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Veseli jih bomo!

Revijo sofi nancira FŠO.

Na mladih svet 

stoji 

O
bilen pridelek je vedno posledica pridnih rok in srečnih okoliščin. 
Če imamo srečo in najdemo dobro seme, če ga posejemo na 
plodna tla in zanj skrbimo z ljubeznijo, če je ravno prav dežja in 
sonca in če nas toča zaobide, smo ob času žetve zadovoljni. Tako 

je v življenju in tudi v športu.

Še posebej moramo biti pazljivi pri mladih, nežnih rastlinicah. 
Te so najbolj občutljive in potrebujejo največ naše skrbi. 
Na Kajakaški zvezi Slovenije se zavedamo, kako zelo 
pomembno je ravno delo z mladimi. Pri njih se 
trudimo postaviti trdne temelje, na katerih nato 
gradimo nadaljnji uspeh. 

Skrbimo za podmladek v kajakaških 
društvih, hkrati pa želimo širiti naše 
navdušenje nad športom, še posebej nad 
veslanjem s prostimi vesli, tudi med ostalo 
mladino. Pri vseh naših aktivnostih, ki 
jih izvajamo v tej smeri, promoviramo še 
fair play, zdrav življenjski slog, znanje in 
izobrazbo ter pozitiven odnos do vsega 
živega in neživega, kar nas obdaja. 

Kajakaški podmladek vzgaja osemnajst 
kajakaških društev po vsej Sloveniji, pri čemer 
jim pomaga Kajakaška zveza Slovenije. Nudimo 
jim strokovno, organizacijsko in finančno pomoč: 
skrbimo za usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev, 
izdajamo in zbiramo literaturo, bdimo nad tekmovanji, 
organiziramo testiranja, športne tabore, sofinanciramo njihovo delovanje …

Za ostalo mladino pripravljamo različne aktivnosti in projekte v okviru šol, 
počitniških domov in velikih tekmovanj: državno prvenstvo osnovnih šol v 
velikem kanuju, brezplačne oglede velikih tekmovanj, ki so vedno povezani s 
poučnimi in zabavnimi vsebinami, najrazličnejše natečaje, delavnice, tečaje in 
še bi lahko naštevali. 

Tudi pričujoča revija, v kateri smo največ pozornosti namenili otrokom in 
dejavnostim, namenjenim prav njim, je odraz naših prizadevanj dodati majhen 
kamenček v mozaik skupnih teženj za zdravo in zadovoljno življenje prav vseh 
otrok ter hkrati dodati opazno podobo v čudovito sliko slovenskih športnih 
uspehov. 

V tokratni reviji vam podrobneje predstavljamo, kaj kajakaštvo je in na katere 
discipline se deli ta, za Slovence, zelo uspešen šport. Pohvalimo se lahko z 
olimpijsko kolajno, številnimi kolajnami s svetovnih in evropskih prvenstev, 
s tekem svetovnega pokala in ne nazadnje tudi z mladinskih olimpijskih iger, 
kjer sta slovenska kajakaša na dosedanjih dveh izvedbah iger obakrat stala na 
najvišji stopnički. 

Predstavljamo tudi vse klube, vključene v Kajakaško zvezo Slovenije, ki 
nudijo programe za najmlajše športnike, objavljamo portret ene izmed 
najbolj perspektivnih mladih kajakašic Eve Aline Hočevar, zanimivi pa so tudi 
spomini naših najuspešnejših še aktivnih reprezentantov, dobitnikov kolajn na 
največjih tekmovanjih, ki so pobrskali po albumih s starejšimi fotografijami in 
se spomnili svojih začetkov uspešne športne poti. Seveda je v reviji na voljo še 
veliko drugih vsebin, za katere upamo, da jih boste z zanimanjem prebirali. 

 Živa Cankar
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KAJAKAŠTVO
Kajakaštvo je športna zvrst, ki se deli na več tekmovalnih in netekmovalnih 
podzvrsti. Poznamo slalom na divjih vodah in sprint na mirnih vodah, ki sta v 
družini olimpijskih športnih panog, parakajakaštvo, ki bo prihodnje leto prvič del 
programa paraolimpijskih iger, potem so tu še spust na divjih vodah, kajakaški 
maraton, kajakaški prosti slog, ekstremno kajakaštvo, kajakaški polo, morsko 
kajakaštvo …

KAJAK IN KANU
Znotraj vseh kajakaških podzvrs�  

ločujemo veslanje v kajaku in veslanje 
v kanuju. V kajaku tekmovalci sedijo in 
uporabljajo veslo, ki ima list na obeh 
straneh, v kanuju pa klečijo in imajo 
na veslu le en list. V slalomu na divjih 
vodah veslajo tekmovalci v kajaku (K1) 
in kanuju (C1) enosedu ter v kanuju 
dvosedu (C2).  Enaka razdelitev je 
značilna tudi za spust. V sprintu na 
mirnih vodah je nekoliko drugače, 
saj tekmovalci tekmujejo v kajaku in 
kanuju eno- (K1, C1), dvo- (K2, C2) in 
š� risedu (K4, C4). 

Glede na discipline se ločuje tudi 
kajakaška oprema. Poleg različnih oblik 
čolnov in vesel za kajak ali kanu, se 
čolni in vesla razlikujejo še glede ena 
to, ali so namenjeni slalomu na divjih 
vodah, spustu na divjih vodah, sprintu 
na mirnih vodah, kajakaškemu polu, ka-
jakaškemu prostemu slogu … Na divjih 
vodah je obvezna uporaba čelad in re-
šilnih jopičev, posebne čelade pa nosijo 
tudi tekmovalci v kajakaškem polu.

Kajak

Kajak (K1)
Vesloma z dvema listoma, v čolnu sedimo

K2 sprint mirne vode

K4 sprint mirne vode

Kanu

Kanu (C1)
Veslo z enim listom, v čolnu klečimo

C2 slalom divje vode

C2 sprint mirne vode

DIVJE VODE
Tekmovalno

↘ Slalom na divjih vodah
↘ Spust na divjih vodah
↘ Kajakški pros�  slog

↘ Ekstremno kajakaštvo

Rekrea� vno
↘ Turing na divjih vodah

MORJE
Tekmovalno

↘ Morsko kajakštvo

Rekrea� vno
↘ Morski turing

MIRNE VODE
Tekmovalno

↘ Sprint na mirnih vodah
↘ Parakajakaštvo 

↘ Kajakaški maraton
↘ Kajakaški polo 
↘ Dragon boat

Rekrea� vno
↘ Turing na mirnih vodah

Kako 

se deli 

kajakaštvo?

PRIMERNA STAROST
Kajakaštvo je primerno za 
vse staros� , edini pogoj pred 
pričetkom udejstvovanja v tem 
športu je znanje plavanja. 
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SLALOM NA DIVJIH VODAH
Slalom na divjih vodah je tekmovalna 
disciplina, ki je od leta 1992 stal-
no prisotna na poletnih olimpijskih 
igrah (prvič so ga na olimpijskih igrah 
predstavili leta 1972). Pri slalomu mora 
tekmovalec čim prej opravi�  s progo 
in vijuga�  med dvema vrstama vrat ter 
pri tem pazi� , da se teh vrat ne dotak-
ne oziroma da jih ne zgreši. Zeleno-be-
la vrata mora tekmovalec prevesla�  
naravnost v smeri toka reke, rdeče-be-
la vrata pa mora prevesla�  v nasprotni 
smeri vodnega toka (pro� točno). Če se 
med vožnjo dotakne vrat, mu sodniki 
za vsak do� k dosodijo dve kazen-
ski sekundi, če pa vrata zgreši ali jih 
prevesla nepravilno, mu h končnemu 
času prištejejo 50 kazenskih sekund za 
vsaka zgrešena ali napačno preveslana 
vrata. V slalomu tekmovalci veslajo na 
posamični tekmi, kjer vsak tekmovalec 
starta sam, in na ekipni tekmi, kjer trije 
člani ekipe po progi veslajo istočasno, 
eden za drugim. 

Slalom na divjih vodah

Ekipna tekma v slalomu

SPRINT NA MIRNIH VODAH
Pravila v sprintu na mirnih vodah, 
ki je poleg slaloma edina kajakaška 
disciplina na olimpijskih igrah (moš-
ki tekmujejo na igrah od leta 1936, 
ženske pa od leta 1948), so precej 
enostavnejša. Tekmovalci tekmujejo 
na ravnih progah jezer ali rek s stoječo 
vodo. Proge so označene s stran-
skimi bojami, tekmovalci pa morajo 
vesla�  naravnost in ne smejo zai�  v 
progo drugega tekmovalca. Po devet 
tekmovalcev v skupini, podobno kot 
sprinterji v atle� ki, starta istočasno, 
zmagovalec pa je � s� , ki najhitreje 

prečka ciljno linijo. V sprintu na mirnih 
vodah tekmovalci tekmujejo na 200, 
500, 1000 in 5000 metrov. V tekmi na 
5000 metrov tekmovalci startajo ne-
koliko drugače kot na ostalih razdaljah. 
Tu se vsi prijavljeni tekmovalci zvrs� jo 
na startno črto, ob zvočnem signalu 
pa se poženejo na progo. Na 5000 
metrov tekmovališče ni razdeljeno na 
več prog, ampak tekmovalci veslajo 
na krožni progi okrog boj. Zmaga � s�  
tekmovalec, ki najhitreje prevesla šte-
vilo krogov, ki skupaj nanesejo 5000 
metrov. Če sodniki ocenijo, da je kateri 
izmed tekmovalcev drugega namerno 
oviral, ga zaradi nešportnega obnaša-
nja diskvalifi cirajo. 

Sprint na mirnih vodah

Sprint na mirnih vodah – tekma 
na 5000 metrov

SPUST NA DIVJIH VODAH
V spustu na divjih vodah razlikuje-
mo klasični spust in sprint na divjih 
vodah. Pri obeh je cilj čim hitreje 
prečka�  ciljno črto na progi na divji 
reki, ki je lahko naravna ali umetna. 
Tekme klasičnega spusta potekajo 
na naravnih rekah, saj je proga dolga 
več kilometrov in najboljši tekmovalci 
običajno potrebujejo več kot 15 mi-
nut, da priveslajo do cilja. V klasičnem 
spustu tekmovalci startajo le enkrat, 
tako da zmaga � s� , ki za progo porabi 
najmanj časa. Na drugi strani lahko 
tekmovanje v sprintu organiziramo na 
naravni ali umetni reki, saj so proge 
običajno dolge od 200 do 600 me-
trov, kar pomeni, da se tekmo lahko 
izvede tudi na prizorišču, kjer sicer 
potekajo slalomska tekmovanja. V 
sprintu tekmovalci najprej nastopijo v 
kvalifi kacijah, najboljši nato veslajo še 
v fi nalu, kjer se vse začne znova, tako 
da najhitrejši iz kvalifi kacij nimajo no-
bene prednos�  pred � s� mi, ki so se 
v fi nale uvrs� li med zadnjimi. Zmaga 
najhitrejši tekmovalec v fi nalu. 

Spust na divjih vodah

Ekipna tekma v spustu

KAJAKAŠKI MARATON
Kajakaški maraton je tekmovanje na 
daljše razdalje na mirni vodi. Tekmo-
vanje se običajno začne in konča na 
istem mestu, tekmovalci pa poleg 
veslanja na vodi, del proge s čolnom v 
roki tudi pretečejo. Ta del se imenuje 
prenos. Proga za kajakaški maraton 
je namreč krožna, tako da tekmovalci 
v skupinskem startu tekmo začnejo 
na vodi, veslajo po vnaprej določeni 
progi mimo boj, nato pa na posebej za 
to določenem pomolu zapus� jo čoln, 
s čolnom v roki pretečejo nekaj deset 
metrov, na drugem pomolu nato znova 

USPEŠNA 
ŠPORTNA PANOGA
Kajakaštvo na divjih vodah, 
tako slalom kot spust, velja za 
enega najuspešnejših slovenskih 
športov, v zadnjih le� h pa je 
po zaslugi dobrih rezultatov 
nekoliko več pozornos�  
namenjene tudi sprintu na 
mirnih vodah. Slovenski 
tekmovalci v kajakaštvu so 
vselej med najboljšimi v mlajših 
starostnih kategorijah, kakor 
tudi med člani. V Sloveniji 
imamo nosilca srebrne 
olimpijske kolajne iz leta 1996 
slalomista Andraža Vehovarja, 
več svetovnih prvakov, evropske 
prvake, svetovne in evropske 
prvake v mladinski konkurenci, 
pa tudi dva olimpijska prvaka 
z mladinskih olimpijskih iger v 
le� h 2010 in 2014.
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skočijo v čoln, veslajo mimo boj, nazaj 
do prvega pomola in tako v krogih 
naprej. Na mednarodnih tekmah moški 
nastopajo na progah, dolgih najmanj 
20 kilometrov, ženske pa na 15 kilo-
metrov. Obstaja tudi kratki maraton, 
ki je dolg 3,6 kilometra. Tovrstnega 
tekmovanja ne smemo zameša�  z obi-
čajno maratonsko tekmo, kjer tekmo-
valec praviloma starta na enem mestu, 
zaključi pa na drugem (npr. starta v 
zgornjem delu reke, v cilj pa privesla 
nižje po reki). 

Kajakaški maraton

PARAKAJAKAŠTVO
Parakajakaštvo je kajakaštvo, s katerim 
se ukvarjajo invalidi. Gre za sprint na 
mirnih vodah, s to razliko, da tekmo-
valci nastopajo s prilagojeno opremo, 
razdeljeni pa so v različne razrede, 
glede na stopnjo invalidnos� . Pri 
razvrščanju športnikov v tekmovalne 
skupine so ključnega pomena mišična 
moč in krčenje, poškodovanost kos� , 
gibljivost sklepov in vrsta ortopedskih 
pripomočkov, od katerih je tekmova-
lec odvisen. Mednarodna kajakaška 
zveza tako razlikuje tri razrede: LTA 
(športnikova stopnja invalidnos�  mu pri 
veslanju omogoča uporabo nog, trupa 
in rok), TA (športnik pri veslanju lahko 
uporablja trup in roke) in A (športnik 
lahko uporablja le roke). Tekmovalci in 
tekmovalke nastopajo na razdalji 200 
metrov v kajaku in kanuju, čolni pa 
lahko vsebujejo tudi plovce, ki jim za-
gotavljajo stabilnost. Parakajakaštvo bo 
od leta 2016 in iger v Riu de Janeiru del 
družine paraolimpijskih športnih panog. 

Parakajakaštvo

PRVI ZAVESLJAJI
Prvi zavesljaji in zahtevnost so 
prilagojeni staros�  in znanju 
mladih kajakašev. Poleg 
prilagojenih pogojev so za 
najmlajše organizirana tudi 
posebna tekmovanja in vadba, 
prilagojena pa je tudi oprema: 
vesla so krajša, nekoliko drugačni 
so tudi čolni. To ni tako opazno 
v slalomu, kjer novinci običajno 
veslajo v takšnih čolnih kot 
starejši, v kajaku na mirnih vodah 
pa športniki do 12. leta veslajo 
v krajših čolnih, t. i. mini kajakih. 
Vsi, ki se odločijo za ta šport, se 
osnov učijo v kajaku, nato pa se 
lahko odločijo tudi za kanu. Na 
tekmovanjih ločujemo starostne 
skupine cicibanov oz. cicibank, 
mlajših in starejših deklic in 
dečkov, mlajših in starejših 
mladink oz. mladincev ter članov, 
posebno kategorijo pa tvorijo tudi 
veterani (nad 35 let). Tekmovalci 
v člansko kategorijo prestopijo 
po dopolnjenem 18. letu, vendar 
pogosto na članskih tekmovanjih 
nastopajo tudi � s�  mladinci, ki 
se na podlagi svojih rezultatov 
enakovredno kosajo s člani. 
Leta 1996 je tako na olimpijskih 
igrah v slalomu zmagal 17-letni 
slovaški kanuist Michal Mar� kan, 
ki je kolajne na največjih članskih 
tekmovanjih osvajal tudi leto prej.

Ostale tekmovalne kajakaške discipline

Ekstremno kajakaštvo 
Kajakaški prosti slog – 
kajakaški rodeo 

Kajakaški polo 

Morsko kajakaštvo

Dragon boat
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Najhitrejše naročanje:       www.mladinska.com/zdravilne       080 12 05        pri zastopnikih     

POIŠČITE 

ZDRAVJE 

V NARAVI

NOVO 

20 €  

PRIHRANKA

SAMO 13,33 €

NA MESEC  

DARILO IN
DODATNA 

PONUDBA

  

Najcelovitejša knjiga o zdravljenju 
z rastlinami pri nas

celovito predstavljena pravilna uporaba zdravilnih rastlin pri otrocih

pri zdravljenju živali in v homeopatiji

LE DO 
30. APRILA!
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Cena v prednaročilu: samo 13,33 € x 6 ali 79,96 €
Cena po izidu: 99,98 €

PRIHRANEK 14,99 €
Ob nakupu knjige 
samo 14,99  €.

Slike so simbolične

DARILO v vrednosti 19,99 €
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1  KKK Adria Ankaran
 Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran
 Vladimir Jakomin, 040 302 548
 kajakadria@gmail.com
 Najdete nas na Facebooku.

2  KKK Ankaran 
 Jadranska c. 31, p.p. 50, 6280 Ankaran
 Barbara Brženda, 040 293 979
 kajak.ankaran@gmail.com
 www.kkkankaran.si
 Najdete nas na Facebooku.

3  KKK Orka
 Sp. Škofi je 34b, 6281 Škofi je
 Meho Titorič, 040 621 337 
 kajak.orka@gmail.com

4  KKK Žusterna
 Istrska cesta 70, 6000 Koper
 Zdenka Ponomarenko, 041 363 152
 kkk_zusterna@hotmail.com
 www.kkkzusterna.si

5  KK Soške elektrarne – Solkan
 Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica 
 Nina Mozetič, 031 544 445
 ninakajak@gmail.com 
 www.socakajak-klub.si
 Najdete nas na Facebooku.

6  KK Soške elektrarne – Most na Soči
 Modrej, 5216 Most na Soči 
 Jernej Župančič Regent, 041 269 916
 zupancicregent@gmail.com
 www.socakajak-klub.si
 Najdete nas na Facebooku.

7  KKK Bohinj
 Ribčev Laz p.p. 50, 4265 Bohinjsko Jezero
 Nevenka Leskovšek, 041 856 927
 kajak.bohinj@gmail.com
 www.kajakbohinj.com 
 Najdete nas na Facebooku.

8  KKK Tacen
 Marinovševa 8a, 1000 Ljubljana
 Manja Zalaznik, 040 900 832
 kajak.tacen@siol.net
 www.kajakklubtacen.si
 Najdete nas na Facebooku.

9  KKK Ljubljana 
 Livada 31, 1000 Ljubljana 
 Uroš Polajnar, 041 360 511
 urosnar@yahoo.com
 www.kajak-ljubljana.si
 Najdete nas na Facebooku.

10  KK Simon
 Češnjica 21, 1261 Ljubljana – Dobrunje
 Helena Lahovec, 031 365 383
 kksimon1@gmail.com
 www.kanu-klub-simon.si
 Najdete nas na Facebooku.

11  BD Steklarna Hrastnik
 Podkraj 67a, 1430 Hrastnik
 Miroslav Avbelj, 051 365 373
 miroslav.avbelj@siol.net
 Najdete nas na Facebooku.

12  KKK Nivo Celje
 Ke� ejeva 15, 3000 Celje
 Tomaž Javornik, 041 994 506
 tomjavornik@gmail.com 
 www.kkk-nivo.com
 Najdete nas na Facebooku.

13  BD Ranca Ptuj
 Panonska ulica 4, 2250 Ptuj
 Haris Hrenko, 031 426 903
 haris.hrenko@gmail.com
 www.ranca-ptuj.com
 Najdete nas na Facebooku.

14  KKK "Mura" Krog
 Brodarska ulica 68, 9000 Murska Sobota
 Štefan Varga, 031 666 230
 stefan.varga@telemach.net

15  ŠD Bakovci
 Ob potoku 21, 9000 Murska Sobota 
 Benjamin Sakač, 041 340 355
 kajakktp@gmail.com
 www.spustpomuri.com 
 Najdete nas na Facebooku.

16  BD Bistrica
 Gornja Bistrica 80b, 9232 Črenšovci
 Dejan Ozbetič, 041 244 752
 bdbistrica@gmail.com
 Najdete nas na Facebooku.

17  KKK Krško
 Narpel 33, 8270 Krško
 Matej Malus, 041 275 794
 kajak.kanu.krsko@gmail.com
 www.kajak-kanu-krsko.si
 Najdete nas na Facebooku.

18  KKK Čatež
 Čateška ulica 3, 8250 Brežice
 Mitja Oštrbenk, 040 757 756
 kk.catez@gmail.com
 Najdete nas na Facebooku.

19  KKK Straža
  Pod Srobotnikom 39a, 

8351 Straža pri Novem mestu 
 Marko Mihelič, 041 833 198
 mihelic.marco@gmail.com
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TEKMOVANJA ZA NAJMLAJŠE
Tekmovanja za najmlajše so nekoliko drugačna 
od � s� h, na katerih tekmujejo mladinci in člani. 
V slalomu in spustu je težavnost prog prilagojena 
nivoju znanj in sposobnos� , v sprintu na mirnih 
vodah pa najmlajši tekmujejo na drugačnih 
razdaljah kot starejši. Cicibani tekmujejo navadno 
na 200-metrski, mlajši in starejši dečki (med 10. 
in 14. letom) pa na 2000-metrski razdalji. Šele 
kasneje mladi tekmovalci prehajajo na običajne 
tekmovalne razdalje.
Tekmovanja popestrimo tudi z dodatnimi 
spretnostmi in nalogami, tako da so za mlade še 
bolj privlačna in zanimiva. 

Slovenski pokali:
↘  Slovenski pokal na mirnih vodah 

(serija tekmovanj v sprintu na 
mirnih vodah in kajakaškem 
maratonu, ki poteka od maja do 
septembra),

↘  Slovenski pokal na divjih vodah 
(serija tekmovanj v slalomu in 
spustu na divjih vodah, ki poteka 
od maja do septembra),

↘  Zimski pokal (serija tekmovanj 
v različnih špor� h: tek, plavanje, 
tek na smučeh, orientacija, zap-
rekatlon, poligoni itd., ki poteka 
od oktobra do marca), 

↘  Poleg tega naredimo še seštevek 
skupnega slovenskega pokala 
(seštevek določenih tekmovanj iz 
vseh kajakaških disciplin) in tako 
razglasimo tudi najbolj vsestran-
ske mlade kajakaše.

Državna prvenstva:
↘  državno prvenstvo v slalomu na 

divjih vodah,
↘  državno prvenstvo v klasičnem 

spustu na divjih vodah,
↘  državno prvenstvo v sprintu na 

divjih vodah,
↘  državno prvenstvo v sprintu na 

mirnih vodah.

Tekmovalni sistem za 

mlade pri Kajakaški 

zvezi Slovenije
Kajakaši do 14. leta starosti imajo poseben tekmovalni sistem, prilagojen otrokom. 
Nastopajo na treh različnih pokalih, na štirih državnih prvenstvih ter na različnih 
medklubskih in mednarodnih tekmovanjih.
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Kje in kaj se bo dogajalo v letu 2015?

Društvo Dnevi odprtih vrat Tečaji Počitniška varstva Športni tabori
BD Bistrica / 29. 6.–4. 7. / /

BD Ranca Ptuj 20. 6. 1. 7.–6. 7. (16:00–19:00)
1. 8.–10. 8. (16:00–19:00)

/ /

BD Steklarna Hrastnik 16. 5. 22. 6.–26. 6. in 21. 7.–24. 7. / /

KK SE (Most na Soči) 13. 6. / 29. 6.–3. 7. in 24. 8.–28. 8. /

KK SE (Solkan) / 29. 6.–3. 7. (16:30–18:00)
6. 7.–10. 7. (16:30–18:00)

24. 8.–28. 8. (16:30–18:00)

/ /

KK Simon 28. 5.
3. 9. 

2. 6.–25. 6. (TOR, ČET ob 16:00)
8. 9.–18. 9. (TOR, ČET, PET ob 16:00)

/ /

KKK »Mura« Krog / 29. 6.–3. 7. / /

KKK Adria Ankaran 15. 9.–15. 10. 
(PON–PET 18:00–19:00)

1. 6.–30. 6. (PON, SRE, PET ob 18:00)
1. 7.–31. 8. (PON, SRE, PET ob 19:00 in SOB ob 9:00)

/ /

KKK Ankaran 1. 6. –30. 6. 
(PON, SRE, PET ob 18:00)

1. 7.–31. 8. (PON, SRE, PET ob 19:00) / /

KKK Bohinj / 11. 6.–14. 6. in 9. 7.–12. 7. ter 20. 8.–23. 8. / / 

KKK Čatež 8. 5. (16:00–19:00)
15. 5. (16:00–19:00)
22. 5. (16:00–19:00)
29. 5. (16:00–19:00)

11. 5.–15. 5. in 1. 6.–5. 6. ter 29. 6.–3. 7. / /

KKK Krško 5. 5. (16:30–18:30)
12. 5. (16:30–18:30)
19. 5. (16:30–18:30)
26 .5. (16:30–18:30)

18. 5.–22. 5.
22. 6.–26. 6.

6. 7.–10. 7. in 13. 7.–17. 7.
17. 8.–21. 8.

29. 6.–3. 7. (8:30–16:30)
24.–28. 8. (8:30–16:30)

5. 7.–10. 7.
12. 7.–17. 7. 

KKK Ljubljana 20. 6. – 21. 6.
22. 8. – 23. 8.

29. 6.–3. 7. in 6. 7.–10. 7.
ter 17. 8.–21. 8. in 24. 8.–28. 8.

29. 6.–3. 7. in 6. 7.–10. 7.
ter 17. 8.–21. 8. in 24. 8.–28. 8.

/

KKK Nivo Celje 4. 5. 5. 5.–8. 5. in 25. 5.–19. 5. / /

KKK Orka 15. 9.–15. 10. 
(PON–PET 17:00–18:00)

5. 5.–7. 5. (16:00)
8. 6.–10. 6. (16:00)

6. 7.–8. 7. (17:00)
10. 8.–12. 8. (17:00)

/ /

KKK Straža / junij in julij 2015 / /

KKK Tacen 9. in 10. 5. 15. 6.–26. 6. in 24. 8.–4. 9. 29. 6.–3. 7. in 6. 7.–10. 7. 
ter 24. 8.–28. 8.

/

KKK Žusterna 15. 9.–15. 10. 
(PON–PET 18:00–19:00)

vsak vikend (PET–NED), od 5. 6.–27. 9., 
razen 28. 9.; med počitnicami pričetek ob 9:00, 

v času šole ob 17:00

/ /

ŠD Bakovci 13. 6. 25. 6.–4. 7. in 17. 8.–22. 8. 29. 6.–3. 7. 29. 6.–3. 7. 

Kajakaška zveza Slovenije / / / 28. 7.–31. 7. 
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Eva Alina Hočevar

Balerina med 

slalomskimi količki
Mladi kajakašici in kanuistki je bil šport položen v zibelko, saj prihaja iz povsem 
športne družine. Eva Alina Hočevar je namreč hči trikratnega olimpijca v slalomu na 
divjih vodah Simona Hočevarja, na olimpijskih igrah je prav tako nastopil njen dedek 
Tone Hočevar, s športom pa so tesno povezani tudi drugi člani njene družine.

S
edmošolka OŠ Sostro o 
kajakaštvu govori s posebnim 
žarom in navdušenjem, kar 
ni�  ni nenavadno, saj je že v 

zgodnjem otroštvu spremljala očetove 
treninge in njegove nastope na največ-
jih tekmovanjih. »S treningi sem začela 
v prvem ali drugem razredu, ampak v 
čolnu sem prvič sedela že okoli prvega 
leta. Po očetovih tekmah sem šla vsa-
kič z njim v čoln in sva veslala,« je svoje 
zgodnje začetke opisala Eva Alina. Ob 
koncu drugega razreda se je preizkusila 
na svojem prvem kajakaškem tekmo-
vanju: »Na prvi tekmi sem bila druga. 
Takrat mi je oči rekel, da zelo dobro ve-
slam in potem me je pritegnilo. Sedaj 
mi je zelo všeč.«

Zelo rada se udeležuje tekmovanj 
za mlajše kategorije, kjer tekmuje tako 
v slalomu kot spustu na divjih vodah, 
včasih pa se poda tudi na mirnejše 
vode in starta na tekmah v sprintu. 
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A največje zadovoljstvo ji prinašajo 
brzice: »Najbolj mi je všeč slalom na 
divjih vodah, ker je najbolj zanimiv, 
pester in tudi najbolj zahteven. Pri 
njem je treba čuti�  vodo in uživa� .« 

Odkar pomni je očeta spremljala na 
tekmovanjih ter že zelo zgodaj začela 
spoznava�  ase kajakaškega športa. 
Najbolj jo navdušuje dvajsetletna av-
stralska kajakašica in kanuistka Jessica 
Fox, dobitnica olimpijske kolajne in 
pe� h medalj s svetovnih prvenstev. O 
svoji veliki vzornici je Eva Alina dejala: 
»Zelo mi je všeč, kako vesla. Tako mla-

da je, pa že ima toliko uspehov. Pred 
seboj ima še dolgo pot in lahko naredi 
še veliko.«

Poleg kajakaštva se mlada športnica 
ukvarja še z baletom, kar bi se morda 
zdela nekoliko nenavadna kombinaci-
ja. Eva Alina je prepričana, da se lepo 
dopolnjujeta: »Zdi se mi, da �  kateri 
koli drugi šport, ki ga treniraš zraven, 
pomaga. Na ta način razviješ še druge 
mišice, ne le enih. Ob enem športu 
se lahko začneš dolgočasi� , tako pa 
razvijaš še druge sposobnos� , ki si jih 
zmožen.« 

Treningi kajakaštva in baleta, šolske 
obveznos�  ter druženje s prijatelji zah-
tevajo veliko discipline in dobro razpo-
rejenega časa. »Usklajevanje veslanja, 
baleta in šole je kar naporno, saj imam 
enajst treningov na teden. Pomembno 
je, da nalogo naredim takrat, ko imam 
čas zanjo, da je ne puščam do večera in 
ne delam ob deve� h zvečer.« Zaenkrat 
ji vse uspeva odlično, saj ni uspešna 
le na športnem področju, temveč tudi 
pri šolanju. Še posebej pa ji ležijo tudi 
naravoslovna in matematična tekmo-
vanja ter tekmovanja iz logike. 

Eva Alina je prava vsestranska 
športnica. Nekoč se je ukvarjala tudi 
z judom in ritmično gimnas� ko. Rada 
pa se udeležuje tudi šolskih tekmovanj 
v drugih špor� h. »Največkrat tekmu-
jem v skoku v daljino, kjer sem bila že 
dvakrat tretja. Tečem tudi na 600 me-
trov, kjer imam čas minuto 58 sekund. 
Letos sem na atletskem tekmovanju 
zmagala,« je povedala navdušenka nad 
športom, ki se rada ukvarja z vsemi 
špor� . Zelo ji je pri srcu tudi smučanje, 
ki ga obvlada. Kot je poudarila rada 
opazuje najboljše smučarke in si želi, 
da bi nekoč tudi sama smučala tako 
kot one. 
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Anže Urankar

Mladinski olimpijski 

prvak, ki se zaveda 

pomembnosti izobrazbe
Anže Urankar je 18-letni kajakaš, ki se kljub mladosti že lahko pohvali s številnimi 
odmevnimi rezultati. Lanska sezona je bila res izjemna, saj je na mladinskih 
olimpijskih igrah na Kitajskem osvojil zlato medaljo v slalomu, dve ekipni kolajni je 
osvojil na članskem svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Italiji, še dve 
kolajni pa je priveslal tudi na evropskem mladinskem prvenstvu v spustu v Bosni in 
Hercegovini. 

D
ijak tretjega letnika be-
žigrajske gimnazije, ki je 
prej obiskoval OŠ Prule, se 
kljub uspehom na športnem 

področju zaveda, da bo za življenje, 
ki prihaja potem, pomembna tudi izo-
brazba. »Izobrazba je zelo pomembna. 
Vedel sem, da je Gimnazija Bežigrad 
šola, kjer bom dobil veliko znanja. Ima 
tudi športni oddelek, kar je še dodatno 
vplivalo na mojo odločitev. Čeprav si 
velikokrat želim, da mi ne bi bilo treba 
hodi�  v šolo, vem, da od veslanja ne 
bom živel,« je povedal Anže, ki si oddiha 
od šolanja zaželi predvsem po napornih 
treningih, po katerih težko najde voljo 
še za knjige. 

»Včasih težko uskladim treninge s 
šolskimi obveznostmi. Najtežje je, ko 
sem zaradi priprav dalj časa odsoten in 
moram nadoknadi�  snov, ki sem jo za-
radi tega izpus� l. Imam status športni-
ka, a mi rezulta�  ne prinašajo nobenih 
dodatnih ugodnos�  – te so za vse 
enake. Pri nekaterih predme� h imamo 
možnost ponovnega pisanja določenih 
testov, ustna ocenjevanja pa so napo-
vedana do izgube bonitet, ki jih izgubiš 
z neprimernim obnašanjem,« je dodal 
Anže, ki še ne ve, kje bo nadaljeval 
šolanje, bo pa zelo verjetno povezano z 
naravoslovjem ali tehniko. 

Kajakaš, ki se je s tem športom 
pobližje spoznal leta 2006, ko je poletje 
preživljal v okviru varstva na KKK 
Ljubljana, kljub napornemu tempu 
usklajevanja treningov in šole poudarja, 
da mu je kajakaštvo prineslo veliko: 
»Naučil sem se učinkovito razpolaga�  
s svojim časom. Navadil sem se gara�  
za določen cilj in prenaša�  poraze. Prav 
tako sem se naučil, da je veliko lažje bi�  
uspešen v nečem, če to stvar delaš rad 
in z ljudmi, ki jim zaupaš.«

Kljub mlados�  ima za seboj veliko 
uspehov in dobrih rezultatov, tekmova-
nja in priprave so ga vodile po Evropi, 
pa tudi v Azijo, kar je prineslo številne 
nove izkušnje in nepozabne zgodbe. 

Še posebej so bile zanimive mladin-
ske olimpijske igre v Nanjingu. »Ude-
leži�  se MOI je velika izkušnja. Dobro 
sem spoznal slovenske tekmovalce in 
trenerje v drugih disciplinah, z nekate-
rimi smo se zelo spoprijateljili. Navezal 
sem mnogo s� kov s športniki iz drugih 

držav. Še posebej smo se družili z vsemi 
udeleženci kajakaških in kanuističnih 
tekmovanj na jezeru Xuanwu,« se je 
spomnil Anže, ki ima s Kitajske tudi 
zanimivo prigodo: »V olimpijski vasi smo 
do jedilnice potrebovali deset minut. 
Z nekaterimi tekmovalci smo našli 
bližnjico, ki pa je žal potekala preko 
ograje. Večkrat smo jo uporabili, čeprav 
kitajski 'zeleni' prostovoljci niso bili nad 
tem navdušeni. Naj povem, da je bilo na 
igrah ogromno prostovoljcev. Oblečeni 
so bili v majice različnih barv. 'Zeleni' 
so bili dijaki in študentje in so bili zelo 
prijazni. 'Oranžni' pa so bili zelo uradni, 
ker so bili pripadniki vojske in policije. 
Pot preko ograje je bila za nekatere 
kar ustaljena navada, še posebej, če 
smo šli skupaj s hrvaškimi boksarji, ki 
so bili s svojimi boksarskimi nosovi kar 
malo strašljivi, tako da nas nikoli niso 
ustavljali. Enkrat so me pri prehodu 
preko ograje, ko se mi je mudilo na 
trening, prijeli 'oranžni', me odpeljali v 
posebno sobo in mi povedali, da je hoja 
preko ograje prepovedana. Zelo grdo so 
gledali, jaz pa sem se posul s pepelom. 
Tudi akreditacijo so pazljivo proučili. 
Po dobre pol ure so me izpus� li, jaz pa 
sem obljubil, da ne bom več hodil preko 
ograje.«
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Benjamin Savšek

Svetovni podprvak 

sledil bratoma
Starejšima bratoma in staršem se lahko zahvalimo, da se je odlični slovenski 

kanuist, dobitnik kolajn z evropskih in svetovnih prvenstev ter olimpijec 
Benjamin Savšek znašel v tem športu. »Prvič sem se v čoln usedel pri 
šestih letih, ko smo bili z družino na pikniku ob reki Sori. Gledal sem 
starejša brata, kako sta se s kajaki zabavala na vodi in se tako nad 

veslanjem navdušil tudi sam,« je dejal aktualni svetovni podprvak.

D
a se je priključil tacenskemu 
kajakaškemu klubu ni�  ni 
bilo nenavadno, saj je živel 
nedaleč stran od atrak� vne 

kajakaške proge na Savi, ki v kajakaških 
krogih slovi po znameni�  zapornici, 
preko katere se spuščajo kro� lci brzic. 
»Pogosto sem z velikim zanimanjem 
opazoval treninge in tekmovanja mojih 
dveh bratov. Tako sta starša tudi mene 
na mojo veliko željo vpisala v kajaka-
ško šolo takratnega kluba KKK Rašica 
(danes KKK Tacen, op.p.). Veslal sem z 
veseljem in poleg svojih dveh starejših 
bratov imel tudi veliko klubskih prijate-
ljev, saj sem bil stalno nekje prisoten, 
če ne kot tekmovalec, pa kot gledalec 
nastopov mojih bratov in ostalih tek-
movalcev,« je začetke opisal Beni. 

Tako kot vsi mladi, je tudi Benjamin 
prve zavesljaje naredil v kajaku in se 
šele kasneje preusmeril v kanu, kjer iz 
leta v leto napreduje in razveseljuje z 
odličnimi dosežki. »Bil sem uspešen 
kajakaš že pri mlajših dečkih, vendar 
sem presedlal v kanu, ko se je moj 
najstarejši brat odločil, da se preneha 
resno ukvarja�  s tekmovalnim špor-
tom. Tako se je v garaži na njegovem 
kanuju začel nabira�  prah, moj kajak 
pa je bil že precej zdelan. Staršem sem 
potarnal, da potrebujem nov čoln in 

tako so me hitro prepričali naj vzamem 
bratov kanu, ki je bil še skoraj nov.« 

Z novim čolnom je prišlo tudi nav-
dušenje nad najboljšim kanuistom vseh 
časov – Slovakom Michalom Mar� -
kanom, ki je prvo olimpijsko kolajno 
osvojil že pri rosnih sedemnajs� h le� h, 
nato pa k temu dodal še š� ri olimpij-
ske kolajne in 35 kolajn s svetovnih in 
evropskih prvenstev. »Na začetku sem 
imel za idole malo starejše klubske 
kolege, kasneje pa sem velikega idola 
videl v Michalu Martikanu, predvsem 
zaradi njegove tehnike veslanja, ki me 
navdušuje še danes,« je priznal Savšek, 
ki je v svoji karieri že delil zmagovalni 
oder s svojim velikim vzornikom. 

Benjamin je v karieri nastopil na 
vseh velikih tekmovanjih, ki jih slalom 
premore – mladinskih evropskih in 
svetovnih prvenstvih, prvenstvih za 
mlajše člane in člane, pa tudi na olim-
pijskih igrah leta 2012 v Londonu. Prvi 
članski nastop na prvenstvu je dočakal 
leta 2008: »Moj prvi članski nastop, to 
je bilo leta 2008 na evropskem prven-
stvu v Krakovu na Poljskem, mi je ostal 
v lepem spominu, vendar z malo gren-
kega priokusa. Tam so delili še zadnje 
kvote za nastop na OI leta 2008. Bil 
sem zelo hiter na progi, vendar sem 
imel š� ri kazenske sekunde pribitka in 

na koncu zasedel 17. mesto. Da bi si 
priveslal nastop na OI, mi je zmanjkala 
le ena sekunda. Bil sem vesel, da sem 
bil tako hiter, vendar sem bil znan tudi 
po tem, da sem si vedno nabiral kazen-
ske sekunde, ki so me na koncu stale 
dobre uvrstitve.« 

Če se premiernega nastopa na član-
skih prvenstvih še dobro spomni, pa 
mu je prvo tekmovanje v mladosti ušlo 
iz spomina: »Svojega prvega tekmova-
nja se ne spomnim. Dobro pa se spom-
nim enega od nastopov na tekmova-
njih iz moje mladosti na tacenski progi, 
za katerega sem ob koncu prejel pokal 
za nastop najmlajšega tekmovalca. Bilo 
me je kar strah na progi, saj še nisem 
prav obvladal eskimskega obrata, 
vendar mi je oba teka uspelo odpeljati 
ne da bi se prevrnil. Ko sem na koncu 
prejel še pokal, sem bil nastopa še 
toliko bolj vesel. Bil sem ponosen, da 
sem uspel premagati svoj strah.« 

Benjaminov nasvet:
Veslajte hitro in brez napak. 
Predvsem pa uživajte v lepo�  
tega športa in opazujte vodni 
tok, ki vam bo pokazal pravo 
linijo do uspehov.
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Peter Kauzer

Na prvi tekmi se mu je 

skoraj zmešalo
Peter Kauzer je eden izmed najuspešnejših kajakašev na svetu. Dvakrat 

je postal svetovni prvak, ima kolajne z evropskih prvenstev in tekem 
svetovnega pokala. 31-letni Hrastničan ima za seboj tudi dva nastopa 
na olimpijskih igrah – tekmoval je v Pekingu in Londonu – sedaj pa vse 
sile usmerja k igram v Riu de Janeiru. Nasmejani in zgovorni Peter je sledil 

očetovim stopinjam, ki je bil član jugoslovanske kajakaške reprezentance.

Glede na to, da je bil tudi oče zelo 
uspešen kajakaš, te je verjetno kmalu 
posedel v čoln …

Bil sem še zelo majhen, bilo mi je 
pet let. Vedno ko smo šli na morje, smo 
s seboj jemali čoln. A�  je takrat ravno 
zaključeval svojo kariero, na morju 
pa smo se otroci igrali s čolnom. Leta 
1990 sem se včlanil v klub – Brodar-
sko društvo Steklarna Hrastnik. Takrat 
nas je bilo osem, devet 'mulcev', med 
njimi je bil tudi moj bratranec, ki smo 
bili tudi sicer prijatelji, pa smo začeli 
vesla� . Bilo je zelo lepo, tudi zaradi 
družbe, odnosa in tega, kako smo se 
včasih igrali, ko ni bilo računalnikov. 
Vse je preraslo v veliko ljubezen, ki 
traja še sedaj. Preizkušal sem se v 
različnih špor� h, od košarke, roko-
meta, plesa, tudi kasneje, ko sem že 
tekmoval, ampak ljubezen do kajaka 
in vode je pretehtala. Pa ne zato, ker 
je včasih tudi a�  veslal. Zelo rad imam 

vodo in poletje, zato si enostavno ne 
predstavljam življenja brez kajaka. Tudi 
če bi se še enkrat odločal, bi šel znova 
po is�  po� , ker je to res lep šport.

Bi rekel, da imaš kajak v krvi?

Ja, bi. Res je, da me je a�  seznanil 
s tem športom, ker je tudi sam veslal. 
Moje življenje je že od nekdaj pove-
zano s kajakom in bo tako tudi ostalo. 
Včasih smo bili dobra 'klapa'. Usedli 
smo se v kombi in šli na različne reke. 
Preveslali smo vse, kar je možno, od 
Soče, Save, Save Bohinjke, Dolinke, 
Kolpe, Krke … Celo poletje smo se 
vozili naokoli. To, ko smo šli nekam 
stran od sosednjega hriba, je bilo nekaj 
najboljšega. Tudi z našimi družinami 
smo skupaj hodili naokoli. Vsako pole-
tje smo šli za en teden ali š� rinajst dni 
na Sočo kampirat. Na Soči smo veslali 
cele dneve. Z veseljem se spominjam 
teh dni. 

Prve zavesljaje si naredil zelo hitro, 
verjetno je kmalu sledila tudi prva 
tekma. Se je še spominjaš?

Mislil sem, da se mi bo zmešalo. 
Moja prva tekma je bila spustaška v 
slalomskem čolnu na reki Muri. Imeli 
smo spust od Petanjskega mosta do 
Kroga, kar je približno deset kilo-
metrov. To so mirne vode z levimi in 
desnimi ovinki, za katere sem mislil, 
da se ne bodo nikoli končali. Mislim, 
da sem se vmes celo zjokal. Ker je bila 
tekma tako dolga, sva se jaz in moj žal 
že pokojni klubski kolega, s katerim 
sva startala eden za drugim, počakala, 
da bi veslala skupaj. Zraven naju je 
veslal tudi njegov oče, ki je poskrbel, 
da se nama na teh dese� h kilometrih 
ne bi kaj naredilo, saj sva bila le stara 
šest ali sedem let. Po približno dveh ali 
treh ovinkih sva ga začela spraševa� , 
kdaj bo konec, pa je rekel samo še dva 
ovinka, samo še dva ovinka, ampak 
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bilo jih je v nedogled. To je bilo res 
mučno. Kljub temu pa me ni odvrnilo 
od tega, da bi se ukvarjal s kajakom. 
Bilo je luštno, sploh na Muri, kjer so 
bile tekme v soboto in nedeljo. Takrat 
cestne povezave še niso bile tako 
dobre, zato smo se vozili celo večnost 
in od petka do nedelje taborili. Bilo mi 
je res všeč, saj je bilo vse skupaj bolj 
pristno, razvili so se bolj osebni odnosi 
in spletle so se lepe vezi. 

Si se zaradi te izkušnje nato rajši 
preusmeril v slalom?

Dokler nisem prišel do članske 
konkurence, sem tekmoval v slalomu in 
spustu, sem kombiniral. Tudi moja prva 
večja tekma – evropsko mladinsko 
prvenstvo – je bila v spustu, ne v slalo-
mu. Leta 1999 sem se v ekipo uvrs� l v 
slalomu in spustu, EP v spustu v Bovcu, 
pa je bilo pred slalomom. Na Soči mi je 
bilo vedno v užitek vesla�  v spustu. 

Katera pa je bila tvoja prva večja 
tekma v članski konkurenci?

To je bil svetovni pokal v Meranu 
leta 2001. Takrat sem bil zadnje leto 
mladinec. Proga leži v mestu, od reke 
pa se vzpenja strm klanec. Dan pred 
tekmo sem čoln nesel k hotelu, da bi 
ga malce popravil. Na dan tekme sem 
se pripravil, se oblekel in peš odšel do 
proge, kjer sem začel iska�  čoln. Čolna 
pa ni bilo nikjer! Spomnil sem se, da 
sem ga dan prej odnesel do hotela, 
zato sem moral teči po hribu navzgor 
po čoln in takoj nazaj na start. Pred 
prvim tekom kvalifi kacij sem si nadel 
krovnico in se spus� l po progi. Takrat 
so bila pravila takšna, da je 20 najbolj-
ših iz kvalifi kacij napredovalo v fi nale, 
naslednji dan pa je bil fi nale sestavljen 
iz dveh voženj. Na presenečenje vseh 

in samega sebe sem v članski konku-
renci kvalifi kacije končal na drugem 
mestu, zdi se mi, da sem v drugi vožnji 
celo postavil najboljši čas. Takrat so se 
vsi spraševali, kdo pa je to? Pierpa (Pi-
erpaolo Ferrazi, dobitnik dveh olimpij-
skih medalj, op. p.) je spraševal mojega 
očeta, kaj mi daje jes� . Kot mladinec 
sem prišel med zvezde, kot so Pierpa, 
David Ford, takrat aktualni svetovni 
prvak, Thomas Schmid ... Vsi so prišli 
do mene in mi čestitali – bil sem v pov-
sem drugem svetu! Naslednji dan se je 
v fi nalu sicer pokazala neizkušenost in 
mladostniška zaletavost, tako da sem 
tekmo končal na 19. mestu. Ampak 
bil sem navdušen že nad tem, da sem 
prišel v fi nale. 

V karieri si dosegel številne vrhunske 
rezultate. Verjetno bi težko izpostavil 
najljubšega?

Prva kolajna je bila doma, v Tacnu, 
pred domačimi navijači. To je bilo res 
nepozabno. Prav zaradi tega mi je bilo 
leta 2010 na svetovnem prvenstvu 
žal, da nisem spet osvojil kolajne. Res 
pa je, da ni boljšega od obeh naslovov 
svetovnega prvaka. Prvega sem si 
želel, a si zaradi preteklih neuspehov 
nisem mislil, da mi bo dejansko uspelo, 
čeprav sem zaupal vase. V Bra� slavi 
sem imel vse pod nadzorom, veslal 
sem ravno toliko, kot je bilo potrebno. 
Veliko pa mi pomeni tudi zmaga na 
tekmi svetovnega pokala v Augsburgu. 
To je klasična tekma in tam sem vedno 
želel zmaga� . Vsaka zmaga pomeni 
veliko, sploh če veš, da si svoje delo 
opravil suvereno. In tako je bilo v 
španskem La Seu d'Urgellu, v Bra� slavi 
in Augsburgu, pa tudi na evropskem 
prvenstvu. Na koncu se je težko odlo-
či�  za eno tekmo. 

Kakšen nasvet bi dal mladim 
športnikom?

Imejte radi šport. Če se odločite za 
kajakaštvo, vzljubite ta šport, ker �  
da zelo veliko. Nikoli ne obupaj, tudi 
če te bo kdaj prijelo, da bi odnehal. 
Vse nas kdaj prime, ampak ne obupaj, 
treba je vztraja� , ker nikoli ne veš, 
kako se �  bo poplačalo. Zame je to 
eden najlepših, če ne celo najlepši 
šport na svetu. Stalno si v s� ku z 
naravo, gre za zdrav duh v zdravem 
telesu in tega se je treba drža� . 
Prijetno je tudi druženje s celo kaja-
kaško družino širom sveta. Saj smo 
tekmeci, ampak po svetu spoznaš 
zelo veliko prijateljev, kar je nekaj 
neprecenljivega. 

ODA. LE VODA.
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Luka Božič in Sašo Taljat

Svetovna prvaka v 

dvojcu pristala po sili 

razmer; danes tega ne 

obžalujeta
Svetovna prvaka v kanuističnem dvojcu (C2) z zadnjega svetovnega 

prvenstva v Združenih državah Amerike Luka Božič in Sašo Taljat sta 
nameravala športne cilje dosegati v kajaku, a sta po sili razmer pristala 
v skupnem čolnu. Za svetovno mladinsko prvenstvo v Solkanu ju je 
trener namreč združil v dvojcu, da bi klub z Mosta na Soči imel svojega 

predstavnika na domačem prvenstvu, ko pa sta začela dosegati dobre 
rezultate, sta uvidela, da v dvojcu lahko posežeta po svetovnem vrhu. 

»L
eta 2006 je potekalo sve-
tovno mladinsko prven-
stvo v Solkanu, moj klub 
pa je želel ime�  predstav-

nike v vseh disciplinah in tako se je 
začela najina zgodba. Takrat so v nama 
videli veliko potenciala, vendar nad 
odločitvijo nisem bil vesel. Rekli smo, 
da bova v dvojcu nastopila samo na pr-
venstvu, potem pa šla naprej svojo pot 
spet v kajaku. Vendar so dobri rezulta�  
prinesli tudi nadaljevanje kariere in 
če sedaj pogledam, mi ni žal. Malo 
mi je žal le to, da se nisem začel prej 
ukvarja�  še s kanujem enosedom,« 
je to, kako sta se znašla v skupnem 
čolnu opisal Luka Božič, Sašo Taljat pa 
dodal: »Tudi jaz sem imel v mislih samo 
tekmovanje v kajaku, ampak kasneje 
uvidiš, kje boš imel boljše možnos� . 
Seveda �  v mlajših le� h koris� jo nas-
ve�  trenerjev in ostalih, zato sva tudi z 
Lukom pristala v C2.«

Veslanje v dvojcu je še posebej 
zahtevno, saj se morata tekmovalca 
v čolnu dobro uje�  in se prilagaja�  
drug drugemu – tako v čolnu kot izven 
njega. »Kot pri vsaki ekipi oziroma 
dvojcu je po potrebno vloži�  še več 
truda, predvsem, da se s sotekmoval-
cem ujameš v vseh pogledih. Velikokrat 
je bilo težko zdrža� , ampak ne fi zično. 
Težko je dobi�  dva, ki sta si enaka v 
vseh pogledih, vedno se je potrebno 
prilagodi�  drugemu,« je zahtevnejši 
del tekmovanja v dvojcu pojasnil Luka. 
V športnem smislu sta se ujela hitro, 

tako da prevelikih težav v usklajenos�  
med veslanjem ni bilo. »Mislim da sva 
zelo dobro veslala že na začetku najine 
kariere. V prvem letu sva dosegla 
četrto mesto na generalki za svetovno 
prvenstvo v Solkanu leta 2005,« je 
dejal Sašo. 

Starejši izmed dvojice – Sašo – je bil 
med prvimi, ki se je udeležil kajakaške-
ga tečaja, s katerimi je leta 1999 na 
Mostu na Soči pričel Dejan Testen. K 
temu je veliko pripomogel tudi njegov 
oče, ki se je preizkušal v tem športu, 
obenem pa Sašo tudi priznava, da prav 
veliko izbire različnih športov v njegovi 

okolici ni bilo. Le leto kasneje se je v 
čolnu znašel še dve le�  mlajši Luka, ki 
je sledil prijateljem, ki so začeli obisko-
va�  treninge kajakaštva. 

Spomini na prva leta ukvarjanja s 
kajakaštvom so zelo lepi. »Iz prvih let 
ukvarjanja s športom imam največ 
lepih spominov na priprave, ki smo se 
jih udeleževali, npr. zimskih na morju 
in poletnih v Franciji. Prva tekma je 
bila spustaška tekma na Muri, mislim, 
da je bilo pole�  leta 1999. Takrat je 
bilo veliko negotovos�  in strahu,« se je 
spomnil Sašo, Luka pa je dodal: »Lepe 
spomine imam od vsega začetka, kako 
smo se skozi igro učili, cele dneve 
preživeli na jezeru … Spomnim se 
slovenskega pokala pole�  in zimskega 
pokala v zimskih mesecih. Najbolj so 
mi v spominu ostale tekme na Muri, 
kamor smo hodili za več dni in spali 
zunaj pod zvezdami. Vsi smo čakali to 

Sašev nasvet:
Ne poslušajte vedno nasvetov 
drugih, ampak včasih razmišljaj-
te tudi s svojo glavo. 
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tekmo, ostale so bilo malo bolj 'resne'. 
Prvo večje tekmovanje je bilo svetov-
no mladinsko prvenstvo v Solkanu. 
Bilo je noro. Čeprav so bili začetki na 
tekmah težki, smo bili dobra ekipa in 
smo se razumeli. Prav tako v članski re-
prezentanci, ampak pri nama so dobri 
rezulta�  in napredek prišli zelo hitro, 
šele takrat sem začel uživa� , ko smo 
potovali s tekme na tekmo.« 

Od prvih zavesljajev na tekmah 
mlajših kategorij in v konkurenci mla-
dincev je minilo že nekaj let, kar osem 
let pa je tudi že od njunega premierne-
ga nastopa v najmočnejši konkurenci. 
»Prvi svetovni pokal je bil v Pragi leta 
2007. Občutki so bili bolj slabi, ker 
ko misliš, da si že vsaj približno dober 
in se uspešno kosaš s svojimi vrstniki 
na manjših tekmah, je bilo kar razo-
čaranje, ko se ne uspeš prebi�  skozi 
kvalifi kacije svetovnega pokala,« je 
povedal Sašo, ki pa se je z veseljem 
spomnil tudi na prvo člansko svetovno 
prvenstvo leta 2009 v Španiji: »Tam je 
bilo pa super. Osvojila sva tretje mesto 
– boljšega rezultata si skoraj ne bi 
mogel žele� .« Posebni mes�  zasedajo 
tudi spomini na nastop na olimpijskih 
igrah in svetovno prvenstvo v 
ZDA, kjer sta postala 
prvaka. 

Tudi Luki so se tekmovanja v� snila 
v spomin. »Ne toliko po rezultatski 
pla� , no, tudi po rezulta� h, ampak 
najbolj mi ostane v spominu vzduš-
je in kako se imaš na tekmi. Zadnje 
svetovno prvenstvo v Ameriki se mi je 
v� snilo v spomin tako rezultatsko kot 
zaradi vzdušja v ekipi, ki je bilo super. 
Bili smo bolj povezani, saj smo živeli 
v hišah, kjer je bilo več druženja. Na 
svetovnih pokalih smo večinoma v 
hotelih, kjer je bolj vsak zase. Naj-
ljubše tekme v zadnjih le� h so tudi 
svetovna in evropska prvenstva do 23 
let, kjer je vse skupaj bolj sproščeno, 
ko prideš iz članske reprezentance k 
mlajšim reprezentantom. Npr. lansko 
svetovno prvenstvo v Avstraliji je bilo 
nekaj posebnega. Olimpijske igre pa so 
razred zase, veliko novih stvari, ni tako 
kot na preostalih tekmah. To je dobra 
izkušnja, v Londonu je bilo super, ker 
je bilo prvič, ampak vseeno upam, da 
se bom uvrs� l v Rio in mi bo tam še 
lepše,« je zaključil Luka Božič.

Lukov nasvet:
Na začetku predvsem uživajte v 
športu. Skozi igro na vodi boste 
prišli do točke, ko boste rekli – 
to je to. Nato pa sledi garanje 
oziroma pri meni je še sedaj 
veliko igre, s katero prideš do 
novih spoznanj in odkriješ nove 
po� , ki �  najbolj ustrezajo.

e uspeš prebi�  skozi 
tovnega pokala,« je 
pa se je z veseljem 

prvo člansko svetovno 
009 v Španiji: »Tam je 
svojila sva tretje mesto 
tata si skoraj ne bi 
osebni mes�  zasedajo 
nastop na olimpijskih 
o prvenstvo v 
stala 
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Simon Hočevar

»Trenirati in veslati je 

treba z veseljem«
Simon Hočevar je eden izmed najuspešnejših slovenskih kanuistov, 

ki se lahko pohvali s kolajnami z največjih tekmovanj v slalomu in 
spustu na divjih vodah. S kajakaštvom, ki ga ima genih, je neločljivo 
povezan že več kot trideset let. Poleg še vedno trajajoče tekmovalne 
kariere pa svoje znanje in bogate izkušnje v vlogi trenerja prenaša na 

mlajše tekmovalce. 

Se spomniš svojih začetkov v čolnu?

V očetov čoln sem se prvič usedel 
pri pe� h le� h, ko smo bili na morju. 
Takrat je sicer še vedno tekmoval, am-
pak počasi že zaključeval. Potem sem 
dve ali tri leta veslal pole� , nato sem 
začel obiskova�  tekme, na koncu pa 
sem vsako leto veslal pogosteje. 

Si se ukvarjal le s kajakaštvom ali tudi 
ostalimi špor� ?

Takrat v šolah še ni bilo toliko 
drugih športov kot sedaj, sva pa z 
bratom počela 'vse živo', od smučanja, 
kolesarjenja do smučarskega teka. 
Naredila sva si tudi skakalnico, saj je 
Mato (brat Matej, op. p.) dve le�  tudi 
skakal v Mostecu. Jaz nisem skakal, ker 
sem si enkrat zlomil roko, pa mi potem 
ni bilo do tega, sem se rajši usmeril k 
veslanju. Stalno sem se ukvarjal z več 
špor� , veliko sem igral tudi hokej, na 
vse treninge na Livado (KKK Ljubljana 
op. p.) pa sem se vozil s kolesom. Zelo 
redko se je zgodilo, da bi me peljal oče, 
razen če je bilo res slabo vreme. 

Se spominjaš svoje prve tekme?

Moja prva tekma je bila v Tacnu, 
v kanalu. Ne vem, ali je bilo to leta 
1981 ali 1982. To je bila tekma, na 
kateri smo lahko nastopali tudi vsi 
otroci. Spominjam se Mihe Štriclja, ki 
je is�  letnik kot jaz, in tega, da sva oba 
tekmovala v kajaku. Mislim, da je bila 
to sploh edina tekma na kateri sem 
nastopil v kajaku. Nato sem zelo hitro 
presedlal v kanu, eno leto pa sva z bra-
tom tekmovala tudi v dvojcu. Potem 
sva ostala v kanuju, ker pri nas ni bilo 
konkurence. Oče mi je sicer kupil kaja-
kaški čoln, ampak se v kajaku nikakor 
nisem našel. Tudi sedaj mi kajak ne diši 
najbolj. 

Katera pa je bila prva večja tekma v 
članski konkurenci?

To je bil svetovni pokal v spustu v 
Bovcu leta 1989. S � ste tekme imam 
zanimivo anekdoto. Takrat namreč 
nisem imel svojega spustaškega čolna 
in sem si na klubu vedno izposojal tre-
ning čolne, recimo od Andreja Jelenca, 

Boruta Javornika, Srečka Masleta … Za 
tekmo sem vzel čoln Boruta Javornika 
in šel v Bovec. On je bil takrat tam na 
treningu in je kar znorel, zakaj imam 
njegov čoln, saj ni bil urejen, podprt. V 
čolnu ni bilo ničesar. Potem sva skupaj 
z Andrejem (Jelencem op.p.) čoln 
podprla in uredila, da sem sploh lahko 
nastopil. To je bila moja prva velika 
tekma, potem pa so hitro prišle druge, 
od evropskih pokalov do svetovnega 
mladinskega prvenstva in članskega 
svetovnega prvenstva v Bovcu. Takrat 
so tekme začele kar deževa� . 

Na prvih velikih tekmovanjih si torej 
nastopal v spustu, kdaj pa je prišel v 
ospredje slalom?

Najprej je bil spust, čeprav sem 
sicer bolj treniral slalom. Leta 1990 
sem tekmoval na dveh tekmah evrop-
skega pokala, ker slalomska A ekipa 
ni nastopila, pa smo dobili prilož-
nost mladinci. Potem sem leta 1991 
tekmoval v spustu, tudi leta 1992 še 
nisem imel priložnos�  za slalom, ker 
je tekmovala samo olimpijska ekipa, 
od leta 1993 dalje pa sem praktično 
vedno tekmoval v slalomu. Spusta 
je bilo čedalje manj, bolj sem se 
posvečal slalomu, ampak če se je le 
dalo, sem se udeležil tudi svetovnega 
prvenstva v spustu. Vendar so se tek-
movanja kasneje tako pokrivala, da se 
enostavno ni več dalo, sploh ko niso 
več organizirali skupnih prvenstev v 
slalomu in spustu. 

Nastopil si na olimpijskih igrah, 
svetovnih in evropskih prvenstvih, na 
tekmah svetovnega pokala. Katero 
tekmovanje pa �  je najbolj ostalo v 
spominu?

V zelo lepem spominu imam prven-
stvo v Bovcu, ker je bilo prvo in do-
mače prvenstvo. Kot mladinec sem bil 
najmlajši v kanuju, v ekipi pa je bil od 
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Občina Bohinj

mene mlajši le moj brat, ki je nastopil 
v dvojcu. Zanimivo je bilo to, da so bili 
vsi � , ki so tekmovali z mano, še pred 
enim letom moji idoli, nato pa sem se 
kar naenkrat postavil z njimi v vrsto. V 
spominu ima posebno mesto tudi sla-
lomsko svetovno prvenstvo v Mezzani, 
kjer smo skupaj z Jožetom Vidmarjem 
in Boštjanom Žitnikom postali ekipni 
svetovni prvaki. Vsako prvenstvo ima 
svojo zgodbo, jaz sem bil na večini pr-
venstev precej uspešen, tako da imam 
na vsa zelo lepe spomine. 

V kajakaštvu si prisoten že zelo dolgo, 
sedaj se uspešno z njim spoznavata 
tudi tvoja otroka. Katere so � ste 
glavne razlike med tvojimi začetki in 
današnjim časom?

Oprema je boljša in lažje dostopna. 
Včasih tega ni bilo in smo bili veseli, če 
smo dobili kakšen star čoln boljšega 
oziroma starejšega tekmovalca, ki se 
mu je odpovedal. Zdaj pa ima vsak ot-
rok, z mojima na čelu, nov čoln. Včasih 
ni bilo tako, da si ga naročil in kar takoj 
dobil, moral si kar dolgo čaka�  nanj. 
Cel šport se spreminja, imam občutek, 
da velikokrat na slabše, ker z novimi 
pravili uničujejo šport, saj ga ljudje ne 
razumejo. Včasih je bilo vse bolj jasno 
in lažje razumljivo. Ni se tako pogosto 

spreminjalo. V zadnjih dveh le� h nisem 
bil tako prisoten v slalomu, pa že sam 
ne vem čisto vsega. 

Poleg tekmovalne kariere se ukvarjaš 
tudi z vzgajanjem in učenjem mladih 
kajakašev in kajakašic. Kakšen nasvet 
bi jim dal na začetku športne po� ?

Predvsem morajo trenira�  in vesla�  
z veseljem. V času, ko sem jaz začenjal, 
ni bilo materialnih ciljev. Bolj je bilo 
pomembno, kako dober si, kako si 

uspel, koga si premagal, ali si postavil 
dober rezultat, dobil medaljo. Sedaj 
vidim, da večinoma gledajo, kaj bodo 
imeli od tega. Gledajo na to, kaj je 
imel Andraž (Vehovar op.p.) od tega, 
kaj jaz, kaj starejše generacije, kaj ima 
Pero (Peter Kauzer op.p.). Nihče se ne 
vpraša, zakaj so oni sploh začeli vesla� . 
Nihče ni začel vesla�  zaradi denarja, 
ampak zato, ker imajo radi ta šport. Če 
gledajo na denar, potem so se odločili 
narobe. 
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Špela Ponomarenko Janić

Vsega je bil kriv 

simpatičen jadralec
Špela Ponomarenko Janić je skupaj z Jernejem Župančičem Regentom orala 

ledino slovenskega sprinta na mirnih vodah. V kajakaški disciplini, ki do 
njunega prihoda pri nas ni bila poznana, sta začela dosegati vidnejše 
rezultate in poskrbela, da se je tej disciplini začelo dajati več poudarka. 
Ponomarenko Janićeva je s trdim treningom prišla med najboljše svetovne 

kajakašice. 

A 
vse se je zgodilo povsem slu-
čajno. »V tem športu sem se 
znašla po naključju. S prijate-
ljico nama je bil všeč sošolec, 

ki je jadral, in ko sva se sprehajali po 
Semedelski ces�  v Kopru, sva opazili 
kajake in pomislili, da bi začeli vesla� , 
ker bi ga videli večkrat kot sicer,« se 
prvih začetkov spominja najboljša 
slovenska kajakašica. Vse se ni izšlo po 
načrtu: »Na koncu sva ugotovili, da bo 
on jadral, ko bo vetrovno, mi pa ravno 
takrat ne bomo veslali. A naju to ni 
odvrnilo od tega, da bi začeli trenira�  
kajakaštvo.« 

S sprintom na mirnih vodah se je 
seznanila, ko ji je bilo dvanajst let, po 
le š� rinajs� h dneh treningov pa jo 
je čakalo prvo tekmovanje na Rabu. 
»Tekmovala sem tako v dvojcu kot 
enojcu, na obeh tekmah pa sem se 
uvrs� la nekje v sredino nastopajočih. 
Takrat smo na tekme hodili z velikim 
avtobusom in resnično uživali.« Pri 
petnajs� h le� h, leta 1996, se je že 
udeležila mladinskega evropskega 
prvenstva na Poljskem. »Takrat se na 
tekmo ni bilo težko uvrsti�  in običajno 
je bil cilj, da nismo bili zadnji, kar nam 
je tudi uspevalo.« 

Veslanje ji je v prvih le� h pomenilo 
predvsem druženje in zabavo. »Na 
začetku sem treninge kajaka obisko-
vala zaradi družbe in tekem, ki smo se 
jih udeleževali po svetu. Večinoma sem 
trenirala le v poletnih mesecih, ko smo 
se v klubu zadrževali cele dneve in se 
med treningi kopali. Resneje sem kajak 
začela trenira�  pri 21-ih le� h, saj pred 
tem pri nas ni bilo nikogar, ki bi mi 
kajak približal do te mere, da bi se mi 
zaradi treninga zdelo vredno odreka�  
drugim stvarem.«

Nato pa se je vse spremenilo. S 
trdim treningom in visokimi ambicijami 
je priveslala do številnih uspehov. Ko-
lajne s članskega svetovnega in evrop-
skega prvenstva ter mediteranskih iger 
in odlično šesto mesto z olimpijskih 
iger v Pekingu leta 2008 so dosežki, 
ki jo uvrščajo med najboljše svetov-
ne sprinterke. Prelomna točka je bila 
odločitev za trening na Madžarskem, ki 
slovi kot sprinterska velesila. 

»Ko je zveza začela sodelova�  z ma-
džarskim trenerjem Laszlom Kovacsem, 
sem začela resneje trenira� . Pod njego-
vim vodstvom sem se skoraj kvalifi cirala 
za olimpijske igre v Atenah v dvojcu. Na 
žalost nama je s sotekmovalko zmanjka-
lo le pet sto� nk sekunde. Po kvalifi ka-
cijski tekmi za Atene sem sama nasto-

pila še na evropskem prvenstvu do 23 
let. Pred to tekmo sem se pripravljala v 
Szegedu, od koder je bil Laszlo. Tam so 
pod vodstvom zelo uspešne trenerke 
Fabianne Rozsnoy Katalin trenirale tudi 
najboljše madžarske tekmovalke. V 
tej skupini sta trenirala tudi Stjepan in 
Nataša (sedanji Špelin mož in svakinja, 
op.p.), s katerima sem se družila med 
treningi, tako da me je Ka�  neni, kakor 
kličejo trenerko, povabila k treningu z 
njeno skupino. Od takrat naprej sem 
še tri leta trenirala z njimi. Takoj sem 
sprejela ponudbo in prepričana sem, 
da je bila to prava odločitev, zaradi 
katere sem v tako kratkem času zelo 
napredovala in začela dosega�  vidnejše 
rezultate,« je zaključila Koprčanka, ki bo 
v letošnji sezoni vse stavila na svetovno 
prvenstvo v Milanu, kjer bodo delili 
kvote za nastop na prihodnjih olimpij-
skih igrah v Riu de Janeiru. 

Špelin nasvet:
Najpomembnejše je, da uživate 
v športu in trenirate z veseljem. 
Če vam je šport všeč, vztrajajte, 
tudi če ne dosegate takoj 
vrhunskih rezultatov. Kajakaštvo 
je takšno, da vrhunske rezultate 
lahko dosegaš tudi, ko si starejši. 
Lep primer je Josefa Idem, 
ki je bila pri 42-ih druga na 
olimpijskih igrah, pri 46-ih pa 
peta. Ne obremenjujte se, če 
dobrih rezultatov ne dosegate že 
v mladinskih le� h. 
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Nejc Žnidarčič

Zaljubljenost v kajakaštvo 

je bila takojšnja
Zelo uspešna športna pot večkratnega svetovnega prvaka Nejca Žnidarčiča 

se je začela ob koncu petega razreda osnovne šole. Vse skupaj je bilo 
precej slučajno, saj je s šolo ob koncu šolskega leta odšel na športni dan 
na Sočo v Solkanu, kjer je preizkusil vožnjo s kajakom. »Takoj sem se 
zaljubil v ta šport in se že čez teden dni vpisal v začetniški tečaj. Prve 

zavesljaje sem osvojil zelo hitro in takoj začel uživati v veslanju na Soči. Imel 
sem veliko srečo, saj sem takoj dobil enega najboljših trenerjev za mlade – 

Andreja Grobišo. Zaradi tega so bili moji uspehi in napredek bliskoviti,« se je prvih 
zavesljajev spomnil Gnida, kakor najboljšega slovenskega spustaša kličejo prijatelji. 

P
rimorec, ki uspehe dosega 
v spustu na divjih vodah, ki 
sicer ni olimpijska discipli-
na, je v mlados�  uspešno 

združeval obe kajakaški disciplini na 
divjih vodah – slalom in spust. Po le 
dveh le� h ukvarjanja s tem športom 
je postal državni prvak v slalomu in 
spustu, čez š� ri leta pa se je že uvrs� l 
v mladinsko reprezentanco. Po pe� h 
le� h ukvarjanja s kajakaštvom se je 
na evropskem mladinskem prvenstvu 
veselil prve izmed mnogih kolajn z 
največjih tekmovanj. Teh se je do se-
daj nabralo ogromno. Samo s članskih 
svetovnih in evropskih prvenstev ima 
več kot 15 kolajn, k temu pa mora-
mo prište�  še kolajne s svetovnih 
pokalov, zmage v skupnem seštevku 
svetovnega pokala in kolajne z mla-
dinskih prvenstev. 

»Za spust sem se odločil zaradi 
trenerja Grobiše in Dejana Testena, 
ki je bil takrat v klubu tekmovalec v 
spustu. Vzdušje v ekipi je bilo odlič-
no, moji rezulta�  v spustu prav tako, 

saj sem zmagoval na vseh tekmah v 
mlajših kategorijah, premagoval pa 
sem tudi tekmovalce, ki so bili leto dni 
starejši. Zaradi tega je bil preskok v 
spust logičen. Z izjemo Kauzerja sem 
bil tudi v slalomu vedno na vrhu. Tak-
rat je bilo tako, da je Kauzer zmagoval 
v slalomu, jaz pa v spustu. Sedaj je 
situacija enaka, le da je prestavljena 
na svetovno sceno,« je razloge za iz-
bor spusta pojasnil Nejc. V prvih le� h 
je sicer vzor videl v klubskem kolegu 
Fedji Marušiču, ki je bil zelo uspešen 
slalomist. »Tako kot jaz je bil iz Solka-
na, nastopil je na olimpijskih igrah, pa 
še največji biceps v klubu je imel,« se 
je pošalil Nejc. 

Nasploh ima na prva leta ukvarja-
nja s kajakaštvom zelo lepe spomine: 
»Zgodnja leta so bila moja najlepša 
leta v kajaku. Takrat je trening pome-
nil zabavo na Soči. Več kot veslanje 
med vra�  je pomenila igra z vodo in 
izvajanje vragolij, celodnevno kopanje 
in skakanje v Sočo z vseh skal v Solka-
nu. Tako sem osvojil prefi njen občutek 

za vodo, ki se v mojih vožnjah pozna 
še sedaj. Največ časa namreč pridobi-
vam na najtežjih delih proge, saj vodo 
izkoriščam v svoj prid. Za ta občutek 
se lahko zahvalim Jerneju Abramiču, 
ki je mene in vso ekipo naučil, kako se 
je treba igra�  z vodo.« 

Uvodni nastop na večjih tekmo-
vanjih je dočakal pri šestnajs� h le� h, 
ko je v italijanskem Vipitenu nastopil 
na mladinskem svetovnem prvenstvu. 
»Pred startom sem imel nenormalno 
tremo, kar na bruhanje mi je šlo. Na 
koncu sem bil z rezultatom zadovo-
ljen, saj sem dosegel 16. mesto. Zma-
gal je Jernej Korenjak, ki je premagal 
sedaj legendarnega Nemca Maxa Hof-
fa, večkratnega svetovnega prvaka in 
dobitnika kolajne na olimpijskih igrah 
v sprintu na mirnih vodah na 1000 
metrov. Že leto dni kasneje sem se 
jaz vrnil z dvema kolajnama,« je prvi 
nastop na prvenstvu opisal Žnidarčič, 
ki je od leta 2008 naprej na vsakem 
članskem prvenstvu osvojil najmanj 
eno kolajno. 

Nejčev nasvet:
Ne mislite na rezultat in to, kako 
odpeljete kakšna vrata ali odsek 
reke. Vesla�  je potrebno zaradi 
užitka, se z vodo igra� , pole�  se 
kopa�  in skaka�  z mostov ter 
dela�  vragolije. Vesla�  pojdite 
na čim več različnih rek in čez 
nekaj let, ko boste dovolj zreli in 
boste imeli tekmovalne ambicije, 
začnite z resnimi treningi. Vedno 
pa mora bi�  trening tudi užitek, 
drugače ukvarjanje s športom 
nima smisla. 
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Kdaj in kako začeti s 

športno aktivnostjo?

G
ibalne izkušnje, ki jih otrok 
lahko pridobi in razvija v 
organizirani športni vadbi že 
v predšolskem in zgodnjem 

šolskem obdobju, so zelo dragoce-
ne za gibalni in posledično celosten 
razvoj mladega človeka. Dokler je 
šport igra in je prilagojen potrebam, 
zmožnos� m in željam otroka, pozi-
� vni učinki športa daleč odtehtajo 
morebitne nega� vne učinke. Vsebina 
vadbe naj bo široka, igriva in raznovr-
stna, tekmovanja naj bodo le sestavni 
del programa. Ob morebitnem nada-
ljevanju kariere mladega športnika 
v vrhunski šport bo prav pravilno 
dolgoročno naravnan načrt treninga 
posamezniku zagotovil večje možnos�  
za doseganje svojih resničnih poten-
cialov. In ne nazadnje, dolgoročno 
usmerjen program treninga mladega 
športnika bo v posamezniku, ki se 
ne odloči za vrhunski šport, sprožil 
mo� ve za ohranitev ak� vnega načina 
preživljanja prostega časa in usme-
ritev v rekrea� vni šport ter zdravo 
ukvarjanje z njim. V vsakem primeru 
pa bo pravilno usmerjeno ukvarjanje s 
športom otroku pus� lo neprecenljivo 
življenjsko popotnico socialnih veščin, 
samo poznavanja, izgrajene osebnos� , 
delovnih navad in želje po vseživljenj-
skem ukvarjanju s športom.

Športna dejavnost je pri najmlajših 
v resnici le igra, ki je skoraj ni potrebno 
usmerja� . Tudi v zgodnjem otroštvu 
naj ostane družinska domena in prilož-
nost za skupno in ak� vno preživljanje 
prostega časa. Le počasi naj nekje 
v otroštvu preraste v organizirano 
športno dejavnost, ki naj jo vodijo za 
to usposobljeni kadri. Takrat oni prev-
zamejo vaje�  športne vadbe, starš pa 
naj se umakne in sam proces spremlja 
iz ozadja. Na celotni po�  raziskovanja 
športa, lastnega telesa in gibanja na 
sploh, pa naj starši le upoštevajo nekaj 
ključnih usmeritev:

1)  Kdaj otroka vključiti v 
šport?
Otroka vključujemo v šport po prin-

cipu: »Čim bolj zgodaj, čim manj resno.« 
Ob pravilnem pristopu spodnje meje 
skorajda ni. Tudi najmanjša bitjeca imajo 
v sebi željo po premikanju, spoznavanju 

prostora okoli sebe in obvladovanju 
svojega telesa. V otroštvu se oblikuje 
baza najrazličnejših gibalnih znanj, ki 
jih lahko kasneje s pridom uporabljamo 
celo življenje. Do pubertete se najlaž-
je oblikujejo tudi � sta bolj specifi čna 
športna znanja – obvladovanje različnih 
športov. Med puberteto se otrok 
preoblikuje v fi zično odraslo osebo in 
pridobi na moči in vzdržljivos� . Šele 

pro�  koncu pubertete ali po njej pa se 
lahko začne pravi tekmovalni trening. 
Skoraj nikoli ni prezgodaj za gibanje in 
veselje ob njem, vsaj do pubertete pa 
počakajmo z zares intenzivnim in obse-
žnim treningom. Razen v redkih izjemah 
pri večini športnih disciplin ne potre-
bujemo zgodnje specializacije. Želimo 
si redne, sistematične in raznovrstne 
vadbe, ki ohranja mnoge elemente igre. 
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Izogibamo pa se zasledovanju kratko-
ročnih tekmovalnih ciljev.

2) Kdo izbira?
Športna vadba naj bo vedno otro-

kova izbira. Starši otroka pri tem lahko 
samo spodbujamo. Pomagamo pri 
izbiri ak� vnos� . Otroku omogočimo, 
da preizkusi čim več športnih disciplin 
– omogoči�  mu poskušamo, da menja 
discipline in še raje, da vadi različne 
discipline hkra� . Stojimo mu ob strani, 
a najbolje je, da sam odkrije, kaj mu 
najbolj leži in se za to disciplino nekje 
do pubertete tudi odloči. Od otroka 
zahtevamo rednost, odgovornost do 
ekipe in trenerja. Nekateri se bodo 
odločili za druga področja človeške-
ga ustvarjanja (na primer glasbo) in 
šport postopoma opus� li. Na koncu 
je pomembno le to, da otrok najde 
področje, kjer bo lahko brez prisile sam 
razvijal svojo ustvarjalnost. V vsako-
dnevno otrokovo delo in delo trenerja 
naj se starš ne v� ka. Če ču� , da se 
proces ne odvija tako, kot bi se moral, 
naj to pri otroku ali trenerju preveri 
na š� ri oči (nikakor pa ne med samim 
treningom ali tekmo).

3) Čas za svobodno igro
Kljub modernemu tempu življenja 

(ali pa prav zato) moramo poskrbe� , da 
otroku ostane dovolj časa za svobod-
no igro po lastni izbiri, za sanjarjenje, 
za druženje s prijatelji itd. Samo v 
otroštvu je otrok lahko zares otrok. Ne 
vzemimo mu te pravice s tem, da mu 
dneve do roba zapolnimo z dodatnimi 
obveznostmi. Poleg šole, učenja in 
športa (ali drugega področja ustvarja-
nja) naj mu vedno ostane dovolj časa 
tudi za vse drugo (nestrukturirano 
preživljanje prostega časa).

4) Cilji
V športu mladih so pomembni pred-

vsem dolgoročni cilji. Nikoli ne žrtvuj-
mo dolgoročnih ciljev ali celo e� ke 
za dosego kratkoročnih ciljev. Glavni 
dolgoročni cilji so izgradnja temeljev 
za nadaljnje ukvarjanje s športom 
(tehnika, fi zične sposobnos� , izkušnje), 
izgradnja želenih značajskih in oseb-
nostnih lastnos� , nabiranje izkušenj, 
socializacija, druženje, sprostitev, 
mo� vacija in orientacija k ciljem itd. V 
športu mladih tekmovalni cilji nikakor 
ne smejo pri�  v ospredje. Pri športu 

mladih morajo tekmovanja ohrani�  
značaj: preverjanja lastnih sposobnos�  
in zmogljivos� , nabiranja izkušenj in 
druženja. Mladega športnika pohvali-
mo takrat, ko izboljša svoj dosežek, ko 
izboljša izvedbo, ko v določeni situaciji 
odreagira tako, kot je prav in ne tako, 
kot je najlažje, ko presega svoje 
sposobnos� , ko pomaga drugemu in 
zna bi�  pozoren do okolice. Mladega 
športnika ne pohvalimo za dosežke, za 
katere ni bil potreben trud ali za deja-
nja, ki bi morala bi�  samoumevna. 

5) Kaj zares šteje?
Kaj pri otrokovem udejstvovanju v 

športu ali katerem koli drugem podro-
čju zares šteje? Predvsem je to sredstvo 
vzgoje in pro� utež modernemu tempu 
in načinu življenja. Sam po sebi šport 
mladega nadobudneža nauči delovnih 
navad, reda, uči prisluhni�  samemu 
sebi, uči ga pozna�  samega sebe – svo-
je telo, čustva, zmogljivos� , omejitve, 
priložnos� , šport uči spoštovanja sočlo-
veka, nasprotnika in dosežkov, šport 
uči postavljanja ciljev, uči stremljenja 
k ciljem in borbe za doseganje ciljev, 
šport uči, kako se v določeno dejavnost 
povsem potopi�  in odklopi�  okoliško 
dogajanje (uči koncentracije in predano-
s� ), šport uči ponosa in ponižnos� , uči 
premagovanja preprek zunaj in znotraj 
nas samih … šport uči življenja!

Star la� nski pregovor pravi: »Ko 
zmanjka vetra v jadrih, je treba poprije-
�  za vesla.« Kje bi se tega lažje naučili 
kot v kajakaškem čolnu na slovenskih 
vodah!?

Jernej Župančič Regent, 
prof. športne vzgoje,

nekdanji reprezentant in olimpijec v sprintu 
na mirnih vodah, danes trener mlajših 

selekcij v KK Soške elektrarne in KZS

Vsestranski razvoj             
(6-14 let)

Inicijacija 
(6-10 let)

Oblikovanje 
športnika 
(11-14 let)

Specializiran razvoj 
(15 let in dalje)

Specializacija
 (15-18 let)

Vrhunska 

(19 let in dalje)

Pozno otroštvo 
Puberteta
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Vloga staršev pri razvoju 

(mladega) športnika
Vključevanje v šport

Vključitev otroka v športno ak� v-
nost se največkrat ne začne z mislijo o 
bodočem svetovnem prvaku (in prav je 
tako), temveč z idejo o različnih načinih 
preživljanja prostega časa, z name-
nom, da naš mali nadebudnež pokuri 
odvečno energijo v usmerjeni dejav-
nos� , v dejavnos�  uživa in se ob tem 
še kaj novega nauči. Želja po gibanju 
je vsakemu otroku prirojena – tako 
hitrim in živahnim, kot tudi � s� m bolj 
umirjenim. Naloga staršev je le, da to 
željo razvijamo in spodbudimo. Znane 
so tudi raziskave o pomembni poveza-
vi zgodnjega kogni� vnega (intelektu-
alnega) in motoričnega razvoja otrok 
v predšolskem in zgodnjem šolskem 
obdobju. Šport ima pomembno funk-
cijo v procesu socializacije, oblikovanju 
vrednot, oblikovanju osebnos�  in 
razvoju samokontrole. V mladostništvu 
je šport lahko varovalni dejavnik pred 
odvisnostjo in delikventnim vedenjem. 
Torej, veliko je razlogov, zakaj vključi�  
otroka v gibalno dejavnost.

Prvi koraki v šport – obdobje 
vključitve v organiziran šport

Starši so v otrokovih prvih le� h 
njegovi glavni socializatorji za šport, 
kar pomeni, da igrajo pomembno vlogo 
pri navduševanju otroka za šport oz. 
športno dejavnost. V začetku je vloga 
odraslih, da pokažejo otroku širok 
in pester nabor različnih ak� vnos� , 
izmed katerih bo lahko izbral sebi 
primernega, � stega, v katerem uživa in 
se ob njem spros� . 

Starši naj bi v tem obdobju otroka 
spodbujali in usmerjali njegov interes. 
Otrok se najprej seznanja s športno 
dejavnostjo preko igre, v katero naj bi 
bili še v veliki meri vključeni tudi starši. 
Ob vstopu v šolo se vadba počasi spre-
minja. Preko igre otrok že začne razvi-
ja�  prve specifi čne elemente določene 
športne panoge. Počasi se skupaj s 
starši seznanja s športnim sistemom, 
organizacijo in zahtevami specifi čne 
športne panoge. Na tej stopnji naj bi 
bila športna dejavnost še vedno raz-
vedrilo in sprostitev, občasno pa tudi 
že privajanje na določeno strukturo in 
zakonitos� , ki jih organizirana in redna 
vadba prinaša. To pomeni upoštevanje 
določenih pravil ter prilagajanje na 
sobivanje različnih ljudi, kjer ima vsak 
svoje želje in navade.

V času odraščanja otrok začne sam 
odkriva�  svoje interese in kaza�  željo 
po nadaljnjem udejstvovanju v športu. 
Lahko se usmeri v popolnoma druga 
interesna področja, npr. glasbo ali 
umetnost, in mu šport ostane kot del 
ak� vnega preživljanja prostega časa. 
Lahko nadaljuje v športni dejavnos�  
zaradi prijateljev, gibanja, dogajanja, 
ali pa uživa v športu in dokazovanju 
skozi šport ter želi v športni dejavno-
s�  napredova�  in tekmova� . V tem 
obdobju je pomembno, da znamo kot 
starši prisluhni�  otroku, ga usmerja�  in 
podpira�  v njegovi odločitvi. To pa še 
zdaleč ni najbolj enostavna naloga, saj 
lahko ima stavek »Danes se mi ne da 
na trening!« veliko pomenov. Potrebno 
je naj�  kompromis med spodbujanjem 
otroka v trenutkih, ko bi otrok rad 

zadovoljeval svoje potrebe po uživa-
nju in brezdelju (vendar se z vadbe 
vrne zadovoljen in nasmejan) in s tem 
razvijamo vztrajnost, ter umikom, ko 
zaznamo, da je dejavnost otroku ne-
prijetna in da v njej ne uživa (iz vadbe 
prihaja zagrenjen in žalosten). Kaj hitro 
se lahko ujamemo v zanko lastnih 
interesov in zmanjšujemo vrednost 
otrokovih odločitev z »Ah, kaj pa on ve, 
kaj je zanj dobro«. Otroci v staros�  10 
let že zmorejo diferencira�  svoje želje 
in mo� ve glede sodelovanja v določeni 
ak� vnos� .

Vstop v tekmovalni šport
Odločitev o vstopu otroka v tekmo-

valni šport naj bi se zgodila spontano. 
Tekom športnega udejstvovanja otrok 
začne kaza�  interese in zanimanja za 
posamezna področja. Ne da bi o tem 
veliko razmišljali, razvedrilna in igriva 
dejavnost otroka postopoma začne 
prehaja�  v resnejšo vadbo. Vadba 
postaja vse bolj načrtovana, usmerjena 
k cilju, razvoju določenih splošnih in 
specifi čnih sposobnos� , ki so pot-
rebne za napredek v določeni športni 
panogi. Otrok začne spontano razvija�  
svojo novo vlogo – vlogo športnika. 
Spoprije�  se mora z novimi zahtevami, 
ki jih prinaša povečana intenzivnost 
vadbenih enot ter tekmovanja. 

In tako se počasi začne prehod v 
drugo fazo: fazo mladinskega – tekmo-
valnega športa. Ta prehod je velikokrat 
povezan tudi z razvojnim obdobjem 
prehoda iz otroštva v mladostništvo. 
Starši se spontano, vse bolj intenzivno 
vključijo v šport, prevzamejo logi-
stično podporo (prevozi na treninge 
in tekme), fi nančno podporo (nakup 
nove opreme) in organizirajo družinsko 
življenje v smeri novih zahtev. In tako 
je vse do vstopa v obdobje vrhunske-
ga športa. Če so starši sprva otrokovi 
partnerji v športu, pa naj bi se kasne-
je nekoliko oddaljili, tako da otroka 
spodbujajo iz varne razdalje in mu 
nudijo oporo in varno zavetje v težkih 
trenutkih. Vključevanje v tekmovalni 
šport pred mladega športnika prinaša 
nove, večje zahteve. Naloga staršev in 
trenerjev je, da otroka naučijo, kako se 
spopas�  s temi novimi zahtevami, ga 
nauči�  tehnik in strategij spoprijema-
nja s stresom. 
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Dom naj predstavlja varno zavetje 
tako ob zmagah kot tudi ob porazih. 
Športniki sami poročajo, da se pozi� v-
na vloga staršev v športu nanaša prav 
na podporo in spodbudo, ki pa morata 
bi�  zmerni. Pre� rana vpletenost v 
športno dejavnost lahko predstavlja 
otroku dodaten vir stresa. Slovenska 
raziskava med slovenskimi športniki 
(Cecić Erpič, 2002) je pokazala, da 
polovica športnikov meni, da njihovi 
starši pričakujejo od njih boljši rezultat, 
hkra�  pa menijo, da jim predstavlja 
družina glavni vir opore in spodbude. 
Primerna spodbuda torej pozi� vno 
vpliva na raven otrokovega zado-
voljstva, zvišuje njegovo samozavest 

in krepi samostojnost, hkra�  pa daje 
občutek sprejetos�  in varnos� . 

Glavne naloge staršev naj bi bile 
poleg fi nančne in emocionalne opore, 
tudi pomoč pri konstruk� vnem pre-
magovanju stresa, ki ga prinašajo nove 
zahteve (tekmovanja, povečana količina 
treninga), spodbujanje in pozi� vna 
naravnanost, vzgaja�  otroka v duhu 
fair playja in zdravih moralnih vredno-
tah ter sodelovanje s trenerjem. Prav 
slednje se kaže kot pomemben element 
športnikovega zadovoljstva. Zato je po-
membno, da se med starši in trenerjem 
razvije odprt in konstruk� ven odnos, 
osnovan na vzajemnem sprejemanju, 
spoštovanju in svetovanju. 

Za konec pa naj povzamem še nauk 
iz zgornjega besedila: otrokovo sodelo-
vanje v športni ak� vnos�  naj bo prijet-
na izkušnja za celo družino. Izkoristite 
jo kot možnost skupnega preživljanja 
prostega časa, druženja z otrokom in 
sprostitve za vso družino, kaj�  otrok si 
na cilju svoje športne preizkušnje želi 
uje�  le vaš pogled, nasmeh in občutek, 
da se veselite z njim.

mag. Katja Čavničar, univ.dipl. psiholog
Specializantka klinične psihologije,

Športna psihologinja

NAGRADNA KAJAKAŠKA KRIŽANKA

www.kajak-zveza.si/moduli/vsebina/koticek-za-otroke 

Odgovor se skriva na rožnatih poljih. Reši križanko, 
prepiši odgovor na dopisnico in jo s svojimi podatki 
(ime, naslov, letnica rojstva) najkasneje do 
15. septembra 2015 pošlji na naslov:

Kateri sta kajakaški olimpijski disciplini? 

Kajakaška zveza 
Slovenije
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana

Žrebanje bo 19. septembra 2015 na tekmovanju za Zmajčkov pokal. Trije srečneži bodo prejeli 
lepe športe majice. Rezultati bodo objavljeni tudi na naši spletni strani v kotičku za otroke.
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NAVPIČNO VODORAVNO

2. Velika posoda za kopanje    
3. Navada (zastarelo)
5. Kraj v slovenski Istri
7. Oslovo oglašanje
10.  Zmes plinov, ki sestavlja ozračje
12. 18. in 11. črka naše abecede
13. Oglašanje koze
19. 10. in 6. črka naše abecede
20.  Pripadnik južnoameriških 

Indijancev 
23.  Oznaka za gostoto (grška črka)
24. Kmečko orodje
25. Mednarodni klic na pomoč
31. Žensko ime
33. Domača pernata žival
36.  Nizozemski letalski prevoznik
40. Andrej Nolimal
45. Kozorog Alja
47. Nekdanji košarkar Daneu
48. Grča (redko uporabljeno)
50. Športni boj
52.  Del telesa, kjer se začne roka

7. Naš kanuist Benjamin
8.  Nasut in utrjen del zemljišča, ki 

nas varuje pred poplavami
9. Kajakašica Terčeljeva
11. Izdelovalec skodel 
14. Hrvaški otok
15. Žensko ime
16. 100 m2

17.  Šport, pri katerem veslamo 
vzvratno in z vpetimi vesli

22. A, B kompleks, C, D, E, K
26.  Izumrli človečnjak (Krapinski 

človek)
27. Pomlad (tudi žensko ime)
28. Matic Klobučar
29. Olimpijske igre
32. Okrajšava za hrvaško kuno 
35. Veliki morski rak brez klešč
37.  Ovčji samec, tudi priimek našega 

kajakaša
38. Kopno sredi vode
39. Bivališče čebel
42. Oziralni zaimek
43. Orientalsko gostišče
44. Plošča za igranje šaha
49. Sozvočje treh ali več tonov
50. Glas pri kihanju
52.  Prvi dve črki besede s katero 

poimenujemo šport, ki mu rečemo 
tudi kraljica športov

53. Druga najmanjša celina
54.  Kdor preučuje preteklost z 

uporabo materialnih ostankov
55.  Šaljiv, hudomušen človek, burkež

k j

1. 6.

34.

51.

56.

40.

8.

4.

29. 21.

13. 18.

42.

46. 41.

4.

30.
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Šolsko državno prvenstvo v 

velikih kanujih bo gostil Bohinj
Kajakaška zveza Slovenije že več let v sodelovanju z Zavodom za šport Republike 
Slovenije Planica organizira državno prvenstvo v velikih kanujih za osnovne šole. Ker 
so veliki kanuji zelo stabilni in varni, osnovni zavesljaj pa je zelo hitro osvojljiv, se 
lahko tekmovanja brez težav udeležijo vsi, ki bi se želeli preizkusiti v vlogi kanuistov, 
tudi če z veslanjem nimajo še nobenih izkušenj. Tudi letos bo državno prvenstvo v 
velikih kanujih potekalo maja na Bohinjskem jezeru.

»N
a Zavodu za šport RS Planica smo veseli, 
da se nam je tudi Kajakaška zveza Slovenije 
pred le�  pridružila z zanimivim konceptom 
šolske športne tekme. Koncept tekmova-

nja je postavljen zelo zanimivo za individualno panogo, saj 
spodbuja ekipno tekmo, kar neregistriranim udeležencem 
vsekakor olajša nastop. Poleg tekmovanja je udeležencem 
ponujena tudi možnost spoznavanja kajakaškega športa, saj 
imajo nastopajoči med nastopi na voljo kajake, 'sit on tope' 
… Tekmovanje je vsekakor zanimivo,« je o tekmovanju dejal 
Gašper Plestenjak z Zavoda za šport RS Planica, ki si želi, da 
bi se tega tekmovanja udeležilo še več šol s svojimi ekipami. 

Državno prvenstvo v velikih kanujih šolarjem prinaša 
prijeten dan v idiličnem okolju Bohinja ter poskrbi za prijetno 
druženje v naravi. Ker na tekmovanju lahko nastopajo tek-
movalci, ki že imajo nekaj izkušenj s to športno panogo ali pa 
se z njo celo redno ukvarjajo, pa tudi � s� , ki se s čolnom in 
veslom prvič srečajo šele pred tekmovanjem, so se organiza-
torji odločili za dve kategoriji – registriranih in neregistriranih 
tekmovalcev, ki omogočata bolj pošteno tekmovanje. 

Ekipe se pomerijo na 200-metrski progi, v vsakem izmed 
čolnov je po sedem članov ekipe, osmi pa je rezerva. Ob 
koncu priznanje prejme tudi osmi tekmovalec oziroma 
tekmovalka. Značilnost tega tekmovanja je, da se tekmuje po 
sistemu izpadanja. Odvisno od števila prijavljenih ekip bodo 
izžrebani pari ali trojke, če pa bo prijavljeno veliko število 
ekip, bo organizirano tudi predtekmovanje. Najboljše ekipe 
bodo prejele pokale, člani ekip pa tudi kolajne. Organizatorji 
bodo s spremljevalnim čolnom in reševalci iz vode poskrbeli, 
da bo za varnost vseh sodelujočih dobro poskrbljeno. 

Ker se organizatorji zavedajo, da se želijo vse ekipe na 
nastop čim bolje pripravi� , vsem ekipam nekaj dni pred 
tekmovanjem omogočajo vadbo. Treningi bodo potekali v 
začetku maja v regijskih centrih po Sloveniji – v Ljubljani, 
Bohinju, Murski Sobo� , Malencah in Seči. 

Več informacij o šolskem državnem prvenstvu v velikih ka-
nujih in informacije o možnos� h vadbe lahko dobite pri Živi 
Cankar, koordinatorki programa pri Kajakaški zvezi Slovenije.

E: ziva.cankar@kajak-zveza.si 
T: 01 339 66 10 ali 041 388 900 

Četrtek, 14. maj 2015, Bohinjsko jezero, 
Ribčev Laz, Pod skalco.
Prijave na tekmovanje potekajo preko spletne 
aplikacije ŠŠT Zavoda za šport Republike Slovenije 
Planica, šola pa lahko prijavi največ tri ekipe. Posadke 
v čolnih so lahko mešane, vsi sodelujoči pa tekmujejo v 
enotni starostni kategoriji. Letos imajo pravico nastopa 
učenci, rojeni od leta 2000 do vključno leta 2005. 
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Kajakaštvo v CŠOD
Najbrž nas poznate. Smo Center šolskih in obšolskih dejavnosti ali na kratko CŠOD 
in verjetno ste nas obiskali v okviru šole v naravi ali pa kakšnega poletnega tabora. 

Z
a razliko od običajne šole, kjer 
večino časa presedite v klopi, 
se naš pouk izvaja v naravi 
in ker smo razpršeni po celi 

Sloveniji, vam lahko ponudimo široko 
paleto športov, od smučanja, poho-
dništva, plezanja, pa do takšnih, malo 
manj običajnih, kot so jahanje, loko-
strelstvo in ne nazadnje tudi veslanje.

In prav o veslanju bo tekla beseda. 
Ste se kdaj vprašali, kakšna je razlika 
med kajakom in kanujem? Kaj pa � s�  
popularni ra� ing in strašne brzice? In 
kaj se zgodi, če se vse skupaj prevrne? 
Kako bi bilo, če bi se lahko s čolničkom 
spus� li po kateri izmed naših rek? 
Mogoče katera teče prav blizu vašega 
naselja in bi bilo zanimivo vide� , kaj se 
z njo zgodi, ko izgine za ovinkom …

Če ste odgovorili z DA na vsaj eno 
od zgoraj navedenih vprašanj in imate 
v sebi nekaj adrenalinskih čmrljčkov, 
potem je skrajni čas, da nekaj ukre-
nete!

V kar dese� h CŠOD domovih se 
lahko usedete v čoln. Z veslanjem po 
jezerih se ukvarjajo domovi Bohinj, 
Štrk, Kranjska Gora in Trilobit. Če ste 
bolj za primorske užitke, potem se 
oglasite v Breženki ali Burji. Mimogre-
de vas bodo poučili še o morskem 
življenju in solinah. Za spust po reki so 
primernejši manjši čolni, kanuji trosedi 
ali kajaki. Z njimi lahko plujete po reki 
Rak, Kolpi (dom Radenci), reki Rinži (dom 
Jurček), za pravi slovenski biser pa velja 
reka Soča in v istoimenskem domu 
vam ponujajo izlete po njeni gladini. 

Za varnost bo poskrbljeno, saj bo 
nad vami bdelo kar 37 učiteljev, veščih 
tega športa. Program veslanja je na-
ravnan tako, da se vsak učenec spozna 
z opremo in osnovnimi tehnikami. Za 
� ste, ki bi radi svoje veslaško znanje 
izbrusili do te mere, da se boste lahko 
samostojno spus� li po reki in si prislu-
žili stopnjo rumenega vesla, pa na domu 
Trilobit v prihodnjem poletju priprav-
ljamo tudi veslaški teden. 

Pa veliko veslaških užitkov! ;-)
Tina Rejc, 

učiteljica CŠOD

VEMO, DA SO DOSEŽKI IN DELAVNICE POMEMBNI. NISMO PA 

POZABILI, DA V ŠOLI V NARAVI VELIK VTIS NA OTROCIH PUSTIJO 

MALENKOSTI: PREKRASNA NARAVA, NOVI PRIJATELJI, DELO V 

SKUPINI, NOVE VEŠČINE, SAMOSTOJNOST, ZABAVA.

29Številka 1



KZS in MZL RKS Debeli rtič

nadaljujeta večletno 

sodelovanje

D
ebeli r� č leži na najbolj 
zahodnem delu slovenske 
obale – skrit v zelenju, 
odmaknjen od vsakdanjega 

vrveža in skrbi, se nahaja � k ob morju. 
Že dobrih 60 let slovi kot prvovrstno 
letno obmorsko klimatsko zdravilišče. 
Blagodejne učinke klime in morja 
vrsto let preizkušajo otroci in mlado-
stniki, v zadnjem času pa tudi športni 
navdušenci in vsi, ki si želijo ak� vnega 
oddiha v zeleni oazi miru in neokrnje-
ne narave, saj s privlačnim bazenom 
z ogrevano morsko vodo nudi obilico 
možnos�  za ak� vno preživljanje 
prostega časa. 

Strokovnjaki so enotnega mne-
nja, da je gibanje na prostem za 
otroke izredno pomemben dejavnik 
zdravega razvoja. S� k z naravo je 
blagodejen, gibanje na svežem zraku 
pa poskrbi za krepitev odpornos�  
organizma. Z izjemno blagodejno 
klimo in velikim zelenim parkom 
MZL RKS Debeli rtič nudi možnos�  
različnih ak� vnos�  na prostem za 
najmlajše – od posameznih igral do 
igrišč ter tematskih in čutnih po� , 
s katerimi otroci krepijo tako svoje 
fi zične sposobnos�  kot širijo svoje 
horizonte znanja. 

V zaščitenem mediteranskem parku, 
ki se razteza na dobrih 7 hektarih, se 
poleg sprehajalnih po� , opremljenih 
igral in igrišč nahaja tudi urejena trim 
steza, ki ponuja neomejene možnos�  
igre na prostem, s katerimi dobijo vsi 
družinski člani priložnost za različne 
gibalne ak� vnos� .

S tekanjem, skakanjem, plezanjem in 
kričanjem na prostem se tako otresemo 
napetos�  prenatrpanega vsakdanjika, 
kar privede do boljšega spanca, večje 
sproščenos�  in boljših medsebojnih od-
nosov. Z igro v naravi otrok krepi mišice 
in kos� , se nadiha svežega morskega 
zraka in tako izboljša splošno zdravje. 

Igra na prostem spodbuja razvoj otroko-
ve domišljije in ga vodi po po�  odkriva-
nja lastne samopodobe ter interesov. 

S pomočjo donacije Kajakaške zveze 
Slovenije otroci odkrivajo čare morja 
in raziskujejo morsko obalo še z druge 
perspek� ve: drsenje po gladini, občutek 
valovanja in velika modrina, gibanje, ki 
ga nadobudni otroci z nekaj zamahi po-
polnoma osvojijo, in odkrivanje narave 
jih prav prevzame. Z našimi izurjenimi 
vaditelji zaokrožijo po celem r� škem za-
livu – pri tem pa ne gre brez pedagoških 
vsebin: naučijo se pravilnih zavesljajev, s 
katerimi učinkovito vodijo svoj kajak.

Dragi otroci, vabim vas na 

športne tabore!

Vaš Zdravko ribica

Goran Beširevič, vodja reševalcev 
in vaditelj kajaka na Debelem rtiču: »V 
našem zdravilišču otroci z velikim nav-
dušenjem veslajo s kajaki. Naučimo jih 
pravilnega vstopanja v kajak, položaja 
v kajaku, prijema vesla in osnovnih 
zavesljajev ter ustreznega reagiranja 
v različnih situacijah. Lani se je pri nas 
s kajakom spoznalo preko � soč sto 
otrok. Med njimi so bili tako otroci z 
različnih letovanj kot tudi � s�  iz šol v 
naravi.«
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Dejavnost Elektro Ljubljana OVE d.o.o. je 
proizvodnja električne energije iz obnovljivih 
virov in storitve za trg.

Največ električne energije proizvedemo v malih hidroelektrarnah, pa tudi 
sončnih elektrarnah in kogeneracijskih napravah na lesno biomaso in ze-
meljski plin. 

Posebno pozornost namenjamo storitvam za trg. Ponujamo postavitev manj-
ših enot za soproizvodnjo toplotne in električne energije ter zamenjavo ob-
stoječih kotlov z novimi, ki imajo boljši izkoristek in za energent uporabljajo 
zemeljski plin oz. lesno biomaso. 

Izdelujemo energetske izkaznice. Naša ponudba obsega računski ali merjeni 
postopek izdelave energetske izkaznice, ogled stavbe ter predloge za izboljša-
nje energetske učinkovitosti stavbe. 

Izvajamo tudi vgradnjo toplotnih črpalk. Pri zamenjavi obstoječega sistema 
ogrevanja s toplotno črpalko zagotavljamo zmanjšanje stroškov ogrevanja za 
več kot polovico. Pri novogradnjah predvidimo tudi hlajenje prostorov s toplo-
tno črpalko. Pri adaptaciji stare zgradbe in posodobitvi ogrevanja določimo 
potrebno moč toplotne črpalke glede na preteklo porabo goriva. 

Vabimo vas, da nas obiščete na naši spletni strani: www.el-ove.si, kjer si 
lahko ogledate celoten nabor naših storitev. Svoja vprašanja nam lahko posre-
dujete na naš e-naslov: info@el-ove.si ali telefonsko številko: (01) 56 57 500. 
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali.

Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

MHE Sava Brod
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100 % povezani z energijo,
100 % vedno in posod.




