kajakaši so imeli na voljo dobre pogoje, ki jih je nekoliko 
motilo slabo vreme. To je v času priprav zajelo celoten del južne 
Evrope. Oceno priprav najlažje dajo trenerji in tako sta svoje vtise 
strnila dva izmed tistih, ki so skrbeli za izvedbo treningov.

Srečko Masle, ki skrbi za izvedbo priprav spustaške ekipe, je 
bil s pripravami zadovoljen: »Priprave so bile vsekakor uspe-
šne. V glavnem se je treniralo v čolnih za mirno vodo, saj se 
v zimskem obdobju treninga spusta in mirnih voda zelo dobro 
dopolnjujeta. Trening v mirnovodaškem čolnu je dober predvsem 
z vidika osnovne tehnike, saj se bistveno bolje pokažejo napake 
pri osnovni tehniki. Veslanje v čolnu za mirno vodo pa je dobro 
tudi zaradi izboljšave moči zavesljaja, saj se uporabljajo vesla z 
večjimi listi. Na pripravah smo sledili programu trenerja Ingolfa 
Beutela, ki ima izjemno dobro izdelan sistem treninga z uporabo 
različnih nivojev intenzivnosti in frekvence zavesljajev. V zadnjem 
času smo ta sistem dela uspešno uporabili tudi pri treningu spu-
sta. Z nami je bilo tudi nekaj mladincev, ki so lahko videli, kakšen 
je nivo članskega treninga, in to jim bo vsekakor motivacija za 
v prihodnje. Pogoji so bili dobri, domačini so se trudili ustreči 
našim željam, veseli pa nas, da si želijo pogoje še izboljšati, tako 
da bi lahko Skradin postal res dober kraj za trening.«

Tudi Dejan Testen, ki je poleg dela s tekmovalci na pripravah 
prevzel še delo koordinatorja, je delil mnenje Srečka Masleta: 

»Cilj na pripravah je bil opraviti čim večjo količino veslanja na 
nižjih intenzivnostih. Od vsebinskih ciljev je bilo ključno delati 
na čim večjem premiku čolna ob posameznem zavesljaju in 
delu nog. Preizkušali smo različne kombinacije K-2, nekaj 
treningov pa prvič opravili tudi v K-4. Tu še ne gre najbolje, 
saj bo potrebno še precej uigravanja in ocenjevanja, kateri 
tekmovalci bi, glede na svoj način veslanja, lahko zasedli mesto 
v največjem kajaku. Zelo je koristilo, da so bili z nami tudi 
tekmovalci iz Švice in Avstrije, saj je bila trening skupina tako 
precej kakovostnejša. Na vodi je bil občasno kar gost promet. 
Ob naši skupini so v Skradinu istočasno trenirali tudi slovenski 
veslači, včasih pa so iz Zatona priveslali tudi nemški veslači 
ter madžarski mirnovodaši, tako da je bilo na vodi vseskozi 
živahno.« 

Edina slabost priprav v obmorskem mestecu je bila dolga vožnja 
do fitnesa. Najbližji je bil namreč šele v dvajset kilometrov 
oddaljenem Šibeniku. Ekipa je z veseljem tekala po nacional-
nem parku Krka, kjer so uživali v razgledu na čudovito naravo, 
drugam pa ni upala zaiti, saj v okolici Skradina še vedno poteka 
razminiranje. Med pripravami so izvedi kar nekaj testov pripra-
vljenosti, kjer je na dvokilometrski razdalji Jošt Zakrajšek pre-
senetljivo za šest sekund ugnal Jerneja Župančiča Regenta. »Z 
zanimanjem smo potem čakali na zadnji test, kjer so bili Župa, 
Jošt in Lovro skupaj v isti sekundi. Pri kajakaših je bilo zanimivo 
predvsem na vsakem treningu šprinta, ko so se med seboj borili 
na vso moč, najhitrejši pa je bil po pravilu Nejc Žnidarčič,« je 
teste pokomentiral Testen. 

Priprave, za izvedbo katerih sta poleg omenjenih trenerjev skr-
bela še Fredi Apollonio in Grega Ponomarenko, je tako večina 
ocenila kot uspešne. Zimski del je za njimi. Zdaj prihaja del 
sezone, ko bo potrebno dober bazični del pretvoriti v tekmovalni 
nastop. Prva tekmovanja pa bodo na sporedu že v naslednjih 
tednih.
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Piše: Borut Perko, foto: Jakob Marušič

Kajakaška zveza Slovenije je na 
tradicionalni prireditvi Kajakaš 
leta v Hrastniku podelila prizna-

nja tekmovalkam in tekmovalcem, ki so 
se v letu 2009 najbolj izkazali. Najboljša 
kajakašica leta je postala mirnovodašica 
Špela Ponomarenko, nagrado za naj-
boljšega kajakaša pa je odnesel kar 
domačin, sicer slalomski junak, Peter 
Kauzer, nasploh pa so slovenski kaja-
kaši in kanuisti, tako na mirnih kot divjih 
vodah, v vseh konkurencah lani pobrali 
toliko odličij za slovenski kajak, kot še 
nikoli doslej.
Tako Ponomarenkova kot Kauzer sta že 
stara znanca tovrstnih podelitev, oba 
se lahko pohvalita s kar nekaj priznanji 
za najboljšo kajakašico oziroma kaja-
kaša leta. Medtem ko je Kauzerju lani 
to lovoriko prevzel Lovro Leban, se je 
je Ponomarenkova veselila tudi lani. 
Prestižno priznanje KZS si je 28-letna 
Koprčanka prislužila predvsem po zaslu-
gi odličnega nastopa na sredozemskih 
igrah, kjer je na olimpijski razdalji 500 
metrov pokorila vso konkurenco. V letu 
2009 se lahko pohvali tudi z bronasto 
kolajno na evropskem prvenstvu, in sicer 
v najkrajši disciplini 200 metrov.
Šestindvajsetletni Kauzer, po novem tudi 
»raketa iz Hrastnika«, je imel lani izje-
mno sezono, zagotovo njegovo najbolj-
šo doslej. Ves čas je bil z naskokom naj-
hitrejši v karavani slalomistov na divjih 
vodah in premoč pokazal na številnih 
tekmah. Ob zmagah v svetovni seriji in 
svetovnem pokalu (Augsburg, Pau) je 

vrhunec dosegel na svetovnem prvenstvu 
v španskem Seu d'Urgellu. Tam je vlogo 
favorita s preudarnimi in hkrati hitrimi 
vožnjami zanesljivo upravičil. Postal je 
prvi slovenski svetovni prvak v posamični 
konkurenci.
Sicer pa ob Kauzerjevem dosežku v 
Španiji velja omeniti tudi popolnoma 
nepričakovan uspeh kanuističnega dvoj-
ca Luka Božič/Sašo Taljat. Njun bron na 
SP 2009 je sploh prvo odličje z velikih 
tekmovanj (SP, EP, OI) za samostojno 
Slovenijo v tej disciplini in je kajpak sija-

Tradicionalno - to pot v Hrastniku - so bili konec lanskega leta na prireditvi Kajakaš leta 
predstavljeni najboljše športnice in športniki med kajakaši in kanuisti, na mirnih in divjih 
vodah. Vsi so prejeli priznanja Kajakaške zveze Slovenije, največja in najuglednejša 
Peter Kauzer in Špela Ponomarenko.

Spet Peter Kauzer in Špela 
Ponomarenko

Prireditev je vodil Franci Pavšer mlajši. Predsednik Marko in najboljši kajakaš Peter. Zadovoljnih je bilo v Hrastniku veliko.

Zadovoljni so bili z lansko sezono tudi podpredsednik KZS Bojan Žmavc, župan Hrastnika 
Miran Jerič, ki ga je seveda najbolj razveseljeval sokrajan Peter Kauzer, prav tako Peter 
Kauzer st., in tudi predsednik KZS Marko Kryžanowski.

Hrastniški oder je bil skoraj premajhen za 
lani najuspešnejše.
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Thanks Emily, hvala Pero!

Unique As You Are!

Two of our world champions.

Maratoni v letu 2010
Maraton je oblika kajaka, ki je v svetu vse bolj popularna. V tujini so že 
od nekdaj znana tekmovanja, ki imajo dolgo tradicijo. Tudi v Sloveniji 
smo imeli konec sedemdesetih let in v začetku osemdesetih let maraton 
na Savi od Ljubljane do Litije, pa maraton od Brežic do Zagreba. Žal se 
je tradicija prekinila.

S porastom zanimanja za rekreacijo in rekreativne tekmovanja smo se 
odločili letos že drugo leto zapored organizirati sklop rekreativnih mara-
tonov za najširši krog udeležencev.

Maratoni bodo potekali na odsekih rek, ki so mirni in tehnično nezah-
tevni. Zaradi tega je možna udeležba vseh rekreativcev ne glede na 
predznanje. Tekmovati je možno v vseh vrstah kajak in kanu čolnov. 
Tekmovalci bodo razvrščeni v starostne kategorije.

Dolžina posameznega maratona bo med 20 in 25 kilometri kar pomeni 
med uro in uro in pol veslanja. Štart vseh prireditev je ob 11.00. Možnost 
prijav bo do ene ure pred startom.

22. 5. 2010	 Maraton	Argonavti	;	Vrhnika	-	Ljubljana;	
	 kontakt	Andrej	Jelenc	041	745112

3. 7. 2010	 Maraton	Mura;	Gornja	Radgona	–	Črenševci;	
	 kontakt	Štefan	Varga	031	666	230

31. 7. 2010	 Bohinjski	maraton;	Bohinj;	kontakt;	
	 kontakt	Stane	Klemenc	041	667	070

3. 10. 2010	 Maraton	v	sklopu	prireditve	Teden	pohodništva;	Bohinj;	
	 kontakt	Stane	Klemenc	041	667	070

29. 10. 2010	Ljubljanski	maraton;	Ljubljana;	
	 kontakt	Andrej	Jelenc	041	745112

5. 12. 2010	 Božični	maraton;	Koper	–	Lucija;	
	 kontakt	Matej	Trampuž	041	526	991

jen obet pred jesenskim svetovnim prvenstvom na 
tacenski progi v Ljubljani.
Ob slalomistih in mirnovodaših so se na največjih 
tekmovanjih sezone izkazali tudi spustaši. V svetov-
nem pokalu sta se z visokimi uvrstitvami in skupni-
ma zmagama odlikovala kanuist Jošt Zakrajšek in 
kajakaš Nejc Žnidarčič. Oba tekmovalca sta s tem 
le nadgradila uspešen prvi del sezone: Žnidarčič 
je pred tem osvojil naslov evropskega prvaka, 
Zakrajšek pa je na EP s tretjim mestom prav tako 
osvojil kolajno. Na istem tekmovanju je kolajno 
bronastega leska odnesla tudi Lučka Cankar.

Objem šampionov.
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Andraž Krpič: Nova Zelandija je 
verjetno najdražja destinacija 

za slovenskega kajakaša

Kdaj in kako se je porodila 
ideja, da bi se podali na 
NZL?

Na to vprašanje lahko kar natančno odgo-
vorim. Ideja je plod večerne debate na 
tekmovanju Teva Extreme Outdoor Games 
v Ivrei, ki je potekalo lani junija. Če se 
prav spomnim, nam je obisk predlagal 
novozelandski slalomist Mike Dawson.  

Kako dolgo so potekale priprave, 
kako ste sestavili načrt potovanja?
Nekaj mesecev po Ivrei je bilo potovanje 
še dokaj 'v zraku'. Predvsem Dejan Kralj in 
Andrej Bijuklič sta bila na začetku najbolj 
zagnana. Ko sem se za potovanje dokonč-
no odločil še jaz, sem malo pospešil nakup 
letalskih vozovnic, saj smo pred tem le 
okvirno vedeli, v katerem terminu si želimo 
biti tam. Ko smo enkrat kupili karte, pa 
nekako ni bilo več poti nazaj in priprave so 

postajale vse bolj resne. Dokončno je bilo 
vse odločeno torej lani septembra.

Kako ste se lotili logistike, to je bil 
verjetno kar zajeten zalogaj za 
vas?
Pri tem nam je dosti pomagal Mike Dawson, 
saj nam je kar po dnevih natančno spi-
sal program veslanja na Novi Zelandiji. 
Seveda se tega programa kasneje nismo 
natančno držali, smo pa vsaj dobili obču-
tek, katere reke moramo preveslati in koliko 
časa nam bo vse skupaj vzelo, zato smo si 
lažje sproti sestavljali program. Vseeno 
smo se dostikrat odločali kar po principu 
'z danes na jutri.' Pri veslanju takšnih rek, 
kot smo se jih lotili, gre redko tako, kot 
planiraš, saj je veliko odvisnega od vre-
mena, vodostaja in v našem primeru tudi 
vprašanja, ali je, denimo, helikopter prost 
in ali sploh lahko leti. Če je veter premočan 
ali je megleno, je vprašanje, če se je sploh 
moč podati na pot z njim.

Ker tovrstna avantura finančno ni 
mačji kašelj, me zanima, kako ste 
zbrali vsa potrebna sredstva za 
pot in bivanje tam?
Res je! Nova Zelandija je verjetno najdraž-
ja destinacija za slovenskega kajakaša. 
Vprašanja financ pa se je vsak izmed ude-
ležencev lotil posebej. Nekaterim so na 
pomoč z donacijami priskočili priložnostni 
sponzorji, vseeno pa smo velik del stroškov 
krili iz svojih žepov. Če nič drugega, vsaj 
s kajakaško opremo nismo imeli dodatnih 
stroškov, saj imamo vsak svoje sponzor-
je. Poleg tega nam je Kajakaška zveza 
Slovenije posodila HD kamero, kar nam je 

omogočilo večjo kakovost snemanja.

verjetno vam je bilo v 
precejšnjo pomoč, da ste imeli 
na nzl kar nekaj kajakaških 
prijateljev, pri katerih ste dobili 
marsikateri dober nasvet ali 
napotek, pa tudi prenočišče?
Kot sem že omenil, nam je pri logistiki največ 
pomagal Mike Dawson. Na vikendu njego-
vih staršev, ki stoji na prav neverjetno lepi 
lokaciji, smo tudi večkrat prespali. Nekajkrat 
smo prespali tudi pri Louise Jull, prav tako 
novozelandski slalomistki. Če smo rabili 
pomoč, so nam šli vsi 'na roko', po drugi 
strani smo pa vsi vseeno že toliko izkušeni, 
kar se potovanj po tujini tiče, da bi se tudi 
brez kakršnekoli pomoči dobro znašli.

Med bivanjem tam ste imeli čast 
spoznati kajakaško legendo, pilota 
helikopterja Brucea Danda, čeprav 
gospod sploh ne vesla....
Bruce Dando se s kajakom niti ne ukvarja, 
vsekakor pa ga (s)pozna vsak kajakaš, ki 
se hoče spuščati po rekah Zahodne obale 
Južnega otoka, saj večinoma drugega 
dostopa do rek, z izjemo Bruceovega heli-
kopterja ni. Je pa res, da med kajakaši sicer 
kroži mnogo anekdot o Bruceu, za katere 
nihče ni prepričan, da so resnične. Ena od 
njih pravi, da vedno leti nizko nad reko, ker 
se boji višine, po drugi da večkrat leti pijan. 
Smo pa srečali domačina, ki nam je zatrdil, 
da je na lastne oči videl, kako je Bruce pri-
stal svoj helikopter 'na glavo', po tem, ko je v 
baru z nekim motoristom stavil, da ga lahko 
prehiti. Ko je letel z nami, takšnih vragolij na 
srečo ni poskušal izvajati.

Ekipa štirih slovenskih ekstremnih kajakašev se je v sredini januarja podala na veslaško 
ekspedicijo v Novo Zelandijo. Dejan Kralj, Andraž Krpič, Janez Čižman in Andrej Bijuklič 
so poleg neverjetnega veslanja doživeli še marsikaj zanimivega, eden od projektov, 
ki so si jih zadali opraviti med bivanjem tam, pa je tudi posneti čim več materiala za 
svoj športno-kajakaški dokumentarec. Lotili in preveslali so nekaj najzahtevnejših novo-
zelandskih rek ter brzic. Poleg neverjetne očaranosti zaradi povsem neobljudene in 
neokrnjene narave ter lepot rek pa se je vsem s svojo pojavo globoko v spomin vklesal 
tudi izjemni pilot helikopterja, domačin Bruce Dando, ki je fante z opremo prevažal do 
rek in odsekov, kamor brez njegove pomoči ne bi mogli. 

Piše: Sonja Korelc
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Lahko opišete prvo helikopter-
sko vožnjo in občutke, ki so vas 
prevevali, medtem ko ste leteli 
proti določenemu odseku reke, 
sicer nedostopnemu drugače kot s 
helikopterjem?
Predvsem sem si mislil, da bi se na to 
lahko kar navadil. Mislim, da še dolgo po 
pristanku nisem uspel izbrisati nasmeška 
iz mojih ust. Glede na to, da se bojim 
letenja z letali, sem s tem, da sem tako 
užival v letenju s helikopterjem, presenetil 
tudi samega sebe. Bruceov helikopter je 
majhen in komaj sprejme vase dva potnika. 
Je pa zato svojevrstna izkušnja, ko ti pilot 
razkazuje brzice in razlaga o različnih 
delih reke.

eden izmed projektov, ki ste 
si ga zadali, je tudi snemanje 
dokumentarnega filma o eks-
tremnem kajakaštvu. kdaj se je 
porodila ta ideja?
Mislim, da je že kar stalna praksa, da 
Andrej Bijuklič na vsako novo reko s 
sabo vzame kamero. Snemanje na Novi 
Zelandiji je bilo zato vsem povsem samo-
umevno. Sicer je končen scenarij stvar 
Andreja, ki bo film tudi montiral, v vsakem 
primeru pa ti posnetki ne bodo končali 
v kakšnem večjem dokumentarcu o eks-
tremnem kajaku. Mislim, da je Andrejev 
namen izdati kratek kajakaški film izključno 
o našem izletu na Novo Zelandijo.

Andrej Bijuklič je že posnel en 
kajakaški film, ki je bil celo nag-
rajen. Verjetno ste želeli tokrat 
pripraviti nekaj še boljšega, še bolj 
atraktivnega?
Po atraktivnosti se novozelandske brzice 
težko merijo z norveškimi, ki so bile med 
drugimi predstavljene v tistem filmu. Namen 
tega filma je predvsem dokumentirati naše 
pustolovščine in zajeti posebno atmosfero, 
ki jo Nova Zelandija ponuja. Avtohtono 
rastje, čudoviti kanjoni in posebni občutki, 
ki jih ponuja veslanje tako daleč stran od 

ljudi in cest ...  To so tiste značilnosti, ki smo 
jih skušali zajeti v našem filmu.

Pa ste zadovoljni s posnetim mate-
rialom?
Materiala za takšen film nikoli ne moreš 
imeti preveč. Veliko brzic na žalost nismo 
mogli posneti, saj so reke tako dolge, da 
bi se snemanje veliko preveč zavleklo, če 
bi snemali vsako brzico. Vsekakor imamo 
kar nekaj dobrih posnetkov, za katere ver-
jamem, da bodo dih jemajoči.

Kdaj menite, da bo končana post-
produkcija in bo film dejansko 
ugledal luč sveta?
To je sicer odvisno od Andreja, mislim pa, 
da bi nekje do srede aprila moral biti film 
že končan.

Pred odhodom ste dejali, da si 
želite odveslati določene reke in 
odseke rek, ki jih prej še nihče ni. 
Vam je uspelo?
V bistvu smo imeli namen odveslati dve 
soteski, ki še nista bili nikoli uspešno pre-
veslani. To smo planirali skupaj z Mikeom, 
ki že dokaj dobro pozna te reke. Ker pa 
se nam on ni uspel pridružiti, bi nam pred-
vsem iskanje poti za pregled teh kanjonov 
vzelo preveč časa, zaradi česar smo se 
temu odpovedali.

Na kateri podvig pa ste, kljub 
zgoraj povedanemu, še posebej 
ponosni?
Če že nismo uspeli preveslati novih odse-
kov, pa smo vsaj odveslali nekaj brzic, ki 
so bile zaradi težavnosti in nevarnosti do 
sedaj le nekajkrat odpeljane. Meni bodo 
najbolj v spominu ostale brzice Aratietia. 
To so verjetno najtežje brzice na Novi 
Zelandiji, vodo pa po njih spustijo za 
gledalce le štirikrat na dan po pol ure. Le 

teden pred nami se je tam spustila ekipa 
novozelandcev. Enega od njih so morali 
oživljati. Mi smo naš spust uspešno kon-
čali. Je pa svojevrsten občutek, ko splezaš 
v suho strugo in čakaš, da jez nad tabo 
spusti vodo.

Je res, da so vas sprva, ob pri-
hodu, ostali kajakaši gledali neko-
liko postrani, skoraj posmehljivo?
Sam takšnega občutka nisem dobil. Že 
res, da se včasih kje najde kakšen falot, 
ki se nasmehne, ko sliši, da smo Slovenci. 
Takšen vsekakor nima več kaj dosti pove-
dati, ko nas vidi veslati. V resnici pa je 
svet ekstremnih kajakašev zelo majhen. 
Kamorkoli gremo, srečamo znance. Če ne 
drugače, smo drug za drugega slišali vsaj 
po slovesu, poleg tega se, več ali manj, 
med sabo vsi zelo dobro razumemo.

imeli ste tudi nekaj neprijetnih 
doživetij, lahko poveste kaj še 
o tem? 
Razen nadležnih peščenih mušic na Južnem 
otoku kakšnih slabih izkušenj sami nismo 
imeli. Še z vremenom smo imeli neverjetno 
srečo. Jo je pa malo slabše odnesel naš 
irski kolega Ciaran Hearteau. Z Mikeom 
in še nekaterimi kolegi se je malo pozno 
odpravil na eno od rek Vzhodne obale. 
Nekje na sredi reke je na eni težjih brzic 
ostal ujet v zelo neprijetni roli. Poleg tega, 
da se je kar dobro 'napil vode', si je 
izpahnil tudi ramo, zaradi česar ni mogel 
nadaljevati spusta. Mike in še en kajakaš 
sta odveslala naprej po pomoč, vendar pa 
do cilja reke nista prispela dovolj zgodaj, 
da bi Ciarana utegnil rešiti reševalni heli-
kopter. Ciaran je skupaj s še enim kolegom 
moral noč z izpahnjeno ramo preživeti v 
kanjonu. Po njunem pripovedovanju sta se 
morala z blatom namazati po izpostavljeni 
koži, da sta se zaščitila pred peščeni-
mi mušicami. Vsekakor izredno neprijetna 
izkušnja. To in nekateri zapleti, ki so sledili, 
so botrovali temu, da se nam Mike kasneje 
ni mogel pridružiti pri veslanju; zato sta 
tudi 'odpadli' zgoraj omenjeni do sedaj še 
neosvojeni soteski.



18

Norveška je ravno toliko odma-
knjena od nas, da ne pride v 
poštev za krajši dvodnevni kaja-

kaški izlet, temveč zahteva nekaj logistike 
in organizacije. S pomočjo bogate litera-
ture in zgodb kajakašev, ki so že obiskali 
ta veslaški raj, se da kaj hitro narediti 
plan izleta. Tako so tudi kajakaški kolegi 
iz Avstrije naredili svoj norveški plan za 
junij, kar sem ujel na ušesa na enem od 
naših veslanj na Soči. Ideja mi je bila všeč 
in sem se še sam vrinil v ekipo. Vsi smo bili 
še brez izkušenj veslanja na Norveškem, 
edini v ekipi, ki bi nam lahko kako poma-
gal z nasveti in izkušnjami, je bil Majkl. 
Že dvakrat je veslal na Norveškem, a 
je znal povedati le to, da je super in 
da nam bo sigurno všeč. Kaj več pa se 
ni spomnil. Plan je bil dokaj enostaven; 
začnemo na jugu v Telemarku, potem 
pa se glede na vreme in razpoloženje 
premikamo na sever. Vse dokler nam ne 
zmanjka časa in bo zopet treba odriniti 
proti domu. Tik pred odhodom se nam 
je, na veselje vseh v ekipi, pridružil še 
izkušen ekstremist Mato. Zanj smo vedeli, 
da mu je Norveška že dalj časa velika 
želja, vendar do sedaj še ni uspel uskladiti 
službenih in družinskih obveznosti tako, 
da bi si lahko privoščil slabe tri tedne 
kajakaškega dopusta.
Tako je naša petčlanska odprava (trije 
jodlarji in dva jugosa) s kombijem in 
prikolico za kajake krenila na pot. Vsak 
se je poizkušal čim bolj udobno namestiti 
za dolgo pot in takoj, ko smo zavili na 
avtocesto, je po kombiju završalo: »Hey 
guys we are going to Norway!«. Mislim, 
da smo šele tedaj dojeli, da gre tokrat za 
res. Da bomo čez kakšen dan ob pogledu 
na slapove in reke, ki smo jih do sedaj 
opazovali le v kajakaških filmih in revijah, 
že občutili metuljčke v trebuhu.

Norveška je država, ki je za malenkost večja od Nemčije, ima pa le pet odstotkov 
njenega prebivalstva. Narava je javno dobro, zato je dovoljeno kampirati praktično 
povsod, tudi v vseh 18 narodnih parkih. Lepo urejeni kampi, ki že tako niso dragi, so za 
kajakaše še kakšen evro cenejši. Ko se pri nas struge osušijo in sneg v hribih izgine, se 
na Norveškem prične dolg poletni dan. Iz neštetih ledenikov na visokih gorskih plano-
tah se cedi voda, ki po strmi granitni strugi odteče v fjord. Pogosto svoje k bogatemu 
vodostaju prispevajo tudi kratke nevihte. Ob pogledu na številne slapove ti zaigra srce 
in se pospeši prebava. Enostavna dejstva, ki v vsakem kajakašu vzbudijo vznemirjenje 
in željo po novi avanturi.

Piše in foto: Andrej Vertačnik

Norveški kajakaški raj
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Telemark
»Telemark« je sigurno vsem dobro znano 
ime za posebno smučarsko tehniko. Ta 
je dobila ime po jugozahodnem delu 
Norveške. Prav to je bila naša prva desti-
nacija. Kajakaški vodnik pravi, da se tu 
nahajajo strmi in hitri »potoki« s kanjoni in 
slapovi, najdejo pa se tudi na široko odpr-
te reke z ogromno maso vode. Primerno za 
veslače, ki so sposobni veslanja na rekah 
IV-V težavnostne stopnje. Podatek, ki smo 
ga sami kar malce spregledali pa je, da 
je ta del primeren za veslanje od konca 
aprila do konca maja. Izjemoma tudi do 
sredine junija, nato pa se te divje reke spre-
menijo v majhne potočke, po katerih lahko 
plujejo le še papirnate ladjice.
Naš prvi stik z norveškim namakanjem je 
bila reka Austbygdai. Velja za kajakaško 
»klasiko« in je ena najbolj poznanih na 
tem območju. Glede na to, da smo bili 
že kar malce pozni (sredina junija), smo 
naleteli na zelo nizek vodostaj. Ta pa se 
je izkazal že za dovolj velikega, da sem 
obtičal že v prvi roli in zaplaval. Mato 
je malce potreniral vrvno tehniko, da mu 
je uspelo spraviti iz kotla mene in moj 
kajak. V naslednji brzici se je zgodba 
ponovila, le da je bil plavalec tokrat Oti. 
Majhen volumen vode in granitne police 
zahtevajo kar nekaj koncentracije, včasih 
pa tudi malce sreče. Ta prvi dan res ni bil 
najboljša psihološka podlaga za prihaja-
joče dni in reke.
Naslednji dan smo preverili še dve reki v 
bližini: Goyst in Mar. Znova smo ugotovili, 
da smo že prepozni in da v hribih ni več 
snega, ki bi napajal reke v Telemarku. 
Ogledujoč vodostaje, smo se strinjali, da 

se ne splača zapravljati časa z drgnje-
njem skal in smo se napotili malce bolj na 
sever. Preko Buskeruta smo bili namenjeni 
v Voss. Spotoma smo se ustavili na reki 
Numedalslagen, pri kateri nas je presenetil 
zanimiv podatek o volumnu, pri katerem se 
reka vesla. Ta je od 30 do 300 kubičnih 
metrov na sekundo. Veslanje na velikem 
volumnu je vedno svojevrstno doživetje, pri 
katerem ne manjka adrenalina, kljub temu 
da reka ni ocenjena z visoko težavnostjo. 
Veliki valovi in role zagotavljajo zabavo 
od starta do cilja. Gotovo bi bilo doživetje 
še lepše, če bi termometer kazal kaj več 
kot pet stopinj, pa tudi dežja ne bi prav nič 
pogrešali …
Na srečo smo naleteli na prijazne domačine 
v Rafting centru, ki so nas vzeli pod streho 
in nas ogreli na res prijeten način. Sledila je 
pot čez gorsko planoto, kjer je kljub letnemu 
času ostalo še kar nekaj snega.
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Voss
Voss je majhno mestece, stisnjeno med visoke hribe, Meka za 
vse vrste adrenalinskih odvisnikov. Tu za vrhunec sezone vsako 
leto organizirajo festival ekstremnih športov »Ekstremsportveko«. 
Predvsem pa je Voss Hollywood za kajakaše, saj skoraj ni kaja-
kaškega filma, ki ne bi vseboval vsaj nekaj prizorov iz okoliških 
slapov. Za ogrevanje smo si izbrali del reke Raundalselvi, odsek, 
ki so ga kajakaši poimenovali Playrun. Visok vodostaj je poskr-
bel, da smo imeli še večje oči, kot bi jih imeli sicer, in da smo 
nekatere dele raje pešačili kot veslali.

Pri izbiri naslednje reke smo soglasno izbrali nekaj z manj volumna 
kot Playrun, saj smo končno želeli malce več sproščenosti med vesla-
njem. Izbrali smo reko na visoki planoti z enim najbolj fotogeničnih 
slapov. Do začetka reke vodi strma makadamska pot skozi vrsto 
ozkih tunelov. Jordalselvi je reka polna manjših skokov in slapov, ki 
niso tehnično najlažji. Napetost se od starta vse skozi stopnjuje ter 
doseže vrhunec z 10-metrskim slapom, ki je eden najlepših v državi. 
No, tako vsaj zatrjuje kajakaški vodnik, kateremu smo na koncu 
zadovoljno pritrdili tudi sami. Skok čez slap ni bila najlažja stvar na 
svetu, kar sta na svoji koži občutila Wutti, ki je med akcijo zapustil 
čoln, ter Majkl, ki je ob pristanku malce zmedeno ugotovil, da ima 
naenkrat kar dve vesli. Tokrat je k razpoloženju pripomoglo vreme, 
saj smo se po dnevih dežja prav razveselili nekaj sončnih žarkov.
Verjetno nam je prav Jordalselvi dala tisto potrebno samozavest, 
ki smo jo potrebovali za naprej. Tako smo naslednji dan ob ide-
alnem vodostaju, preveslali reko Brandsetelvi, ki nas je očarala 
s kristalno čisto modro vodo ter neštetimi drčami in slapovi. Na 
zadnjem, precej razgibanem delu reke se vsako leto v času festi-
vala ekstremistov odvija kajakaška tekma. Tako nas je zabavala, 
da smo zadnji del večkrat ponovili in ob tem kar malce pozabili 
na čas. Ko smo končno imeli dovolj, je bila ura že skoraj polnoč. 
Tako smo izkusili še eno prednost veslanja na Norveškem v pole-
tnem času - dan se konča, ko si sam tako zaželiš.
Nove izzive smo naslednji dan iskali na zgornjem delu reke 
Myrkdalselvi, ki je na našo psiho vplivala prav sproščujoče. 
Dan zatem smo prejeli konkretno dozo adrenalina na spodnjem 

delu iste reke. K dodatni napetosti je pripomogel tudi malenkost 
previsok vodostaj.
Na voljo smo imeli le še teden dni, ogledati pa smo si želeli še 
dolino Sjoa, zato smo se odločili, da v Vossu preživimo samo še 
en dan ter se nato zopet odpravimo na pot. Naša zadnja reka 
v Vossu je bila ponovno Raudalselvi. Tokrat smo izbrali del reke, 
ki se imenuje »Train station«. Ime izvira iz lepe vaške železniške 
postaje, ki se nahaja neposredno ob vstopu na reko.
Visok vodostaj nam je ponovno popestril veslanje. Ta izlet si je 
najbolj zapomnil Wutti, ki je ob koncu dneva ostal brez čolna 
in vesla. Od svoje opreme se je moral posloviti v ozkem kanjo-
nu, kjer je zapeljal v »pralni stroj«, iz katerega ni bilo izhoda. 
Vendar je imel srečo in bili smo priča res veliki kolegialnosti 
med kajakaši. Ruska ekipa je namreč naslednji dan približno 8 
km nižje našla Wuttijev čoln. Bil je sicer malce poškodovan, a 
še vedno uporaben. Ker smo se sami že potovali dalje, v dolino 
Soja, smo prosili prijatelja in kajakaša, ki živi v Vossu, naj izvleče 
kajak iz kanjona. Reševalna akcija je uspela in Rusi, ki so nasle-
dnji dan potovali v isto smer, so nam kajak pripeljali.
Na poti do Sjoe smo se spotoma ustavili na zgornjem delu reke 
Sogndalselva in po priporočilih zavili še na reko Skjoli. Za spre-
membo od vseh dosedanjih rek, sta imeli ti dve močno prenizek 
vodostaj, tako da je bilo veslanje bolj podobno sankanju po 
kamnolomu.

Sjoa
Naslednji dan smo pot nadaljevali proti Sjoi, kamor smo prispeli 
pozno popoldan. Pred spanjem smo si privoščili par kilometrov 
veslanja na izjemno zabavnem delu, imenovanem Amot na reki 
Sjoa. Končno pa je na vrsto prišla Store Ula. To je bila edina 
reka, katere ime sem si zapomnil iz pripovedovanja prijateljev, 
ki so že bili tu. Vedel sem, da ima reka fenomenalne drče in 
nekaj velikih slapov. Vse to je pripomoglo k dodatni tremi pred 
akcijo. Pot do reke je bila nekaj posebnega. Vreme se je ponov-
no poslabšalo, pot pa nas je vodila strmo navzgor na hribovsko 
planoto narodnega parka Rondona. Proti vrhu se nam je zazde-
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lo, da je sneg na sveže pobelil hribe v daljavi. Kasneje smo 
ugotovili, da je naš sneg le odsev rumenega mahu, ki je naravi 
na planoti dal podobo luninega površja. Res magično …
Vodostaj se nam je na začetku zdel malce skromen, vendar smo 
se projekta vseeno lotili. Temperature res niso bile naklonjene 
veslanju. Le nekaj stopinj nad nulo ter nenehno deževanje je bil 
razlog, zakaj se je Majkl odpovedal veslanju in se javil za »shuttle 
monkeyja« Tako se je lotil praznjenja hladilnika, kar je bila vsem 
nam, poleg veslanja, najljubša panoga na celotnem potovanju.
Za naš trud, če tako lahko rečemo veslanju po minimalnem 
vodostaju, smo bili na koncu bogato nagrajeni. Pred nami so bili 
trije izredno lepi slapovi, ki bi bili ob višjem vodostaju primerni 
le za fotografiranje. Tako pa smo videli lepo linijo in se strinjali, 
da se poženemo čez rob. V bistvu je bilo slapov več. Eden za 
drugim so se spuščali v globine, vmes pa so jih prekinjali majhni 
tolmuni. Le prvi trije so bili »vesljivi« za nas smrtnike. Vedeli smo, 
da moramo takoj za tretjim slapom na kopno, saj je četrti slap 
visok 16 metrov ter izredno težaven za veslanje. O težavnosti 
tega četrtega slapu smo slišali že razne zgodbe, ki jih je pod-
krepila še pripoved v kajakaškem vodniku, z zgodbo o mladem 
angleškem veslaču, ki si je na tem slapu poškodoval hrbtenico.
Ker so bili očitno prvi trije slapovi premalo, se je Mato lotil še 

petega. Na prvi pogled se je zdel lep. Ob preučevanju smo 
kmalu ugotovili, da ni mogoče najti lepe linije za veslanje, ven-
dar je bil Mato drugačnega mnenja. Ponudil sem se mu za stati-
sta z vrvjo in fotoaparatom. Akcija je potekala približno takole: 
pol ure plezanja do slapu, dva zavesljaja in Mato je izginil za 
slapom. Ob strani sem lahko videl, da se je uspel odrivati od 
stene votline za slapom in čez nekaj časa se mu je tudi uspelo 
prebiti izza slapu z napol odprto krovnico.
Srečnemu zaključku je sledilo preoblačenje in segrevanje ter 
nato skupinsko praznjenje hladilnika. Počasi smo se že pripra-
vljali na odhod domov. Pred nami je bil le še en veslaški dan. 
Izkoristili smo ga za veslanje na reki Lagen, na delu imenova-
nem Rosten. Ponovno je previsok vodostaj skrbel za metuljčke v 
trebuhu in gnojenje grmičevja na startu.
Moram priznati, da je Norveška naredila na nas izjemen vtis. Ne 
samo reke in slapovi, tudi sama dežela se nas je dotaknila na 
prav poseben način. Prosti dan med potjo smo izkoristili za obisk 
prelepega mesta Bergen. Čez vse zasnežene prelaze smo se 
vozili odprtih ust, saj se nihče ni mogel načuditi lepoti ledenikov 
in ledeniških jezer, ki so napajali divje reke in slapove. Seveda 
smo vsi v en glas zatrdili, da se naslednje leto sigurno vrnemo, 
kaj bodo na to rekle žene in otroci, pa bomo še videli ...
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SLOVENSKE REKE 2010
KOLEDAR EKOLOŠKO – REKREATIVNIH SPUSTOV »VODA ZA VEDNO« 2010

Akciji na pot
Kajakaška zveza Slovenije nadaljuje s svojimi programi akcije 
Voda za vedno, s katerimi želi osveščati in varovati naravno boga-
stvo in čistost slovenskih rek.  Varovanje okolja pa je eno pomemb-
nejših področij, ki jim tudi Coca-Cola v vseh državah, v katerih 
je prisotna, namenja veliko pozornosti. Tako smo pri zmanjšanju 
porabe vseh energentov, ki onesnažujejo okolje dosegli vidne 
rezultate. Coca-Cola HBC Slovenija je tudi ustanovni član družbe 
Slopak, ki je bila ustanovljena z namenom zbiranja in predelave 
odpadne embalaže v Sloveniji.
 Ker sta aktivni slog življenja in čisto okolje tudi za naše podjetje 
pomembni vrednoti, smo se odločili ponovno podpreti ta projekt. 
Prepričani smo, da bodo skupna prizadevanja Kajakaške zveze 
Slovenije in Coca-Cola HBC Slovenija pomagala ohraniti čisto 
okolje ob slovenskih rekah.
Vsem, ki se nameravate udeležiti prireditev v okviru tega progra-
ma želimo veliko zabave in užitkov.
Coca-Cola HBC Slovenija

nedelja 18.april VIPAVA, PARTIZAN RENČE & KK ŠILEC  
 Tomasetig Igor, gsm: 0039 0841 33029 

sobota 24. april KRKA NM, AGENCIJA ZA ŠPORT NM   
 Oluič Djuro, gsm: 041 348 745

sobota 22.maj LJUBLJANICA, KKK LJUBLJANA    
 Jelenc Andrej, gsm: 041 745 112

nedelja 30. maj KRKA, KK KRKA     
 Piškur Janez, gsm: 041 645 150

sobota 12.junij SOČA, X POINT    
 Luzar Dejan, gsm: 041 692 290

sobota 17.julij SAVA  KFC, SKOK SPORT   
 Skok Janez, gsm: 040 217 000

sobota 7.avgust  DOLINKA, TINARAFT     
 Pirnat Martin, gsm: 031 646 255

sobota 14.avgust KOLPA, TŠD KOSTEL    
 Nikolič dr.Stanko, gsm: 041 549 938

nedelja 5.september SOČA, KK SE & KK ŠILEC   
 Spacal Albin, gsm: 051 346 090

KOLEDAR EKOLOŠKO – REKREATIVNIH           
SPUSTOV »VODA ZA VEDNO« 2010

22.5.2010   Maraton Argonavti ; Vrhnika - Ljubljana;    
 kontakt Andrej Jelenc 041 745112

3.7.2010   Maraton Mura; Gornja Radgona – Črenševci;   
 kontakt Štefan Varga 031 666 230

31.7.2010   Bohinjski maraton;  Bohinj; 

 kontakt; kontakt Stane Klemenc 041 667 070

3.10.2010  Maraton v sklopu prireditve Teden pohodništva; Bohinj;                              
 kontakt Stane Klemenc 041 667 070

29.10.2010   Ljubljanski maraton; Ljubljana;                                              
 kontakt Andrej Jelenc 041 745112

5.12.2010   Božični maraton;  Koper – Lucija;                                               
 kontakt Matej Trampuž 041 526 991

KOLEDAR REKREATIVNIH mARATONOV

pokrovitelji akCije:

Pokrovitelji in partnerji

P r i j a v n i c a

Ime in priimek: 

Naslov:

Društvo:

Datum rojstva:

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Prireditev:

Glavni pokrovitelj Voda za vedno
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KRKA  NM   
sobota  24. april
Org.:  Agencija za šport NM
Start:  Loka  - Novo mesto
Cilj:    Otočec
Dolžina: 9 km, I –II DV
Info:  Oluič Djuro
gsm:  041 348 745
e-mail:  djuro.oluic@telemach.net

VIPAVA          
nedelja  18.april
Org.:  Partizan Renče & KK 
Šilec
Start:  Renče 
Cilj:  Sovodnje (Italija)
Dolžina: 17km, I – II DV
Info:  Tomasetig Igor
gsm:  0039 0841 33029
e-mail:  gorica@zssdi.it 

LJUBLJANICA  
sobota 22.maj
Org.:  KKK Ljubljana – 
 dan odprtih vrat
Start:  Podpeč
Cilj:  Livada
Dolžina: 8km, I DV
Info:  Jelenc Andrej
gsm:  041 745 112
e-mail:  andrej.jelenc@kajak-zveza.si

KRKA 
nedelja  30. maj
Org.:  KK Krka
Start:  Krka
Cilj:  Šmihel
Dolžina:  12km, I – III DV
Info:  Piškur Janez
gsm:  041 645 150
e-mail:  kajakkrka@gmail.si

SOČA   
sobota  12.junij
Org.:  X Point
Start:  Kobarid
Cilj:  Volarje
Dolžina: 10km, I – II DV
Info:  Luzar Dejan
gsm:  041 692 290
e-mail:  x.point@siol.net

SAVA  
KAJAK FUN CUP 
sobota 17.julij
Org.: Skok Sport
Start:  kajak poligon
Cilj:  kajak poligon
Dolžina: 200m, I – III DV, 10 ovir-vratic
Info:  Skok Janez
gsm:  040 217 000
e-mail:  info@skok-sport.si

start vseh spustov je ob 11h.

Startnina 15E (razen SAVA - Kayak fun Cup - LJUBLJANA) vključuje: 
organizacijo prireditve, obrok hrane, sponzorsko pijačo, spominek.

Obvezna uporaba zaščitne opreme (plavalni jopič, čelada).

vsi udeleženci startajo na lastno odgovornost. s podpisom 
na prijavnici se strinjajo s splošnimi pogoji in so nezgodno 
zavarovani.

KZS in posamezni organizatorji si zaradi varnosti udeležencev pridružuje 
pravico spremembe datuma, lokacije ali odpovedi prireditve.

za krt pri kzs Miran skok, info 040 218 000

DOLINKA   
sobota  7.avgust
Org.:  Tinaraft
Start:  Piškovca
Cilj:  Radovljica – Tina raft
Dolžina: 12km, I – III DV
Info:  Pirnat Martin
gsm:  031 646 255
e-mail:  info@tinaraft.si

KOLPA   
sobota 14.avgust
Org.:  TŠD Kostel
Start:  Fara
Cilj:  Žlebi
Dolžina: 12km, I – II DV
Info:  Nikolič dr.Stanko
gsm:  041 549 938
e-mail:  info@tsdrustvo-kostel.si

SOČA  
Finale    nedelja  5.september
Org.:  KK SE & KK Šilec
Start:  Solkan
Cilj:  Pogora (Italija)
Dolžina: 8km, I – III DV
Info:  Spacal Albin
gsm:  051 346 090
e-mail:  kajakklubse@siol.net
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KOLEDAR KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 2010

datum disciplina naziv tek-
movanja

kraj organizator opombe

april
10.4. 11.4. Slalom HIT slalom 

challenge- 
ICF

Solkan SE ICF ran-
king

17.4. Rekreacija Krka  Novo 
mesto

Novo 
mesto

AŠ NM Voda za 
vedno 

18.4. Rekreacija Vipava Renče Šilec Voda za 
vedno 

24.4. 25.4. Sprint Mantova Mantova ITA izbirno 
čl-ml

30.4. Spust DP sprint 
- člani in 
mladinci

Solkan SE izbirno 
čl-ml

maj
1.5. Spust DP klasika - 

člani 
in mladinci

Dolinka LJU izbirno 
čl- ml

2.5. Slalom SLO pokal Celje Nivo SPD1

7.5. 9.5. Sprint Vichy - 
svetovni 
pokal

Vichy FRA WC 1

8.5. Slalom Izbirna Tacen LJU/ KZS izbirno 
čl-ml

9.5. Slalom Izbirna Tacen LJU/ KZS izbirno 
čl-ml

15.5. 16.5. Slalom Slovenica 
Cup- ICF

Tacen Tacen izbirno čl

22.5. 23.5. Spust Soča inter-
national

Trnovo SE izbirno 
čl-ml

22.5. Ekstrem Kobarid 
extrem

Kobarid

22.5. Rekreacija Ljubljanica Podpeč LJU Voda za 
vedno 

29.5. Slalom Solkan Solkan SE izbirno ml

30.5. Slalom DP mladinci Solkan SE izbirno ml

30.5. Rekreacija Krka Krka Krka Voda za 
vedno 

28.5. 30.5. Sprint Szeged 
- svetovni 
pokal

Szeged HUN WC 2

junij

3.6. 6.6. Slalom EP člani Čunovo SVK EP

4.6. 6.6. Sprint Duisburg 
- svetovni 
pokal

Duisburg GER WC 3

5.6. 6.6. Slalom Merano ICF Merano ITA ICF ran-
king

6.6. Sprint SLO pokal Ptuj Ptuj

10.6. 13.6. Spust SP člani Sort ESP SP

12.6. Sprint SLO pokal Bohinj Bohinj

12.6. Slalom SLO pokal Hrastnik Steklarna

12.6. Rekreacija Soča  
Kobarid

Kobarid X point Voda za 
vedno 

19.6. 20.6. Slalom Praga - sve-
tovni pokal

Praga CZE WC 1

19.6. 20.6. Spust Trnovo - sve-
tovni pokal

Trnovo SE WC 1,2

25.6. 27.6. Spust Valtelina- 
svetovni 
pokal

Sondrio ITA WC 3,4

26.6. 27.6. Slalom Teen Cup - 
Bratislava

Bratislava SVK

26.6. 27.6. Slalom Seu d’ 
Urgel - sve-
tovni pokal

Seu 
d’Urgell

ESP WC 2

datum disciplina naziv tek-
movanja

kraj organizator opombe

julij
1.7. 4.7. Sprint EP člani Asturias ESP EP

2.7. 4.7. Spust Lofer- svetov-
ni pokal

Lofer AUT WC 5,6

3.7. 4.7. Slalom Augsburg 
- svetovni 
pokal

Augsburg GER WC 3

8.7. 11.7. Slalom SP mladinci Foix FRA SP

16.7. Spust DP mlajši 
sprint+ kla-
sika

Solkan SE DP

17.7. Slalom SLO pokal Solkan SE

22.7. 25.7. Spust EP mladinci Kraljevo SRB EP

24.7. 25.7. Rodeo DP Rodeo- 
Freakstyle 
Tacen

Tacen Tacen DP

31.7. Maraton Maraton 
Bohinj

Bohinj Bohinj

29.7. 1.8. Sprint EP U23 in 
mladinci

Moskva RUS EP

31.7. 1.8. Slalom Wave- Teen 
Cup- Ceske 
Bud.

Ceske B. CZE

avgust
5.8. 8.8. Slalom EP U23 in 

mladinci
Markleeberg GER EP

7.8. Rekreacija Sava 
Dolinka

Radovljica Tina Raft Voda za 
vedno 

14.8. 15.8. Slalom Teen Cup - 
Solkan

Solkan SE

19.8. 22.8. Sprint SP člani Poznan POL SP

21.8. 22.8. Slalom Teen Cup - 
Tacen

Tacen Tacen

21.8. 22.8. Slalom Pre world 
Bratislava 
- ICF

Bratislava SVK ICF ran-
king

28.8. Slalom DP mlajše 
kategorije

Celje Nivo

september
3.9. Slalom Paralelni 

slalom - 
Ljubljana

Ljubljana LJU

8.9. 12.9. Slalom SP člani Tacen KZS  SP

18.9. Slalom SLO pokal 
- Zmajčkov 
pokal

Ljubljana LJU

23.9. 26.9. Maraton SP člani in 
mladinci

ESP SP

25.9. Slalom DP slalom 
člani

Tacen LJU DP

26.9. Slalom Alpe Adria Celovec AUT

oktober
29.10. Maraton Ljubljanski 

maraton
Ljubljana LJU DP

november
6.11. Maraton Maraton 

Ardeche
Valon FRA

december
5.12. Maraton Božični 

maraton
Koper LJU
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V zadnji številki smo spoznali nekaj napotkov v primeru prevrnitve. Sedaj smo pa prav 
zares pripravljeni za prve zavesljaje. Z obvladanjem zavesljajev, o katerih boste nekaj več 
izvedeli v nadaljevanju, lahko kajak brez težav vodite v želeni smeri.

OSNOVNI ZAVESLJAJ  NAPREJ
Zaveslaj začnemo z zasukom trupa, kateremu sledi pomik v smeri 
naprej ramena tiste roke, ki izvaja vlečenje oz. zavesljaj. Glava je v 
podaljšku trupa, pogled je usmerjen naprej.
Roka, ki izvaja zavesljaj, je iztegnjena naprej. Nasprotna roka, ki v 
tem primeru potiska veslo v smeri naprej, je pokrčena, komolec je 
nižje od ramena in dlan v višini oči. 
Pot vesla skozi vodo: zasuk trupa na strani roke, ki izvaja zavesljaj v 
smeri nazaj, vlečna roka se krči, sočasno pa nasprotna roka potiska 
veslo naprej. Vlečenje se konča, ko je potisna roka iztegnjena in s tem 
tudi pripravljena na zavesljaj na nasprotni strani. 
Izvlečenje vesla se izvrši  s potegom podlahti  navzgor - iz vode in dvi-
gom komolca. Nasprotna roka ostane v končnem položaju potiska. 
Veslo izvlečemo iz vode v višini bokov. 
Po izvlečenju vesla iz vode, roka nadaljuje z dvigovanjem vesla. V 
trenutku, ko veslo preide vodoravni položaj, roke istočasno začnejo 
zavesljaj na nasprotni strani. Ob zavesljaju se izvrši tudi pritisk noge 
oz. stopala na stopalno oporo na strani zavesljaja.

Zavesljaj naprej

OSNOVNI ZAVESLJAJ NAZAJ
Trup iz osnovnega položaja preide v vzravnano držo z rahlim zasu-
kom na stran izvedbe zavesljaja. Potisna roka je rahlo pokrčena z 
dlanjo v višini ramen, druga pa vleče veslo vzporedno s čolnom. 
Glava je zasukana na stran zavesljaja in pogled usmerjen nazaj čez 
rame roke, ki izvaja zavesljaj. Veslo je ob vbodu postavljeno pod 
kotom 45° na vzdolžno os čolna, list pa je ob vbodu skoraj pravoko-
ten na vodno gladino.
Izvedbo spremlja zasuk in nagib trupa naprej. Roka na strani izvedbe 
zavesljaja spremlja zasuk trupa in le na koncu zavesljaja izvedemo 
rahel potisk vesla naprej, druga roka pa povleče veslo nazaj v smeri 
izvedbe naslednjega zavesljaja. 
Izvlek vesla se izvede  z dvigom lista iz vode v višini stopal. 

ZAVESLJAJ V LOKU NAPREJ 
Trup rahlo nagnemo naprej in izvedemo rotacijo okoli vertikalne 
osi v nasprotno stran izvedbe zavesljaja. Rama roke, ki bo izve-
dla zavesljaj, se pomakne naprej. Glava je v podaljšku trupa in 
pogled usmerjen naprej. Roko, ki bo izvedla zavesljaj, iztegnemo 

naprej, nasprotna roka je pokrčena z dlanjo v višini ramena 
ali nižje. Veslo je postavljeno bolj vodoravno kot pri zavesljaju 
naprej. 
Zavesljaj začnemo z rotacijo trupa ter vlečenjem roke, ki izvaja 
zavesljaj v smeri nazaj. List vesla, ki je  postavljen čim bolj pravoko-
tno na gladino vode, zariše s konkavno stranjo v vodi širok polkrog, 
ki poteka od kljuna do repa kajaka. Veslo ves čas zavesljaja ostaja 
nizko. Z razliko od zavesljaja naprej, pri zavesljaju v loku naprej 
potisna roka prečka vzdolžno sredinsko linijo čolna, saj je tako 
zavesljaj bolj aktiven. Pogled je usmerjen v smer premikanja kljuna 
kajaka.  
Na koncu zavesljaja izvede potisna roka rahel potisk naprej, vlečna 
pa se pokrči in izvleče veslo iz vode. Trup je vzravnan in zasukan 
na stran zavesljaja. Z zasukom trupa se spremeni tudi položaj 
ramen, in sicer je rama potisne roke pomaknjena naprej.
Po izvleku je veslo skoraj že pripravljeno za izvedbo novega zave-
sljaja na nasprotni stran. Rahlo zavrtimo zapestje in tako pripravimo 
nasprotni list vesla za zavesljaj na nasprotni strani.

Zavesljaj v loku naprej

V okvirček: Ko začnemo z učenjem veslanja za prvo premikanje 
naprej, uporabljamo menjavanje krajših zavesljajev v loku naprej. 
Položaj rok je nizko nad čolnom, vlečna roka pa izvaja zavesljaje 
v rahlem loku naprej. Med posameznim zavesljajem na vsaki strani 
sledi krajši odmor. V tem času se čoln prosto odklanja v nasprotno 
smer od zavesljaja. Temu sledi zaveslaj na strani, v katero se odklanja 
čoln. Na tak način se pridobiva občutek za gibanje čolna, ki nastaja 
pod vplivom posameznega zavesljaja.

ZAVESLJAJ V LOKU NAZAJ
Trup je vzravnan in zasukan na stran izvedbe zavesljaja. Pogled je 
usmerjen preko ramena roke, ki zavesljaj izvaja na izhodiščni položaj 
vesla. Roka, ki bo zavesljaj izvedla, je iztegnjena nazaj, nasprotna 
pa je pokrčena in postavljena preko vzdolžne osi, tako da je veslo 
postavljeno v zadnji del delovnega območja pod kotom približno 
30° glede na vzdolžno os čolna. Veslo je postavljeno bolj vodoravno 
kot pri zavesljaju nazaj. 
Zavesljaj začnemo z rotacijo trupa ter potiskom roke, ki izvaja zave-
sljaj v smeri naprej. List vesla, ki je  postavljen čim bolj pravokotno 
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na gladino vode, zariše s konveksno stranjo v vodi širok polkrog, ki 
poteka od polovice zadnjega delovnega območja do kljuna kajaka. 
Veslo ves čas zavesljaja ostaja nizko. Z razliko od zavesljaja nazaj, 
pri zavesljaju v loku nazaj vlečna roka ob začetku zavesljaja prečka 
vzdolžno sredinsko linijo čolna, saj je tako zavesljaj bolj aktiven. 
Pogled je usmerjen v smer premikanja repa kajaka.
Na koncu zavesljaja izvede potisna roka rahel potisk naprej, vlečna 
pa se pokrči in izvleče veslo iz vode. Trup je rahlo nagnjen naprej in 
zasukan na nasprotno stran zavesljaja. Z zasukom trupa se spremeni 
tudi položaj ramen, in sicer je rame potisne roke pomaknjeno naprej. 
Po izvleku je veslo skoraj že pripravljeno za izvedbo novega zave-
sljaja na nasprotni stran. Rahlo zavrtimo zapestje in tako pripravimo 
nasprotni list vesla za zavesljaj na drugi strani.

Zavesljaj v loku nazaj

V okvirček: Učenje veslanja nazaj  se začne z menjavanjem zave-
sljajev v loku nazaj.  Položaj rok je nizko nad čolnom, vlečna roka 
pa izvaja zavesljaje v rahlem loku nazaj. Zaveslaj se zaključi v 
liniji kolen. Med posameznim zavesljajem na vsaki strani sledi krajši 
odmor. V tem času se čoln prosto odklanja v nasprotno smer od zave-
sljaja. Temu sledi zaveslaj na strani, v katero se odklanja čoln. Na tak 
način se pridobiva občutek za gibanje čolna, ki nastaja pod vplivom 
posameznega zavesljaja. Pogled je ob začetku vsakega zavesljaja 
usmerjen preko rame v smeri gibanja čolna.

USTAVLJANJE ČOLNA
Znanje, kako hitro in učinkovito ustaviti čoln, je izredno pomembno. 
Ob premikanju čolna naprej v vertikalni smeri veslo vbodemo v vodo 
ob trupu, kot pri zavesljaju nazaj, s hrbtno stranjo lopatice. Na veslo 
se rahlo opremo in ko začutimo, da se je čoln začel ustavljati oziroma 
zmanjševati hitrost, izvedemo kratek zaveslaj nazaj. Ko čoln začne roti-
rati, izvlečemo veslo in izvedemo tak zaveslaj na nasprotni strani. Ob 
pravilni izvedbi se čoln navadno ustavi s štirimi do petimi zavesljaji.   

Ustavljanje čolna

PRIVLAČENJE BOKA
Pod skupino zavesljajev privlačenja boka lahko uvrstimo zave-
sljaje, ki povzročijo bočni premik čolna v odnosu na vzdolžno os 

čolna. 
Osnovni način bočnega premikanja je linijsko privlačenje. 
Lopatico vesla vbodemo s stegnjeno vlečno roko čim bolj stran 
ob boka čolna v liniji trupa. Zgornja roka je rahlo pokrčena 
in dvignjena nad glavo, zapestje pa mora biti čim bolj nad 
robom čolna na strani zavesljaja. S tem zagotovimo, da je 
veslo v vodi čim bolj navpično. Vlečna roka izvede zaveslaj 
naravnost k boku čolna v liniji trupa, medtem ko zgornja roka 
veslo le zadrži v istem položaju. Preden bi se veslo dotaknilo 
boka čolna, ga v zapestju obrnemo navzven, tako da je list 
postavljena pravokotno na bok čolna. Veslo v izhodiščni polo-
žaj pripeljemo z rezanjem vode. Čoln se s tem načinom linijsko 
pomika proti veslu, brez odklona kljuna ali repa.

Linijsko privlačenje

Ko nam primanjkuje prostora, da bi segli stran od boka čolna in dosegli 
optimalen izhodiščni  položaj za linijsko privlačenje boka, lahko upora-
bimo tudi drugi način. Pravega imena v slovenski kajakaški terminologiji 
za ta zaveslaj nimamo, tako da ga bomo imenovali kar vzporedno 
bočno privlačenje. List je postavljena pod kotom 45 stopinj glede na 
bok čolna in s konkavno stranjo proti kljunu. Z vlečno roko potisnemo 
veslo v smeri kljuna. V liniji kolen veslo obrnemo v položaj, ko lopatico 
postavimo pod kotom 45 stopinj na bok čolna s konkavno stranjo 
obrnjeno proti repu. Iz tega položaja povlečemo veslo proti repu in 
ga zaključimo za trupom. Sam zaveslaj izvajamo vzporedno z bokom 
čolna tako, da je list vesla oddaljena od boka kakih 30 cm.

Podoben način bočnega premika lahko dosežemo tudi s sestavljenim 
zavesljajem kombinacije kratkih privlačenj kljuna in repa, ki opisujeta 
figuro osmice. Osnovni položaj rok in vesla za začetek zavesljaja je 
enak kot pri linijskem privlačenju. Iztegnjena spodnja roka je čim bolj 
oddaljena od boka. Zaveslaj ni izveden linijsko proti boku. Iz osnovne-
ga zavesljaja list povlečemo proti kljunu v linijo stopal. Preden se veslo 
dotakne roba čolna, veslo v zapestju obrnemo in z rezanjem vode list 
vodimo nazaj v izhodiščni položaj. Iz izhodišča enako kot prej lopatico 
z vlečno stranjo povlečemo proti repu, tako da izvedemo privlačenje 
repa. Veslo zopet pred repom ustavimo, obrnemo v zapestju in ga z 
rezanjem vode vodimo nazaj v izhodiščni položaj. Zavesljaji se izvajajo 
skoraj na stegnjeno spodnjo, vlečno roko. Delovno območje zavesljajev 
je čim bolj oddaljeno od boka čolna. Pri tem načinu bočnega privlače-
nja ne prihaja do nevarnosti, da bi list vesla zašla pod bok čolna. Iz 
tega načina lahko preidemo tudi v oporo na veslu in tako vzdržujemo 
položaj čolna v nestabilnem položaju. 

Pri začetnikih lahko linijsko privlačenje povzroči nelagodje, saj 
vlečna list ob zaključku zavesljaja lahko zaide pod rob čolna. 
Ob navpičnem položaju vesla in rahlem nagibu čolna na stran 
zavesljaja lahko pride do izgube stabilnega položaja. Da 
ohranimo stabilen položaj, si pomagamo s tem, da s kolenom 
na strani zavesljaja nekoliko dvignemo rob čolna. 
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Za energične
meje ne obstajajo.

Električna energija povezuje svet. Z njo trguje-
mo daleč prek meja Slovenije. Z uresničevanjem 
naše razvojne strategije postajamo pomemben 
člen elektroenergetske oskrbe na področju 
Srednje in Jugovzhodne Evrope. Tak položaj nam 
omogoča dejavnejše sodelovanje pri oblikova-
nju tujih trgov z električno energijo in doseganje 
ustreznejše strukture energetskih virov. S tem 
zmanjšujemo tveganje za uspeh poslovanja. 


