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*Naročniško razmerje s Paketom 2015 lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki, v akcijskem obdobju od 19. 11. 2014 do 31. 1. 2015. Vključene količine storitev za 
pogovore v vsa slovenska omrežja, pošiljanje SMS-/MMS-ov in paketni prenos podatkov ter mesečna naročnina paketa so razvidne iz tabele. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije 
v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročniku Paketa 2015 se v času gostovanja v državah EU-območja obračuna dejanska uporaba storitev 
po veljavnem ceniku izbranega operaterja, vendar ne več kot 2,90 EUR na dan. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do 23.59 istega dne po slovenskem časovnem pasu in namenjena 
običajni uporabi storitev. Nadaljnja uporaba prenosa podatkov vsebuje omejitev dnevne uporabe v višini 1 GB do 23.59 istega dne po slovenskem časovnem pasu. V primeru, da bo naročnik dosegel količino 1 GB, bo 
Telekom Slovenije naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost uporabe prenosa podatkov na 64 kB/s. Z naslednjim dnem se vzpostavi začetno stanje. Za obračun odhodnih klicev, ki so opravljeni iz omrežij 
držav EU-območja v države EU-območja in v Slovenijo, velja začetni 30-sekundni interval, ki mu sledi sekundni interval (30/1). Za ostale odhodne klice velja 60-sekundni interval (60/60). Klici na komercialne in premijske 
številke v tujini se zaračunavajo po ceni 6,10 EUR/minuto. Odhodni videoklici se zaračunavajo po enakih cenah kot odhodni govorni klici v tujini. Storitve, ki jih naročnik navedenega paketa opravi v tujini izven območja 
EU, se zaračunajo po Ceniku gostovanja v tujini. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i in uporaba mobilnih storitev v državah EU območja so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba 
storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije ali mobilnemu omrežju v državah EU območja, npr. namerna preobremenitev omrežja; onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom; 
uporaba storitve v komercialne namene; preprodaja storitve tretjim osebam; uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/ MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. niso dovoljeni. V primeru, 
da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve s takšnimi klici oz. sporočili SMS-/MMS. S sklenitvijo 
novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek 
v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. 
**Opcija Risanke in/ali opcija HBO GO ISP sta za naročnike izbranih paketov Mobitel (Paket 2015 in Neomejeni C), paketov Mobilnega Interneta (XS, S, M, L in XL), Interneta Itak in naročnike Brezžičnega interneta, ki 
opcijo naročijo do 31. 1. 2015, brezplačni do 28. 2. 2015. Opcijo Risanke je mogoče spremljati na vseh napravah prek TViN-a, HBO GO ISP pa prek aplikacije HBO GO. Po 28. 2. 2015 se začne zaračunavati mesečna 
naročnina izbrane opcije po veljavnem ceniku (HBO GO ISP 7,95 EUR na mesec in opcija Risanke 2,95 EUR na mesec). Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, 
Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.Te
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2395 ¤*

Paket 2015 vam prinaša tudi brezskrbno  
mobilno komunikacijo v državah EU, kjer plačate  
po porabi oz. največ 2,90 € na dan.* Zraven pa si  
lahko izberete še brezplačen ogled risank ali  
vsebin HBO GO vse do konca februarja 2015.**  
Do najljubših vsebin lahko dostopate vedno 
in povsod preko mobitela, tablice ali računalnika.

Želje, ki jih je vredno uresničiti.  
www.telekom.si

TUDI ZA 
POSLOVNE 
UPORABNIKE
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Revijo sofinancira FSO.

MOREBITNE PRIPOMBE, POBUDE, 
DOPISE, ČLANKE, REPORTAŽE ALI 
KAR KOLI V ZVEZI Z NAŠIM  
ŠPORTOM, POŠILJAJTE NA 
KAJAK.ZVEZA@SIOL.NET 
VESELI JIH BOMO! 

Revijo Kajak & kanu izdaja 
Kajakaška zveza Slovenije, 
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel: 01 431 51 55 
01 239 66 10 
01 239 66 11 
fax: 01 239 66 12 
e–pošta: kajak.zveza@siol.net 

Revijo urejata: 
Borut Perko, Nina Jelenc 

Fotografije: 
Arhiv KZS, Nina Jelenc, Jakob Marušič, Milena Hočevar, 
Gregor Zadravec, BOBO, arhiv Dela, arhiv Nejca 
Žnidarčiča, arhiv Blaža Cofa in Simona Hočevarja, Nika 
Urankar, Anton Urankar, arhiv Anžeta Urankarja, Srečko 
Masle, arhiv Špele Ponomarenko Janić, Sportscene

Tehnična ureditev: Camera d.o.o.

Tisk: Grafika Soča d.o.o.

 Borut Perko

Tudi brez Bojana 
še naprej uspešni

Ko sem premišljeval in tuhtal, kaj naj to pot napišem v uvodnik k zadnji 
letošnji številki revije Kajak&kanu, so mi po glavi rojile vse mogoče misli. 

Prav v vseh je bilo, navkljub ponovni odlični sezoni naših deklet in fantov v 
vseh starostnih kategorijah in na vseh mogočih tekmovanjih – tudi najvišjega 
svetovnega formata, prisotno ime Bojana Žmavca, na začetku letošnjega 
poletja se je za vedno poslovil od nas. Svež je še spomin nanj in prav nič 
manj ni bolečine ob dejstvu, da ga že skoraj pol leta ni več. In da ga bomo še 
kako pogrešali. Vsi. Kajti Bojan je bil v kajaku prisoten povsod. Generacije in 
generacije fantov in deklet, zdaj že dolgo izven tekmovalnega športa, so mu 
lahko hvaležne za marsikaj. Eni za pomoč pri zaposlitvi, drugi okoli iskanja 
sponzorjev, tretji za tisoč malenkosti, pomoči in prijateljske roke, ki jim jo je bil 
vedno pripravljen ponuditi.
Potem sem odprl našo in vašo lansko revijo, prav tako zadnjo v letu. Tam sem 
imel zadnji intervju z Bojanom. Ponovno sem ga prebral.
»Še večji poudarek bomo dali strokovnemu delu v klubih. Prav tako bomo 
morali pogledati, kaj več se da narediti na komercialnem področju, spet pred-
vsem v klubskih centrih. V to bo potrebno vložiti maksimalne napore. Prepričan 
sem, da so tu še rezerve in da je to tržna niša. Morda majhna, a vendarle. 
Kar zadeva strokovno delo, seveda ni dvoma, da je reprezentanca samo vrh 
piramide. Vsi, z mano vred, prepogosto pozabljamo, da je bistvo delo v klu-
bih. Nenehno moramo skrbeti za mlade in njihov priliv v starejše tekmovalne 
kategorije.« Tako je razmišljal Bojan in zanesljivo okroglo leto kasneje, če bi 
bil še med nami, ne bi razmišljal nič drugače.
Nekdanji predsednik je vedel, kaj pomeni kontinuiteta dobrega dela z mladi-
mi, kaj pomenijo dobri in strokovni trenerji za delo z mladimi in veseli me, da 
tudi nov predsednik Andrej Ribič, ki ga je kajakaška srenja dobila na svoje 
čelo konec septembra, v marsičem razmišlja podobno kot Bojan Žmavc.
Toda veseli tudi, da ima Andrej Ribič kljub temu, da je v kajakaškem športu 
svež in določenih stvari ne pozna v detajle, kar odkrito priznava sam, svojo 
vizijo in ve, kaj bo potrebno storiti, da bo kajakaška ladja mirno plula 
naprej. Seveda tudi z nekaterimi novimi prijemi, z delitvijo obveznosti, večjo 
finančno disciplino. Treba je vedeti, da novi predsednik vendarle prihaja iz 
gospodarske dejavnosti, kjer so finančna preglednost ter red in disciplina 
osnova delovanja. Pravi tudi, da ni pristaš tega, da ima samo eden vse v 
rokah, odgovornosti in obveznosti je treba porazdeliti, četudi želi biti kot 
prvi med enakimi obveščen in informiran o vsem. Tudi zato, da lahko posre-
duje, morebiti kaj spremeni.
Andrej Ribič je človek iz športa, ima ga rad, o tem ni nobenega dvoma, 
hitro se bo znašel, o tem sem prepričan. Je tudi iskren in odločen. Četudi 
funkcionarskih izkušenj nima, še zlasti v kajakaškem športu ne, mu absolutno 
gre zaupati in verjeti. Kajpak je tudi na vseh v 
kajakaški srenji, tekmovalcih, trenerjih, funkci-
onarjih, da ga sprejmejo odprtih rok in z 
dobrimi željami, da so do njega pošteni 
in iskreni. Tako bo tudi leto, ki je pred 
nami, uspešno v vseh pogledih, mi pa 
zadovoljni. Pa četudi brez našega 
Bojana Žmavca, ki ga ne 
bomo nikdar pozabili.

*Naročniško razmerje s Paketom 2015 lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki, v akcijskem obdobju od 19. 11. 2014 do 31. 1. 2015. Vključene količine storitev za 
pogovore v vsa slovenska omrežja, pošiljanje SMS-/MMS-ov in paketni prenos podatkov ter mesečna naročnina paketa so razvidne iz tabele. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije 
v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročniku Paketa 2015 se v času gostovanja v državah EU-območja obračuna dejanska uporaba storitev 
po veljavnem ceniku izbranega operaterja, vendar ne več kot 2,90 EUR na dan. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do 23.59 istega dne po slovenskem časovnem pasu in namenjena 
običajni uporabi storitev. Nadaljnja uporaba prenosa podatkov vsebuje omejitev dnevne uporabe v višini 1 GB do 23.59 istega dne po slovenskem časovnem pasu. V primeru, da bo naročnik dosegel količino 1 GB, bo 
Telekom Slovenije naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost uporabe prenosa podatkov na 64 kB/s. Z naslednjim dnem se vzpostavi začetno stanje. Za obračun odhodnih klicev, ki so opravljeni iz omrežij 
držav EU-območja v države EU-območja in v Slovenijo, velja začetni 30-sekundni interval, ki mu sledi sekundni interval (30/1). Za ostale odhodne klice velja 60-sekundni interval (60/60). Klici na komercialne in premijske 
številke v tujini se zaračunavajo po ceni 6,10 EUR/minuto. Odhodni videoklici se zaračunavajo po enakih cenah kot odhodni govorni klici v tujini. Storitve, ki jih naročnik navedenega paketa opravi v tujini izven območja 
EU, se zaračunajo po Ceniku gostovanja v tujini. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i in uporaba mobilnih storitev v državah EU območja so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba 
storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije ali mobilnemu omrežju v državah EU območja, npr. namerna preobremenitev omrežja; onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom; 
uporaba storitve v komercialne namene; preprodaja storitve tretjim osebam; uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/ MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. niso dovoljeni. V primeru, 
da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve s takšnimi klici oz. sporočili SMS-/MMS. S sklenitvijo 
novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek 
v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. 
**Opcija Risanke in/ali opcija HBO GO ISP sta za naročnike izbranih paketov Mobitel (Paket 2015 in Neomejeni C), paketov Mobilnega Interneta (XS, S, M, L in XL), Interneta Itak in naročnike Brezžičnega interneta, ki 
opcijo naročijo do 31. 1. 2015, brezplačni do 28. 2. 2015. Opcijo Risanke je mogoče spremljati na vseh napravah prek TViN-a, HBO GO ISP pa prek aplikacije HBO GO. Po 28. 2. 2015 se začne zaračunavati mesečna 
naročnina izbrane opcije po veljavnem ceniku (HBO GO ISP 7,95 EUR na mesec in opcija Risanke 2,95 EUR na mesec). Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, 
Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.Te

le
ko

m
 S

lo
ve

ni
je

, d
.d

., 
Lj

ub
lja

na

IZBERITE  
PRAZNIČNI  
PAKET 2015 

Minute v vsa 
SLO omrežja
Sporočila 
SMS/MMS
Prenos 
podatkov

Mesečna 
naročnina

NEOMEJENO
NEOMEJENO
2015 MB

2395 ¤*

Paket 2015 vam prinaša tudi brezskrbno  
mobilno komunikacijo v državah EU, kjer plačate  
po porabi oz. največ 2,90 € na dan.* Zraven pa si  
lahko izberete še brezplačen ogled risank ali  
vsebin HBO GO vse do konca februarja 2015.**  
Do najljubših vsebin lahko dostopate vedno 
in povsod preko mobitela, tablice ali računalnika.

Želje, ki jih je vredno uresničiti.  
www.telekom.si

TUDI ZA 
POSLOVNE 
UPORABNIKE
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Bojan Žmavc se je rodil 4. avgusta 1961 v Ljubljani. V začetku osnovne šole se je z družino 
iz Bičevja preselil na Galjevico, kjer je bil le nekaj korakov stran od Ljubljanice in kjer se je 
pri enajstih letih prvič srečal s kanujem. Od takrat naprej je ostal povezan s tem športom, ki 
je zaznamoval njegovo življenjsko zgodbo. 

V SPOMIN NA BOJANA ŽMAVCA

Iz več razlogov je zgodaj končal tekmovalno kariero, vendar vseskozi 
ostal športno aktiven. S kolegi je na Koleziji in Krimu odigral marsi-

katero partijo košarke, kjer je bil mojster meta z razdalje. Zanimal pa 
ga ni le šport. Polnega energije ga je že med študijem in takoj po njem 
zaneslo na več drugih področij. Bil je navdušen poslušalec rock glasbe 
in zbiratelj plošč, inštruktor vožnje (tudi mene je pripeljal do vozniške-
ga izpita), statist v gledališču, vaditelj kajakaštva in še kaj.  
Tudi profesionalno ga je, diplomiranega pravnika, njegov nemirni duh 
vodil na različna področja. Med drugim je bil prvi direktor marketinga 
OKS, najdlje pa je ostal na Ministrstvu za obrambo RS, kjer je bil sko-
raj deset let generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje. Vrsto let je bil tudi namestnik poveljnika Civilne zaščite 
Republike Slovenije.
Večina je Bojana poznala predvsem kot športnega navdušenca. V svo-
jem spominu, ki je bil izreden, je hranil cele postave reprezentančnih 
selekcij in rezultatov z velikih tekmovanj. V obdobju od 1987 do 1993 
je z našo generacijo spustašev in slalomistov prekrižaril svet ter organi-
zacijsko pomagal v našem najboljšem tekmovalnem obdobju. Vrhunski 
šport je tako poznal z resnične baze. Pri vseh mojih najboljših rezultatih 
je bil poleg tudi Bojan. Na teh potovanjih se je rodilo mnogo zgodb, 
ki jih je znal kasneje povedati na njemu značilen – zabaven – način. 
Tudi tisto, kako je med vožnjo, ki je Andražu Vehovarju na olimpijskih 
igrah v Atlanti prinesla srebrno kolajno, sedel na stranišču za tribuno.
Kot predsednik KZS med leti 1992 in 2002 ter med 2010 in 2014 
ter kot podpredsednik v obdobju od 2002 do 2010 je kreiral politiko 
kajakaškega športa v Sloveniji v njenem najuspešnejšem obdobju. Pod 

njegovim vodstvom je Kajakaška zveza Slovenije postala ena izmed 
najbolj prepoznavnih slovenskih športnih zvez. Zavedal se je, da brez 
marketinškega pristopa in pojavljanja v medijih nadaljnji razvoj kaja-
kaštva ne bo možen, zato je v ta področja usmerjal veliko energije, ob 
tem pa se vseskozi jezil nad marketinško bedo kajakaštva v mednaro-
dnem merilu. Sodelavce je vseskozi opozarjal, da je potrebno poskr-
beti za klube, saj bodo le ob dobrem delu v klubih, dobri rezultati na 
tekmovanjih ostali stalnica. Tako je v zadnjem obdobju kot predsednik 
vodil tudi Kajak kanu klub Ljubljana. Močno se je zavzemal za uredi-
tev statusa tekmovalcev, zato je bil izredno cenjen tudi med športniki, ki 
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jim je bil vedno pripravljen prisluhniti. Svoje organizacijske sposobnosti 
pa je pokazal tudi kot vodja velikih kajakaških prireditev. Kot vodja or-
ganizacijskega odbora svetovnega in evropskega prvenstva v slalomu 
v Tacnu, številnih tekem svetovnega pokala in drugih velikih kajakaških 
prireditev je postavil nove standarde v  izvedbi kajakaških tekmovanj, 
kar so cenili tudi kolegi v tujini. 
Zaradi svojega širokega pogleda na športno problematiko je bil ak-
tiven tudi v drugih organih upravljanja športa. Bil je član izvršnega 
odbora OKS, član odbora za vrhunski šport OKS, član sveta FSO, 
član koordinacije za zaposlovanje športnikov, sodeloval pa je še v vrsti 
drugih odborov. Za svoje delovanje na področju športa v MOL je pre-
jel tudi Nagrado Marjana Rožanca na področju športa.
Z njegovo prezgodnjo smrtjo je slovenski šport, še posebej pa kaja-
kaštvo, izgubilo človeka, ki je imel rad šport, cenil trud, ki ga tekmoval-
ci, strokovni delavci in prostovoljci usmerjajo v doseganje rezultatov in 
znal dodati energijo, ko je bilo za doseganje ciljev to potrebno. Žal 
mu je nazadnje energije zmanjkalo za boj z boleznijo. Vsi, ki smo ga 
poznali dolgo in z njim preživeli veliko lepih trenutkov, smo izgubili 
predvsem dobrega prijatelja. 

 Andrej Jelenc

Tacen ga je spremljal  
vse življenje

Ko sem junija letos za Slovenske novice pisal o Bojanu 
Žmavcu, karizmatičnem predsedniku Kajakaške zveze 

Slovenije, je bil Bojan že hudo bolan. Le člani družine, žena 
Vika ter sinovi Andraž, Grega in Jurij, brat Franci ter še nekaj 
sorodnikov in najbližjih prijateljev, večina iz športne srenje, 
s(m)o vedeli, da se bori za življenje. Tiste dni je bila v Tacnu 
na Savi tradicionalna tekma svetovnega pokala v slalomu 
na divjih vodah; Žmavc je bil na čelu organizatorjev dese-
tletja, bil je komandant parade, kot se reče, ta pa je bila 
prvič brez njega. Nekaj dni zatem so se kajakaši in drugi 
na ljubljanskih Žalah poslovili od njega, Bojan je tekmo z 
neozdravljivo boleznijo dokončno izgubil.
V kajakaški šport ga je pripeljal Aleš Vest – Ole, kajakaški 
guru. Ole se je od njega na ljubljanskih Žalah – kot govor-
nik – tudi poslovil. Bojanu je bilo veslanje na divjih vodah 
takoj všeč, kajaki in kanuji so bili njegova ljubezen na prvi 
pogled. Po krajši tekmovalni karieri se je posvetil delu v klu-
bu na Livadi oziroma Ljubljanici in pozneje na zvezi, eni od 
naših najuspešnejših in najtrofejnejših, kjer je bil dobesedno 
do svojega zadnjega dne spiritus movens ali če hočete alfa 
in omega.
Tacen ga je spremljal vse življenje. Z vso strastjo se je zav-
zemal za rešitev ter obnovo proge in bil boje za priznanje 
tega objekta kot nacionalno pomembnega športnega cen-
tra. Zavzemal se je za izgradnjo nove, ki bi nas približala 
kajakaško najrazvitejšim državam. In seveda za izgradnjo 
sodobnega centra, ki bi bil namenjen tako tekmovalcem, od 
najmlajših do vrhunskih, kot rekreativcem na vodi, obisko-
valcem tekem pod Šmarno goro pa bi nudil vse udobje in 
obilo športnih užitkov. Da bi vse to – po izkušnjah podobnih 
centrov v tujini – imelo tudi komercialne učinke, mu je bilo 
popolnoma jasno. Žal je bil na tem področju bodisi zaradi 
nerazumevanja in pomanjkanja vizije nekaterih bodisi za-
radi nešteto birokratskih zaprek, na katere je naletel, manj 
uspešen, njegovo vizionarstvo je s prerano smrtjo ostalo ne-
kakšen torzo.

Borut Perko
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Kajakaška zveza Slovenije je Andreja Ribiča, sicer predsednika uprave Elektra Ljubljana, 
potrdila na to funkcijo na volilni skupščini konec letošnjega septembra, in sicer za obdob-
je od leta 2014 do leta 2018. Ribič je zamenjal dolgoletnega predsednika KZS Bojana 
Žmavca, ki je junija letos po dolgotrajni bolezni za vedno zapustil kajakaško srenjo. 
Podpredsednik zveze bo tudi v novem mandatu Branko Brezigar. 

Andrej Ribič, novi predsednik 
Kajakaške zveze Slovenije

Andrej Ribič, ker vas širša kaja-
kaška javnost ne pozna, vsaj 
dobro ne, bi vas prosil, če se lahko 
predstavite in poveste kaj o sebi.
Doma sem iz Krškega, tam sem preživel 
otroštvo in tudi začel s športom. Mama je 
bila zaposlena v papirnici, ta je imela olim-
pijski bazen z ogrevano vodo in popolno-
ma normalno je bilo, da sem od zgodnje 
pomladi do pozne jeseni na bazenu visel 
cele dneve. Ona je šla zjutraj v službo, jaz 
pa z njo in na bazen. Splaval sem že pri 

štirih letih, kasneje pa tudi treniral plavanje. 
Celulozar je bil moj klub. Ker sem vsako leto 
hodil tudi na morje, južnodalmatinski otok 
Šipan je bil desetletja moj poletni dom, sem 
se tam pričel še potapljati, kar počnem še 
vedno in sem tudi potapljaški inštruktor. Prav 
tako sem imel že pri osemnajstih lastno jadr-
nico in tako tudi jadram. Kasneje v Ljubljani 
sem treniral celo atletiko, tekel sem. Moram 
pa vas nekoliko popraviti, kljub vsemu sem 
nenehno tudi po malem veslal, seveda pa 
zgolj ljubiteljsko in rekreativno.

Torej ste bili in ste še vedno v narav-
nem elementu, ki je skupen kaja-
kaštvu na divjih in mirnih vodah 
– vodi. Kako ste pravzaprav zašli 
v kajakaški šport, mislim po funk-
cionarski plati, predvidevam, da se 
je spet začelo v povezavi z vodo, v 
Tacnu na Savi je tudi majhna elek-
trarna, ki je v lasti Elektra Ljubljana? 
Pa vsako leto je čisto blizu proga in 
tekme na njej, kajakaše imate tako 
rekoč pred nosom.
Imate prav, dobesedno pred nosom jih 
imam. Z Bojanom Žmavcem sva se spozna-
la že pred mnogo leti, sodelovala sva, po-
magala sva eden drugemu, tako in drugače, 
in zato ni čudno, da je Bojan prišel na idejo, 
da bi ga jaz zamenjal kot predsednik, ko bo 
on izpregel. Seveda si nisva mislila, da se 
bo to zgodilo tako kmalu, predvsem pa na 
tako krut način in dokončno. Bojana je bole-
zen prehitela.

Naslediti Bojana Žmavca bo težko, 
pri tem ne mislim toliko na to, da 
ste zdaj na čelu vi in ne Žmavc. Saj 
poznate tisti o (pre)velikih čevljih 
...? Torej, ne mislim tako. Bojan 
je že nekaj časa razmišljal, da bi 
zaradi zdravstvenih težav nekoliko 
izpregel, kot predsednik se je mislil 
umakniti, ne pa tudi oditi iz kajaka-
škega športa.
Res je, kar je velika škoda, zelo ga že in 
ga še bomo pogrešali. Bojan Žmavc je za 
kajak glede na dolgoletno vpetost vanj ne-
pogrešljiv in jaz ga ne morem zamenjati. 
Prav gotovo me čaka težko delo, tudi zato 
bi mi njegova pomoč, vsaj zdaj na začetku, 
prišla še kako prav. Seveda pa se bom po 
svojih najboljših močeh trudil, da bodo za-
deve potekale čim boljše. Žmavca in način 
dela, kot ga je imel, se ne da nadomestiti, 
kajakaški šport je poznal v nulo, tudi po 
strokovni plati, saj je bil sam nekoč kajakaš. 
Njegovo delo bodo morali prevzeti nekateri 
drugi, morali se bomo znajti. Škoda, da ni-
sem prišel med kajakaše pred dvema, tremi 
leti, potem bi bilo zdaj lažje za vse. Zveza 
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ne sme biti odvisna samo od enega človeka, 
vzpostaviti pa se mora tudi takšna kultura 
delovanja, da ne bo prihajalo do prepirov, 
očitkov, zapiranj. Finance morajo biti tran-
sparentne, apetiti ne smejo biti večji od fi-
nančnih sposobnosti. Prav tako se zveza ne 
sme zadolževati.

Vsakoletna tekma v svetovnem 
pokalu v Tacnu je veliko finanč-
no breme, ve se, da so stroški 
organizacije tridnevne tekme okoli 
100.000 evrov. Toda brez nje bo 
kajak, če drugega ne, medijsko 
še manj prisoten, kar ni dobro, 
Tacen je pomemben tudi zaradi 
naše vloge v mednarodnih kaja-
kaških krogih, znotraj ICF. Pa tudi 
sponzorji se morajo nekje videti, 
nekaj jim je, vsaj skozi vsakoletni 
TV prenos in tekmo samo, ki je ven-
darle tudi velik družabni dogodek, 
treba dati.
Za mene Tacen ni samo problem kajaka-
ške zveze, pač pa problem slovenskega 
športa nasploh. Moral bi biti slovenski kul-
turno-športni spomenik, tako kot npr. Pla-

nica. Mislim pa, da bomo morali kajakaši 
okoli promocije Tacna storiti več kot smo 
doslej. Istočasno pa del kajakaške srenje 
ne sme imeti občutka, da jim Tacen nekaj 
jemlje. Bo pa tudi pri vsakoletni tekmi sve-
tovnega pokala potrebna večja finančna 
preglednost.

Ko sva že pri Tacnu, zdaj ste z pro-
blemom denacionalizacije oz. lastni-
štva kajakaške proge, natančneje 
zemljišč ob njej, pa seveda vaše 
elektrarne tangirani po dveh stra-

neh. Kako torej kaže v sporu z dru-
žino Česenj, ki zahteva marsikaj? 
Se zadeva premika?
‘Zamočila’ je država, zadeva bi bila lahko 
že zdavnaj rešena. Tudi pri lastniški zgodbi 
Tacna kajakaška zveza ni kriva nič, na žalost 
pa tudi storiti ne more veliko. Kljub vsemu pa 
sem optimist in prepričan, da bo zadeva na 
sodišču prej ali slej rešena v dobro Elektra 
Ljubljana in s tem tudi Kajakaške zveze Slo-
venije oz. kajakaškega centra Tacen. Potem 
bomo lahko pristopili k ureditvi Tacna, o 
čemer sva se prav z Bojanom Žmavcem v 
zadnjih letih neštetokrat pogovarjala.

Ne vem, koliko poznate razmere 
v drugih športnih zvezah, kljub 
vsemu je KZS, o tem sem prepri-
čan, med boljše organiziranimi in 
vodenimi pri nas. Ste to v teh nekaj 
mesecih, kar ste predsednik ugoto-
vili tudi sami?
Strinjam se s tem. Velika zasluga za to gre 
tudi direktorju reprezentanc Andreju Jelen-
cu, primorskemu kajakaškemu zanesenjaku 
Branku Brezigarju in še marsikomu, naj mi 
ne zamerijo tisti, ki jih ne bom omenil. V Ce-

lju npr. odlično delajo predvsem po zaslugi 
kajakaškega entuziasta Dušana Konde itd. 
Imamo tudi odlične trenerje, ki so vsi po vrsti 
nekdanji vrhunski kajakaši, trenerji so naše 
veliko bogastvo. Včasih imam občutek, da 
vsi skupaj res delajo čudeže. Tudi po rezul-
tatih je kajak med slovenskimi individualnimi 
športi čisto pri vrhu. Malo jih je, po številu 
osvojenih odličij pa nihče, ki se lahko po-
hvalijo s takimi rezultati, v vseh starostnih 
kategorijah in na največjih mednarodnih tek-
mah, kot so olimpijske igre ter zlasti svetovna 
in evropska prvenstva.

Morava se dotakniti še ene teme. 
KZS je za novega predsednika 
Olimpijskega komiteja Slovenije 
predlagala Andraža Vehovarja. 
Kako vi gledate na to? Pravzaprav 
vas je ta kandidatura doletela takoj 
ob prihodu na čelo zveze.
Tako Andražu kot vsem drugim na čelu na-
šega športa sem povedal, da bi se moral po 
mojem že zdavnaj, idealno bi bilo po kon-
čani karieri vrhunskega kajakaša, najmanj 
pa zdaj, vključiti v delo Kajakaške zveze 
Slovenije. To bi bilo potrebno še toliko bolj, 
ker ni več Bojana Žmavca. Ali se bo to zgo-
dilo ali ne, pa ne vem. Nisem prepričan. 
Zveza ga je pač predlagala, jaz pa sem 
upošteval mnenje večine. Kar zadeva samo 
kandidaturo pa ne želim špekulirati, kdo bo 
novi predsednik OKS.

 Borut Perko
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Po rezultatsko uspešni sezoni 2014 so bila pričakovanja 
pred vrhuncem, svetovnim članskim prvenstvom v Deep 
Creeku, razumljivo visoka. K temu je pripomogla še dobra 
statistika slovenskih nastopov na ameriški celini – na sve-
tovnem prvenstvu leta 1989 na bližnjem Savage Riverju 
so slalomisti namreč osvojili tri kolajne, svoje so dodali še 
spustaši, leta 1996 je na OI v Atlanti Andraž Vehovar osvo-
jil srebro, na mladinskih prvenstvih, ki so potekala v ZDA, 
pa so mladi slalomisti priveslali še šest kolajn. Tokratna 
ekipa je izenačila dosežek tiste iz leta 1989, saj sta Luka 
Božič in Sašo Taljat postala prvaka, Benjamin Savšek je bil 
drugi, kanuisti Anže Berčič, Savšek in Božič pa so bili tretji. 

Ameriški zrak Slovencem 
dobro dene

Prvenstvo bi lahko opisali s sicer iztroše-
no, a še kako resnično trditvijo »slab za-

četek, dober konec«. Ekipo je na poti proti 
Washingtonu čakalo kar nekaj preizkušenj 
za živce. Po številnih težavah na poti in ne-
predvidenem postanku v Philadelphii pred 
pristankom v Washingtonu, jih je na letali-
škem terminalu čakalo še dodatno presene-

čenje. Dvojec Luke Božiča in Saša Taljata ter 
avtomobilski prtljažniki so ostali v Münchnu! 
Reprezentanca, ki je na prizorišče prispela 
več kot dva tedna pred prvim startom, saj ni 
izkoristila julijskega termina za trening, je po 
uvodnih nekoliko majavih treningih počasi 
vzljubila progo, predvsem pa okolico. Oko-
lica prizorišča je bila res čudovita, umetna 

proga z videzom naravne na vrhu smučišča 
pa je dodala še poseben čar. Sprehod ali 
tek po bližnji okolici je postregel s svežim 
zrakom in pogledom na številne živali, ki so 
uživale v divjini. Druženje v hišah ob igri bi-
ljarda ali namakanju v džakuziju je prineslo 
prav posebno vzdušje, ki se je nato pokaza-
lo tudi pri nastopih. 



9

Zadnji dan prvenstva sta Luka Božič in Sašo 
Taljat namreč poskrbela za enega največjih 
uspehov slovenskega športa, saj sta se na 
zahtevni progi zavihtela povsem na vrh. »Po-
kazala sva najboljšo vožnjo letos. Lepo sva 
peljala in napadala proti cilju, kar je glavno 
in ključ do dobre vožnje. Vse upe smo po-
lagali v to svetovno prvenstvo, ki v kajaku 
največ šteje,« je povedal Luka Božič. Nav-
dušen je bil tudi Sašo Taljat: »Vse je bilo čis-
to, odpeljala sva brez večjih težav in mislim, 
da sva zasluženo zmagala. Po polfinalu sva 
imela dovolj časa za razmislek. Start so pre-
stavili za eno uro, tako da smo res preteh-
tali vse variante na 19. vratih. Odlično smo 
se odločili, saj nam je to prineslo zmago.« 
Varovanca Dejana Testena sta priveslala do 
četrte posamične zlate kolajne s svetovnih 
prvenstev za slovenske slalomiste, sicer pa 
tretje v samostojni Sloveniji. Posamičnega 

zlata so se veselili še Peter Kauzer (v sezo-
nah 2009 in 2011) ter Borut Justin in Alenka 
Bernot v konkurenci mešanih dvojcev (leta 
1963). Sicer je bila to že 31. kolajna slo-
venskih slalomistov v zgodovini svetovnih 
prvenstev.
Le dan prej je po zlatu dišalo tudi v konkuren-
ci kanuistov, kjer se je prvo mesto Benjaminu 
Savšku izmuznilo za las, po pritožbi ameri-
ške ekipe, ki je do zlata pripeljala Fabiana 
Lefevra. »Ni slabo biti drugi, čeprav seveda 
imam nekaj grenkega priokusa. Vesel sem, 
da mi je uspela lepa vožnja brez kazenskih 
sekund in da mi je to uspelo tukaj v ZDA, na 
to prvenstvo bom imel res lep spomin. Proga 
mi sicer ni najbolj pri srcu, ker je zelo težka, 
a sem res vesel uspeha,« je dejal Savšek, ki 
je tako lanskemu bronu dodal še srebro. V 
finalu je veslal tudi Luka Božič, ki je bil osmi, 
Anže Berčič pa je tekmovanje končal na 35. 

mestu. Uspešne nastope si je ogledal tudi 
slovenski veleposlanik v ZDA nj. eksc. dr. 
Božo Cerar, ki je bil nad videnim v umetnem 
kanalu ob smučarsko-rekreacijskem središču 
Wisp navdušen.
Kmalu po posamičnem kanuističnem slavju 
so sledile še ekipne vožnje, kjer so Savšek, 
Božič in Berčič znova dokazali, da sodijo 
med najboljše tekmovalce v tej kategoriji. 
Pred končnim razpletom so sodniki sicer pos-
krbeli za nekaj sivih las, saj so imeli Slovenci 
v cilju osem kazenskih sekund, po uspešnem 
protestu pa so jim en dotik odbili, tako da so 
s šestega mesta napredovali na tretje. Tudi 
kajakaši Martin Albreht, Simon Brus in Janoš 
Peterlin so dolgo čakali na končno razvrsti-
tev, kjer so nato s sedmega napredovali na 
šesto mesto. 
Z ekipnim nastopom so razveselile tudi ka-
jakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda 
Novak, ki so bile blizu ponovitvi lanskoletne-
ga uspeha iz Prage, ko so bile tretje. Tokrat 
jim je do kolajne zmanjkalo vsega 37 stotink 
sekunde. Precej manj so bile zadovoljne v 
posamični konkurenci, kjer je bila Eva Terčelj 
18., Uršo Kragelj 28., Ajda Novak pa 41. 
Podobna usoda je doletela tudi kajakaše. 
Po dobrih nastopih v kvalifikacijah so bila 
pričakovanja precej višja od končnega izku-
pička v kategoriji, kjer so za trojno zmago 
poskrbeli Francozi. Najboljši rezultat je pri-
veslal Janoš Peterlin, ki je bil 24., Simon Brus 
je bil 32., Martin Albreht pa 37.

Več si lahko preberete v razširjeni  

spletni izdaji revije Kajak&kanu.
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Brez kančka dvoma je bila sezona 2014 doslej najuspešnejša v karieri Saše Taljata in Luke 
Božiča, čeprav sta v preteklosti nanizala že vrsto odličnih rezultatov, od bronaste kolajne 
na slalomskem svetovnem prvenstvu, treh naslovov svetovnih prvakov v spustu, pa do sto-
pničk na tekmah svetovnega pokala in v skupni razvrstitvi te serije. V iztekajočem se letu 
sta zmagoviti pohod začela s kolajno na EP, nadaljevala s kompletom kolajn na tekmah 
svetovnega pokala, zaključila pa z zgodovinsko zlato kolajno na SP v ZDA – prvo zlato 
za slovenske dvojce. 

Recept za uspeh – narava, 
kuhanje, pospravljanje in biljard!

Luka Božič in Sašo Taljat po naslovu svetovnih prvakov

Od osvojitve naslova je minilo že 
nekaj časa. Sedaj se verjetno že 
dobro zavedata, kaj vama je uspe-
lo?
Luka: Zavedal sem se takoj, ko sem se vrnil 
v Slovenijo. Na dopustu v ZDA sem vse 
skupaj nekoliko pozabil oziroma odmislil, 
tako da sem si odpočil glavo in telo od cele 
sezone, ki je bila zame predvsem psihično 
izčrpljujoča. Iz poolimpijske sezone, ko sem 
prvič nastopal v dveh disciplinah, smo se ne-
kaj naučili, tako da moram reči, da je bila ta 
sezona veliko boljša, predvsem v smislu, da 
sem se ves čas počutil močnega in da sem 
skozi celo sezono užival.

Sokrajani so vama pripravili bučen 
sprejem. Kaj takšna podpora pome-
ni tekmovalcu?
Sašo: Domača podpora pomeni največ, saj 
so to ljudje, ki jih vsakodnevno srečuješ in se 
v njihovi družbi dobro počutiš. Vesel sem, da 
tako veliko število sokrajanov spremlja in na-
vija za nas in da lahko en tak uspeh spravi 
na kup vse te ljudi, s katerimi se lahko skupaj 
poveselimo. 

Po prihodu sta imela kar nekaj 
medijskih obveznosti. 
Sašo: Največjemu medijskemu navalu sva 
se sicer izognila, ker sva ostala v Ameriki še 
na 14-dnevnih počitnicah, je bilo pa kljub 
temu kar nekaj medijskih obveznosti, kar pa 
je lepši del športa.

Vama je kaj še posebej ostalo v 
spominu s svetovnega prvenstva?
Luka: Kot sem povedal že v preteklih inter-
vjujih, sem mi je celotno prvenstvo vtisnilo 
v spomin, veliko bolj smo bili povezani kot 
ekipa, saj smo živeli v hišah, kjer se stalno 
srečuješ, kuhaš skupaj … Zelo všeč sta mi bili 
lokaciji proge in hiše, narava, kjer sem lahko 

KOVAČ USPEHOV
Velike zasluge za uspehe Luke Božiča in Saša Taljata gre pripisati njunemu 
trenerju Dejanu Testenu, ki je svetovna prvaka leta 2004 posedel v skupni 
čoln zaradi bojazni, da na mladinskem prvenstvu v Solkanu dve leti kasneje 
nihče izmed članov kluba z Mosta na Soči ne bi dobil priložnosti za nastop. 
Poteza se je izkazala za odlično, saj sta Luka in Sašo iz tekme v tekmo na-
predovala, vrstiti so se začeli uspehi. 

Finalni nastop na SP si doživljal zelo čustveno – je bilo zelo stresno?
Seveda mi ni bilo vseeno. Ponavadi gledam finale v video sobi in tako je bilo tudi 
tokrat. Srečo imam, da je večkrat zraven fizioterapevt Urban Jarc, ki mi zelo olajša 
čakanje na finale, predvsem pa tudi samo spremljanje finala. Pa še po uspehu se 
zna veseliti z nami!

Kako ste načrtovali strategijo, ki je prinesla odločilno prednost pred 
tekmeci?
Odločalo je vse, od priprave, pristopa do tekme, vzdušja v ekipi do realizacije. 
Težko rečem, kateri dejavnik je bil odločilen. Tekme smo se lotili kot vseh do sedaj, 
saj imamo izdelan protokol oziroma rutino. Zato lahko zelo mirno gradimo tekmo 
skozi kvalifikacije, polfinale in do finala. Sprememba je bila le ta, da so finale pre-
maknili za eno uro. Med tem časom smo si še enkrat šli pogledat težko kombinacijo 
17–18–19. Tega ponavadi ne počnemo.
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našel svoj mir ter na koncu tudi proga, ki je 
bila nekaj posebnega.

Bivanje v hišah, namesto v hotelu, 
je bila posebnost tega prvenstva. 
Je tudi ta domačnost pripomogla k 
večji sproščenosti in dobrim nasto-
pom?
Sašo: Glede na to, da sem bil prvič pred 
tekmo nastanjen na tak način in da smo pr-
venstvo zaključili na najboljši možen način, 
potem bi lahko rekli, da je ta način bivanja 
prav gotovo vplival na sproščenost in dobre 
nastope. Pripomoglo je tudi k temu, da smo 
se bolje organizirali, še posebej kar se tiče 
kuhanja in pospravljanja. Na ta način smo 
preživljali prosti čas. Poleg igranja biljarda, 
seveda. 

Prvenstvo je potekalo na doslej 
nepoznani progi, kjer za razliko 
od večine ekip julija niste opravili 
nobenega treninga. Kljub temu se je 
izkazalo, da več treninga na progi, 
še ni pomenilo boljšega rezultata. 
Kaj je po vajinem mnenju odločalo 
na tej progi?
Luka: Zaradi tega smo se tudi odločili, da 
pridemo na tekmo kar precej pred začetkom 
prvenstva. Prvi trening res ni prinesel dobrih 
občutkov in to vlije nekaj dvomov, ali se boš 
navadil na vodo. Ampak ni bilo treba veli-
ko, da si se navadil na progo. Pri meni je 
odločala predvsem priprava pred svetovnim 
prvenstvom, ki smo jo peljali nekoliko druga-

če kot v prejšnji sezoni. Izpustil sem tekmo 
svetovnega pokala, da sem se lahko doma 
v miru pripravil na SP. V Ameriko sem prišel 
željan dobrega rezultata, močan in spočit. 
To je bilo pri meni ključno. 
Sašo: Odločala je dobra fizična pripravlje-
nost, ker je bila proga za dvojce dolga kar 
120 sekund. Ponavadi so 10–15 sekund 
krajše. Pa tudi dobra psihična pripravljenost, 
kar pa je pomembno na vsaki tekmi, tukaj 
pa je bilo še bolj, ker je bil start prestavljen 
zaradi vremenskih razmer in si se v tem času 
moral znajti in zapolniti ta odvečni 'prosti' 
čas. 

V sezoni 2015 bo svetovno prven-
stvo v Londonu, kjer bodo delili tudi 
olimpijske kvote, na sporedu bodo 
EP, svetovni pokali … Kakšne cilje 
imata?
Sašo: Glavni cilj je osvojitev kvote za OI v 
Riu, tudi treningi bodo podrejeni tej tekmi, 
ravno tako kot so bili treningi letošnje leto 
podrejeni svetovnemu prvenstvu v Ameriki. 
Prav tako pa si želiva dobrih nastopov na 
svetovnih pokalih, saj si z dobrimi rezultati 
dviguješ samozavest, zato je precej lažje 
tekmovati in trenirati. 
Luka: Prav gotovo je prvi cilj naslednje leto 
spet svetovno prvenstvo, kjer, če pogledam 
pretekle sezone, s pridobitvijo olimpijske 
kvote ne bi smela imeti težav. Zavedam se, 
da bo v C2 letošnjo sezono težko preseči, 
ampak hkrati vem, da še imava rezerve, ki 
bi jih lahko predstavila v naslednji sezoni. 
V C1 pa še nisem na takšnem nivoju kot v 
C2, ampak vseeno vem, da sem na pravi 
poti. Iz sezone v sezono zelo hitro rastem, 
se izboljšujem, popravljam slabosti in to po-
kažem z rezultati, kakršnih v sezoni 2014 
nisem pričakoval.

 Nina Jelenc

Daljši intervju si lahko preberete v razširjeni 

spletni izdaji revije Kajak&kanu.



PO TREH 
DESETLETJIH 
VODILNO 
VLOGO PREVZEL 
VAROVANEC
Jože Vidmar je bil vse do lani 
na vrhu lestvice najbolj uspešnih 
slovenskih kanuistov. Bronasta 
kolajna iz leta 1983 je bila do 
prvenstva v Pragi namreč edina 
posamična kanuistična s članskih 
SP, letos pa ga je Benjamin pre-
segel.

Lani je Benjamin izenačil 
uspeh iz leta 1983, letos pa 
ga presegel. Verjetno ni lep-
šega, da je prvi, ki mu to 
uspe, tvoj varovanec?
Res je. Tega sem iskreno vesel, za 
Benija, za sebe in tudi za slovenski 
kanu na divjih vodah, ker pomeni, 
da je naša pot pravilno usmerjena.  

Je bilo težko spremljati final-
no vožnjo? Kaj vse trener raz-
mišlja medtem, ko tekmova-
lec slalomira med vratci?
Finalne vožnje so stresne, pred-
vsem zato, ker vem, da je Beni 
tekmovalec, ki je že vrsto let eden 
najhitrejših kanuistov na svetu. Vem, 
kaj in koliko zmore in da je lahko 
najboljši na svetu. Običajno stojim 
nekje na bregu, kjer vidim večino 
proge, sicer pa se s tekmovalcem 

pomikam proti cilju. Z njim 
v mislih vozim med vrati. 
Tisti, ki me dobro poznajo, 

vedo, kaj se dogaja v meni za 
vsakega mojega tekmoval-

ca posebej. 
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Benjamin Savšek je še drugo leto zapored navdušil z uvrstitvijo na svetovnem prvenstvu. 
Po lanskoletnem bronu je v ZDA priveslal do srebra in dosegel najboljši rezultat slovenskih 
kanuistov doslej. Da je bila torba ob vrnitvi domov še težja, je skupaj z Luko Božičem in 
Anžetom Berčičem poskrbel v ekipni vožnji, kjer so se zavihteli na tretje mesto. 

Motiv za zlato kolajno  
postal še večji

Benjamin Savšek na dveh zaporednih svetovnih prvenstvih do dveh posamičnih kolajn

Tri mesece po svetovnem prvenstvu 
si verjetno že strnil vtise iz Amerike. 
Kaj ti je najbolj ostalo v spominu?
Najbolj se spomnim trenutka, ko sem prive-
slal skozi cilj svoje finalne vožnje in na za-
slonu zagledal, da sem dosegel zelo dober 
čas in trenutno prvo mesto. Tisti trenutek sem 
bil zelo vesel, saj sem bil tudi zelo zadovo-
ljen s svojo vožnjo. Imel sem občutek, da bo 
dovolj za medaljo in tako sem se že potiho-
ma veselil svojega dosežka. Sicer je za me-
noj na startu čakalo še šest tekmovalcev, ki 
sem jih spremljal z odra za trenutno vodilne 
tekmovalce in po nastopu zadnjega tekmo-
valca sem bil presrečen, saj sem mislil, da 
sem svetovni prvak.

Takoj po tekmi so veliko prahu dvig-
nile sodniške odločitve, saj si moral 
kar dolgo čakati na uradne rezulta-
te. Kaj si v tem času razmišljal?
Seveda so že padale čestitke vseh, ki so 
z menoj v cilju čakali na prihod zadnjega 
tekmovalca. Tudi tuji mediji so me prosili za 
intervju, ko mi je na ušesa prišlo, da je ame-
riška ekipa vložila protest, ki ga morajo še 
razrešiti. Tisti trenutek sem se šele zavedal, 
da se prezgodaj veselim in slutil, da jim bo 
protest uspel. No, rekel sem si – tudi drugo 
mesto je velik, največji dosežek v moji dose-
danji karieri, vendar občutka, ko sem mislil, 
da sem svetovni prvak, nisem več imel. Se-

daj sem motiviran, da v karieri še enkrat do-
sežem prvo mesto in s svetovnega prvenstva 
domov prinesem še zlato medaljo. 

Ekipna tekma, kjer ste bili z Anžetom 
in Luko tretji, je sledila kmalu po 
posamični. Se je težko zbrati za nov 
nastop po tem, ko v posamični kon-
kurenci na SP osvojiš kolajno?
Bilo je precej težko, predvsem psihično, ker 
sem imel še testiranje za doping in razgla-
sitev. V zadnji uri pred startom sem se mo-
ral znova osredotočiti na to, da bi prikazali 
dobro moštveno vožnjo. Čim bolj sem se 
poskušal regenerirati, se fokusirati na progo 
in pripraviti, da bi ekipno vožnjo odpeljali s 
čim manj napakami. Sicer sem že v drugih 
vratih naredil napako in se udaril po glavi in 
si rekel, da si do cilja ne smem dovoliti nobe-
ne več. 



SLOVENIJA

NAJEM IN PRODAJA

PRIREDITVENI ŠOTORI

CATERING IN DEKORATIVNA OPREMA
PAGODE IN PAVILJONI

POROCNI IN VIP ŠOTORI
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Lani si izenačil dosežek svojega tre-
nerja, letos si ga izboljšal. Je tudi to, 
da presežeš trenerja, motivacija?
Da, vsekakor je bila to dobra motivacija, hkra-
ti pa tudi zelo težka naloga, saj njegovega 
uspeha s svetovnih prvenstev slovenski kanu-
isti nismo presegli kar 31 let. Zato me še toliko 
bolj veseli, da je svoje znanje in izkušnje dob-
ro prenesel name. Seveda pa zahvalo dolgu-
jem tudi vsem drugim, ki prispevajo k mojim 
uspehom in me podpirajo na športni poti.

Na prvenstvu si v finalu startal v 
prvi polovici. Ti je bilo zaradi tega 
kaj lažje?
Da, imel sem dobro startno pozicijo, ki sem 
jo dosegel po polfinalnem nastopu, vendar 
sem se na startu finala tudi zavedal, da bom 

moral za višjo uvrstitev odpeljati bolje. Tako 
sem se osredotočal na progo in na to, kje 
lahko še pridobim nekaj časa. Nisem se 
obremenjeval z nastopi drugih tekmovalcev. 
Vsekakor pa je bil prisoten tudi pritisk, ki mu 
tokrat nisem podlegel.

Je na svetovnem prvenstvu druga-
če kot na drugih tekmah, kar se 
tiče psihične priprave in misli, ki se 
ti podijo po glavi pred nastopom?
Da, misli na tekmovanjih, kot je svetovno pr-
venstvo, so bolj intenzivne, saj je tudi želja 
po uspehu večja. Vendar sem se jih s treningi 
psihične priprave in izkušnjami naučil veliko 
bolj nadzorovati. 

 Nina Jelenc

Daljši intervju si lahko preberete v razširjeni 

spletni izdaji revije Kajak&kanu.
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Rezultati, kakršne je dosegla slovenska 
spustaška reprezentanca na svetovnem 
prvenstvu v Italiji, pravzaprav niso nikakršno 
presenečenje, temveč stalnica. Pogledi na 
razpredelnice uspehov v preteklosti so naka-
zovali, da bi se letos zelo velika bera kolajn 
utegnila še povečati, pa čeprav je spustaška 
ekipa doživela manjšo pomladitev. Računica 
se je izšla, saj je svetovno člansko prvenstvo 
v Valtellini slovenskim spustašem prineslo 
šest novih kolajn. 

Slovenci znova krojili  
svetovni vrh

Organizatorjem svetovnega prvenstva 
jo je sicer zagodlo vreme, saj je nivo 

reke Adda precej narasel, zato so se odlo-
čili, da bodo start klasičnega spusta, s kate-
rim se je začelo prvenstvo, prestavili nekoli-
ko nižje. To je med najboljšimi in tehnično 
dobro podkovanimi tekmovalci povzročilo 
nekaj slabe volje, med njimi so bili tudi naši. 
Uvodni del prvenstva, ki je bil namenjen kla-
sičnemu spustu, se sicer ni izšel povsem po 
slovenskih željah. 

V posamičnih preizkušnjah klasičnega 
spusta sta najboljši rezultat dosegla Peter 
Žnidaršič in Luka Žganjar, ki sta bila peta, 
med najboljši deseterico, kot deveti, pa je 
preizkušnjo končal še Nejc Žnidarčič. Še 
posebej bo tekma v spominu ostala Blažu 
Cofu in Simonu Hočevarju, ki sta tekmo za-
čela zelo zavzeto, a jima je rezultat splaval 
po vodi že po minuti veslanja. Na progi sta 
namreč zadela v skalo, tako da se je čoln z 
velikansko luknjo kaj hitro začel spreminjati 

v podmornico. Na tekmi v klasičnem spustu 
so nastopili še trije kajakaši: Vid Debeljak je 
bil 21., Anže Urankar 26., Rok Markočič pa 
33. 
Krivulja se je začela obračati z ekipnimi tek-
mami v klasiki. Slovenska reprezentanca je 
presenetila s prevetrenimi posadkami v eki-
pni tekmi dvojcev in priveslala do bronaste 
kolajne. Poleg Luke Žganjarja in Petra Žni-
daršiča so veslali še Anže Urankar, ki se je v 
čolnu pridružil Simonu Hočevarju, Blaž Cof 



15

pa je veslal skupaj z Rokom Markočičem. 
Ekipa kanuistov (Cof, Hočevar in Žnidaršič) 
je bila šesta, mlada kajakaška naveza Mar-
kočič – Debeljak – Urankar pa osma. 
Pravi šov so Slovenci uprizorili v paradni di-
sciplini – sprintu, kjer so priveslali do petih 
kolajn. V ospredju so bili že po kvalifikaci-
jah, kjer je bil Nejc Žnidarčič prvi z dobro 
sekundo naskoka, Žnidaršič in Žganjar sta 
bila druga, Cof in Hočevar peta, prav tako 
peti je bil Vid Debeljak, Simon Hočevar je 
bil v kanuju četrti, Blaž Cof pa šesti. V finalu 
so se sicer karte nekoliko premešale, a to ni 
skazilo enkratnega vtisa naših sprinterjev. 
Kako bi tudi ga? 
Ljubljančana Peter Žnidaršič in Luka Žganjar 
sta na prestolu najboljših na svetu namreč 
nasledila Luko Božiča in Saša Taljata, ki sta 
bila zlata lani v Solkanu. »Cilj je bila kolajna 
in da bi popravila lansko uvrstitev iz Solka-
na. Voda je bila zelo divja, ostali pa so dela-
li napake. Vožnja ni bila idealna, ampak na 
koncu so se stotinke obrnile v najino korist,« 
je takoj po tekmi dejal novopečeni prvak 
Luka Žganjar. Pravo slovensko prevlado v tej 

disciplini sta potrdila še Blaž Cof in Simon 
Hočevar, ki sta tako še drugo leto zapored 
– tokrat z rezervnim čolnom – osvojila kolaj-
no srebrnega leska. 
Novo kolajno je v svojo bogato zbirko 
dodal tudi Nejc Žnidarčič, ki je zaostal le 
za Francozom Quentinom Bonnetainom. 
»Zmanjkalo mi je dvanajst stotink sekunde. 
Naredil sem precej veliko napako, zaradi 
katere sem se skoraj povsem ustavil in se 
moral znova pognati,« je povedal Žnidar-
čič. V finalu je veslal tudi Vid Debeljak, ki je 
bil 13., Anže Urankar je bil 24., Rok Marko-
čič pa 28. Tik pod zmagovalnim odrom je 
tekmovanje končal kanuist Simon Hočevar, 
ki je bil četrti, Blaž Cof je bil sedmi, Peter 
Žnidaršič pa 20. 
Spustaši so bili odlični tudi v sprinterskih eki-
pnih vožnjah. Kajakaši Nejc Žnidarčič, Vid 
Debeljak in Anže Urankar so postali svetov-
ni ekipni prvaki, ekipa kanuistov v postavi 
Blaž Cof, Simon Hočevar in Peter Žnidaršič, 
pa je prvenstvo končala na tretjem mestu. 
Ekipa dvojcev (Žnidarčič – Hočevar, Marko-
čič – Cof, Žnidaršič – Žganjar) je bila četrta.

Več si lahko preberete v razširjeni  

spletni izdaji revije Kajak&kanu.
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Tekmovalca ljubljanskega kluba Peter Žnidaršič in Luka Žganjar sta nase opozorila že v 
lanski sezoni, ko sta po kvalifikacijah svetovnega prvenstva v sprintu v Solkanu vodila, 
na koncu pa zasedla osmo mesto. Na istem prvenstvu sta osvojila kolajno v ekipni tekmi 
dvojcev, spustaško sezono pa končala še z zmago v skupnem seštevku svetovnega poka-
la. Kanuista, ki sta letos nastopila tudi na slalomskem EP na Dunaju in EP do 23 let, sta 
na spustaškem svetovnem prvenstvu v Valtellini priveslala do zlata in na vrhu zamenjala 
Luko Božiča in Saša Taljata. 

Naslov svetovnih prvakov 
zadržala v slovenskih rokah

Peter Žnidaršič in Luka Žganjar zasedla svetovni vrh

Na SP sta dosegla največji uspeh 
doslej – je bila zmaga presenečenje?
Peter: Na tekmo sva se odpravila z visoki-
mi pričakovanji. Že v kvalifikacijah nama je 
uspela dobra vožnja, v finalu pa takoj po vo-
žnji nisva natančno vedela, kam sva se uvr-
stila, tako da je bilo na koncu presenečenje.

Kaj je bilo odločilno v finalni vožnji, 
da sta zmagala?
Peter: Najbolj odločilen je bil drugi del vo-
žnje, od glavnega padca naprej, kjer sva 
ostala zbrana in zadnji del odpeljala z na-
tančno linijo ter usklajenostjo, kar nama je 
prineslo prednost in zmago.

Z letošnjim letom sta končala nasto-
pe v slalomu. Kako to, da sta se mu 
odpovedala?
Luka: Odločitev ni bila težka, saj rada ve-
slava spust in nama gre odlično. Družba je 
dobra, poleg tega pa je mnogo lažje uskla-
jevati treninge s študijskimi obveznostmi. 
Večino treningov lahko opraviva doma, na 
Ljubljanici, saj se ni treba dnevno voziti v Ta-
cen ali v Solkan.

Kakšne cilje sta si zastavila?
Luka: Cilji za prihodnjo sezono v kategoriji 
C2 so jasni. Prvi cilj je EP v Banjaluki, kjer 
ciljava na visoka mesta tako v sprintu kot 
tudi v klasiki, na katero se bova to zimo bolj 
pripravljala kot v prejšnjih letih. Medalj ne 
bova napovedovala, napovedujeva le, da 
bova dala vse od sebe, le tako lahko sledi 
dober rezultat. Med evropskim in svetovnim 
prvenstvom so tudi ostala tekmovanja, kot 
so evropski in svetovni pokali, vendar verje-
tno na vseh ne bova startala, saj je zadnji 
svetovni pokal na sporedu manj kot teden 
dni pred svetovnim prvenstvom. Tisto tekmo 
bova izpustila in se dobro pripravila na sve-
tovno prvenstvo na Dunaju, ki je tudi največji 
cilj. Zavedava se, da je naslov težje braniti 

kot osvojiti, tako da naju čaka težka tekma. 
Kar se kanuja tiče, se oba želiva uvrstiti v 
ekipo, že zato da lahko sestavimo ekipo za 
moštvene vožnje. V Banjaluki v kanuju nisva 
imela namena startati posamično, vendar 
bova na Dunaju, kjer je samo sprint, verjetno 
startala oboje, saj so tekme za vsako disci-
plino porazdeljene na različne dni. Menim, 
da sva lahko povsod kandidata za najvišja 
mesta, vendar je nemogoče kar koli napo-
vedovati. Zavedava se, da do tega lahko 
prideva s trdim delom in se na to tudi osre-
dotočava. 

Na Dunaju sta letos že nastopila na 
EP v slalomu. Kakšna se vama zdi 
proga za sprintersko tekmo?
Luka: Svetovnega prvenstva se zelo veselim, 
krajše proge za sprint nama bolj ustrezajo 
kot daljše. Dolžina proge na Dunaju je po-
dobna tisti v Valtellini, všeč mi je tudi voda. 
Na tej progi sva uživala že v slalomskem 
čolnu, verjamem, da bova tudi v spustaškem.

 Nina Jelenc

Daljši intervju si lahko preberete v razširjeni 

spletni izdaji revije Kajak&kanu.
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Na prvi pogled se zdi kombinacija Simona Hočevarja, letnik 1974, in Blaža Cofa, letnik 
1991, zaradi starostne razlike nekoliko nenavadna, a v praksi se je izkazalo, da je meša-
nica izkušenj in mladostne zagnanosti recept za uspeh. Po koncu letošnje sezone sta 
začela sodelovati tudi drugače, saj je Simon prevzel vlogo Blaževega trenerja in ga bo 
pripravljal tudi  na slalomske izzive.

Z mešanico izkušenj in 
mladosti do novih kolajn

Simon Hočevar in Blaž Cof po uspehu na SP

V dvojec sta se usedla lani po EP in hitro prišla do kolaj-
ne na SP, kar sta letos s srebrom v sprintu ponovila. Je 
k dobrim nastopom v C2 pomagala tudi individualna 
kakovost? 
Blaž: Zagotovo je pomagalo to, da sva s Simonom zelo dobra v C1, 
kar sva samo prenesla v C2. Seveda sva se morala ujeti v veslanju, 
vendar nisva imela večjih težav. Ko sva bila zmenjena, kaj kdo počne 
v čolnu in ko si zaupaš, gre vse lažje in potem samo veslaš. Razlog 
za tako hiter napredek je tudi ta, da je Simon precej bolj izkušen od 
mene. Če bi se jaz usedel v dvojec s sebi enakim kanuistom, bi rekel 
samo: »Zobe stisnit in gas do cilja, brez razmišljanja«. Simon pa je 
imel že pred mano izkušnje z veslanjem v dvojcu in je bilo zato vse 
toliko lažje.

Na SP v Valtellini sta v klasični tekmi odstopila. Kaj je 
šlo narobe?
Simon: Bila sva pripravljena za res vrhunsko uvrstitev, ampak se 
nama je takoj po startu čoln postavil postrani in sva nerodno udarila 
v skalo. V momentu je bil čoln poln vode, tako da sva še komaj prišla 
do brega … 

Simon, na SP v Valtellini si svojo zbirko kolajn še obo-
gatil. Sploh še imaš dovolj veliko vitrino za vse meda-
lje in pokale?
Simon: No, res je že polna, ampak za kakšno se še najde prostor 
(smeh).

Znova sta bila na SP druga – še drugič sta zaostala za 
ekipnima sotekmovalcema. Je kaj lažje sprejeti drugo 
mesto, če sta pred tabo reprezentančna kolega?
Blaž: Že dve leti smo Slovenci na prvem in drugem mestu na svetov-
nem prvenstvu v C2 sprintu, tako da dokler smo mi na zmagovalnem 
odru, mi vrstni red ni pomemben. Zelo sem bil vesel, da smo letos 
ubranili lanskoletni uspeh.

Blaž, za tabo je še ena odlična sezona v spustu, pa tudi 
nastopi v slalomu. Boš tudi v prihodnje kombiniral? 
Blaž: Tudi v naslednji sezoni bom tekmoval v slalomu in spustu. V 
spustu bom zagotovo nastopil na EP in SP, za svetovne pokale pa 
nisem prepričan. Če se bom uvrstil v slalomsko reprezentanco, bom 
tekmoval na svetovnih pokalih in se potrudil uvrstiti tudi v ekipo za SP. 

Bo to, da trenirata skupaj, pripomoglo k še večji uspeš-
nosti?
Simon: Pomagam mu pri treningih in z izkušnjami v slalomu. Naredi-
la sva načrt treninga in nastopov na tekmovanjih. Prvi cilj je seveda 
slalom. Blaž bo vmes nastopil tudi na EP v Banjaluki in pa na SP na 
Dunaju, vse ostalo pa je podrejeno slalomu. Kar se tiče skupnih nasto-
pov bo enako kot lani, sedaj predvsem trenirava vsak v svojem čolnu, 
je pa res, da sem jaz velikokrat tudi v slalomskem, saj tako narediva 
približno enako število treningov. 

Kakšne cilje imata pred novim letom?
Simon: Želja je narediti dober rezultat tudi v klasiki, seveda pa je prvi 
cilj SP na Dunaju. 
Blaž: V naslednji sezoni v spustu branim drugo mesto z EP v Bovcu v 
C1 sprintu in drugo mesto s SP v C2 sprintu. Zelo si želim medalje v 
klasičnem spustu v C2, po odstopu v Italiji je želja še toliko večja. Tudi 
v slalomu si želim uvrstiti v reprezentanco za svetovne pokale in SP. 

 Nina Jelenc

Daljši intervju si lahko preberete v razširjeni 

spletni izdaji revije Kajak&kanu.
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Malokateri športnik se lahko pohvali s toliko uspehi s svetovnih in evropskih prvenstev ter 
tekem svetovnega pokala, kot jih ima ob svojem imenu zapisane Nejc Žnidarčič. Dobitnik 
dveh kolajn s prvenstva v Valtellini in skupni zmagovalec svetovnega pokala je kritičen glede 
odnosa do spusta, ponuja pa nekaj idej, ki bi to disciplino lahko približale ljubiteljem športa. 

Šampion z idejami, kako 
spust približati medijem in 

navijačem

Nejc Žnidarčič tudi v sezoni 2014 bogatil zbirko kolajn 

Na prvenstvih si osvojil 16 kolajn. Koliko odrekanja je za 
takšnimi uspehi?
Vsak vrhunski športnik ve, da je za vrhunske rezultate potrebnega veli-
ko odrekanja, ali je to v olimpijski ali neolimpijski disciplini – ni razlike. 
Treniram trikrat dnevno, večinoma dvakrat na vodi in en trening v fitne-
su šestkrat tedensko. Ob takem urniku ostane bolj malo časa za druge 
stvari, tako da raje naredim prvi trening na vodi bolj zgodaj, med 8.00 
in 8.30, popoldanskega ob dveh ter nato fitnes ob treh popoldne, da 
imam vsaj nekaj ur vmes, ko lahko poskrbim še za kaj drugega. Vse to 
se pozna tudi v privatnem življenju, recimo še vedno nisem dokončal 
študija na Fakulteti za šport (manjkata mi še dva izpita), pa tudi kak 
dober 'žur' sem moral izpustiti zaradi treninga ali tekem.

Ti, in pravzaprav tudi vsi ostali Slovenci, blestite pred-
vsem v sprintu. Imaš kakšno razlago, zakaj je tako?
Tudi sam sem se večkrat spraševal in nimam pravega odgovora. Po 
mojem je to splet okoliščin, saj je treba imeti za sprint določene pre-
dispozicije, ki so bolj ali manj podedovane, medtem ko se klasiko s 
trdim delom da natrenirati. Druga stvar pa je, da je pri sprintih veliko 
bolj pomembna tehnika veslanja na divji vodi kot v klasiki, saj je lahko 
vsaka manjša napaka že usodna za vrhunsko uvrstitev. Slovenci pa 
smo vedno bili med boljšimi v tej prvini.

Poleti si se poškodoval. Kaj je bilo?
Poleti se ukvarjam z gorskim kolesarjenjem. V Tignesu se mi je pripetila 
nesreča, pri kateri sem utrpel zlom dveh členkov na roki. Čeprav nisem 
potreboval operacije, je trajalo kar tri mesece, da se je kost dobro 
zacelila.

Poškodba je verjetno nekoliko vplivala tudi na priprave 
pred novo sezono. Kdaj si začel z njimi?
Letošnje leto sem pripravljalno sezono začel z malce zamude, saj sem 
moral še zaceliti poškodbo, ki se mi je vlekla od meseca julija, ko sem 
se poškodoval pri padcu s kolesom. Resneje sem začel trenirati konec 
septembra.

Za prihodnjo sezono je mednarodna zveza, kljub pritož-
bam ekip in nacionalnih zvez, pripravila zelo neugoden 
koledar spustaških tekmovanj. Kako tekmovalci gledate 
na to?
Aktivno sem se boril, da bi se program za naslednje leto spremenil, am-
pak žal je ICF toga institucija in niso želeli slišati pritožb tekmovalcev. 
Sedaj bo ostalo tako kot je, se pravi celoten svetovni pokal se bo zgo-
dil v štirih dneh, kar se mi zdi smešno, po vrh vsega pa se bo končal tri 
dni pred uradnim začetkom svetovnega prvenstva. Za tekmovalce bo 
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to zelo naporen teden in po mojem mnenju bo zaradi tega tudi udelež-
ba na svetovnih pokalih manjša, saj se bodo tekmovalci raje pripravili 
na svetovno prvenstvo. Verjamem, da je bil koledar narejen tako, da 
bi zmanjšal stroške potovanj in nastanitev, ampak žal v škodo vrhun-
skim tekmovalcem, ki hočejo čim boljše tekmovati na vseh tekmah. Moj 
predlog je, da naslednje leto vsaj prestavijo svetovno prvenstvo pred 
svetovne pokale, nenazadnje je to glavna tekma v sezoni.

Ena izmed glavnih težav spusta je tudi izjemno malo veli-
kih mednarodnih tekem, ki jih razpisuje ICF. V naslednji 
sezoni bodo na sporedu še evropski pokali. Je to poziti-
ven korak v smeri želja tekmovalcev?
Vse discipline v okviru ICF imajo premalo tekem, ne samo spust. Žal 
je pri spustu težko dobiti organizatorje in so nam zaradi tega število 
tekem za svetovni pokal zmanjšali s šest na štiri. Uvedba evropskih po-
kalov v sprintu je korak v pravo smer in upam, da bo ta nov format tudi 
zaživel. Moj predlog je tudi, da bi potrebovali svetovni pokal v sprintu, 
ki bi se pridružil tekmam za slalomski svetovni pokal in bi potekale ne-
kaj dni pred slalomskimi tekmami. Tako bi lahko imeli novih šest tekem 
na leto več z minimalnimi stroški za organizatorje.

Glavna tekma leta bo svetovno prvenstvo na Dunaju. 
Glede na to, da bo v neposredni bližini, imaš namen 
pogosto trenirati tudi na prizorišču? 
Lani smo imeli tu zadnjo tekmo svetovnega pokala, na kateri sem tudi 
zmagal in moram povedati, da mi je proga pisana na kožo. Rad bi op-
ravil čim več treningov na tej progi, a se spet vse ustavi pri financah. Ko 
smo se zanimali za trening v mesecu oktobru, so nam ponudili dve uri 
dnevno za ceno tisoč evrov, kar pa je zelo visok strošek, tako da smo 
se treningu odpovedali. Upam, da bo naslednje leto ponujenih nekaj 
trening terminov za spust, da bomo vse reprezentance imele enake 
pogoje za trening.

 Nina Jelenc

Daljši intervju si lahko preberete v razširjeni spletni izdaji revije Kajak&kanu.
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Za dijakom bežigrajske gimnazije je izjemna sezona. Anže Urankar se namreč ni izkazal 
le na MOI, temveč je odlično nastopal tudi na spustaških tekmah. Prvič je dobil priložnost 
nastopa na članskem svetovnem prvenstvu, kjer je v ekipni tekmi kajakašev postal svetov-
ni prvak, priveslal je tudi do brona v ekipni tekmi dvojcev, z dvema kolajnama pa se je 
vrnil še z mladinskega evropskega prvenstva v spustu.

»Na takšne uspehe pred začetkom 
sezone nisem upal niti pomisliti!«

Pogovor z mladinskim olimpijskim prvakom

Po Simonu Brusu si tudi ti postal 
mladinski olimpijski prvak. Kaj ti ta 
uspeh pomeni?
S trenerjem sva že oktobra lani določila na-
stop in kar najboljše vožnje na MOI 2014 
kot primarni cilj. Zmaga v Nanjingu in na-
daljevanje tradicije osvajanja zlate medalje 
v K1 slalomu je zagotovo velik uspeh, ver-
jetno moj največji do sedaj. Še posebej je 
zmaga sladka, ker sem jo dosegel proti ve-
likemu favoritu – Slovaku Jakubu Grigarju. 
Pred odhodom na igre je Jakub v kajakaških 
krogih veljal za edinega favorita, komaj kdo 
je verjel, da je možno presenečenje. 

Kako si doživel tekmovanje?
Že kmalu po prihodu na Kitajsko sem 
ugotovil, da sem v primerjavi s konkurenti 
zelo dobro pripravljen. Tudi glavni favorit 
in moj prijatelj Jakub Grigar je opazil, da 
sem izjemno močan na startu in v sprintu. 
Na njegovo željo sva večkrat tekmovala 
na različne razdalje in odrezal sem se zelo 
dobro. Srečko in Jakubov trener sta se ša-
lila in bila mnenja, da bi morala Jakub in 
jaz vprašanje zmagovalca rešiti v finalni 
vožnji. V dvobojih za uvrstitev v nadaljnje 
tekmovanje nisem imel nikakršnih težav. V 
polfinalu se mi ni bilo potrebno do konca 

naprezati za uvrstitev v finale. Finalna vo-
žnja je samo ena in nič ni pomembno, kdo 
si, kako si veslal pred tem … Trener me je 
vse dni na MOI pripravljal na to vožnjo, 
premlevala sva taktiko in skupaj razmišljala 
o podrobnostih. Najpomembnejša je bila 
popolna koncentracija in hiter start. Res sem 
se silovito pognal s starta in na prvem obra-
tu ugotovil, da je Jakub kar precej za mano. 
Nisem izgubil glave in veslal sem, kot sva 
se s trenerjem dogovorila. Na polovici mi je 
bilo jasno, da je olimpijska zmaga že čisto 
blizu. Potem sem samo odveslal do cilja in 
veselju ni bilo konca.
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Imaš kakšno zanimivo anekdoto, 
povezano z bivanjem in tekmova-
njem na Kitajskem?
V olimpijski vasi smo do jedilnice potrebova-
li deset minut. Z nekaterimi tekmovalci smo 
našli bližnjico, ki pa je žal potekala preko 
ograje. Večkrat smo jo uporabili, čeprav ki-
tajski '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 naj-
pogosteje 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 na-
vada, še posebej, če smo šli skupaj s hrva-
škimi boksarji, ki so bili s svojimi boksarskimi 
nosovi kar malo strašljivi in 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 prepove-
dana. Zelo grdo so gledali, jaz pa sem se 
posul s pepelom. Tudi akreditacijo so pazlji-
vo proučili. Po dobre pol ure so me izpustili, 
jaz pa sem obljubil, da ne bom več hodil 
preko ograje. Le kje so bili takrat moji pri-
jatelji – hrvaški boksarji? No, preko ograje 

ni šel več nihče, ker so jo povišali na viši-
no treh metrov in zgornji del nagnili, da je 
bilo plezanje onemogočeno. Pripetila se je 
še ena zanimivost v zvezi s pripravami na 
MOI: približno teden dni pred odhodom na 
Kitajsko je visoka voda odnesla vse boje na 
progi v Grubarjevem kanalu, ki sva jih dan 
prej s trenerjem postavljala celo popoldne.  

Za tabo je odlična sezona – kolajna 
z MOI, dve s svetovnega članskega 
prvenstva v spustu, dve z mladin-
skega prvenstva. Si pred začetkom 
sezone sploh pomislil, da se bo 
tako izteklo?
Kje pa! Že uvrstitev v državno člansko re-
prezentanco in udeležba na svetovnem 
članskem prvenstvu v Valtellini je bila zame 
popolnoma nepričakovana. Ko sem na sple-
tu pogledal, kakšna je proga na reki Addi, 
sem bil kar malo v skrbeh, saj proga ne 
dopušča napak. Potem pa naslov ekipnih 
svetovnih članskih prvakov z Nejcem Žni-
darčičem in Vidom Debeljakom in še brona-
sta medalja. Mislil sem, da sanjam. Kasneje 
sem v Banjaluki osvojil dve srebrni medalji 
na mladinskem evropskem prvenstvu in kot 
zadnje še zmagal na MOI – in to v slalomu. 
Na takšne uspehe si pred začetkom sezone 
nisem upal niti pomisliti! Pa se je kljub temu 
uresničilo!

 Nina Jelenc

Kajakaš Anže Urankar je v drugi izvedbi mla-
dinskih olimpijskih iger, ki so tokrat poteka-
le v kitajskem Nanjingu, nadaljeval zelo 
uspešno tradicijo. Po Simonu Brusu je na-
mreč tudi Ljubljančan slalomsko tekmova-
nje končal povsem na vrhu in se razveselil 
zlate kolajne. Uspeh je s četrtim mestom do-
polnil tacenski kanuist Leon Breznik.

Anže Urankar je odličen rezultat nakazoval vse od 
kvalifikacij, kjer je postavil tretji najhitrejši čas, v četrtfinalu 

pa je bil po času od njega hitrejši le Slovak Jakub Grigar. V pol-
finalni tekmi se je varovanec Srečka Masleta za finale potegoval 
z Britancem Paulom Sunderlandom in ga prehitel za skoraj dve 
sekundi. S tem si je že zagotovil kolajno z iger v Nanjingu, čakal 
pa ga je le še zadnji nastop in boj za zlato. Tekmec v finalnem 
nastopu je bil Grigar, ki je lani osvojil naslov svetovnega mladin-
skega prvaka, letos pa je k temu dodal še bron. Slovak je pos-
tavljal najhitrejše čase v kajakaški konkurenci vse od kvalifikacij 
naprej. To mu v odločilni vožnji ni pomagalo, saj je za novim 
olimpijskim prvakom zaostal za dve sekundi. Urankar se je tako 
razveselil zlata, Grigar pa je na Slovaško odpotoval s srebrom – 
kolajno enakega leska, kot jo je pred štiri leti po porazu z Brusom 
v domovino odnesel njegov rojak Miroslav Urban.
V polfinale in s tem v boj za odličja se je vmešal tudi kanuist Leon 
Breznik. Član KKK Tacen se je v polfinalu pomeril z Ircem Rober-
tom Hendrickom, ki pa je bil premočan in zanesljivo zmagal ter 

se uvrstil v finale. Breznika je nato čakal dvoboj 
s Slovakom Markom Mirogorodskim. Slednji je 
bil v tekmi za bronasto kolajno uspešnejši, tako 
da je Breznik olimpijske igre mladih v Nanjingu 
končal na četrtem mestu. S tem sta slovenska 
predstavnika ponovila dosežka izpred štirih let, 

saj je bil Simon Brus med kajakaši prvi, kajakaši-
ca Ajda Novak pa je preizkušnjo – tako kot Bre-

znik – končala tik pod zmagovalnimi stopničkami. 
»Na dan nastopa se nisem počutil najbolje. Ni bil moj 

dan. Že na začetku nastopa se mi je ponesrečil skok, zato sem 
zaostal za nasprotnikom in potem le še izgubljal. Slalomska tek-
ma mi je bila všeč, saj je bila potrebna predvsem dobra fizič-
na pripravljenost, vseeno pa bi mi bilo ljubše, če bi tekmovali 
na divji vodi,« je povedal Leon Breznik, ki je bil nad izkušnjo 
navdušen, saj je videl, kaj pomeni nastopati na tako velikem 
tekmovanju. 
Posebnost kajakaškega tekmovanja na MOI je ta, da isti tekmo-
valci nastopajo tako v slalomu kot sprintu. Medtem ko je imel 
Urankar v mirnovodaškem kajaku že kar nekaj izkušenj, je Leon 
Breznik svoje spretnosti v mirnovodaškem kanuju začel piliti le 
zaradi nastopa na Kitajskem. »Na tekmi z 'mirnovodašem' sem si 
zadal cilj, da se pripeljem do konca proge. Ta cilj sem sicer do-
segel, ampak sem bil še zelo zelo daleč od tega, da bi bil lahko 
konkurenčen. Samo ravnotežje mi sicer ni delalo težav, težje je 
bilo veslati naravnost,« je novo izkušnjo opisal Breznik, ki je bil v 
sprintu 14. Urankar je to tekmo končal kot 11.

Anže Urankar zlat,  
Leon Breznik v Nanjingu  
tik pod stopničkami

Daljši intervju si lahko preberete v razširjeni 

spletni izdaji revije Kajak&kanu.
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V TACNU NIČ NOVEGA
Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Ljubljana - Tacen 2014

Benjamin Savšek: »Vesel sem, da sem končno zmagal na domači progi in 
pred domačo publiko, kar sem si vedno želel. Res je lepo dirkati tukaj.«

Luka Božič in Benjamin Savšek sta poskrbela za zgodovinski dosežek. 
Prvič sta na isti tekmi svetovnega pokala na stopničkah stala dva slov-
enska kanuista. 

Luka Božič in Sašo Taljat sta zaostala le za slovaško dvojico Ladislav 
Škantar – Peter Škantar.

Najboljši kajakaški rezultat je dosegel tekmovalec domačega kluba 
Martin Albreht. V kvalifikacijah je bil odličen drugi, finalna vožnja pa 
ga je uvrstila na končno sedmo mesto. 

Kot veleva tradicija so slovenski slalomisti junijsko tekmo svetovnega pokala na Savi končali z izvrstnim 
izkupičkom. Benjamin Savšek je po stopničkah na tujih prizoriščih le zmagal tudi na domačem terenu, 
pred svojimi navijači. Uspeh je dopolnil Luka Božič s tretjim mestom, prvo posamično kolajno, odkar se 
preizkuša tudi v C1. Lanskoletni zmagovalec tekme v Tacnu Anže Berčič je uspešne kanuistične nasto-
pe zaokrožil s petim mestom. Srebrno kolajno med dvojci sta si priborila Luka Božič in Sašo Taljat, 
na stopničke pa se je uvrstila tudi ekipa kajakašic v postavi Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak. 
Slovenke so bile tretje. Urša Kragelj je bila zelo blizu kolajni tudi v posamični konkurenci kajakašic, 
kjer je zasedla četrto mesto. Eva Terčelj je bila osma, Ajda Novak pa 22. Po več letih pa so se zmago-
valne stopničke izmuznile kajakašem. Še najbližje je bil Martin Albreht s sedmim časom finala, Simon 
Brus je bil 18., Janoš Peterlin 30., Martin Srabotnik pa 45. Izkazali sta se kanuistki Nina Bizjak in Alja 
Kozorog. Bizjakova je zasedla deseto mesto, Kozorogova pa 11.
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Ekipno tekmo so Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak končale za 
Nemkami in Francozinjami. 

Urša Kragelj je bila najhitrejša, a so jo od medalje oddaljile kazenske 
sekunde. »Zmagati tukaj v Tacnu je ena mojih velikih želja, a bom, kot 
kaže, morala še malo počakati,« je povedala po četrtem mestu.

Martin Srabotnik je priložnost v Tacnu dobil zaradi poškodbe Petra 
Kauzerja. Celjan je zasedel 45. mesto. 

Nina Bizjak je postala prva slovenska finalistka med kanuistkami. 
Primorko je že v ponedeljek čakala matura. 
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Bohinj je junija več kot uspešno prestal generalko za evropsko prvenstvo v kajaka-
škem maratonu, ki bo na sporedu med 1. in 5. julijem 2015. Tokrat so se tekmovalci 
v kajakaškem maratonu na Bohinjskem jezeru pomerili na tekmi svetovnega pokala, 
kjer so tekmovali tako člani kot mladinci, še posebej pa so se izkazali naši tekmovalci, 
ki so v dveh tekmovalnih dneh osvojili pet kolajn. 

Bohinj je pripravljen na  
EP v kajakaškem maratonu

Preizkušnja za svetovni pokal v slikovitem 
okolju, ki je navdušilo vse prisotne, je 

bila več kot dobrodošla za prireditelje, ki z 
organizacijo tako velikih kajakaških tekmo-
vanj še niso imeli mnogo izkušenj. »Po tek-
movalni plati lahko tekme ocenimo kot zelo 
uspešne, vsaj tako pa je bilo tudi organiza-
cijsko. Funkcionarji in sodniki Mednarodne 
kajakaške zveze so nam za izvedbo podelili 
najvišje ocene. Še enkrat več smo Slovenci 
in seveda tudi Bohinjci dokazali, da smo 
dobri prireditelji tekem na najvišjih svetovnih 
nivojih. Kljub določenemu pomanjkanju zna-
nja je organizacijski odbor zadeve pripeljal 
do nivoja, kjer je organizacijska ekipa tek-
movanja opravila odlično delo. Člani Kajak 
kanu kluba Bohinj in prostovoljci Kajakaške 
Zveze Slovenije so s pomočjo ostalih društev 
naredili veliko delo. Organizatorji smo seve-
da vsem zelo hvaležni,« je uvodoma pove-
dal Jure Sodja, sekretar organizacijskega 
odbora Bohinj 2015. 

K dobremu vtisu so seveda pripomogli 
tudi uspehi slovenskih predstavnikov v tej 
kajakaški disciplini, ki iz leta v leto prido-
biva več privržencev. Z dvema bronastima 
kolajnama je tekmovalni vikend zaključila 
Ines Matuc, predstavnica domačega kluba 
iz Bohinja. Prvi dan je bila tretja v kratkem 
maratonu na 3,6 kilometra, drugi dan pa še 
v klasičnem maratonu na 18,7 kilometrov. 
»Nisem pričakovala medalje, saj sem misli-
la, da bo madžarska konkurenca hujša. Res 
sem 'ful' zadovoljna. Sedaj sem postala še 
bolj zagnana. To je bila moja prva tekma za 
svetovni pokal v kajakaškem maratonu. Imeli 
smo nekaj maratonov, ki pa niso šteli za nič. 
Super je bilo tudi to, da so vsi naši navijali 
zame, mi dajali vzpodbudo, tako da sem res 
zelo zadovoljna,« je po tekmi povedala Ines 
Matuc. V finalu mladink ji je družbo delala 
še Špela Bajrič, ki je bila sedma.
V moški konkurenci v kratkem maratonu je 
med člani zmagal Jošt Zakrajšek, ki je bil naj-

boljši na vodi, nekaj težav je imel le pri izkrca-
vanju in vkrcavanju v čoln ter prenosih, kjer so 
ga specialisti za maraton prehiteli, a je nato 
vse nadoknadil pri veslanju. »To je povsem 
logično. Fantje trenirajo maraton, navajeni 
so na to, na treningih imajo ogromno teka, 
taktike, kako prenašati čoln in ga čim prej 
vzeti z vode in potem znova dati na vodo. 
Po prvem teku me je nekoliko zaskrbelo, ker 
so fantje res hitro tekli, ampak so se očitno 
zavedali, da so močnejši pri teku, jaz pa na 
vodi, tako da so to izkoriščali. Zelo sem vesel, 
sploh zaradi tega, ker sem enkrat v svoji kari-
eri na mirni vodi lahko nastopil doma. Upam, 
da bom lahko še večkrat. To je želja vsakega 
športnika – da tekmuje doma in na olimpij-
skih igrah,« je po tekmi povedal Zakrajšek. 
V članskem finalu je veslal še Simon Oven, 
ki je bil na koncu sedmi. Dan kasneje se je 
v tekmi klasičnega maratona Peter Samotor-
čan uvrstil na 15. mesto, Matija Odar pa 
nastopa žal ni dokončal.

JULIJA 2015 BOHINJ VABI  
NA EVROPSKO PRVENSTVO
Uspešna izvedba svetovnega pokala je dobra popotnica tudi 
za prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga ne smete zamuditi v 
začetku julija 2015. »Po vrednosti bo naše prvenstvo naslednje 
leto ena izmed največjih športnih prireditev v Sloveniji in odlič-
na priložnost za dobro promocijo Bohinja doma in v Evropi. 
Amaterski tekmovalci napovedujejo svoj prihod celo iz Av-
stralije, Nove Zelandije in Južnoafriške republike. Po izkušnji, 
ki smo jo pridobili letos, lahko napovemo izredno pester prvi 
teden julija 2015. Do takrat bo seveda potrebno narediti še 
veliko – želimo si sponzorjev, prenosa v živo, večje medijske podpore 
in predvsem večjega števila navijačev. Glede načrtov bi rad poudaril, da jih žal 
pišejo finance, saj bomo organizirali tekmo v zelo slabem trenutku. Upajmo, da 
bo svetovno prvenstvo, ki bi ga radi organizirali nekoč, imelo več sreče. Planiramo 
petdnevno tekmovanje z odličnim obiskom amaterjev in športnikov. Želimo si tudi 
dobre zabave, saj bomo ob prvenstvu pripravili, sicer bolj skromen, ampak pester 
spremljevalni program,« je o načrtih za prihodnje leto dejal Jure Sodja.  

Več o prihajajočem evropskem prvenstvu v Bohinju lahko najdete na spletni 
strani www.bohinj.si/euro2015, kjer vas bo zagotovo očaral predstavitveni 
film, vsem novostim pa lahko sledite tudi preko Facebook strani »Canoe 
Marathon European Championships Bohinj 2015«. 
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Zmaga je ostala doma tudi v konkurenci 
mladincev, kjer je bil najboljši Matic Klobu-
čar, ki se je tekme udeležil v okviru priprav 
na sprintersko MEP. »Tukaj sem na dvote-
denskih pripravah, na katerih se pripravljam 
na 1000 metrov. Zmagal sem v malem ma-
ratonu, tako da sem zelo vesel. Nisem va-
jen teh prenosov, tokrat sem jih pravzaprav 
preizkusil prvič. Tek ni težak, to je povsem 
naravno, kako se spraviti iz čolna in nazaj v 
njega, ne da bi se prevrnil, to je pa že večja 
umetnost,« je takoj po tekmi dejal Klobučar. 
S skoki iz čolna in nazaj je imel nekaj težav 

tudi Jani Jarc, ki je uspeh dopolnil s tretjim 
mestom v isti kategoriji: »Tekma je bila zanimi-
va. Tek ni problematičen, ampak 'basanje' iz 
čolna in nazaj pa kar. Nimam maratonskega 
čolna, ki ima le osem kilogramov, moj jih ima 
namreč 12.« V finalu sta nastopila tudi Rok 
in Jan Šmit, ki sta bila peti oziroma deseti. V 
mladinski konkurenci klasičnega maratona je 
veslal Rok Štefič, ki je zasedel 10. mesto. V 
tekmi kratkega maratona so nastopili še Le-
nart Ribnikar, Richard Colja, Janez Marič in 
Darko Logar, ki pa so svoje nastope končali 
v kvalifikacijah.
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Naša daleč najuspešnejša kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić v minuli 
sezoni ni tekmovala. Z možem in trenerjem Stjepanom Janićem sta bila v veselem priča-
kovanju novega družinskega člana. Septembra sta ga tudi dočakala – sina Adama. Že 
dva meseca ponovno trenira, februarja bo v Avstraliji spet sedla v čoln in je pred novo 
sezono polna optimizma. Kot ponavadi je bila Špela v pogovoru neposredna, realna in 
tudi kritična.

Špela Ponomarenko Janić: 
»Materinstvo mi je dalo veliko 

pozitivnega!«

Špela Ponomarenko Janić se vrača z visokimi cilji

Najprej čestitke za sina Adama. 
Predvidevam, da se v glavnem 
ukvarjaš z njim, ti sploh ostane 
še kaj časa? Kdaj si bila nazadnje 
v čolnu, kaj počneš zdaj, v smislu 
treninga, seveda? Trenutno si v 
Kopru, kajne?
Adam se je rodil 10. septembra in je zdaj 
star že tri mesece. Trenirati sem začela, 
ko je bil star pet tednov, najprej z lažjimi 
treningi, trenutno pa so ti zelo podobni tis-
tim, ki sem jih opravljala v prejšnjih letih 
v tem obdobju. Nazadnje sem veslala en 
teden pred porodom in bom spet, ko v za-
četku februarja odpotujemo v Avstralijo. 
Tako da se moj način treninga ne bo nič 
razlikoval od prejšnjih let, ko od svetovnih 
prvenstev do februarja nisem sedla v čoln. 
Tudi pavze zaradi poroda nisem imela nič 
več kot prej. Treniram dvakrat dnevno. Ko 
sem na treningu, za Adama skrbi babica, 
če tečem, pa se s Stjepanom sprehajata. 
Ko smo doma, je on središče najinega živ-
ljenja in mu seveda posvečava vso pozor-
nost. Na srečo ponoči pridno spi, tako da 
če grem počivat takrat kot on, kar pomeni 
ob 20. uri, imam podnevi dovolj energije 
tako za njega kot tudi za trening.

Slišim, da mislite vsi trije, torej 
ti, Stjepan in sinko, kmalu odpo-
tovati v Avstralijo, kjer se boš 
pripravljala in pravzaprav živela 
vse do nove tekmovalne sezone. 
Je to res?
V Avstralijo bomo odpotovali tako kot vsa-
ko leto v začetku februarja – za približno 
dva meseca, kar ni nič dlje kot ponavadi. 
Z nami bo seveda šel tudi Adam in moja 
mama, ki bo zanj skrbela med treningi. 
Konkurenca trenira na takih mestih vso 
zimo, mi pa si tega ne moremo privoščiti, 
zato poskušamo v teh dveh mesecih opra-

viti čim več kvalitetnega treninga. Z nami 
bosta odpotovali tudi Slovakinji Martina 
Kohlova, ki gre z nami že tretjič zapored, 
in njena partnerica iz dvojca Ivana Kme-
tova. Tam bo tudi – tako kot lani – Sofia 
s Švedske, ki ima tudi majhnega sinčka, 
tako da bo imel Adam družbo, ko bova 
mamici trenirali.

Kakšna so torej tvoja pričakova-
nja v naslednji sezoni? Misliš, da ti 
je nosečnost in materinstvo zapus-
tilo kakšne posledice?
Materinstvo mi je dalo kar precej pozitiv-
nih stvari, postala sem bolj organizirana 
in potrpežljiva, kar mi bo zagotovo koris-
tilo tudi pri športni poti. Ker sem trenirala 
ves čas nosečnosti, se trenutno zelo dobro 
počutim in sem tudi v zelo podobni fizični 
pripravljenosti kot v istem obdobju v minu-
lih sezonah. V preteklosti se je že dosti ka-
jakašic vrnilo po porodu in skoraj vse zelo 
uspešno, tako da ne vidim razloga, da to 
ne bi uspelo tudi meni. V letošnjem letu 
smo rodile kar štiri, večina od njih je sta-
rejših od mene, vse z odličji z največjih te-
kem in vse se v naslednji sezoni vračamo 
na tekmovanja. Če malo pogledamo sta-
tistiko, pri mojih letih za kajak nisi prestar, 
ampak v pravih letih za doseganje vrhun-
skih rezultatov. Glede na to, da je bilo po 
desetih letih to leto moje prvo brez tekem 
in stresa, ki ga le-te prinašajo, sem prepri-
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čana, da mi je to celo koristilo, saj mislim, 
da je kakšno leto premora pomembno, če 
želiš, da tvoja kariera traja dlje. Po celem 
desetletju sem tako prvič poletje prežive-
la doma v Kopru in si na morju in soncu 
nabrala novih moči za naprej. V naslednji 
sezoni ne bom nastopila na evropskem 
prvenstvu, ker je na sporedu skoraj dva 
meseca prej kot ponavadi. Bom pa na 
dveh svetovnih pokalih, evropskih igrah in 
svetovnem prvenstvu. Moj cilj je seveda 
osvojitev kvote za olimpijske igre.

V kateri disciplini misliš, da bi 
lahko bila prihodnje leto in potem 
še najmanj eno, tisto olimpijsko, 
najbolj uspešna?
Tako kot sem se do sedaj, se bom tudi v 
prihodnje pripravljala za obe olimpijski 
disciplini, 500 in 200 metrov, saj sem 
prepričana, da lahko v obeh dosežem 
vrhunski rezultat, kar sem dokazala tudi 
v lanski sezoni, ko sem bila na svetovnem 
prvenstvu tretja in četrta. Menim, da se da 
treninga obeh disciplin dobro kombinirati 
in da se dopolnjujeta.

Čez slabi dve leti, ali pa dobro 
leto in pol, so že olimpijske igre v 
Braziliji, za pričakovati je, da imaš 
cilj nastopiti in biti – kot vedno – 
konkurenčna, torej v boju za viso-
ka mesta? Kako gledaš na nastop 
na še enih tvojih igrah?
Moj cilj je nastop na OI v Riu in se tam bo-
riti za najvišja mesta. Verjamem, da sem 
tega sposobna, saj se v nasprotnem pri-
meru za to ne bi pripravljala in trenirala, 
kot to trenutno počnem.

Bolj ali manj sta s Stjepanom samo-
stojna bojevnika, oziroma hodita 
po svojih poteh. Kako sta pri tem 
uspešna, oziroma kakšno je ven-
darle tvoje sodelovanje z zvezo, 
konkretno z Andrejem Jelencem?

To, da s Stjepanom trenirava sama, ni bila 
najina odločitev, pač pa dejstvo, da za 
vrhunski rezultat pri nas nisem imela po-
gojev in kadra. Ker je, kot kaže, politika 
zveze takšna, da se zadovoljujejo z B 
in C finali 'sama' trenirava tudi naprej. V 
vseh teh letih naju še nihče ni vprašal za 
nasvet, kar je po svoje zelo žalostno, saj 
bi bilo lepo, če bi kdo nadaljeval z moji-
mi ali celo boljšimi rezultati tudi po tem, 
ko bom sama že zaključila svojo športno 
pot. Ampak to ni moja težava, midva stre-
miva k svojim ciljem, ki jih večinoma tudi 
zelo uspešno realizirava in greva po poti, 
ki k njim vodi. Prepričana sem, da nama 
pri tem Andrej Jelenc pomaga po svojih 
najboljših močeh in mislim, da je naš od-
nos zelo korekten.

Zaposlena si pri slovenski vojski, 
to ti najbrž veliko pomeni? Vsaj 
neke vrste socialno varnost. 
Koliko časa si pravzaprav že 
zaposlena na obrambnem mini-
strstvu?
V vojski sem zaposlena od leta 2008, 
ko sem se kvalificirala za olimpijske igre 
v Pekingu. Reden mesečni dohodek mi 
zelo veliko pomeni, saj nas šport ni kaj 
posebej medijsko podprt in odmeven ter 
je iskanje sponzorjev zelo težko. Brez za-
poslitve na obrambnem ministrstvu bi se 
s športom na tako visokem nivoju težko 
ukvarjala.

Borut Perko
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Evropsko slalomsko prvenstvo za mladince in mlajše člane v Skopju je veliko obetalo, 
predvsem z vidika močne reprezentance, ki je ciljala na najvišja mesta v praktično 
vseh kategorijah. Do neke mere se je to uresničilo – Eva Terčelj je v konkurenci do 23 
let osvojila bron, skupaj z Ajdo Novak in Nino Bizjak postala tudi ekipna evropska 
prvakinja, mladinec Niko Testen pa je med kajakaši priveslal do tretjega mesta. A žal 
so lepšo sliko prvenstva pokvarile številne organizacijske težave in prenekatere sod-
niške odločitve, ki so v slabo voljo spravile tekmovalce na reki Treski. 

EP v Skopju –  
mešanica veselja in slabe volje

Idilično okolje v kanjonu Matka je ponu-
jalo možnost izvedbe enkratnega tekmo-

vanja, a je ležernost organizatorjev, ki niso 
uspeli zadostiti pričakovanjem predstavni-
kov evropske zveze in tudi nastopajočih ne-
koliko pokvarila splošni vtis. Dolgo čakanje 
na uradne rezultate, nedelujoč semafor z 
rezultati, številne pritožbe na odločitve sod-
nikov in nedelujoča internetna povezava 
so le nekatere izmed težav, s katerimi so se 
spopadali udeleženci prvenstva. Slovenska 
ekipa pa se je navkljub težavam tudi tokrat 
vrnila z nekoliko težjo prtljago, za katero so 
poskrbele kolajne v treh kategorijah. 
Z najžlahtnejšo so nekoliko presenetile ka-
jakašice Eva Terčelj, Ajda Novak in Nina 
Bizjak, ki so bile v konkurenci mlajših članic 
zasluženo boljše od favoritk iz Nemčije in 
Francije. »Odlično smo se ujele, res sem za-
dovoljna. Ob dobri vožnji smo imele mož-
nost za kolajno, ampak zmaga je še toliko 
slajša. Dveh kolajn na istem prvenstvu nisem 
osvojila že od mladinske konkurence,« je vti-
se strnila Terčeljeva, ki je le malo pred tem 
uspehom stala na odru za zmagovalke tudi 
v posamični konkurenci, kjer je zaostala za 
Italijanko Stefanie Horn in Čehinjo Karolino 
Galuškovo. 

Ajda Novak se v posamični konkurenci ni 
uvrstila v finale – bila je 12., tako da je bila 
ta kolajna pravi obliž na rano: »Bilo se je 
kar težko pripraviti na ekipno vožnjo, saj 
sem bila po posamični zelo razočarana.« 
Velikanski nasmešek Nine Bizjak pa je go-
voril sam zase: »To je kar veliko preseneče-

nje. ‘Ful’ sem vesela, ne morem verjeti, da 
smo zmagale. Najprej sem prišla v finale v 
C1, zdaj pa še zmaga v moštvu.« Primorka 
je bila v kanuju osma, v kajaku pa 28.
Že drugi dan prvenstva je kot prvi izmed 
slovenskih predstavnikov do kolajne pri-
veslal Niko Testen. Lanskoletni kolajni v 
dvojcu, je tokrat dodal še odličje v kajaku. 
Ker so imeli organizatorji nemalo težav 
in je bilo na rezultate treba čakati kar lep 
čas, Niko ob prihodu v cilj sploh ni vedel, 
na katerem mestu je. Po dolgem čakanju 
so le podali neuradne rezultate, tako da 
je bilo jasno, da je mladi slalomist prven-
stvo končal na tretjem mestu. »Navijači 
so mi povedali, da sem tretji, tako da sem 
bil res presenečen. Zelo sem zadovoljen s 
tem rezultatom. Sicer bi se dalo odpeljati 
še boljše, imel sem en dotik, brez njega 
bi zmagal. Kolajna je nekoliko odtehtala 
četrto mesto s svetovnega prvenstva v Av-
straliji. Tam sem bil dvakrat četrti, tako v 
C2 kot v K1. Res je dober občutek, da sem 
končno dobil medaljo,« veselja po tekmi ni 
mogel skriti Niko.
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Precej manj zadovoljna sta Makedonijo 
zapustila dobitnika kolajn aprilskega svetov-
nega prvenstva za mladince in mlajše člane 
v Penrithu Vid Kuder Marušič in Luka Božič. 
Oba sta ostala izven finala, Božič med ka-
nuisti na enajstem mestu, Vid Kuder Marušič 
med kajakaši pa na 25., saj ga je 50 ka-
zenskih sekund, na katere se je ekipa sicer 
pritožila, a neuspešno, oddaljilo od boja za 
kolajne. 
V mladinskem finalu so veslali še Alja Kozo-
rog (6. mesto), po polfinalu drugouvrščena 
Neža Vrevc (8. mesto) ter Tine Kancler in 
Jakob Jež (8. mesto). Slednja sta poskrbela 
za prijetno presenečenje, saj sta na svojem 
prvem prvenstvu zanesljivo prišla v finale. 
V polfinalu jima je uspela vožnja brez več-
jih napak, tako da sta bila peta. »Zelo sva 
zadovoljna z uvrstitvijo v finale. Finalna 
vožnja se nama žal ni posrečila, imela sva 
precej napak, pridobila sva osem kazenskih 
sekund. Pred prvenstvom sva si želela čim 
boljšo uvrstitev in mislim, da sva z uvrstitvijo 
v finale ta cilj izpolnila,« je povedal Jež. Tik 
za finalom je svoje prvo prvenstvo končal 
kanuist Klemen Vidmar (11.), enajsta pa sta 
bila tudi Jakob Jeklin in Niko Testen med 
dvojci. Jeklin je posamično preizkušnjo ka-

nuistov končal kot 17., Leon Breznik pa kot 
25. Alja Kozorog je bila med kanuistkami 
13., Beti Medved, ki je nastopila v kajaku, 
pa 30. Tretji slovenski predstavnik v kajaku 
Val Manfreda Vidrih je premierni nastop na 
slalomskih mladinskih prvenstvih končal na 
33. mestu. 
V finalu mlajših članov je poleg Terčeljeve na-
stopil le Simon Brus, ki je bil po devetem mes-
tu razočaran, saj je pričakoval več. Njegov 
klubski kolega Martin Srabotnik je bil 17., 
Matic Štrukelj pa 34. Blaž Cof se je v konku-
renci kanuistov uvrstil na 15. mesto, Žiga Ta-
ljat je bil 21., Peter Žnidaršič in Luka Žganjar 
v dvojcu pa sta končala na 14. mestu.
Na kolajni je kazalo v ekipnih tekmah ka-
jakašev v obeh starostnih kategorijah. Ekipi 
sta bili sprva uvrščeni na mesta, ki so prina-
šala kolajni, a so ju od njih ločili dogodki 
za zeleno mizo. Organizacijski kaos se je 
namreč preselil tudi pred sodniško pisarno, 
saj so ekipe začele dvomiti v sodniške odlo-
čitve in vlagale številne poizvedbe in pritož-
be, ki so še podaljšale čakanje na uradne 
rezultate. Ekipe na koncu niso poizvedovale 
le o svojih kazenskih sekundah, temveč so 
začele vlagati tudi poizvedbe zoper druge 
ekipe. Petdeset dodatnih sekund sta prejeli 

tako ekipi mladincev kot mlajših članov, kar 
je pomenilo, da je sanj o kolajni konec. Še 
posebej so bili razočarani mladinci Vid Ku-
der Marušič, Niko Testen in Val Manfreda 
Vidrih, ki so postavili daleč najhitrejši čas 
izmed vseh, a se potem po dosojenih 54 
kazenskih sekundah uvrstili na 12. mesto. 
Podobna situacija je bila tudi med mlajšimi 
člani. Ko je ciljno linijo prečkala zadnja eki-
pa kajakašev, so bili Simon Brus, Martin Sra-
botnik in Matic Štrukelj še na drugem mestu, 
po čakanju na rezultate pa so dobili 50 ka-
zenskih sekund in bili na koncu 11. 
Veliko smole je imela mladinska ekipa kanu-
istov. Jakobu Jeklinu se je zrahljal ročaj vesla 
že v zgornjem delu proge, tako da je moral 
v nadaljevanju veslati precej bolj previdno, 
v spodnjem delu pa je vse skupaj popustilo, 
zato je na koncu lahko le še jezno pogledo-
val ročaj v eni in preostanek vesla v drugi 
roki. Poleg te težave je semafor pokazal še 
12 kazenskih sekund, kar je na koncu za-
dostovalo za šesto mesto. Mladinska ekipa 
kajakašic je bila peta, med mlajšimi člani so 
bili kanuisti šesti, ekipa dvojcev pa je zabe-
ležila sedmo mesto. 
Naslednje leto bo evropsko prvenstvo pote-
kalo v Krakovu.
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Banjaluka, ki bo naslednje leto gostila člansko evropsko prvenstvo v spustu na divjih 
vodah, je generalko uspešno prestala z organizacijo mladinskega evropskega prven-
stva. Mlada slovenska reprezentanca je v Bosno in Hercegovino odpotovala z visoki-
mi cilji in željo po kolajnah, cilj pa je tudi uspešno izpolnila. Izkupiček? Tri kajakaške 
kolajne v sprintu na divjih vodah.

Mladi spustaši iz Banjaluke s 
tremi kolajnami

Letošnje poletje so mladi tekmovalci na divjih vodah preživeli 
v mestih nekdanje skupne države. Po slalomskem evropskem 

prvenstvu v Skopju je mladinsko reprezentanco pot vodila še v Ba-
njaluko, kjer so se udeležili evropskega prvenstva v spustu. Kot je 
to že tradicija, so se tudi tokrat domov vrnili s kolajnami. Posamič-
ni sta si priveslala kajakaša Anže Urankar in Žan Jakše, ki sta bila 
na sprinterski tekmi drugi oziroma tretji, skupaj s Timom Novakom 
pa sta se na oder za zmagovalce povzpela še na ekipni sprin-
terski preizkušnji, kjer so Slovenci zaostali le za francosko ekipo. 
Urankar in Jakše sta bila po kvalifikacijah posamične tekme še v 
boljšem položaju. Urankar je bil prvi in Jakše drugi, v finalni vožnji 
pa ju je prehitel nemški tekmovalec Aaron Reith, ki je bil hitrejši za 
11 oziroma 12 stotink sekunde. V finalu je veslal tudi Tim Novak, 
ki je zasedel osmo mesto, v kvalifikacijah pa je svoj nastop sklenil 
Val Manfreda Vidrih, ki je bil 28.

Zelo blizu uspeha v sprintu so bile tudi kajakašice Neža Vrevc, 
Neža Jarc in Teja Vrbnjak Erbežnik, ki so za las ostale brez kolaj-
ne. Slovenke so se namreč uvrstile na četrto mesto. Za bronom so 
zaostale za 33 stotink sekunde. 
Na visokem petem mestu je preizkušnjo kanuistov končal tekmovalec 
tacenskega kluba Leon Breznik, v sprinterskem finalu pa so nastopile 
tudi tri kajakašice, saj je izven njega ostala le Eva Jeklin, ki je zasedla 
23. mesto. Neža Vrevc je odlično veslala v kvalifikacijah, vendar se 
ji v odločilni vožnji ni izšlo po željah. Z nekaj manj kot sekundo in 
pol zaostanka za najhitrejšo tekmovalko je na koncu zasedla deveto 
mesto. Mesto pred njo, na osmo, se je uvrstila Neža Jarc, tretja fina-
listka Teja Vrbnjak Erbežnik pa ni dokončala zadnje vožnje dneva. 
Še pred uspešnimi nastopi v sprintu pa so bile na prvenstvu na 
sporedu tekme v klasičnem spustu. Najboljšo uvrstitev je z deve-
tim mestom postavila kajakašica Neža Vrevc. Poleg nje so nasto-
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pile še tri tekmovalke. Neža Jarc je tekmo v klasiki končala na 
19. mestu, Eva Jeklin je bila 23., Teja Vrbnjak Erbežnik pa 28. 
Leon Breznik, edini slovenski kanuist, ki se je udeležil prvenstva 
na Vrbasu, je prvo preizkušnjo končal na desetem mestu. V kon-
kurenci kajakašev so nastopili štirje slovenski reprezentanti. Anže 
Urankar je klasični spust zaključil na štirinajstem mestu, Žan Jakše 
je bil 16., Val Manfreda Vidrih 20., Tim Novak pa 23. V ekipni 
tekmi klasičnega spusta so kajakaši Anže Urankar, Žan Jakše in 
Val Manfreda Vidrih osvojili peto mesto, kajakašice Neža Vrevc, 
Neža Jarc in Eva Jeklin pa so ciljno linijo prečkale kot sedme.
Zadnja dva dneva se je v Banjaluki mudil tudi monaški knez Al-
bert II., ki si je ogledal sprintersko tekmovanje, nato pa najboljšim 
tudi podelil kolajne. Ker se je tekmovanja udeležil tako pomem-
ben gost, so se prireditelji pred njegovim prihodom še posebej 
potrudili in hitro popravili majave lesene stopnice ob reki.

KOLEDAR VELIKIH MEDNARODNIH 
TEKMOVANJ V SEZONI 2015

21.–22. 3. Slalom ICF Ranking Solkan SLO
22.–26. 4. Slalom SP za mladince in U23 Foz d'Iguassu BRA
1.–3. 5. Sprint EP člani Račice ČEŠ
9.–10. 5. Slalom ICF Ranking Tacen SLO
10. 5. Spust ECA pokal – sprint Augsburg NEM
15.–17. 5. Sprint ICF – svetovni pokal 1 Montemor-o-Velho POR
22.–24. 5. Sprint ICF – svetovni pokal 2 Duisburg NEM
29.–31. 5. Sprint ICF – svetovni pokal 3 Koebenhavn DAN
29.–31. 5. Slalom EP člani Markleeberg NEM
4.–7. 6. Spust EP člani Banjaluka BIH
10.–11. 6. Spust ECA pokal – sprint Bihač BIH
13.6. Spust ECA pokal – sprint Tacen SLO
14.–16. 6. Sprint EOI Baku AZE
19.–21. 6. Slalom ICF – svetovni pokal 1 Praga ČEŠ
19.–20. 6. Spust ICF – svetovni pokal 1, 2 Kobarid SLO
21.–22. 6. Spust ICF – svetovni pokal 3, 4 Predlitz AVT
24.–28. 6. Spust SP člani – sprint Dunaj AVT
26.–28. 6. Slalom ICF – svetovni pokal 2 Krakov POL
3.–5. 7. Maraton EP člani, U23 in mladinci Bohinj SLO
3.–5. 7. Slalom ICF – svetovni pokal 3 Liptovsky Mikulaš SVK
11.–12. 7. Slalom ECA mladinski pokal Bratislava SVK
15.7. Slalom ECA mladinski pokal Flattach AVT
18.–19. 7. Slalom ECA mladinski pokal Augsburg NEM
24.–26. 7. Sprint SP mladinci in U23 Montemor-o-Velho POR
25.–26. 7. Slalom ECA mladinski pokal Solkan SLO
30.– 31. 7. Slalom ECA mladinski pokal Češke Budejovice ČEŠ
4.–9. 8. Spust SP mladinci in U23 Nantahala ZDA
7.–9. 8. Slalom ICF – svetovni pokal 4 La Seu d’Urgell ŠPA
8.–9. 8. Slalom ECA mladinski pokal Krakov POL
14.–16. 8. Slalom ICF – svetovni pokal 5 Pau FRA
19.–23. 8. Sprint SP člani Milano ITA
27.–30. 8. Slalom EP mladinci in U23 Krakov POL
11.–13. 9. Sprint EP mladinci in U23 Bascov ROM
16.–20. 9. Slalom SP člani London VBR
17.–20. 9. Maraton SP člani, U23 in mladinci Gyor MAD
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Vem, naslov je res malo pretenciozen, ampak zdaj, ko že imam vašo pozornost, se 
pogovorimo malo o svobodi. Najprej sem o svobodi slišal v zgodovinskem učbe-
niku, potem v reklami teleoperaterja, ki mi je tik pred tem skrivaj zvišal mesečne 
stroške in naposled v reportaži o morskem kajaku. Tako sem potem nekaj časa pov-
sem svobodno potoval v morskem kajaku, dokler me ni prešinilo – morski kajak ni 
svoboda, ampak diktatura. Diktatura časa, prostora, telesa in še česa.

Čeprav si za kajak vzamemo veliko časa, 
ga vseeno nimamo neomejeno. Omeju-

jejo nas sezona, dopust in na koncu še dolži-
na dneva. Prostor, čeprav reka, jezero, mor-
je in ocean, je za kajakaša v tem delu sveta 
zreduciran na obalni pas, tistih par sto me-
trov, ki si jih delimo z napihljivimi blazinami, 
ker pisec pomorskega zakona ni upošteval 
možnosti tako učinkovitega čolna na vesla. 
Telo, naš motor, slej ko prej potrebuje poči-
tek. Za dolgotrajno poganjanje kajaka mora 
delovati temu primerno bolj varčno. Zaloge 
vode in hrane, ki jih imamo s seboj, spet niso 
neusahljive. Oprema lahko odpove, vreme 
se lahko poslabša. Seznam dejavnikov tve-
ganja je večji in večji, svoboda pa manjša in 
manjša. Vendar si lahko na koncu vzamemo 
vso svobodico, ki nam je še ostala, in se izo-
brazimo tako, da je ovir čim manj.
In če začnemo kar pri sebi, je prva na vrsti 
tehnika. Na začetku o tehniki v morskem 
kajaku nisem veliko razmišljal, vendar bolj-
ša tehnika pomeni enako razdaljo z manj 
napora ali pa daljšo razdaljo v enakem 
času. Tako so na boljšem tisti, ki želijo bolj 
sproščeno preveslati določeno razdaljo, 
kot tudi tisti, ki bi radi izboljšali nek rezul-
tat. Osnovni zavesljaj izvira iz kajaka na 
mirnih vodah, le da ga v morskem kajaku 
želimo izvesti v različnih pogojih. Ker pa se 

ne premikamo vedno naravnost in čim hit-
reje, so zelo pomembni tudi ostali tehnični 
elementi – izplutje, pristajanje, obračanje, 
ustavljanje, krmarjenje, bočno premikanje, 
opore in reševanje. Seveda ni naključje, 
da so ti elementi zahtevani tudi v sistemu 
‘Barvnih vesel’ (in v vseh drugih sistemih 
ocenjevanja). Predstavljajo namreč trden 
temelj za kajakaševo varnost in kasnejšo 
nadgradnjo v bolj zahtevnih pogojih. 
S paleto zavesljajev naprej, nazaj in v loku 
lahko kajak ustrezno pospešimo, ustavimo 

ali obrnemo med premikanjem ali na mes-
tu. Pristanemo in izplujemo lahko na najbolj 
nemogočih mestih. Pogosto potrebujemo le 
za stopalo ravnine pod čevljem, pa se lahko 
varno izkrcamo na kopno. Z izkoriščanjem 
valov lahko hitreje preveslamo določeno 
razdaljo, s krmarjenjem spredaj in zadaj 
pa pustimo kajak teči v natančno določeni 
smeri. 
Kadar se znajdemo v težjih pogojih, z 
oporami obdržimo ravnotežje ali med gi-
banjem kajak sunkovito obrnemo, z boč-

Morski kajak – zlagana 
svoboda in morske pošasti
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nim zamikom pa se lahko izognemo skali 
ali drugemu kajakašu. Ob prevrnitvi s teh-
nično pravilnim reševanjem ne izgubljamo 
časa in tako zmanjšamo možnost podhla-
ditve. Kadar smo sami (pa ne bi smeli biti), 
izberemo najhitrejši način samoreševanja, 
to je kavbojsko reševanje (‘cowboy res-
cue’), pri katerem kajak ‘zajahamo’ preko 
repa in se tako premikamo proti sedežu. 
Kadar zaradi valovanja to ni več učinkovit 
način reševanja, izberemo raje samore-
ševanje z napihljivo oporo, ki nam veslo 
obdrži na površju, to pa nam stabilizira 
kajak, v katerega lezemo s strani. Pri sa-
moreševanju moramo na koncu izčrpati še 
vodo, ki je med prevračanjem stekla v se-
dežni prostor. Temu se lahko izognemo z 
reševanjem v paru (največkrat ‘X-rescue’), 
pri katerem nam rešitelj najprej izprazni 
kajak, nato pa ga še pridrži, medtem ko 
mi lezemo vanj. V primeru izredno hladne 
vode ali poškodbe reševanega, obstaja 
še nekaj načinov reševanja, vsem naštetim 
manevrom pa je skupno to, da jih je treba 
redno vaditi in ne bi smeli trajati več kot 
minuto. Najelegantnejši način reševanja 

ob prevrnitvi je seveda eskimski obrat, ki 
je v morskem kajaku prav tako enostaven/
zahteven kot v kajaku za divje vode. Vaja 
dela mojstra, potrebno pa je izbrati učite-
lja, ki bo vso tehniko nazorno pokazal ter 
prepoznal napake in jih popravil.
Ko smo se tako tehnično in varnostno izob-
razili, smo obračunali z našim največjim sov-
ražnikom v morskem kajaku – s samim sabo. 
Največkrat se v težavah znajdemo predvsem 
zaradi napačne presoje pogojev, precenje-
vanja ali dobre stare arogantnosti. In čeprav 
so me laiki večkrat svarili pred morskim psom, 
naslednji sovražnik, ki preži na nas, presenet-
ljivo pripada isti vrsti kot kajakaši, le da ve-
činoma pluje v močnejših in hitrejših plovilih. 
Človek človeku (morski) volk, bi lahko rekli. 
Vsako leto so gliserji in podobna plovila uso-
dna za plavalce, potapljače, celo jadrnice. 
Tako tudi kajak nima dobrih kart, pravilo o 
zadrževanju v obalnem pasu, pa v tej luči 
dobi vsaj malo smisla. Vse dokler se vam ne 
posveti, da sta bila tudi nesrečni plavalec in 
potapljač v tem istem obalnem pasu. V visoki 
sezoni morje postane prometna džungla, v 
kateri kajakaš nima kaj iskati.

Nevarnost predstavlja tudi samo okolje, 
morje s svojimi vremenskimi pojavi, vetrom, 
vročino poleti ter mrazom jeseni in pozimi. 
Jadransko morje sicer slovi kot toplo, zaprto 
in mirno, vendar ima tudi svoje slabe dni in 
je bilo do zdaj dokumentirano usodno za 
vsaj dva kajakaša. Veliko več pa se jih je po 
uspešnem reševanju vpisalo v letna poročila 
luške kapetanije. Zavedati se moramo, da 
se vsaka nesreča vpiše tudi v javno dojema-
nje morskega kajaka in čeprav statistično 
neznačilna, glede na število kajakašev in 
pogostost nesreč, zmanjšuje pozitivno po-
dobo vseh kajakašev, ne glede na njihove 
cilje, opremljenost in izkušenost.
Po tem ko nam je morski kajak odvzel svo-
bodo, denar in varnost, je čas, da nam ne-
kaj da v zameno. Kdor se je odločil, da bo 
svoj čas (in denar in varnost) vložil v morski 
kajak, mu zagotovo ni žal. Že samo Jadran-
skega morja je dovolj, da po njem plujete 
vse življenje, v vseh mogočih pogojih, sami, 
s prijatelji, družino, naključnimi ‘mimoves-
ločimi’ (je to sploh beseda?). Na samotnih 
straneh otokov, kjer ni cest in stezic, ste lahko 
popolnoma sami in to v času, ko se podatki 
o vas samodejno posodabljajo vsako minu-
to. Ogromno plaž je dostopnih samo s plo-
vilom in kajak je edino izmed njih, ki se ga 
tako preprosto izvleče na prodnate ravnine 
ali skalnate police, ki vas prosijo, da na njih 
prespite. Potem so na vrsti še tuja morja, kjer 
je kajakaška kultura na veliko višjem nivoju 
in se lahko brez težav povežete s stotinami 
somišljenikov, članov samo enega izmed 
mnogih klubov. Vse pa se začne na doma-
čem morju, tistem toplem in mirnem, ki preko 
prelivov in prečenj nima meja. Je odprto in 
veliko in ko ga vzamete za svojega, dobite 
zraven še modrost tistih, ki so ga preveslali 
že pred vami. To pa še ni vse, če pokličete 
zdaj, dobite še svobodo ...

 Gregor Zadravec
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Luka Božič – Sašo Taljat in 
Nejc Žnidarčič so si prislužili 

nominacije za svetovne 
veslaške nagrade

Medijska hiša Sportscene je zagnala projekt svetovnih veslaških nagrad (World Paddle 
Awards). Izbor tokrat poteka prvič, nagrade pa bodo podelili prihodnjo pomlad v 
nemškem Augsburgu. Med nominiranci v sedmih kategorijah so tudi svetovna prvaka 
iz ZDA Luka Božič in Sašo Taljat ter Nejc Žnidarčič, ki je na letošnjem svetovnem prven-
stvu v Valtellini osvojil že svojo šestnajsto kolajno s prvenstev. Zmagovalce posamič-
nih kategorij bodo prinesli glasovi strokovne žirije (50-odstotkov), polovico pa bodo 
prispevali glasovi navijačev in podpornikov, ki lahko glasujejo preko spletne strani 
www.worldpaddleawards.com. 

Nominaciji odličnih primorskih športnikov sta priznanje tudi 
slovenskemu kajakaštvu, ki je že vrsto let povsem pri svetov-

nem vrhu, predvsem pa potrditev dobrega dela Nejca Žnidarči-
ča ter Luke Božiča in Saše Taljata, ki so nas, tako kot v preteklih 
sezonah, tudi letos razveseljevali z odličnimi predstavami. Nejc 
Žnidarčič je kandidat za najboljšega športnika leta, Luka Božič 
in Sašo Taljat pa sta nominirana v kategoriji za najboljšo ekipo 
leta. Poleg omenjenih kategorij bodo nagrade podelili še v ka-
tegorijah za najboljšo športnico, življenjski dosežek, mladinca 
oziroma mladinko leta, medijskega ambasadorja ter v kategoriji 
strokovnjakov s kajakaškega področja. 

Potek izbora
Izbor bo potekal na podlagi glasov strokovne žirije, ki bodo pri-
nesli 50-odstotkov glasov, preostalo polovico pa bodo prinesli 
glasovi splošne javnosti. Ti glasovi bodo predstavljali seštevek 
tvitov (Twitter), všečkov (Facebook) in glasov preko strani Go-
ogle+ (gumbi se nahajajo pod predstavitvijo vsakega od kandi-
datov na spletni strani www.worldpaddleawards.com). Po trije 
predstavniki v vsaki kategoriji, ki bodo prejeli največ glasov do 
konca januarja, bodo nato kandidati za nagrado 'zlato veslo', ki 
jo bodo podelili maja prihodnje leto v Augsburgu.

Vsak glas šteje, zato vas vabimo k glasovanju in podpori 
naših reprezentantov!



Oglas HSE 3-tisk.pdf   1   28.5.13   20:15



JUNAK

NAMENJENO VAM JE 
POSEBNO ŽIVLJENJE.

OBSTAJA POT, NA KATERO 
VAM JE NAMENJENO STOPITI. ©
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