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*Akcijska ponudba BON 200 EUR velja od 1. 4. 2014 do 28. 5. 2014 za nove naročnike storitev internet SiOL oz. paketov, ki vključujejo storitev internet SiOL, razen za pakete Trio osnovni, Trio neomejeni in TopTrio Bar Wifi, ob vezavi 
naročniškega razmerja za 24 mesecev. Bon lahko unovči zasebni uporabnik ali poslovni uporabnik kot naročnik storitev Mobitel od 1. 4. 2014 dalje za nakup izbranega mobitela ali tablice iz akcije BON P 2014 v skladu s Pogoji 
akcijskega nakupa naprav. Ponudba za nakup mobitela ne velja za Paket SOS, pakete Mobilnega Interneta, Enotni paket, Paket Skupaj A, Enostavni 100, Enostavni 300, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 300, paket 
Telemetrija, paket SIM 2, Avtotelefon in Internet Itak. Ponudba za nakup tablice velja samo za pakete Mobilni Internet M, Mobilni Internet L in Mobilni Internet XL. Bon je prenosljiv na drugo osebo, unovčljiv tri mesece od datuma 
izdaje bona, vrednost bonov se ne sešteva. Akcijska ponudba paketov TopTrio - prve 4 mesece polovična mesečna naročnina - velja od 1. 4. 2014 do 28. 5. 2014 za nove naročnike ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. 
Akcijski ponudbi BON 200 EUR in paketi TopTrio 4 mesece po polovični ceni se med seboj izključujeta. Količine naprav so omejene. Cene so v EUR z DDV. Več informacij o prodajni ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega 
razmerja za 12 mesecev, je na voljo na www.telekom.si, 041 700 700 ali 080 8000 ali v Telekomovih centrih. 

www.telekom.si
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Izberite storitve SiOL in pridobite 
BON 200 € za nakup novega 
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Nova sezona Vode 
za vedno, prihaja 
Bohinjsko jezero

Kajakaški šport v širšem smislu kot rekreacija, zabava, avantura, način giba-
nja in doživljanja narave, je šport, ki z velikimi vesli in močnimi zavesljaji 

prihaja na sceno, o tem ni nobenega dvoma, o tem se lahko tudi v Sloveniji 
prepričamo vsako leto znova. In vsako leto znova je pri nas tudi vse več navdu-
šenih kajakaških navdušencev oz. rekreativcev. Skokovit razvoj opreme, podje-
tja, ki izposojajo opremo, izobražujejo, vodijo izlete, novi pristopi in discipline 
oziroma zvrsti potovalnega kajakaštva odpirajo skoraj brezmejne možnosti 
in ideje na tem področju športnega, gibalnega ali če hočete tudi turističnega 
udejstvovanja človeka.

Pri nas kajakaštvo že precej let pridobiva nove privržence tudi zaradi sezon-
ske rekreativne in ekološke akcije Voda za vedno, ki jo že vrsto let organizira 
Kajakaška zveza Slovenija, seveda ob pomoči vrste pokroviteljev in pod 
budnim očesom Mirana Skoka (in njegovih asistentov ter vodij posameznih 
spustov širom Slovenije), zagnanega amaterskega kajakaškega delavca in 
kajpak neizmernega zaljubljenca v ta šport.  Letošnja sezona akcije se je že 
začela, pred nekaj tedni na našem morju. Na S-adventure izzivu so se rekrea-
tivci pomerili v veslanju v kajaku ali na supu,  odločili so se lahko med 4, 8 ali 
16 kilometrov dolgim veslanjem  v Piranskem zalivu.
Toda slovenski kajakaški navdušenci, se poleg spustov po naših rečnih lepo-
ticah, Savi, Krki, Soči in drugih, lahko veselijo tudi dejstva, da se vsako leto 
v urniku kajakaških rekreativnih prireditev močneje uveljavlja še en slovenski 
naravni biser - Bohinjsko jezero. Tam odlično dela spiritus movens bohinjskega 
veslanja Stane Klemenc, ki ima očitno vsestransko podporo tudi v bohinjskem 
županu Francu Kramarju in še nekaterih zagnanih Bohinjcih. Med njimi je prav 
tako zagnani turistični delavec Jure Sodja, ki je tudi generalni sekretar organi-
zacijskega odbora evropskega prvenstva v maratonu na mirnih vodah, ki bo 
prihodnje leto v Bohinju, kajakaški maratonci – tekmovalci na mirnih vodah pa 
se bodo na jezeru pomerili že čez dober mesec.
No, in takrat, prvi vikend v juniju bodo Bohinjci skoraj zagotovo organizirali 
tudi tekmovanje za amaterje, kar bo sijajna priložnost za vse navdušene doma-
če rekreativce. Nekaj težav jim žal z nefleksibilnostjo in postavljanjem vsemogo-
čih pogojev povzroča krovna kajakaška organizacija, mednarodna zveza ICF, 
toda vrli Bohinjci, bodo tudi s pomočjo Kajakaške zveze Slovenije zanesljivo 
premagali vse administrativne ovire in speljali odlično rekreativno prireditev na 
Bohinjskem jezeru v splošno zadovoljstvo.  7. in 8. junija bo torej v Bohinju na 
sporedu kar precej tekem, točen urnik bo predstavljen v kratkem.
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Tekmovalci so z uvodnimi tekmami že vstopili v novo tekmovalno sezono in začeli boj 
za najvišja mesta. Da bi v prihodnjih mesecih dosegali čim boljše uvrstitve, so se v mrzlih 
zimskih mesecih odpravili v toplejše kraje, kjer so pilili formo za letošnje izzive. Večina 
slalomistov je trenirala v Al Ainu, mladinci so veslali v Franciji, sprinterji na mirnih vodah 
so odpotovali v Sabaudijo, Jošt Zakrajšek je treniral v Argentini, Špela Ponomarenko 
Janić ter spustaša Nejc Žnidarčič in Tim Kolar so izbrali Avstralijo, mladi spustaši pa so 
odpotovali v Novigrad.

Letošnje leto prineslo novosti v 
treningu

Slovenski slalomisti so že drugo leto 
zapored trening opravili v Združenih 

arabskih emiratih, kjer so izkoristili odlične 
vremenske pogoje ter divjo vodo na progi 
v Al Ainu. Tam je trenirala tudi večina dru-
gih evropskih reprezentanc, pa tudi Brazil-
ci, Kanadčani, nekaj Američanov, Japon-
cev, Novozelandcev … Zadnja skupina 

slovenskih tekmovalcev se je z Bližnjega 
vzhoda vrnila v prvi polovici marca. 
»Z opravljenim delom sem več kot zado-
voljen. V Al Ainu je bilo super, skupaj z 
Luko Božičem in Janošem Peterlinom smo 
bili dobra ekipa. Vesel sem bil, da sem 
imel s sabo tudi Janjo in Nolo, tako da mi 
ni popolnoma nič manjkalo in sem se res 

lahko popolnoma osredotočil na treninge, 
hkrati pa v prostem času užival s hčerko,« 
je o treningu v Združenih arabskih emira-
tih povedal Peter Kauzer, ki v letošnji se-
zoni znova vesla v starem modelu čolna 
Kapsl 2, saj se v njem počuti bolj domače: 
»Motivacija se je vrnila in začel sem spet 
neizmerno uživati v treningih.« 
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Po Al Ainu še v London ...
Nekaj tednov po povratku z Bližnjega 
vzhoda je odpotoval še v London, ki bo 
junija gostil prvo tekmo svetovnega poka-
la: »London je bil zadetek v polno. Zaradi 
visokega vodostaja rek v Sloveniji, sem 
se v zadnjem trenutku odločil za trening 
v Londonu. Pogoji so bili odlični, vreme 
je bilo enako kot v Sloveniji, na progi pa 
je bilo istočasno največ pet čolnov. Veslal 
sem skupaj z britansko ekipo in se jim prid-
ružil na nekaterih treningih, imeli pa smo 
tudi trening tekmo. Pogrešal sem progo v 
Londonu, saj je res fantastična. Tudi cen-
ter so uredili do potankosti, tako da imaš 
tam vse, kar potrebuješ. Manjkajo samo 
še apartmaji in ne bi bilo potrebno iti ni-
kamor. Res škoda, da v Sloveniji nimamo 
podobnega centra.« 

… in na Dunaj
Enako je dvakratni svetovni prvak razmi-
šljal tudi po aprilskem spoznavanju nove 
proge na Dunaju, kjer bo letos organi-
zirano člansko evropsko prvenstvo, in si 
želel, da bi kaj takšnega nekoč dobili 
tudi pri nas: »Dunaj je bil super. Proga je 
pomanjšan London, malo krajša, ampak 
odlična. Na srednjem delu lahko hitro iz-
gubiš dragocene sekunde, če ne ujameš 
pravega ritma za »rolce«. Z Benijem (Be-
njaminom Savškom, op. p.) sva naredila 
kvaliteten trening. Trenirala sva skupaj s 
Slafkovskim in  Molmentijem. Imeli smo 
se super. Zadnji večer smo si ogledali 
še prijateljsko tekmo Risov in Avstrijcev. 
Tudi vreme nam je šlo na roko, z izjemo 
enega dne, ko je bilo mrzlo. Je pa dober 
objekt.«

Mladi slalomisti so odpotovali v francoski 
Pau, ki je zadnjih nekaj let tradicionalna 
baza slovenske mladinske reprezentance, 
pridružila pa sta se jim še Luka Božič, ki je 
sicer treniral tudi v Al Ainu, in Simon Ho-
čevar.

Špela Ponomarenko Janić 
na preverjeni lokaciji v 
Queenslandu
Precej dlje je odpotovala sprinterka Špe-
la Ponomarenko Janić, ki se je odločila 
za preverjeno lokacijo v Avstraliji. V Qu-
eenslandu je že lani opravila kakovosten 
trening, tako da je tja odpotovala tudi 
letos: »Na pripravah smo se imeli super, 
naredili smo vse treninge, ki smo jih ime-
li v planu. Dva meseca sta kar prehitro 
minila, vsi smo si želeli še ostati. Tako 
kot lani je z nami trenirala Martina Koh-
lova, novi članici naše ekipe pa sta bili 
Jana Šebestova iz Češke in Tina Kobale 
iz Rance. Na treningih se nam je večkrat 
pridružila tudi Švedinja Sofia Paldanius, 
s katero sva tudi že vrsto let prijateljici 
in seveda tudi tekmici. Vse smo trenirale 
pod vodstvom Stjepana Janića, ki je bil 
z našim pristopom in opravljenim trenin-
gom zelo zadovoljen.«
Da trening ne bi bil preveč enoličen, so 
se dekleta z veseljem odzvala povabilu 
avstralske trenerke in z avstralsko ekipo 
sodelovala na treningu v četvercu. »Tega 
treninga sem se neizmerno veselila, saj v 
četvercu nisem veslala že skoraj 20 let. Z 
dekleti smo se takoj ujele in bile že od za-
četka precej hitrejše od Avstralk. Veslanje 
v četvercu je bilo zelo zanimivo, predvsem 
pa hitro. Škoda, da pri nas nimamo štirih 
enakovrednih tekmovalk, da bi se lahko v 
tej disciplini preizkusile tudi na mednaro-
dnih tekmovanjih,« je izkušnjo opisala Po-
nomarenko Janićeva. 
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»Tako kot vsa leta doslej, smo bili tudi tok-
rat gosti Avstralskega inštituta za šport, 
ki nam je poleg kajakov nudil tudi fitnes 
in ostalo opremo, ki smo jo potrebovali v 
času našega bivanja za trening. Tudi naš 
avto, ki smo ga poimenovali 'Frenky' je bil 
že četrto leto z nami in nam je, kljub sta-
rosti, odlično služil, pri šofiranju pa smo 
dodatno krepili moč rok, saj leta 1989 av-
tomobili še niso imeli servo volana, klimo 
pa so nadomeščala odprta okna! Nasta-
njeni smo bili v apartmajih, ki so le nekaj 
metrov stran od inštituta in v katerih je bilo 
vse potrebno za udobno bivanje, po na-
pornih treningih smo se lahko sproščali v 
skupnem bazenu in jacuzziju.
Trenirali smo na razvejanih, neskončno 
dolgih kanalih, povezanih z morjem, na 
katerih trenira tudi pet olimpijskih prvakov, 

tako da očitno tukaj ne teče le čisto nava-
dna rečna voda.
Zaradi visokih temperatur smo prvič treni-
rali že ob sedmih zjutraj, ampak smo se na 
ta ritem kar hitro navadili, saj je bila zve-
čer tema že pred sedmo uro in smo tako 
hodili tudi bolj zgodaj spat. Na polovici 
priprav smo dobile tri proste dni, ki sva jih 
s Stjepanom izkoristila za poležavanje na 
plažah Sunshine Coasta, ostala dekleta 
pa za raziskovanje Sydneyja,« je še doda-
la dobitnica kolajn s svetovnih prvenstev. 

Žnidarčič in Kolar prvič v 
Avstraliji
Prav tako v Avstraliji, le da nekoliko južne-
je, sta trenirala tudi Nejc Žnidarčič in Tim 
Kolar, ki sta prvič odšla na trening v de-
želo »tam spodaj«. V bližini Sydneyja – v 
Avoca beachu – sta trenirala od sredine 
februarja, nad lokacijo in pogoji pa je bil 
Nejc Žnidarčič več kot navdušen že od sa-
mega začetka: »To je pravi raj za veslanje, 
saj je okolica posejana s številnimi lagu-
nami in jezeri, ki imajo na stotine kanalov. 
Za ta kraj sva se odločila, ker tam trenira 
večina avstralskih spustašev, med njimi 
tudi Robert in Alex McIntyre, ki sta nama 
posodila svoje kajake in nama tako olajša-
la logistične zadeve. Prva dva dneva mi je 
veliko težav povzročala časovna razlika, 
zato sem treninge opravljal s težavo, po-
tem pa je steklo po ustaljenem ritmu.« 
V prvih dneh so bili vremenski pogoji ne-
koliko slabši, saj je bilo precej oblačnosti, 
pa tudi dežja, vendar so bile temperature 
okoli 27 stopinj Celzija kot nalašč za tre-
ninge. Trenirala sta po štirikrat na dan. Jut-
ranji trening je bil namenjen hitrosti ali po-
rabi kisika, drugi se je začenjal ob 10. uri 
v fitnesu, okoli 15.30 je sledil popoldanski 
trening za nabiranje kilometrov, zvečer pa 

je bil na vrsti še trening za aerobno priprav-
ljenost. Proste trenutke med treningi sta na-
menjala raziskovanju okolice, tako da sta 
si uspela ogledati bližnji park plazilcev, pa 
tudi Sydney, kjer sta si ogledala vse glavne 
znamenitosti, obisk mesta pa je sovpadal 
tudi s svetovno znano gej parado, ki vsako 
leto v Sydney pritegne veliko število turistov. 
Dobri pogoji za trening so jima nudili 
izvrstno pripravo na novo sezono, brez 
katere pa je na žalost ostal Tim Kolar. Na 
enem izmed treningov na Soči si je na-
mreč hudo poškodoval ramo, tako da je 
sezona zanj zagotovo izgubljena. »Niti ne 
vem povedati, kaj vse je narobe. Poškodo-
vanih imam nekaj kit. Ortoped je po hitrem 
pregledu rekel, da bo potrebna operacija. 
Letošnja sezona je na žalost izgubljena, 
sedaj le lovim možnosti, da bi čim hitreje 
opravil operacijo in imel dovolj časa za 
priprave na naslednjo. Čakalne vrste so 
namreč dolge,« je povedal Tim Kolar. 

Jošt Zakrajšek v deželi tanga
Na drugem koncu sveta se je tokrat naha-
jal tudi Jošt Zakrajšek, ki je sprejel pova-
bilo argentinskih tekmovalcev in se podal 
v za Slovence doslej neznano kajakaško 
destinacijo. V dobrem mesecu dni je za-
menjal nekaj pripravljalnih lokacij, treniral 
pa je večinoma z argentinsko reprezen-
tanco, ki se je pripravljala na nastop na 
južnoameriških igrah v Čilu. V času trenin-
ga v Argentini je nastopil tudi na njihovem 
državnem prvenstvu, kjer je dvakrat zase-
del tretje mesto. 
»Vreme za trening je bilo zelo primerno, 
saj se je temperatura gibala okoli 25 sto-
pinj Celzija, je bilo pa zjutraj nekoliko hla-
dneje. Nekaj smole z vremenom sem sicer 
imel, saj je občasno močno deževalo, dež 
pa sta spremljala tudi močno grmenje in 
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strele. To sicer ni vplivalo na trening, je pa 
dež naredil nekaj škode na hišah in avto-
mobilih,« je pogoje treninga opisal Zak-
rajšek in dodal: »Tudi sam center Buenos 
Airesa sem si uspel dodobra ogledati po 
dolgem in po čez. In lahko rečem, da mi je 
bil všeč in da sem se počutil precej doma-
če. Ampak za domači Trzin, ga vseeno ne 
zamenjam.« Bivanje v deželi nogometa je 
izkoristil za ogled nogometne tekme med 
San Fernandom in ekipo Argentinos Junio-
rs, ki pa ga ni pretirano navdušila. Odzval 
se je tudi vabilu slovenskega radia v Ar-
gentini, kjer je gostoval v oddaji Okence 
v Slovenijo. 

Ostali sprinterji v tradicionalni 
bazi v Sabaudiji
Mladi sprinterji na mirnih vodah so treni-
rali v italijanski Sabaudiji. V kraju, ki leži 
približno 100 kilometrov južno od Rima, 
so se pripravljali mladinci in mlajši člani, 
ki jih letos vrhunca sezone z evropskim 
in svetovnim prvenstvom čakata v Franciji 
in na Madžarskem. Sabaudija je tradici-
onalna baza za zimski trening slovenskih 
sprinterjev na mirnih vodah, ki so v Italiji 
trenirali že četrto leto zapored. Ekipi mla-
dincev in mlajših članov pod vodstvom 
nekdanjega izvrstnega sprinterja Jerneja 
Župančiča Regenta sta bili nad pogoji na 
tamkajšnjem jezeru navdušeni, tekmoval-
cem pa so ustrezale tudi temperature, saj 
so bile v prvem tednu priprav tudi nad 20 
stopinjami Celzija. »Treningi so potekali 
skoraj cel dan, saj je to obdobje, ko želijo 
tekmovalci dosegati velike volumne trenin-
ga na vodi. Glavna cilja sta bila vzdržlji-
vost na vodi in utrjevanje tehnike. Temu 

pa gre dodati še vzdrževanje kondicije, 
regenerativne vsebine in nekaj treninga na 
višjih intenzivnostih,« je o vsebini priprav 
povedal Župančič Regent.
Sprinterska ekipa se je po lanski sezoni 
okrepila z dvema novima članoma – Si-
monom Ovnom in Maksom Frančeškinom 
–, ki sta spust potisnila na stranski tir in se 
v letošnji sezoni osredotočila na sprint. 
Župančič Regent je z njunim dosedanjim 
delom zadovoljen: »Gre jima kar dobro. 
Hitro se privajata na način dela, osvajata 
osnove kot so ravnotežje, tehnika in različ-
ni ritmi. Kot najstarejša sta po šestih me-

secih tudi že najhitrejša. Videti moramo, 
kako se bodo izšle prve tekme, nato bo 
tudi lažje začrtati njune prihodnje korake.«
Slovenci v Sabaudiji niso bili osamljeni, saj 
je skupaj z njimi treniral tudi Ilja Podpolni 
s svojim trenerjem Aviramom Mizrahijem, 
ki je nekoč sodeloval tudi z izraelskim ka-
jakašem – svetovnim prvakom Michaelom 
Kolganovom. Slovenskim tekmovalcem so 
se pridružili tudi člani švicarske članske 
reprezentance, na jezeru Paola pa so tre-
nirale še veslaške reprezentance Italije, 
Avstrije, Nemčije, Rusije in Ukrajine ter 
precej klubov s Švedske, Češke in Poljske.



8

Tudi tokrat se je vse skupaj pričelo v Skok šport centru, kjer smo 
se zbrali ob sedmi uri zjutraj. Tako zgodaj boste vprašali? Ja, 

vožnja do našega izhodišča traja dobre tri ure in je treba vstati 
bolj zgodaj. Z veslanjem smo pričeli na celini, na začetku mostu, 
ki povezuje Benetke s predmestjem. Do vstopa v kanal Grande 
nas je ločila le še razdalja mostu, ki smo jo z lahkoto preveslali. 
Veslanje s potovalnimi kajaki ni zahtevno in je primerno tudi za 
tiste, ki nimajo posebnih veslaških izkušenj. 
Po prvih zaveslajih po kanalu Grande smo nemudoma postali 
del »beneškega voznega parka«. V Benetkah veljajo posebna 
pravila, tako kot na cesti. Prometni znaki, enosmerni promet, 
omejitev hitrosti, dovoljeno za plovila brez motorjev… V labirintu 
manjših in večjih kanalčkov smo prehiteli kakšno gondolo, se v 
kanalu Grande izognili vaporettom (beneškim vodnim avtobu-
som) in mahali včasih malce začudenim turistom s fotoaparati. 
Večinoma sicer oni slikajo nas, a tudi mi imamo med lahkotnim 
veslanjem dovolj časa, da dokumentiramo naše doživetje. Na 
trgu San Barnaba smo naredili krajši postanek, pretegnili noge, 
popili kavico in pojedli sendvič. Odmor nam je prišel prav, saj 
smo bili na polovici veslanja. Veslanje smo nadaljevali po ozkih 
kanalih, prečkali kanal Grande in spet v nekaj ozkih »enosmernih 
kanalov«. Nekaj posebnega je bilo še zadnje veslanje v kanalu 
Grande, pod znamenitim mostom Rialto. Tako kot vedno je bil 

»promet« zelo zgoščen in smo morali počakati, da »beneški av-
tobusi zapustijo postaje«. Po približno štirih urah veslanja in razi-
skovanja smo priveslali na naše izhodišče ter se polni doživljajev 
in prijetno utrujeni v Ljubljano vrnili v večernih urah.
V Skok športu smo poskrbeli  za kompletno organizacijo dogod-
ka, varno vodenje na vodi  in seveda za kajakaško opremo: po-
tovalni kajak, veslo, krovnico, plavalni jopič, neoprensko obleko 
in obutev ter anorak. 

Skok šport  - doživetja v naravi   •  www.skok-sport.si

Oooo soooole mio… Benetke, mesto tisočerih kanalov in mostov, skupaj z našimi gosti 
na prav poseben način spoznavamo in doživljamo že vrsto let. Obisk Benetk s potoval-
nimi kajaki je doživetje, ki vsakomur še dolgo ostane v prijetnem spominu. Prav posebno 
pa je veslanje po beneških kanalih v času pustnega karnevala, ko znameniti in razkošni 
beneški kostumi in maske privabijo tudi naše poglede.  

S potovalnimi kajaki po 
beneških kanalih
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Ker je za takšno avanturo potrebnih nekaj več priprav, smo ka-
jake in vso opremo pripravili in naložili že dan prej. Pot nas je 

iz Ljubljane vodila preko Hrvaške, Sarajeva v Bosni in Hercegovini 
in na koncu preko Durmitorja do Žabljaka v Črni gori. Poseben 
dogodek je bilo srečanje z bošnjaškimi policisti, saj enemu ni šlo 
v glavo, kako lahko ženska (Marjeta) vozi poln kombi fantov in 
zadaj vleče prikolico polno kajakov. Njegov komentar je zvenel 
nekako takole: »Svašta sam video u svom životu ali da žena vozi 
kombi pun muškaraca, a pozadi još vuče prikolicu!! Kod nas žena 
sedi kod kuče i pije sokič.«* A to je bil šele začetek … 
Najlepši del, zaradi katerega smo se odpravili tako daleč, se je 
pričel naslednje jutro. Po kratkem sprehodu do Črnega jezera na 
Žabljaku, smo se spustili do Djurdjevič Tare in se slikali pri zname-
nitem mostu. Preden smo splavili kajake, je bilo potrebno pripraviti 
kar nekaj dodatne in za tako avanturo obvezne opreme. Reševal-
ne vrvi, karabine, prvo pomoč, rezervno veslo ter seveda nekaj 
hrane in pijače. Okoli poldneva smo pričeli z vodnim delom.
Vse tri dni smo uživali globoko v kanjonu, brzice so se izmenje-
vale ena za drugo, stopničasti slapovi, ki se zlivajo v reko, pa 
so nam polepšali veslanje po bolj mirnih delih reke. Brzice na 
nekaterih delih dosegajo četrto težavnostno stopnjo. A reka Tara 
je dovolj široka, tako da se vedno najde tudi lažja pot. 

Malo daljši postanek smo naredili pri znamenitih slapovih Sige 
Bajloviča. Prvo noč smo prenočili v Radovan luki, drugo noč v hi-
škah v kampu Brštanovica. S terenskim vozilom so nam obakrat 
globoko v kanjon pripeljali suha oblačila, nas pričakali s šilcem 
domače rakije in za večerjo pripravili lokalne specialitete. Posedeli 
smo ob odprtem ognju, strnili vtise z veslanja in utrujeni zaspali. 
Zadnji dan veslanja se kanjon razširi in ni več tako visok. Vseka-
kor je ta del reke Tare za kajakaše najbolj zanimiv in atraktiven, 
saj se reka Tara umiri le na redkih odsekih. Vedno se najde kak-
šen dober val, ki se ga ne sme zamuditi, se na njem poigrati in 
ga bog ne daj ne posurfati. Po 75 kilometrih veslanja smo prive-
slali na Ščepan polje, kjer se reki Tari pridruži reka Piva in se na 
sotočju združita v reko Drino. Pospravili smo kajake in opremo 
ter se odpeljali proti Sarajevu. Porcija čevapčičev med večernim 
sprehodom po Baščaršiji je dodala še tisti zadnji pečat jugonos-
talgiji. Sledili so še zadnja nočitev, druženje pri zajtrku in jutranji 
kavi ter pot do Ljubljane.
Težko je najti besede, s katerimi bi opisali kajakaško izkušnjo na 
Tari! Prečudovito, drugačno in nepozabno! In tudi letos bo tako, 
če se nam boste pridružili med 25. in 29. junijem 2014. 

Skok šport  - doživetja v naravi   •  www.skok-sport.si

Tridnevno veslanje po najdaljšem in najglobljem kanjonu v Evropi je za kajakaše poseb-
no doživetje in nepozabna avantura. Kanjon reke Tare je na najglobljem delu visok kar 
1333 metrov in je pod Unescovo zaščito kot del narodnega parka Durmitor. Reko Taro, 
ki se vije globoko v kanjonu, nekateri imenujejo tudi solza Evrope.

S kajaki po kanjonu reke Tare

*»Marsikaj sem videl v svojem življenju, ampak, da bi ženska vozila kombi poln moških, zadaj pa vlekla še prikolico!! Pri nas ženska sedi doma in pije sokec.«
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Tekmovanje se bo začelo v petek, 13. 
junija, ko bodo na sporedu kvalifika-

cije v vseh kategorijah. V dopoldanskem 
delu se bodo na progo podale kanu-
istke, kanuisti in kajakaši, popoldne pa še 
kajakašice in dvojci. V soboto bodo na 
programu polfinala in finala za kanuistke, 
kanuiste in kajakaše ter ekipne preizkušnje 
v omenjenih kategorijah. V nedeljo boj za 

najvišja mesta čaka še kajakašice in dvoj-
ce, ki bodo dopoldne veslali v polfinalih, 
okoli poldneva pa še v finalu in nato v 
ekipnih vožnjah. 
Poleg najboljših svetovnih slalomistov 
bodo nastopili tudi slovenski tekmovalci, 
ki na domači progi vselej dobro nastopa-
jo. Od leta 1995 je bilo v Tacnu organi-
ziranih enajst tekem svetovnega pokala, 

Slovenci so se na zmagovalne stopnič-
ke uvrstili kar 21-krat, temu pa je treba 
dodati še številne uvrstitve med najboljšo 
deseterico. V času samostojne Slovenije 
so tako slovenski reprezentanti na prav 
vsaki tekmi svetovnega pokala v Tacnu 
stali na zmagovalnih stopničkah. Največji 
uspeh so slovenski slalomisti dosegli v 
lanskem letu, ko sta se na prvi mesti zavih-
tela kanuist Anže Berčič in kajakaš Peter 
Kauzer, kajakašica Eva Terčelj ter dvojec 
Luka Božič – Sašo Taljat pa so bili tretji. 
Leta 2011 sta za dvojno slovensko zmago 
poskrbela kajakaša Peter Kauzer in Jure 
Meglič, Urša Kragelj pa je bila med kaja-
kašicami tretja. 
Hrastničan Peter Kauzer je najuspešnejši 
Slovenec v Tacnu, saj je na Savi kar 
trikrat zmagal. V zgodovini se je trikrat 
na stopničke v Tacnu uspelo uvrstiti le še 
Fedji Marušiču, ki je bil dvakrat drugi, 
enkrat pa tretji. Po dve uvrstitvi na zmago-
valne stopničke imajo Jure Meglič (prvo 
in drugo mesto), Andraž Vehovar (prav 
tako prvo in drugo mesto), kanuist Simon 
Hočevar pa je zasedel drugo in tretje 
mesto. Uspeh pred domačimi navijači so 
si priveslali še kajakaši Dejan Kralj, ki je 
zmagal leta 2001, Miha Terdič, ki je bil 
najboljši leto kasneje, in Andrej Nolimal, 
zmagovalec tekme leta 2003. Kanuist 
Dejan Stevanovič je bil drugi leta 2007, 
tretje mesto pa si je leta 1999 priveslal še 
kajakaš Miha Štricelj. 

Več informacij o tekmi svetovnega pokala 
v Tacnu lahko najdete na uradni strani: 
http://tacen.worldcup.events.slalom.
canoeicf.com/sl/domov. 

V sredini junija, med 13. in 15., bomo deležni kajakaške poslastice. Na savske brzice 
namreč znova prihajajo najboljši slalomisti sveta, ki se bodo pomerili na drugi tekmi sve-
tovnega pokala v letošnji sezoni. Na najvišja mesta bodo ciljali tudi slovenski reprezen-
tanti, ki v Tacnu že tradicionalno osvajajo odlične rezultate.

Najboljši slalomisti se vračajo v 
Ljubljano



Stanovanjski kred it

*Velja za vse stanovanjske kredite do 31 let, zavarovane s hipoteko ali pr vovrstnim zavarovanjem, pod pogoji: odpr t osebni račun z rednimi mesečnimi prilivi, ena plačilna kar tica z odloženim plačilom, 
var nostno SMS sporočilo, sklenitev Bank@Neta za iz vajanje plačil,  sklenitev Rentnega varčevanja za vsaj 5 let, sklenitev premoženjskega zavarovanja nepremičnine ali sklenitev življenjskega zavarovanja 
kreditojemalca pri Zavarovalnici Maribor. 

Za stanovanjski kredit v višini 60.000 EUR na 20 let je uporabljena obrestna mera 3,228 %, izračunana na osnovi referenčne obrestne mere 6-mesečni euribor (veljavnost s 1. 4. 2014 do pr ve spremembe), 
ki na dan 15. 4. 2014 znaša 0,428 % ter marže v višini 2,80 %, skupni znesek za plačilo znaša 81.886,00 EUR, EOM znaša 3,35 %, V izračun EOM zaradi tr imesečnega roka porabe niso vključene interkalar ne 
obresti. EOM se lahko spremeni, če se spremenijo obrestna mera, stroški odobritve in odplačevanja kredita ter datum odobritve kredita. 

izjemna ponudba  
6 mes. euribor + pribitek od 2,5 o.t.*

podaljšana doba odplačila do 31 let

bodite pripr avl jeni 
z a živeti na svojem

ponudba velja do 30. 6. 2014 ali do porabe sredstev

obiščite  www.nkbm.si  in se z našimi svetovalci
pripravite na jutri.
t: 080 17 50 | www.pripravi.se | skype: novakbm
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A kajakaški pomisleki so se zelo kmalu 
izkazali za piškave. Kolumbija ponu-

ja rek težjih težavnostnih stopenj »toooo-
oooliko«, da lahko eno ambiciozno kaja-
kaško življenje namoči le palec ali dva v 
to ogromno kajakaško mlakužo. Seveda 
je kajakaštvo v Kolumbiji povsem drugega 
tipa, kot smo ga navajeni pred domačim 
pragom. Rek, kamor bi se enostavno pri-
peljali in enostavno odpeljali, skorajda ni. 
Vsak dostop in izstop je običajno že huda 
avantura. 

Recimo, do vstopa na reko Nechi smo 
za pičlih trideset kilometrov – vsaj tako je 
izgledalo na karti – porabili cel dan vo-
žnje. In to je še najmanj, nad čimer smo 
stokali. Na poti, ki smo jo v veliki meri, 
zaradi kraterskih lukenj in drugih narav-
nih fenomenov, prehodili, smo bili s strani 
domačinov ustrahovani, naj nikakor ne 
silimo v divji kanjon, saj v njem gospoda-
rijo gverilci in kokainska mafija. In res, že 
kakšen kilometer po vstopu na reko smo 
zaveslali med plantaže koke, ki so nas 

spremljale skoraj do konca tega več kot 
stokilometrskega, mestoma zelo divjega 
in težko prehodnega, kanjona. No, rekli 
boste, toliko bolje, je bil pa v bližini vedno 
vsaj okus civilizacije, če bi se karkoli zgo-
dilo. A to je povsem napačno razmišljanje. 
Plantaže koke so bile tudi v tistem najbolj 
strmem delu kanjona, ki smo ga muka pre-
nesli in kar nam je vzelo dan in pol časa, 
kjer, mimogrede, ni bilo na desetih ali celo 
dvajsetih kilometrih reke nobenih sledi civi-
lizacije. Torej plantaže koke so bile skrite 

Odločitev, da za kajakaško destinacijo tokrat izberemo Kolumbijo, se mi je zdela v stilu 
golf izleta na Mars. S to razliko, da bi za golf igrišča na Marsu bržkone dobili več infor-
macij, kot smo jih dobili za reke v deželi, ki sicer slovi po rekah, no, veletokih belega prahu.

Kokainsko kajakaštvo
Piše: Jernej Mlekuž
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v tem divjem kanjonu z razlogom in nepri-
dipravi, nepovabljeni, kot smo bili mi, bi 
ob stiku z kokainskimi predelovalci names-
to pomoči, gostoljubja, kavice, verjetno 
bili deležni izbrisa.
Ostanimo še malo v kanjonu Nechija, v 
katerem smo prebili štiri dni.  Dan in pol, 
kot že rečeno, smo porabili za to, da smo 
prenesli petsto metrov reke, dva dni in pol 
pa smo veslali od zarje do mraka. Spustili 
smo se namreč po reki, ki ni bila še nikoli 
preveslana, in razen satelitskih posnetkov 
in podatka o padcu nismo o njej vedeli ni-
česar. To pa je tudi pomenilo, da se nam 
ni niti malo sanjalo, koliko dni bomo pre-
bili v tej kolumbijski divjini. Predvidevanja 

so bila od dneva (prvi dan smo namreč 
v štirih urah, ko nas je za  poldrugi dan 
zaustavilo petstometrsko ozko kanjonsko 
grlo, preveslali več kot štirideset kilome-
trov), do dobrega tedna, dveh treh… Po 
tem ozkem grlu smo se spraševali, kaj pa 
če nas čaka še eno takšno, dve...! Teža-
va takšnega večdnevnega veslanja, kjer ti 
ni niti približno znano, koliko dni te čaka 
na reki,  je, da moraš v čoln stlačit gore 
opreme: hrano za vsaj shiran teden dni 
(ne sprašujte, kaj smo jedli!), črpalko za 
čiščenje vode, spalno vrečo, kakšno fino 
oblekico za večerni sprehod (to je seveda 
butasta šala), mačeto, plezalni pas, kuhal-
nik, bencin, prvo pomoč, rezervno veslo, 
nož, mrežo za spanje, dežno pokrivalo 
za spanje (skoraj vsak dan dežuje), pa 
verjetno še kaj (vprašali se boste, kje pa 
je pribor, ki je izgledal točno takole: dve 
žlici in dve posodi za osem ljudi). Kajak, ki 
ima običajno dvajset  kilogramov se tako 
zredi na štirideset  kilogramov. In čakajo 
te brzice pete težavnostne stopnje ali no-
šenje čez drn in strn, skozi insektofobično 
džunglo, kjer se brez mačete gordijsko za-
takneš ob prvo čudno rastlino, za katero 
ne veš, ali te bo pičila ali pljunila…
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No, zaključimo že s tem Nechijem, kjer 
smo se zadnjih deset mirnih kilometrov 
pustili povleči z motornim čolnom, pripeti 
kot veriga en na drugega do rečnega pri-
stanišča, kjer nas je čakalo pivo in policij-
ski komandir v hotelu. Komandir nam je 
prepovedal nočni izhod iz hotela. Mes-
to je bilo namreč na meji gverilskega in 
kokainskega območja, kjer so se dnevno 
dogajale »štale« (dan pred našim priho-
dom se je v mestecu velikosti Bovca zgo-
dil umor). 
Takšno večdnevno, pragozdno, gverilsko, 
kokainsko, težko-kajakaško veslanje pa te 
tudi zdesetka. Po Nechiju je zaključil ve-
slanje Igor Mlekuž. V roko ga je namreč 
pičil pajek ali nek insekt in roka je dobila 
obliko žaltave klobase. Tudi Andrej Bijuk-
lič je za nekaj časa moral svoje ambicije 

pospraviti pod zdravniško odejo. Sprva 
mu je zatekla dlan na roki (naslonil se je 
na drevo z bodicami), nato pa je gostil še 
neko nepoznano bakterijo, zaradi katere 
je močno vročičen veslo vrgel v kot za 
več kot teden dni. In to še ni bilo konec 
njegove kalvarije. Na poti domov je tudi 
njemu najbrž zaradi pika pajka noga pos-
tala klobasate oblike in doma je ponovno 
obležal v bolnici. Dvakrat! No, da ne bo 
izgledalo, da je džungla zdesetkala le 
mehkužne domače kajakaške vrste. Tudi 
kajakaško-kontinentalna dvoživka Fabian 
in prava kajakaška zvezda iz krvi in mesa 
– »kayak celebrity« Benn Mara sta oble-
žala. 



15

A da ne bo ta potopis izgledal kot zdrav-
niško poročilo, še nekaj kajakaško-teh-
ničnih informacij. Pred zgoraj opisanim 
Nechijem smo prav tako v treh dneh 
odveslali sto dvajset kilometrov dolg, še 
nikoli preveslan, kanjon Cauce. Razlog, 
zakaj ta kanjon na eni največjih in najdalj-
ših kolumbijskih rek, ne prav daleč stran 
od večmilijonskega, drugega največjega   
kolumbijskega mesta Medelina še ni bil 
preveslan, je, da je bilo to območje še ne 
dolgo nazaj v rokah gverilcev, ki so velik 
del svoje dejavnosti financirali tudi z ug-

rabitvami tujcev. Kanjon, ki skriva brzice v 
stilu Zambezija, pa je bil mogoče tudi zad-
njič preveslan. V zadnjem delu kanjona se 
namreč pospešeno gradi jez. 
Po Cauci in Nechiju se je francosko-ameri-
ško-kanadsko-slovensko-argentinski navezi 
pridružil še, hm, kanadski Slovenec An-
draž Krpič. Z njim v družbi s(m)o veslali 
kajakaško vsaj malenkost bolj znane reke, 
ki pa, vsaj nekatere, tudi nimajo več kot ne-
kaj ponovitev: Samana, Caldera, Suarez, 
Fonze, Chichamocha (vse je večinoma 
prvenstveno veslal »kompanjon« v naši 

ekipi, Francoz Jules Domine). Če povza-
memo: pomočili smo le palec v kolumbij-
sko kajakaško mlakužo. No, bilo je dovolj 
za spoznanje, da še ni čas za golf izlet 
na Mars.
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Ker reke v okolici slovijo kot ene naj-
lepših, a tudi najtežjih na svetu, je 

bilo pomembno najti izkušene domače 
kajakaše – »lokalce«, ki dobro poznajo 
linije,  morebitne nevozne odseke ter se-
veda optimalne vodostaje rek. Tako sem 
se povezal z najaktivnejšimi »lokalci«, 
med katere zagotovo spadajo Barny Yo-
ung, Justin Venable in Keith Riley. Nobeni 
prihranki ne trajajo večno, zato sem ome-
njenim novozelandskim legendam izred-
no hvaležen – ne le zaradi odlične druž-
be na vodi, temveč tudi za priskrbljeno 
delo. Tako sem en teden pomagal Justinu 
Venablu pri sekanju drv, mizarskih opra-
vilih in ostalih malenkostih okrog novo 
zgrajene barake, par dni Barnyju pri vr-
tnarjenju v zameno za novo krovnico in 
Keithu pri pleskanju hiše.

Ker so vodostaji rek proti koncu poletja 
najnižji, večina spodnjih odsekov nima 
dovolj vode za veslanje, saj potrebuje-
jo malce spodbude s strani dežja. Zato 
preostane le dražja možnost prevoza s 
helikopterjem, t. i. helikayaking. Cena za 
enodnevni izlet se giblje okrog 150 novo-
zelandskih dolarjev na osebo, dvodnevni 
je se kakšnih 100 dolarjev dražji. Vendar 
to pomeni vsaj nekaj ur, ponavadi pa kar 
cel dan prvovrstnega veslanja v popolni 

Creeking je zvrst veslanja na divjih vodah, kjer se bolj kot času in kazenskim sekundam 
posvečamo odkrivanju težko dostopnih odsekov rek z velikim padcem v neokrnjeni 
naravi. Središče veslanja na zahodni obali Nove Zelandije je majhno, a živahno turistično 
mestece Hokitika z vsega skupaj 3500 prebivalci. V preteklosti zlatokopsko mesto, danes 
bolj znano po majhnih belih ribah whitebait in žadu, izredno trdi kamnini zelene barve, 
po maorsko Te Pounamu.

Veslanje (creeking) na  
zahodni obali Južnega otoka 

Nove Zelandije

Piše: Matic Terčelj
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divjini. Veliko rek se občutno spremeni 
po vsakem obilnejšem deževju, zato je 
potrebno vsak spust jemati kot prvenstve-
ni. Če primerjam tukajšnje z domačimi, 
so reke predvsem intenzivnejše. Po kvali-
teti divje vode je od domačih primerljiva 
le Učja, a kaj, ko lahko primerne dni za 
veslanje preštejemo na prste obeh rok. 
Za primerjavo je reka Kokatahi (najlep-
ša in najboljša na obali za moje pojme) 
vozna dejansko vedno, če vodostaj le ni 
previsok, kar se v zadnjih dveh mesecih, 
kar sem več ali manj v okolici, ni zgodilo. 
Tehnično zahtevne, dolge brzice, ogrom-
no sifonov in podrtih dreves ter obvezna 
prenašanja nevoznih odsekov so glavne 
značilnosti vseh rek na obali. Ter finanč-
no naporni dostopi s helikopterjem ali fi-
zično naporni dostopi po gostem rastju, t. 
i. »bushu«. Vsekakor je potrebno omeniti 
dih jemajoče razglede, čudovite soteske, 
bujno rastje... 

Južne novozelandske Alpe, kjer reke kot 
Whitcombe, Hokitika, Kokatahi, Whanga-
nui, Perth, Arahura, Styx, Toaroha, Waita-
ha izvirajo, so območje velikih sprememb, 
saj reke nosijo ogromno materiala s pobo-
čij ne pretirano visokih (2600 metrov prej 
izjema kot pravilo), a kljub temu z ledeniki 
prekritih gora. Reke so zaradi talečega se 
snega mrzle tudi poleti, zato je suha oble-
ka obvezen kos opreme. Na bolj skalnatih 
odsekih niso odveč ščitniki za komolce. To 
sem izkusil po 15' veslanja na Kokatahiju, 
ko sem ob bližnjem srečanju komolca s 
skalo strgal suho obleko. Zato je samole-
pilni trak obvezni kos opreme, poleg sesta-
vljivega rezervnega vesla, kompleta prve 
pomoči, okrepčila (prisegam na indijske 
oreščke, brusnice in kakšno energijsko ploš-
čico). Voda je kristalno čista, razen divjadi, 
kakšne kee (gorska avtohtona papiga) ni 
žive duše. No ja, ne ravno –  pozabil sem 
na bilijone majhnih črnih mušic, ki rade se-
sajo kri toplokrvnih živali in jih tukaj zmotno 
poimenujejo sandfly (namesto blackfly op. 
p.) V primeru, da si pri miru, te neusmiljeno 
napadejo in rezultat so številni izredno bo-
leči piki, ki neznansko srbijo. Edina nevšeč-
nost je gosto zimzeleno rastje, ki me včasih 
spomni na tropsko džunglo z malce zno-
snejšimi temperaturami. Raznovrstne prap-
roti, rododendroni, ovijalke, ter avtentične 
drevesne vrste kot so miro, rimu, kahikatea, 
totara, kamahi, manuka (katere med je izje-
mno priljubljen med Kiviji ,saj ima manuka 
nekatere blagodejne lastnosti). Na srečo ni 
nevarnosti bližnjega srečanja s strupenimi 
živalmi kot v bližnji Avstraliji. 
Tako smo po napornem dnevu veslanja 
na Waitahi prispeli do Morganove sote-
ske, ki je doživela le par spustov v ideal-
nih razmerah. Odločili smo se za obvoz 
po levem bregu – uradno, po »vodničku« 
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eno uro hoje. Hja, mi smo potrebovali še 
dodatno uro in pol. Hoja po avtohtonem 
»bushu« je zaradi strmega terena, vseh 
ovijalk in komaj opazne poti zahtevna 
že sama po sebi. Samo predstavljate si 
lahko, kako izgleda ritem hoje, če k temu 
dodaš se utrujenost in neroden čoln, težak 
blizu 30 kilogramov. Avantura na Waitahi 
mi bo zagotovo ostala v spominu, saj smo 
do kombijev priveslali v čisti temi. No, pa 
še prvi Heli izlet nasploh je bil zame.
Kokatahi avantura se je skoraj končala, 
preden se je sploh začela. Raztresenost je 
botrovala pozabljeni krovnici in rezultat je 
bila posebna zasebna vožnja s helikopter-
jem še enkrat gor in dol. No, vsaj razgled 

iz prve vrste je bil fantastičen. Ko bom ve-
lik, bom imel helikopter tudi jaz :). V 17 
kilometrih spusta smo odveslali toliko izje-
mnih brzic kot še nikjer poprej. Padec za 
padcem, soteska za sotesko – brez mirnih 
odsekov. Sanje vsakega avanturističnega 
iskalca nekoristnega sveta.
Whitcomb je izredno dolga reka, za kate-
ro si je vredno vzeti dva dneva. Skupaj 40 
kilometrov reke IV-V težavnostne stopnje 
pomeni prenočevanje v koči Prices flat po 
prvi polovici odisejade. Na omenjeno mi-
sijo sem se odpravil z Justinom Venablom 
in Simonom Tapleyjem, prvim Angležem, 
ki je preveslal zloglasni Stikine v Britanski 
Kolumbiji. Dvodnevna pustolovščina po-

meni precej težji čoln drugi dan, saj s sabo 
tovoriš vso dodatno obleko, spalno vrečo 
in smeti. Na srečo je naš pilot, Bruce Dan-
do odložil torbe s hrano in obleko v koči, 
kar je pomenilo lahkotnejše veslanje prvi 
dan. Bruce je izkušen pilot, ki že vrsto let 
nudi prevoze kajakašem v okolici Hokiti-
ke. Tokrat nas je dostavil še malce višje kot 
običajno za zgornji odsek Whitcomba, s 
prvovrstnim pogledom na Mount Evans, 
ki je eden izmed višjih vrhov v okolici. Že 
prvi dan mi je uspelo pridelati udarnino 
na špici moje Tune (Bliss stickov coln op. 
p.). Na srečo ni počila, tako da so liter 
vrele vode in par udarcev s sekiro zvečer 
v koči špici povrnili obliko.
Ker ostajam na zahodni obali se nekaj 
časa, se res veselim morebitnih padavin, 
saj v letošnjem letu okoliške reke niso iz-
kusile veliko dežja. Veslanje tu je enkrat-
na izkušnja, divje in prvinsko, na trenutke 
naporno in nevarno. A užitek po uspešno 
zaključeni misiji je neprecenljiv. Je ni zlate 
medalje, ki bi odtehtala energijo in občut-
ke sredi divjine. Zato povabilo prav vsem 
– če le imate možnost, pridite v Hokitiko – 
naj si bo veslati, kolesariti ali kolovratiti po 
»bushu«. Izkušnja je nepozabna. Saj res, 
pozabil sem omeniti, da lahko v rečnem 
sedimentu še vedno najdete zlato, sad, da 
so globoko v kanjonu Toarohe skriti vroči 
izviri, narejen je tudi bazenček za popol-
no sprostitev...  Dobrodošli v raj na zemlji!Fo
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Start vseh prireditev je ob 11h. S startnino 15 EUR na udeleženca organizator pokriva 
stroške organizacije (razen S-adventure, 12. 4., in Krka Straža, 15. 7.).
 
V letu 2014 je predvidenih devet spustov na sedmih slovenskih rekah in morju.

Koledar ekološko – 
rekreativnih spustov Voda za 
vedno – Slovenske reke 2014

Več informacij o akciji Voda za vedno: 
Miran Skok, 040 218 000 | e-mail: skok.jump@gmail.com

SLOVENSKO MORJE,  
S-ADVENTURE – izziv 

Sobota, 12. april

LJUBLJANICA
Petek–sobota, 27.–28. junij

DOLINKA
Sobota, 26. julij

Org.: SKICA 5 d.o.o.
Start: Plaža Portorož
 Dolžina: 4–16 km
 Težavnost: veslanje po mirni vodi
Cilj: Plaža Portorož 
Info:  Andraž Starčič, 031 216 262 

www.s-adventure.com
e-mail: andraz@s-adventure.com

Org.: KKK Ljubljana
Start: Livada – KKK Ljubljana
 Dolžina:  24 ur veslanja za dober 

namen
 Težavnost: 1 DV
Cilj: Livada KK Ljubljana

Info: Andrej Jelenc, 041 745 112
e-mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si

Org.: Tinaraft
Start: Piškovca
 Dolžina: 12 km, 2 uri
 Težavnost: 1–3 DV
Cilj: Radovljica – Tinaraft

Info: Martin Pirnar, 031 646 255
e-mail: info@tinaraft.si

KRKA
Nedelja, 25. maj

KRKA
Nedelja, 13. julij

KOLPA
Sobota, 9. avgust

Org.: KK Krka
Start: vas Krka
 Dolžina: 12km, 3ure
 Težavnost:1–3 DV
Cilj: Šmihel

Info: Janez Piškur, 041 645 150
e-mail: kajakkrka@gmail.com

Org.: KKK Straža in občina Straža
Start: Soteska
 Dolžina: 10 km, 2–3 ure
 Težavnost:1–2 DV
Cilj: Zalog

Info: Andreja Kren, 041 897 512
e-mail: andreja.kren@obcina-straza.si

Org.: TŠD Kostel
Start: Fara
 Dolžina: 12 km, 2–3 ure
 Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Žlebi

Info: dr. Stanko Nikolić, 041 549 938
e-mail: info@tsdrustvo-kostel.si

DRAVA
Sobota 14. junij

MURA
Sobota, 19. julij

SOČA – Solkan FINALE
Nedelja, 7. september

Org.: PURE SPORT
Start: Starše - stara struga
 Dolžina: 11km, 2–3 ure
 Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Terme Ptuj

Info: Jure Čuček, 041 604 300
e-mail: jure@puresport.si

Org.: ŠD Bakovci
Start: Gornja Radgona
 Dolžina: 15 km, 2 uri
 Težavnost: 1–2 DV
Cilj: Bakovci

Info: Miran Vereš, 041 380 260
e-mail: spustpomuri@gmail.com

Org.: KK Soške elektrarne
Start: Solkan
 Dolžina: 8 km, 2 uri
 Težavnost: 1–3 DV
Cilj: Podgora – Piedimonte (Italija)

Info: Albin Spacal, 051 346 090
e-mail: kkse@siol.net
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Barvna vesla
Piše: Gregor Zadravec

Sistem seveda ni namenjen samo samoukom. Najtrši izmed 
njih, se bodo še vedno veslanja lotevali sami in si tako po-

daljševali učni proces. Pametnejši si bodo izbrali učitelja ali šolo 
kajaka, ki jih ne manjka, po novem jih je pa tudi že kar nekaj 
kvalificiranih za ocenjevanje začetnih nivojev. Veliko koristi so s 
sistemom pridobili vsi rekreativci, ki so, ali prestari za tekmoval-
ni šport ali pa jih to niti ne zanima. Prvi in drugi nivo, rumeno 
in zeleno veslo torej, nauči začetnika solidnih osnov. Rumeno 
veslo je mogoče opravljati v kanuju, kajaku za divje vode, mir-
novodaškem čolnu, morskem kajaku itd. Zeleno veslo že loči 
med kajakom in kanujem, saj je tehnika že bolj specifična in gre 
za pripravo na tretji nivo, modro veslo. Na tej stopnji govorimo 
o kompetentnem kajakašu, ki se brez težav vključuje v vodene 
izlete, šole in spuste. Pomembno je tudi to, da se modro veslo 
deli na discipline in da je imel kajakaš dovolj časa, da se je na 
to pripravil in si potrdil, da ga neka disciplina res zanima. V tej 
disciplini se bo lahko razvijal naprej vse do črnega vesla, če 
bo to želel. Ne gre pa zanemariti dejstva, da s tem, ko vemo, 
da obstajajo še druge discipline, naraste tudi verjetnost, da se 
bomo z njimi ukvarjali. Najbrž ne na enako visokem nivoju, pa 
vendar, zakaj bi se omejevali na eno disciplino, če lahko doži-
vimo nekaj novega povsod, kamor gremo. Na morju veslamo v 
morskem kajaku, na jezeru odprti kanu ali kajak za mirne vode, 
na divji vodi pa kajak za divje vode. Osnovne tehnike so na-
mreč univerzalne, ostalo pa v mejah naše domiselnosti in ko z 
malo distance pogledamo na sistem, vidimo mozaik kanuizma 
in kajakaštva, ki nas čaka.

Tako kot so discipline del kajakaškega športa, tako so Barvna 
vesla del EPP sistema, ki se je začel v Evropi graditi pred dese-
timi leti, Slovenija pa je bila ena od ustanovnih članic. Nastal 
je iz potrebe primerljivosti znanj kajakašev, ki s tem dobijo tudi 
možnost, da svoje znanje dopolnijo v drugih državah. Tako ni 
več vprašanje, kako dober je nekdo, temveč se na podlagi dose-
ženega nivoja enostavno vključi v proces vadbe ali voden izlet. 
Nekatere države so šle še dlje in za izposojo opreme zahtevajo 
določeno kvalifikacijo, s tem pa zmanjšajo možnost poškodb ka-
jakašev in izgube ali uničenja opreme.
Sistem se ni postavljal z nule, temveč je oprt na že prej razvite in 
v praksi uspešne modele usposabljanja in izobraževanja. Zna-
nje in izkušnje članice prinašajo v discipline, ki jih same uspešno 
predstavljajo. Ogrodje tehnike in zahtev se potem znotraj temelj-
ne skupine (core group) poenotijo in rezultat je 'framework', ki ga 
članice uporabljajo pri svojem delu. Framework oziroma tehnič-
no ogrodje še ni samo po sebi standard. Standarde določa vsa-
ka država po svoje, glede na svoje okolje in potrebe, edini pogoj 
je, da so standardi vsaj tako visoki, kot je to določeno v ogrodju. 
Nekatere države potem dodajo tehnične prvine ali reševanje in 
podobno, da se njihov državni standard prilagodi okolju. Seve-
da pa temeljna skupina skrbi za to, da se ohrani pet nivojev, ki 
naraščajo sorazmerno. Letno se skupina sestane približno dvak-
rat, prvič na sestanku, kjer se urejajo teoretične zadeve, drugič 
pa na primerjalnem dogodku (benchmark event). Takrat se teori-
ja prelije v prakso, država gostiteljica poskrbi za kandidate, ki jih 
potem skupaj ocenjujejo ocenjevalci iz vseh držav EPP. S tem se 

Če niste ravno priveslali s samotnega otoka, kjer ste prebili zadnjih nekaj let, ste za Barvna 
vesla gotovo že slišali. Verjetno ste si na spletni strani Kajakaške zveze Slovenije celo 
prebrali, da je to petstopenjski sistem ocenjevanja tehnične pripravljenosti kajakaša. Na 
ogledu katere izmed tekem se vam je v rokah mogoče znašel letak, ki vam je pojasnil, da 
so stopnje pri nas označene z barvami, ki jih osvajate od rumenega in zelenega začetnika, 
preko modrega kompetentnega, do rdečega naprednega kajakaša in na koncu vse 
do črnega eksperta. Vsi tisti, ki pa v svet kajaka samo pomolijo nos v obliki enournega 
vodenega veslanja, pa že osvojijo prednivo, belo veslo, ki pomeni dober start v odlično 
zastavljen sistem, bistveno boljši od starta, ki smo ga imeli samouki v preteklosti, medtem 
ko smo po brzicah plavali za svojo opremo. Sistem vas ne samo nauči veslati, temveč vam 
privzgoji tudi skrb do okolja, poveča varnost in vas poveže s somišljeniki po evropskih 
državah članicah sistema Euro Paddle Pass (EPP).
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na terenu odpravljajo napake, vpeljuje se boljša praksa, bodoči 
ocenjevalci pa so prisotni kot opazovalci in sogovorniki v debati. 
Slovenci smo bili do zdaj prisotni na primerjanju v Angleseyju 
in Kopenhagnu, jeseni pa ga bomo organizirali pri nas in sicer 
na nivoju modrega vesla v disciplinah, ki jih lahko ocenjujemo 
in seveda organiziramo, glede na naše razmere. Pravkar teče 
proces zveznih primerjalnih dogodkov, ki bo pokazal, v katerih 
disciplinah imamo dovolj zainteresiranih kandidatov. Tako smo 
morski kajak že ocenjevali v okviru prvega primerjalnega dogod-
ka pri nas, posledično imamo v Sloveniji tri nove morske kajakaše 
z modrim veslom, ki so tudi prvi trije modri v Sloveniji nasploh, ne 
glede na disciplino. Trije modreci, torej :). Upam, da jih bo jeseni 
še več, poleg morskega kajaka pa pride v poštev še kajak na 
divjih in mirnih vodah, morda pa tudi slalom in spust.
Če primerjam izhodišče za uvedbo takega sistema pri nas z dru-
gimi državami, so seveda številne razlike. Najceneje so jo odnes-
le države, ki so podoben sistem že imele, sploh Velika Britanija. 
Njihov petstopenjski sistem zvezdic (BCU Star system) je »brand« 
sam po sebi in zato je tudi eden od temeljev EPP sistema. Njihovi 
kajakaši se s sistemom identificirajo in ga imajo skoraj za statusni 
simbol. To gre pripisati številčnosti in tradiciji. Drugi, ki pristopajo 
na novo (Finska) ali si želijo bolj pregledno urediti stari sistem 
(Nemčija), imajo seveda več dela. Dejavnikov je kar naenkrat 
več in treba je najti rešitve, ki so pogodu tako končnim uporab-
nikom, kajakašem, kot tudi ponudnikom izobraževanj, učiteljem 
kajaka in ocenjevalcem. V tem primeru je skoraj lažje postaviti 
nov sistem, kot drastično spreminjati starega. V takem položaju 

se je znašla tudi Slovenija, ki prej ni imela sistema, ki bi rekrea-
tivca ali netekmovalca uvrstil na vrednostno lestvico. Tako so bili 
kajakaši odvisni od tega, po kako kvalitetnem učnem programu 
so se izobraževali v šoli kajaka. Če so potem prehajali iz šole v 
šolo, so se bili primorani upirati na grobe opise kot so začetnik, 
napredni kajakaš in podobno. Tukaj Barvna vesla prinašajo več 
reda, skupaj z izobraževanjem učiteljev in ocenjevalcev (ki so 
velikokrat ista oseba) pa se enoti tudi program šol kajaka.
Veliko vlogo pri popularizaciji sistema ima obveščanje in osve-
ščanje in glede tega sodi Slovenija v sam vrh EPP. Do zdaj smo 
pripravili izkaznice, letake in zgibanke za kandidate ter navodi-
la za ocenjevanje in predavanja za učitelje in ocenjevalce. Lani 
je Šport TV (Lebar in Peternel) posnel šest prispevkov v okviru 
oddaje Kajak kanu magazin, kjer so bili predstavljeni sistem in 
vsaka disciplina posebej. To pa je nekaj, kar si na takem nivoju 
do zdaj še niso »privoščile« niti večje članice EPP. Blizu je Fin-
ska, ki je za promocijo posnela kratek prispevek, ostale članice 
pa uporabljajo druge kanale, predvsem splet. Z obveščanjem 
smo tako v dobrem letu prešli fazo »Kaj so to Barvna vesla?« in 
vstopili v fazo »Kdaj lahko pridobim modro veslo?«. Zato bodo 
Barvna vesla prisotna tudi v okviru akcije Voda za vedno, na 
Ljubljanici in v Solkanu bo možno opravljati nivoje do zelenega 
vesla in se tako že delno pripraviti na modro veslo. To je za 
vse, ki v projektu sodelujemo velika spodbuda in potrditev, da 
smo na pravi poti, zato upam, da se v čim večjem številu vidimo 
naprej na Vodi za vedno, potem pa širom rek, jezer, morja, 
disciplin in barv vesel. 
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Morski kajak,  
razvoj in oprema

Piše: Gregor Zadravec

Kajak so prvi uporabljali Inuiti in Ale-
uti pred dobrimi 4000 leti ter je bil 

vedno lovski čoln. Paradoksalno ga danes 
večinoma uporabljamo kot transportnega 
oziroma kot sredstvo za premagovanje 
velikih razdalj na morju. Prvi kajakaši pa 
so ga uporabljali tiho in hitro, na kratke 
razdalje, v sovražnih razmerah ledeno 
hladnega morja, kjer so prežali na tam 
živeče živali. Bili so zelo uspešni lovci, 
ki so z mesom svojega plena nasitili dru-
žine, s kožami pa niso oblekli le samih 
sebe, ampak tudi ogrodja novih kajakov, 
ki so jih izdelovali iz materialov, ki so jim 
bili na voljo – naplavljenega lesa, kosti, 
usnjenih vrvi itd. Za transport ljudi in su-
rovin so uporabljali druge tipe čolnov, na 

primer baidarko, ki se danes spet pojavlja 
v modernejši izvedbi nekaterih proizvajal-
cev ter je stabilnejša od kajaka in zmore 
prepeljati večja bremena. Pogosto so se v 
baidarki prevažale cele družine.
Za rekreacijo in turizem se v tej zgodnji 
fazi ljudje pač niso zanimali in tako je mo-
ral kajak počakati kar nekaj časa, da ga 
je pustolovec John MacGregor, bolj poz-
nan kot Rob Roy, sredi 19. stoletja v Angliji 
začel uporabljati iz užitka, ne pa iz nuje. 
Leta 1866 je svoja doživetja izdal v knjigi 
1000 milj v Rob Roy kanuju. Šlo je seveda 
za kajak, saj je uporabljal dvolistno veslo, 
veliko pa je s svojim »kanujem« tudi pre-
jadral. Njegovo vodilo je bilo, da smo s 
hojo omejeni z vsako reko in morjem, v ja-

drnici z vsako plitvino in kopnim, v kanuju 
pa je mogoče veslati, jadrati, ga nositi ali 
vleči preko kopnega in vode.
Na našega Rob Roya smo Slovenci morali 
počakati še skoraj sto let, ko sta se na Ja-
dran prvič dokumentirano podala gospod 
Karlo Kocjančič in gospod Albert Stavžik. 
Da, prav ste prebrali, takrat so bili kajakaši 
še gospodje. Leta 1934 sta s Klepperjevim 
zložljivim kajakom potovala od Boke Ko-
torske do Rogoznice, prigode pa je kasne-
je objavil Naš rod. Tako sta začela serijo 
»ludih Slovencev«, ki so praviloma v paru, 
kasneje pa tudi sami, veslali po Jadranu. 
Žal so se v spominu javnosti ohranila 
samo tista potovanja, ki so bila popisana 
v časopisih in revijah. Leta 2003 sem bil z 

Morski kajak se tudi pri nas bolj in bolj uveljavlja kot prostočasna dejavnost, ki nam 
v današnjem času nudi še kako potrebno vez z naravo in je odlična protiutež »civili-
zaciji«. Seveda ne moremo govoriti o neki množičnosti, saj je sam šport preveč dol-
gotrajen in navidez celo monoton za širšo publiko, na srečo pa nam to zagotavlja, 
da z morskim kajakom ne bomo nikoli čakali v vrsti.
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Andrejem Predinom ml. del take naveze. 
Od Korčule do Kraljevice sva preveslala 
približno 450 kilometrov in za najino ta-
kratno (ne)izkušenost se je odprava zelo 
dobro iztekla. Ob primerjavi z ostalimi, pa 
najini kilometri precej zvodenijo. Omeni-
mo nekaj takih potovanj: Jure Čeh in Uroš 
Hrastnik (1303km, Igoumenitsa, Grčija – 
Monfalcone, Italija, 1998), Marin Medak 
(1400km, Savudrija, Hrvaška – Zakintos, 
Grčija, 2010), Fedja Marušič (5000km, 
Ljubljana – Solkan; seveda čez Savo, Do-
navo, Črno morje in Jadran, 2011).
Gore zapiskov, ki samevajo v dnevnikih 
ostalih pustolovcev, ki svojih prigod niso 
delili z javnostjo lahko samo slutimo. Veli-
kokrat sem se namreč že pogovarjal s po-
samezniki, ki na leto ali celo večkrat letno 
preveslajo nepredstavljive razdalje, pa o 
tem ne izve nihče. 
O resnem arhivu trenutno še ne moremo 
govoriti, zagotovo pa lahko dostopni sple-
tni mediji in socialna omrežja že kažejo 
širšo sliko morskega kajakaštva. Tako lah-
ko vidimo, da se je iz udarnih posamezni-
kov razvila manjša skupnost kajakašev, ki 
so se prej odpravljali na nekajdnevna po-
tovanja »ob zaključku sezone«, zdaj pa so 
se temu pridružili še vikendi, medtem ko se 
sezona pravzaprav nikoli ne konča in se 
ob primerni opremi nadaljuje tudi pozimi. 
Ali kot pravi pregovor – ni slabega vreme-
na, so samo neprimerna oblačila.
Temelj opreme morskega kajakaša je se-
veda morski kajak. Ta se v zadnjih štirih 
tisočletjih ni bistveno spremenil, kar je še 
en kompliment staroselcem. Dolžina je 
nekje od 4,5 do 6 metrov, pri nas veči-
noma dobrih 5 metrov, širina pa od 50 
do 60 centimetrov. Razmerje med dolži-
no in širino odloča o končni in potovalni 
hitrosti, oblika kalupa pa o stabilnosti in 
agilnosti kajaka. Krov je funkcionalen, z 
obodnimi vrvicami, za katere se lahko 
držimo ob reševanju in elastikami za 
shranjevanje rezervnega vesla. Čiste lini-
je ne lovijo vetra in valov. Nekateri imajo 
že vgrajen kompas, ki je spet pogreznjen 
v obliko krova in tako zaščiten pred po-
škodbami. Ker so kajaki namenjeni poto-
vanju, imajo seveda vodotesne komore v 
kljunu in repu, v katere lahko dostopamo 
skozi odprtine na krovu. Volumen pov-
prečnega kajaka sprejme več prtljage, 
kot bi si je želeli vleči s sabo. Pravila so 
enaka kot pri potovalnem kolesarjenju – 
s seboj lahko vzamete kar želite, vendar 
boste morali to težo poganjati z lastno 
močjo. In čeprav je to relativno enostav-
no, ko že drsite po vodi, ne gre pretira-
vati, saj z dodatno težo pride večji ugrez 
(manjša potovalna hitrost) in zmanjšana 

sposobnost manevriranja. Pri manevrira-
nju pride do izraza tudi oblika kalupa in 
ukrivljenost kljuna in repa (rocker), po-
dobno kot pri smučeh, surf deskah ipd. 
Kajaki z večjo ukrivljenostjo se lažje ob-
račajo in zavijajo in praviloma zato ne 
potrebujejo krmila, velikokrat pa imajo 
skeg. Skeg je pogrezljiv smernik, ki nam 
omogoča veslanje bočno na veter ali z 
vetrom, če je spuščen do konca. Krmilo 
pa potrebujejo predvsem daljši in v vodi 
bolj plosko ležeči kajaki, ki ne zavijejo 
hitro, vendar zato toliko bolje držijo smer. 
Upravljanje krmila je zelo enostavno, saj 
je zvezano s pedali, ki so istočasno tudi 
opore za noge. Spuščenost skega nas-
tavljamo z drsnikom, ki je nameščen ob 
prirobnici in zahteva nekaj več občutka 
in izkušenj z veslanjem v vetru. 
V zadnjem času se je izoblikovalo nekaj 
tipov morskih kajakov, ki določajo plovb-
ne karakteristike in namen uporabe. To so 
rekreativni ali vstopni, 'rockhopper', ekspe-
dicijski, ultra-hitri morski kajak in grenlan-
dski kajak.
Rekrativni morski kajak ima vse prvine 
morskega kajaka, le da je krajši in širši. 
Je bolj stabilen in je idealen za prvi stik s 
športom, družinske člane in krajše garaže. 
Napreden morski kajakaš ga zna ceniti 
zaradi njegove okretnosti in je za svojo 

nižjo ceno pravzaprav neprecenljiv, saj ko 
ga enkrat imate, niste več pešec ali plava-
lec, pač pa kajakaš.
Rockhopper je morski ekvivalent rodeo 
kajaka na divjih vodah. Ima zelo velik ro-
ker in plosko dno, tako da se izredno hitro 
obrne (zavije). To je še kako koristno pri 
surfanju na valu ali pri odkrivanju zelo 
razčlenjene obale. Slabše se obnese pri 
dolgih potovanjih, vendar še vedno dovolj 
dobro, da je lahko edini kajak, ki ga imate.
Ekspedicijski kajak ustreza klasični 
predstavi morskega kajaka. Nosi lahko 
ogromno opreme, je hiter in odporen na 
valove in veter. Primeren je za večdnevna 
potovanja z veliko prtljage.
Ultra-hitri kajak ima značilen visok in nav-
pično odsekan kljun ter krmilo. Vodna lini-
ja je enaka celotni dolžini in njegova po-
tovalna hitrost je bistveno višja od ostalih 
morskih kajakov. Vsi novi časovni rekordi 
so bili postavljeni z ultra-hitrim kajakom, 
okrog Irske in Avstralije na primer.
Grenlandski kajak v sodobni izvedbi po-
snema prve kajake. Ima zelo majhen volu-
men in je odličen za različne vrste eskim-
skih obratov. Poleg teh je primeren še za 
dnevne izlete z malo prtljage. Število upo-
rabnikov že nekaj let strmo narašča. Vesla 
se z grenlandskim veslom, o tem in drugi 
opremi pa v naslednji številki.
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Tekmovanje sicer ni klasično tekmovanje 
v kajaku ali kanuju, v uradnem tekmo-

valnem sistemu Kajakaške zveze Slovenije 
namreč takšnih tekmovanj ni. Odvija se v 
velikih kanujih, ki sprejmejo do deset odra-
slih ljudi. Na državnem prvenstvu osnov-
nih šol pa v njih nastopa le sedem tekmo-
valcev (šest kanuistov oziroma kanuistk in 
krmar). Dovoljena je tudi ena rezerva, ki 
lahko zamenja katerega koli tekmovalca 
iz svoje ekipe. Tudi rezerva je del ekipe, 
tako da na koncu prav tako prejme zaslu-
ženo kolajno. Vsako šolo lahko zastopajo 
največ tri ekipe.
Ekipe ločujemo na tako imenovane »re-
gistrirane« in »neregistrirane«. V kolikor 
za posamezno ekipo nastopi vsaj en 
tekmovalec, ki je registriran in sodeluje v 
uradnem tekmovalnem sistemu Kajakaške 
zveze Slovenije, sodi ta ekipa med registri-
rane. Ob koncu tekmovanja tako dobimo 
dve razvrstitvi, in sicer skupno razvrstitev 
vseh ekip in še posebno razvrstitev nere-
gistriranih moštev. Omejitve glede spola 
ni. Mešane ekipe in ekipe, homogene po 
spolu, so razvrščene skupaj. Letos bodo 

lahko sodelovali tekmovalci, rojeni med 
leti 1999 in 2004. 
Tekmovanje bo potekalo v idiličnem okolju 
na Bohinjskem jezeru. Proga je dolga 200 

metrov, kar časovno znese približno eno 
do dve minuti. Tekmovanje poteka po sis-
temu izpadanja. Najprej je na vrsti pred-
tekmovanje, na podlagi katerega priredi-

Kajak kanu klub Bohinj, Kajakaška zveza Slovenije in Zavod za šport Republike 
Slovenije Planica letos znova organizirajo državno prvenstvo osnovnih šol v velikem 
kanuju. Tekmovanje bo 15. maja potekalo na Bohinjskem jezeru. 

Tudi letos se bodo osnovnošolci 
merili za naslove državnih 
prvakov v velikih kanujih
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telji določijo četrtfinalne skupine (pare ali 
trojke, odvisno od števila prijavljenih ekip), 
temu sledijo polfinale, mali finale in finale. 
Ekipe, ki ne napredujejo v polfinale, so ob 
koncu razvrščene po časih, doseženih v 
predtekmovanju. V primeru, da v četrtfina-
lu tekmujejo trojke, napreduje v polfinale 
samo najhitrejša ekipa.
Kajakaška zveza s svojimi partnerji vsako 
leto poskrbi tudi za treninge prijavljenih 
ekip. V tednu pred tednom, ko je na spo-
redu državno prvenstvo, organizira po en 

brezplačni trening za prijavljene ekipe pri 
svojih partnerjih. Letos so že potrdili sode-
lovanje v Murski Soboti, v Bohinju, v Lju-
bljani in na Krki (Malence). Poleg tega je 
možen krajši trening tudi na dan tekmova-
nja. Izkušnje kažejo, da tudi neregistrirane 
ekipe le s krajšim treningom pred samim 
tekmovanjem, nastopajo čisto spodobno 
in uspešno. Prevrnitev v velikem kanuju je 
malo verjetna. 
Vsako leto se tekmovanja udeleži tudi kak-
šen izmed najboljših slovenskih tekmoval-

cev in si ogleda boje v živo. Med drugim 
se je tekmovanja udeležil tudi Peter Kau-
zer, ki je z veseljem pokramljal z udele-
ženci tekmovanja in na koncu tudi podelil 
priznanja najboljšim. 
V ospredju ni le tekmovalni nastop, ampak 
so tekmovalcem na voljo tudi enostavni 
kajaki, tako imenovani sit on topi (ob ka-
terih je prisoten tudi učitelj kajaka), tako 
da lahko zlasti tisti, ki so izpadli v predtek-
movanju, kljub vsemu preživijo aktiven in 
zabaven dan. 
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Toda Bohinj je športno zanimiv tudi poleti in kljub temu, 
da ni tako velikih tekmovanj kot pozimi, lahko športniki že 

dolga leta uživajo na Triatlonu jeklenih ali Teku okoli jezera. 
Seveda je tu še več manjših prireditev, v zadnjih letih pa je 
vse več pomembnih kajakaških tekem v organizaciji domače-
ga Kajak kanu kluba Bohinj, kar lahko kajakaške navdušence 
samo veseli. 
Kajakaški šport ima sicer v Bohinju že zelo dolgo tradicijo, saj 
je bilo uradno tekmovanje na 10.000 metrov organizirano že 
leta 1936. V novejšem času je praktično iz nič, pod vodstvom 
neverjetno zagnanega predsednika Staneta Klemenca, očeta 
bohinjskega veslanja v novejšem času, nastal močan klub, ki 
poleg skrbi za rekreativce, odlično pripravlja tekmovalce na 
vseh nivojih. Klub se že lahko pohvali z mnogimi uspehi doma 
in v tujini, zlasti v mlajših tekmovalnih kategorijah.
V želji po izboljšanju razmer za delovanje kluba in v želji po 
dodatnem napredku, so se pred leti nadebudni člani kluba od-
ločili, da bi organizirali mednarodno tekmovanje v kajakaškem 
maratonu. Ideja je bila predvsem pridobitev tekme svetovne 
serije, ki bi bila idealna za prelep turističen kraj, alpski biser 
kot je Bohinj. Tekmovanja v svetovni seriji namreč pomenijo 
veliko število tekmovalcev in potencialno tradicionalnost, kar 
organizatorju prinese možnost zaslužka. Ker pri tej kandidaturi 
klub ni bil uspešen, je kandidiral za organizacijo evropskega 

Bohinj ima izredno tradicijo prirejanja športnih tekmovanj. Lahko rečemo, da je tradicija 
na strani zimskih športov, ki so nudili domicil FIS smučarskim tekom, sankačem, tele-
markerjem, parasmučarjem in v današnjem času tudi bolj modernim adrenalinskim 
športnikom tipa Filip Flisar ali Tim Kevin Ravnjak. Seveda ne moremo mimo vsakolet-
nega vrhunskega biatlonskega spektakla na Pokljuki. 

Bohinj letos gosti  
svetovni pokal v maratonu  

na mirnih vodahICF CANOE MARATHON WORLD CUP 
JUNIOR & SENIORS
7th, 8th JUNE 2014
BOHINJ, SLOVENIA

ECA CANOE MARATHON EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP & MASTERS
JUNE 2015
BOHINJ, SLOVENIA

ICF CANOE MARATHON WORLD CUP 
JUNIOR & SENIORS
ICF SVETOVNI POKAL 
KAJAK MARATON

ECA CANOE MARATHON EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP & MASTERS
ECA EVROPSKO PRVENSTVO 
KAJAK MARATON
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SLOVENIJA

NAJEM IN PRODAJA

PRIREDITVENI ŠOTORI

CATERING IN DEKORATIVNA OPREMA
PAGODE IN PAVILJONI

POROCNI IN VIP ŠOTORI

prvenstva v kajaku in kanuju na mirnih vodah 
in sicer na maratonskih razdaljah. Kajakaška 
zveza Slovenije, Občina Bohinj in Turizem Bo-
hinj so uspeli v tej skupni kandidaturi in tako bo 
naslednje leto v Bohinju evropsko prvenstvo in 
sicer v prvem vikendu meseca julija, ko bo ku-
lisa za gledalce in tekmovalce idealna, organi-
zatorji vsaj upajo, da jim vreme ne bo zagodlo. 
Vrli kajakaši v Bohinju so oblikovali organizacij-
ski odbor EP 2015, katerega  generalni sekretar 
je Jure Sodja, častni pokrovitelj je Minister za 
obrambo Roman Jakič, predsednik pa župan 
Občine Bohinj Franc Kramar.
Letos bo v Bohinju generalka za ta dogodek. 
7. in 8. junija je na sporedu kar precej tekem, 
saj je podobno kot na evropskem prvenstvu, 
tudi hkratno tekmovanje mladincev in članov za sve-
tovni pokal. Glede na zadnje dogovore z mednarodno 
zvezo ICF, bo točen urnik predstavljen v kratkem. Verje-
tno se bo organiziralo tudi prvenstvo za amaterje, kar bi 
bila priložnost tudi za vse navdušene domače rekreativce. 
Uradni del  je razdeljen na krajše razdalje v soboto in tudi na 
30- kilometrske maratone v nedeljo. Tekmovalci bodo v Bohinj 
prihajali od srede (4. junija) naprej, v četrtek in petek se bodo 
spoznavali z jezerom oz. vodo in trenirali za čim boljši nastop 
v soboto in nedeljo. V petek zvečer bo tudi svečana otvo-
ritev tekmovanj. 
Večina dogajanja bo strnjena v bližini severne 
obale jezera in zaliva v Stari Fužini, tam bo tudi 
štartno–ciljni prostor, kjer bo odlična možnost 
spremljanja tekme v živo, saj bodo gledalci na 

nekaterih točkah portaga (del proge, kjer tekmovalci 
nosijo čolne po kopnem in med tekom dobivajo tudi 
hrano in napitke, ta del bo dolg med 100 in 150 
metri)  čisto blizu tekmovalcem in tekmovalkam.  Z 
jezerske obale se bo lahko odlično spremljalo tek-
movanje, podelitve priznanj pa bodo v centralnem 
delu. Za parkiranje bo poskrbljeno, prav tako bo 

poskrbljeno za gostinsko ponudbo. Organizatorji 
verjamejo, da bo dogodek izredna priložnost 
obiska svetovnega pokala v prekrasnem narav-
nem okolju. Dogodek bo seveda brezplačen za 

vse obiskovalce. Veliko možnosti je tudi za so-
delovanje prostovoljcev, amaterskih kajakaških nav-
dušencev, ki so kajpak vljudno vabljeni in zaželeni, 

sporoča generalni sekretar prvenstva Jure Sodja.  Ker 
bodo na tekmovanju nastopili tudi slovenski tekmovalci 

se računa tudi na navijače, ki bodo polepšali tekmovanje 
in seveda naredili najboljšo reklamo 

za evropsko prvenstvo poleti leta 
2015. 

Vse o prvenstvu na: 
http://www.bohinj.

si/worldcup2014 

Dobrodošli torej  
prvi vikend junija  

v Bohinju!

(7. in 8. junij 2014)
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Poznamo več vrst veslanja stoje. SUP jezdenje valov, SUP na 
rekah in SUP na mirnih vodah so najbolj razširjeni, pojavljajo 

pa se še vadbe joge na deski, fitnesa na deski … Vadbam je 
sorodno, da med dejavnostjo na deski stojiš in se s pomočjo dol-
gega vesla po vodni površini potiskaš naprej ali nazaj, pri tem pa 
je zelo pomembno ravnotežje.  
Poleg primerne vodne površine in znanja plavanja sta pri izva-
janju te dejavnosti nepogrešljiva še deska in veslo. Oprema za 
veslanje stoje se razlikuje glede na načine uporabe, saj se deske 
za jezdenje valov razlikujejo od tistih, namenjenih veslanju stoje 

na mirnih vodah. Veslo, katerega dolžina je odvisna od višine 
uporabnika, je lahko različnih oblik in narejeno iz različnih ma-
terialov. Vesla so običajno karbonska, lesena, aluminijasta ali 
pa narejena iz steklenih vlaken. Še večje so razlike v velikosti in 
obliki desk. Za začetnike so najprimernejše najdaljše deske, ki 
bolje ohranjajo smer, večje oziroma širše deske pa nudijo večjo 
stabilnost. Za rekreativno uporabo so zelo primerne napihljive 
deske, ki po obliki ne zaostajajo za bolj profesionalnimi, odlikuje 
pa jih manjša prostornina, vzdržljivost,  precej lažje shranjevanje 
in transport. Napihljivo desko za veslanje stoje lahko v torbi brez 

V zadnjih letih lahko tudi v Sloveniji vse pogosteje zasledimo ponudbe za stand up paddle 
(SUP) oziroma za veslanje stoje. Ta relativno nova športna disciplina, ki se je bolj razmahn-
ila pred dobrim desetletjem, ima po svetu vedno več privržencev, njena prednost pa je 
možnost izvajanja na različnih vodnih površinah, od morja in rek do jezer. Edina pogoja 
za ukvarjanje s SUP-om sta voda in znanje plavanja. Za SUP se ogrevajo tudi navdušenci 
nad kajakaštvom, saj lahko med športoma najdemo kar nekaj skupnih točk.

Svetovni hit – veslanje stoje
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večjih težav oddate med letalsko prtljago ali pa jo pospravite v 
avtomobilski prtljažnik. 
Prve zavesljaje je priporočljivo narediti na stoječi vodi, kjer je 
lažje loviti ravnotežje in osvojiti osnove veslanja stoje. Jezera, 
večje mirne reke ali pa umirjeno morje so najprimernejše vodne 
površine, tega pa imamo pri nas dovolj. Prednost slovenskega 
morja je manjše plimovanje in dejstvo, da ni zelo močnih tokov, 
ki bi oteževali veslanje stoje. V večjih morjih in oceanih je zaradi 
močnejših tokov potrebna večja previdnost in boljše poznavanje. 
Poleg zabave veslanje stoje nudi še druge blagodejne učinke za 
naše počutje in zdravje. Izboljšuje osnovne motorične sposob-
nosti, vpliva na gibljivost, koordinacijo, moč, hitrost, ravnotežje, 
ugodno pa vpliva tudi na vzdržljivost.
Izvor te športne panoge, na katero prisegajo tudi številni zvezdni-
ki med katerimi so Leonardo di Caprio, Matthew McConaughey, 
Rihanna, Kate Hudson, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Robert 
Downey jr. in mnogi drugi, ni povsem znan. Obstaja namreč več 
variant, kako je prišlo do veslanja stoje. Nekateri avtorji začet-
ke SUP-a postavljajo pet tisoč let v preteklost, ko so na ozemlju 
današnjega Peruja uporabljali bambusove palice za usmerjanje 
ribolovnih čolnov iz trsa, ki so jih imenovali Tup, kar spominja na 
današnje poimenovanje. Spet drugi izvor iščejo v Mjanmaru, kjer 
so v 12. stoletju tamkajšnji ribiči razvili posebno veslanje v kanu-
ju, kjer so stali na eni nogi, z drugo pa si pomagali pri veslanju. 
Najbolj razširjena različica izvor SUP-a postavlja na Havaje in v 
Polinezijo, kjer je tradicija deskanja na valovih zelo razvita. Na 
havajski plaži Waikiki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 
deskarji namreč za trening tehnike in stabilnosti ter doseganje 
pravega položaja začeli uporabljati vesla. V času, ko fotograf-
ska oprema še ni bila tako napredna, so s pomočjo vesel pozirali 
fotografom ter imeli na ta način nekoliko boljšo stabilnost. Iz tega 
je nastala posebna vrsta deskanja, ki ji Havajci pravijo hoe he'e 
nalu. 
Za tiste, ki bi želeli preizkusiti SUP, je v Sloveniji že na voljo nekaj 
ponudnikov, ki izposojajo opremo, izvajajo tečaje ali pa izlete, 
možno pa jih je najti s preprostim brskanjem po spletu, kjer so 
na voljo tudi vse dodatne informacije. Veslanje stoje lahko med 
drugim preizkusite tudi na Ljubljanici, na Livadi, od koder lahko 
veslate v center mesta in si ga ogledate še z druge perspektive.

Sup na Ljubljanici
Športno društvo SUPklub,  
Supspot ASI akreditirana šola

Mail: supklub@siol.net
 supspot@siol.net
Kontaktna oseba: 040 855 396 (Mihaela Tertinek)
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Reka Sava Dolinka je bila še prejšnji teden polna podrtih dreves, 
zato so morali organizatorji tekmovanja iz Kajak kanu klub Lju-

bljana cel teden hoditi na Bled in skupaj z lokalnimi rafting klubi 
čistiti reko. Pravijo, da so požagali le tisto, kar je bilo najnevarnejše 
na reki, kjer so drevesa zapirala več kot polovico struge, a se je 
vseeno nabralo za dober tovornjak požaganega lesa.
Strah pred nesrečami, ne le lani na Soči, ampak tudi tukaj pred 
dobrima dvema desetletjema je še vedno živ. A na srečo je 
tekma minila brez vseh zapletov in nesreč, reševalci pa niso 
imeli nobenega dela. Je že tako, da se spusta udeležujejo le 
še tisti najbolj pripravljeni in najbolj vešči divje vode. Proga 
med Zasipom in Šobcem sicer ni med najbolj zahtevnimi zaradi 
divje vode, a jo je vseeno zelo težko dobro odpeljati, saj se od-
seki divje vode in ravnin s sipinami ter ovinki ves čas menjujejo, 

zato je izbira prave linije ter prave taktike včasih težja polovica 
zmage.
Žal je bila zaradi poškodb dveh najboljših kajakašev Tima Kolar-
ja, ki si je med treningom na Soči pred dvema tednoma izpahnil 
ramo, in Nejca Žnidarčiča, ki ni startal zaradi bolečin v hrbtu, 
močno okrnjena. V kanuju ni nastopil niti evropski podprvak Blaž 
Cof, saj se trenutno udeležuje slalomskega svetovnega prvenstva 
mlajših članov v Avstraliji, a tekma je bila vseeno napeta.
V kajaku je zmagal Simon Oven, ki se je sedaj sicer specializiral 
za sprint na mirnih vodah, a očitno ostaja v odlični formi tudi v 
spustu. Za njim sta se zvrstila še Vid Debeljak in Maks Frančeškin. 
Vsi že dobitniki medalj na največjih tekmovanjih v spustu, ki pa 
jih sedaj večkrat vidimo v mirnovodaškem čolnu. Četrti in hkrati 
prvi med mladinci pa je bil nov čudežni deček šole Srečka Mas-
leta Anže Urankar, ki je navkljub svojim rosnim letom zelo blizu 
najboljšim članom. Nejc Konda (KKK Nivo Celje) in Tim Novak 
(KKK Ljubljana) sta zasedla drugo in tretje mesto v mladinski kon-
kurenci.
Pri kanuistih je Simon Hočevar moral priznati premoč Hrvatu To-
mislavu Lepanu, ki je očitno odveslal res odlično. Drugo in tretje 
mesto na državnem prvenstvu pa sta osvojila sicer tretje- in četr-
touvrščeni Luka Žganjar in Peter Žnidaršič (oba Kajak kanu klub 
Ljubljana). Med mladinci se je v kanuju zelo izkazal Leon Breznik 
(Kajak kanu klub Tacen).
V ženski konkurenci smo imeli le kategorijo mladink, kjer je suve-
reno zmagala Neža Vrevc (KKK Tacen), pred Nežo Jarc (KKK 
Ljubljana) in Evo Jeklin (KK Soške elektrarne).
Glede na dosežene rezultate z upanjem čakamo prva prvenstva, 
ki bodo na sporedu junija, saj imamo očitno nekaj vrhunsko prip-
ravljenih tekmovalcev.

Na Savi Dolinki so se spustaši na divjih vodah pomerili za naslove državnih prvakov 
v klasičnem spustu. Ob odsotnosti Tima Kolarja, ki si je med treningom izpahnil ramo 
in je že končal sezono, ter Nejca Žnidarčiča, ki ni nastopil zaradi bolečin v hrbtu, si je 
naslov prvaka med kajakaši priveslal Simon Oven ter tako ubranil lanskoletni naslov. V 
konkurenci kanuistov je bil najboljši Simon Hočevar, med kajakašicami mladinkami pa je 
bila najboljša Neža Vrevc.

Podeljeni naslovi državnih 
prvakov v klasičnem spustu

Piše: Jakob Marušič
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NOVO

Jezik je živ. Jezik je naš.

• 110.180 slovenskih besed v 97.631 geslih 
• Besedje iz doslej najdaljšega obdobja – od druge polovice  

19. stoletja do leta 2013
• Po več kot dvajsetih letih druga izdaja
• Vključeno tudi novejše besedje zadnjih desetletij
• S knjižno izdajo dobite tudi dostop do elektronske različiceTe

• Temeljna knjiga vseh, ki govorimo slovensko!

Izide oktobra.

Medijska pokrovitelja:

Informacije in naročanje:
     080 12 05      v knjigarnah      www.mladinska.com/sskj      pri zastopnikih
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