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Več kot

150
programov*

UEFA
Liga

prvakov*
SiOL
TVIN*

1EUR

Za nove naročnike

naprave že od

brez dodatnih obrokov*

na pakete TopTrio

prvih 9 mesecev.*

-50%
ali

* Ponudba izdelkov od 1 EUR dalje brez dodatnega plačila velja od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013 ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na SiOL internet in 
na pakete, ki vključujejo SiOL internet (z izjemo Družinskih kompletov), ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Možen je nakup enega izdelka iz 

akcijske ponudbe: LED TV Samsung 40ES5500 od 1 EUR, LED TV Samsung 46ES5500 od 150 EUR, Samsung GALAXY Tab 2 10.1 od 50 EUR ali prenosni 
računalnik HP 655 od 100 EUR. Cene izdelkov se razlikujejo glede na izbran paket. Navedene cene veljajo ob naročilu paketov TopTrio ali Trio. Plačilo je 

enkratno, brez dodatnih obrokov, prek računa za storitve Telekoma Slovenije. Količine izdelkov so omejene. 
Ponudba polovična mesečna naročnina na pakete TopTrio velja od 19. 10. 2012 do 31. 1. 2013, ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na pakete TopTrio 

in Trio, za prvih devet mesecev. V primeru naročila paketov TopTrio ali Trio s programskim paketom Standard ponudba vključuje tudi programski paket 
Mega (več kot 150 programov), prvih 9 mesecev. SiOL TViN in dodatek SiOL Nogomet (130 tekem UEFA Lige prvakov v sezoni 2012/2013) sta vključena v 

paketih TopTrio, TopTrio optika in TopTrio HD. Ponudba se izključuje s ponudbo izdelkov od 1 EUR dalje (možna je izbira ene izmed obeh akcijskih ponudb).
Ponudba velja na omrežju Telekoma Slovenije. Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in 

pogojev. Za dodatne informacije, pogoje in cene obiščite www.siol.net/storitve, pokličite 080 8000 in 041 700 700 ali obiščite Telekomove centre in druga 
prodajna mesta Telekoma Slovenije.

Te
le

ko
m

 S
lo

ve
ni

je
, d

. d
., 

15
46

 L
ju

bl
ja

na
.



3

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 urejajo: 
Borut Perko, Andrej Jelenc, Nina Jelenc 

Fotografije: 
Arhiv KZS, Nina Jelenc, Stane Klemenc, 
Arhiv Jošta Zakrajška, Arhiv Petra Kauzerja

Tehnična ureditev: 
Camera d.o.o.

Tisk: 
Premiere d.o.o.

piše: borut perko

Nadvse uspešen začetek 
nove sezone

Lanska kajakaška sezona, to se strinja tako strokovna javnost kot ožja kaja-
kaška srenja, je bila zanesljivo najuspenejša v vsej zgodovini slovenskega 

kajakaškega športa, tako v nekdanji državi Jugoslaviji, kot samostojni Sloveniji. 
Četudi je po olimpijskih igrah v Londonu ostal grenak priokus zaradi pone-
srečenega nastopa in posledično izgubljenega olimpijskega odličja našega 
najuspešnejšega matadorja, slalomista Petra Kauzerja, je vendarle potrebno 
povedati, da ni še nikdar v zgodovini slovenskega kajaka na olimpijskih igrah 
tekmovala tako številčna odprava športnic in športnikov v našem športu. Ti so 
nas na olimpijskih progah zastopali tako v kajaku in kanuju na divjih vodah, 
kot v kajaku na mirnih vodah in bili prav v vseh nastopih še kako konkurenčni. 
Prepričan sem, da bodo naše športnice in športniki prej ko slej posegli tudi po 
olimpijskih lovorikah. Prva priložnost bo čez tri leta v Riu de Janeiru.
Spominjam se, podrobneje kajakaštvo spremljam od leta 1996, da še ne tako 
dolgo nazaj ni bilo tako, kaj šele pred sedemnajstimi leti, ko sem prišel zraven. 
Takrat sta bila v svetovnem vrhu med slalomisti kajakaša Andraž Vehovar in 
Fedja Marušič, resda je prihajal talentirani Dejan Kralj, med kanuisti je bil v neko-
liko širšem mednarodnem vrhu Simon Hočevar, deklet praktično ni bilo nikjer, 
sestre Mali so bile daleč od vrha, o »cvajerjih« se je predsedniku Bojanu Žmavcu 
in trenerjem na čelu z Andrejem Jelencem lahko le sanjalo. Primerjajte to s situaci-
jo danes, ko smo prav v vseh kajakaških disciplinah, tako med dekleti kot fanti, v 
svetovnem vrhu in zmagujemo tudi na tekmah najvišjega svetovnega ranga, kot v 
svetovnem pokalu. Da o mlajših starostnih kategorijah ne govorim, odličij, ki smo 
jih osvojili v njih na pamet še Andrej Jelenc ne zna našteti, toliko jih je.
Da o kajaku na mirnih vodah ne govorim. Jernej Župančič Regent in Špela 
Ponomarenko Janić sta bila pred desetletjem in pol anonimni mladenič in mla-
denka za katera še na Obali ni vedel malone nihče, v Sloveniji redki, v tujini pa 
nihče. Danes je situacija povsem drugačna, vse več je odličnih mirnovodašev, 
na noge je postavljen nov center v Mostu na Soči, kjer je nekdanji dvakratni 
olimpijec v kajak sprintu Župa, diplomant Fakultete za šport, trener klubske 
sprint ekipe in mlajših selekcij. Zgodba se pozitivno odvija tudi v Bohinju, tam 
pod vodstvom izjemnega športnega entuziasta Staneta Klemenca že rastejo 
nadarjeni mladci in mladenke; nekateri med njimi bodo zagotovo posegli zelo 
visoko v kajaku na mirnih vodah.
Toda priznati je treba, da smo nekaj imeli od nekdaj in še danes je tako: 
sijajne kajakaše v spustu, še zlasti v sprintu. Zadnje desetletje je nedvomno 
zaznamoval večkratni svetovni in evropski prvak, ki tudi pred bližnjim svetov-
nim prvenstvom v Solkanu ne odstopa od svojih želja in ambicij. »Svetovno 
prvenstvo v Solkanu je zame vrhunec sezone, kjer bom v boljši formi kot na 
nedavnem evropskem prvenstvu v Bovcu. Moj cilj pa je osvojiti tretji naslov 
svetovnega prvaka,« naravnost pove Solkanec. Res škoda šampiona kakršen 
je Nejc Žnidarčič, da njegova disciplina nikdar ne bo olimpijska! Toda to je že 
druga zgodba, na katero ne more nihče vplivati.
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Evropsko prvenstvo v slalomu so zaradi težav z naraslo Vislo 
izpeljali po nekoliko prilagojenem programu, ki so ga izve-

dli v dveh dneh. Tekmovalci so se pomerili v eni kvalifikacijski 
vožnji, najboljši pa so nato veslali le še v finalu. Tekmovalci so 
prav tako veslali samo v eni ekipni vožnji. Nov sistem tekmova-
nja je prinesel kar nekaj presenečenj, saj so brez uvrstitve na 
zmagovalne stopničke ali celo v finale ostali številni tekmovalci, 
ki so od prvenstva stare celine pričakovali veliko, nenazadnje 
so v preteklosti na največjih tekmah zanesljivo osvajali kolajne. 
Davek je bil visok, saj so Krakov sklonjenih glav zapuščali nosilci 
kolajn z olimpijskih iger Daniele Molmenti, Vavrinec Hradilek, 
Hannes Aigner, David Florence, Štepanka Hilgertova, Elena 
Kaliska, Emilie Fer, lanskoletna evropska prvakinja Carole 
Bouzidi, najboljši kajakaš lanske sezone Etienne Daille, svetovni 
prvakinji Corinna Kuhnle in Jana Dukatova ter številni drugi.

Zalomilo se je tudi slovenskim tekmovalcem. Priveslali so si tri 
posamične finalne nastope, za veliko veselje pa so poskrbeli 
kanuisti Luka Božič, Anže Berčič in Benjamin Savšek, ki so v 
ekipni preizkušnji Sloveniji priveslali novo kanuistično ekipno 
odličje. Na to so Slovenci čakali dolgih devet let. Zadnjo ekipno 
kolajno na EP so leta 2004 v Skopju osvojili Simon Hočevar, 
Dejan Stevanovič in Jošt Zakrajšek. »Zelo sem zadovoljen, da 
se je vsaj moštveno dobro izteklo, da je letelo čez progo. 'Ful' 
dobro, da smo dobili kolajno. Prejšnja leta se nam ni uspelo 
uigrati, zdaj pa smo dobra, mlada ekipa in nam lepo 'laufa',« je 
po tekmi povedal Anže Berčič, za katerega je to prva kolajna s 
članskih prvenstev, ima pa že polno vitrino odličij z mladinskih 
prvenstev in prvenstev mlajših članov. V posamični konkurenci je 
zasedel 34. mesto.
Benjamin Savšek, ki je lani v Augsburgu osvojil bron, je tokrat 

Piše: Nina Jelenc

Letošnje slalomsko evropsko prvenstvo v Krakovu je bilo zaradi naraslih rek in poplav 
v srednji Evropi dolgo časa ogroženo, a so organizatorji na koncu le uspeli izpeljati 
dvodnevni program prvenstva. Slovenska ekipa je na Poljsko odpotovala z visokimi 
pričakovanji, na koncu pa so se najbolj veselili Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka 
Božič, ki so v moštveni tekmi kanuistov priveslali do brona. V posamičnem finalu so ves-
lali Urša Kragelj, Luka Božič in Peter Kauzer.

Kanuistom bron na EP v 
Krakovu
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v posamični konkurenci naredil preveč napak za odmevnejši 
rezultat (bil je 27.), a vtis popravil na ekipni tekmi: »Malo sem 
bil razočaran po dopoldanski vožnji, mislil sem že, da bom to 
prvenstvo hitro končal. Ta kolajna je zdaj lep obliž na rano, 
moštveno kolajno v kanuju smo osvojili po zelo dolgem času. 
Popravili smo vtis in smo zelo zadovoljni. Mislim, da nam je 
od starta do cilja super teklo, morda sem delal nekaj napak na 
koncu, ko me je malo odneslo iz linije, a časovno smo dobro 
leteli, se ujeli in smo res lahko zadovoljni.«

Tretji član uspešne trojice je bil Luka Božič, ki je v svoji krstni 
sezoni med kanuisti svojo nalogo odlično opravil tako na 
posamični tekmi, kjer je bil z desetim mestom edini slovenski 
finalist, kot kasneje še na ekipni tekmi: »To je bila pika na i tega 
prvenstva, čeprav imam velika pričakovanja tudi v konkurenci 
dvojcev. Tako malo, kot smo trenirali za ekipno tekmo, lahko 
rečem, da smo odpeljali brezhibno. Sam in Anže sva 'pridelala' 
dve kazenski sekundi in te majhne napake so nas potisnile na 
tretje mesto, a smo veseli uspeha.« Dan po uspehu v kanuju 

Poplave v Evropi so resno ogrožale tudi izvedbo evropskega prven-
stva v Krakovu. Zaradi poplavljene proge so tekmovalci ostali 
brez nekaj dni resnega treninga, krajši pa je bil tudi program tek-
movanja.

Tokrat se ni izšlo po načrtu. Peter Kauzer je bil po prvi vožnji v 
izvrstnem položaju, v finalu pa ostal praznih rok.

Luka Božič je pripravil eno prijetnejših presenečenj prvenstva. V 
svojem prvem nastopu na prvenstvih v članski konkurenci v C1 je 
veslal v finalu. 

Za Uršo Kragelj so bila usodna deseta vrata, kjer je naredila napa-
ko in dobila 50 kazenskih sekund. Bila je šesta.

Luka Božič in Sašo Taljat na progi sicer nista naredila večjih napak, 
vendar bila nekoliko prepočasna za finalni nastop.

Čeprav tehnično zahtevne postavitve proge slovenskim tekmoval-
cem pogosto zelo ustrezajo, v Krakovu ni šlo vse po željah. 
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enosedu je Božiča čakal še nastop v dvojcu, kjer pa sta s Sašom 
Taljatom delila usodo številnih favoritov za najvišja mesta in 
osvojila 14. mesto.
Vselej se med favorite za kolajno uvršča tudi Peter Kauzer, ki je 
prvi nastop na prvenstvu opravil dobro in hitro ter se z drugim 
časom kvalifikacij tudi zanesljivo uvrstil v finale. Tam mu ni šlo 
vse po načrtih, saj je s progo sicer opravil brez dotika, a poča-
sneje kot v prvi vožnji, kar je zadostovalo za deveto mesto. 
»Do zadnjega dela proge je bilo v redu, ne vem, kakšni pa so 
bili vmesni časi. V zadnjih vratcih je voda zanihala, količki so 
bili tako skoraj v vodi. Lovil sem vrata, a mi je zagrabilo špico. 
Morda sem tam izgubil kolajno, ne vem. Včeraj je bilo vse videti 
drugače, danes pa je voda padla in zadnja vratca so vsem dela-
la težave. Ali si jih udaril ali pa na široko zapeljal mimo. Ampak 
tako je, nimaš kaj. Prva tekma sezone je mimo. Ni se začela, kot 
sem si želel,« je po koncu povedal Kauzer. Janoš Peterlin je bil 
26., Simon Brus pa 49. Kajakašem se je ponesrečil tudi ekipni 
nastop, saj so po napaki najmlajšega člana ekipe Simona Brusa 
prvenstvo stare celine končali na desetem mestu. 

Vnovično lepo priložnost za osvojitev kolajne je imela tudi 
Urša Kragelj, ki je leta 2010 v Bratislavi priveslala do brona. 
Tehnično zahtevna postavitev proge ji je običajno pisana na 
kožo, a v Krakovu ni šlo vse po načrtu. V finalu je naredila veli-
ko napako, ki ji je prinesla 50 kazenskih sekund, in na koncu 
zasedla šesto mesto. V finalu so imele kajakašice mnogo težav, 
saj je le prva četverica pravilno preveslala vsa vrata, vse ostale 
pa so prejele vsaj 50 kazenskih sekund. »Res mi je žal za to 
priložnost, po tekmi je vedno tako. Danes je bilo to šesto mesto 
očitno moj največji domet. V kvalifikacijah sem dobro vozila, za 
finale pa sem vedela, da bo glede na čas treba veslati na polno 
in prepričana sem bila, da bo za kolajno treba tvegati. Tako sem 
se finalne vožnje tudi lotila, a je na žalost zmanjkalo tistih 10 
centimetrov. Zadovoljna sem s svojo vožnjo, a je škoda videti, 
da gredo tekme mimo. Tako pač je,« je po koncu povedala 
Kragljeva. Hudo razočarana je bila druga slovenska predstav-
nica Eva Terčelj, ki je bila osemnajsta.
Prihodnje leto bo evropsko prvenstvo organizirano na novozgra-
jeni progi na Dunaju.
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Kajakaši in kanuisti se tudi na majskem evropskem prvenstvu 
v spustu na divjih vodah niso izneverili tradiciji. Že na prvem 

večjem tekmovanju v sezoni 2013 so veslali odlično ter se zaslu-
ženo veselili uspehov in novih kolajn. Kajakaš Nejc Žnidarčič 
je na soških brzicah priveslal do svojega drugega naslova 
evropskega prvaka v sprintu. Najboljši je bil leta 2009, dve leti 
kasneje pa je osvojil srebro. »To je bil prvi cilj, saj v klasiki še 
nisem bil tako dobro pripravljen, ker je še prezgodaj. V sprintu 
pa sem že v dobri formi, kar sem videl tudi na izbirnih tekmah, 
ko sem bil kar superioren. Tokrat sem dvakrat odpeljal fantastič-
no in suvereno zmagal. Več si ne bi mogel želeti, tako da sem 
zelo vesel,« je takoj po tekmi povedal novi prvak, ki je v klasični 
preizkušnji zasedel šesto mesto. Zelo dobro so v sprintu nastopili 
tudi preostali slovenski reprezentanti. Tim Kolar je bil peti, Simon 
Oven, ki je bil po kvalifikacijah tretji, je zasedel deveto mesto, 
Maks Frančeškin pa je bil enajsti. 
Kajakaši so zelo dobro nastopali tudi v klasičnem spustu, kjer 
se je s četrtim mestom izkazal mladi kajakaš ljubljanskega kluba 

Simon Oven, ki je le nekaj dni pred evropskim prvenstvom pri-
veslal tudi do naslova državnega prvaka v klasičnem spustu. 
»Bilo je dobro, pred tekmo sem bil kar živčen, saj nisem vedel, 
kaj lahko pričakujem. S četrtim mestom sem zelo zadovoljen. 
Takega rezultata nisem pričakoval, ker niti nisem vedel, koliko 
sem napredoval čez zimo,« je povedal eden najobetavnej-
ših mladih spustašev. Tim Kolar je bil v klasiki trinajsti, Maks 
Frančeškin pa devetnajsti.
Če je bila kolajna Nejca Žnidarčiča v sprintu želena, če ne celo 
pričakovana, pa je nekoliko presenetljivo prvo slovensko kolaj-
no na prvenstvu priveslal Simon Hočevar, ki je bil v klasičnem 
spustu tretji. Izkušeni 39-letni kanuist je v preteklosti že osvajal 
kolajne tako v slalomu kot spustu, leta 1992 je bil v spustu 
tudi svetovni mladinski prvak. Kljub bogatim izkušnjam je bila 
uvrstitev na zmagovalne stopničke na klasični tekmi prvenstva 
nekoliko nepričakovana. »Nisem računal, da lahko v klasičnem 
spustu pridem tako visoko. Letos sem bil na nekaj tekmah precej 
izenačen s Hrvati, tako da sem vedel, da lahko posežem visoko, 

Piše: Nina Jelenc

Po štirinajstih letih je Zgornja Soška dolina spet gostila prvenstvo stare celine v spustu 
na divjih vodah. Prirediteljem na Soči jo je sicer zagodlo vreme, saj so morali sobotni del 
prvenstva zaradi previsokega vodostaja reke odpovedati ter vse tekme izpeljati v dveh 
dneh. Slovenski reprezentanti so nastopili zelo dobro in osvojili šest kolajn.

Spustaši navdušili na 
evropskem prvenstvu na Soči
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ampak da bom prišel do medalje, pa nisem pričakoval. Izkazalo 
se je, da sem bil res dobro pripravljen,« je povedal Hočevar, ki 
je lansko leto že razmišljal o športni upokojitvi, nato pa se zaradi 
prvenstva na Soči odločil za nadaljevanje bogate športne karie-

re. Odlično je veslal tudi na sprinterski preizkušnji, kjer je bil peti.
Za tretjo posamično kolajno prvenstva pa je poskrbel tacen-
ski kanuist Blaž Cof, ki je v sprintu zaostal le za Francozom 
Guillaumom Alzingrejem in bronasti kolajni z EP pred dvema 
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letoma v Kraljevu dodal še srebrno. Cof je bil drugi tudi po kva-
lifikacijski vožnji. »S kvalifikacijsko vožnjo se nisem preveč obre-
menjeval in vse odmislil, ohranil sem le pozitivne lastnosti iz prve 
vožnje. Med veslanjem sem imel občutek, da mi ne gre dobro, 
saj se mi je zdelo, da sem slabo startal. Nato pa sem potegnil, 
tudi najtežji del mi je dobro uspel. To je bila odlična vožnja. Zelo 
sem vesel,« je vtise strnil Blaž Cof. Varovanec Jožeta Vidmarja, 
ki sicer vselej več pričakuje od sprinta, je dobro veslal tudi v 
klasiki, kjer je zasedel sedmo mesto.
Cof in Hočevar sta bila najuspešnejša slovenska udeleženca 
prvenstva, saj sta posamični kolajni dodala še dve bronasti eki-
pni kolajni. Prvo sta priveslala v klasičnem spustu skupaj z Luko 
Žgajnarjem, pri drugi, osvojeni na sprinterski tekmi, pa se jima 
je v ekipi pridružil Peter Žnidaršič. Mlada kanuista Žnidaršič 
in Žgajnar sta v posamični konkurenci veslala le v dvojcu, v 
ekipni tekmi pa sta si razdelila preostali prosti mesti. Odločitev 
strokovnega vodstva, da vsak izmed njiju nastopi v eni ekipni 
preizkušnji se je izkazala za odlično. Oba mlada tekmovalca sta 

imela na progi sicer nekaj težav, ki pa niso ogrozile njune prve 
članske kolajne z evropskih prvenstev. Luka Žgajnar je bil po 
koncu tekme izmučen, a zelo zadovoljen: »Bilo je zelo naporno. 
Bil sem najšibkejši člen ekipe in bilo je kar zanimivo slediti tako 
izkušenima tekmovalcema. Zelo sem zadovoljen. Vsi treningi, 
vse se je poplačalo. Ta uspeh mi je vlil še dodatne motivacije.«
Mlada sotekmovalca je pohvalil tudi izkušeni Hočevar: »Računal 
sem na eno ekipno kolajno, na koncu pa se je res dobro izte-
klo. Luka in Peter, najmlajša v ekipi, sta svojo nalogo opravila 
odlično. Na začetku sta sicer imela nekaj težav, saj se pozna, 
da spusta ne veslata pogosto, še posebej ne kanuja, ker se 
posvečata slalomu. Ker nista imela dovolj dobre opreme, sem 
jima posodil svoj trening čoln, in zagotovo je tudi to pripomoglo 
k temu, da smo dvakrat premagali Hrvate, ki so kolajne osvajali 
od leta 1995 pa do lani.« 
Veliko upov so na ekipni tekmi v klasiki in sprintu polagali tudi 
kajakaši. Nenazadnje so bili Nejc Žnidarčič, Tim Kolar in Maks 
Frančeškin lansko leto tudi ekipni svetovni prvaki v sprintu. 
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Svetovnim prvakom, kjer je namesto Frančeškina tokrat veslal 
Oven, se je v sprintu zalomilo – bili so peti, precej bolje pa so se 
odrezali v klasiki, kjer so zaostali le za Francozi. »Vedel sem, da 
bomo blizu medalje, veslali smo praktično brez napak. Francozi 
so bili res boljši, tako da ne verjamem, da bi lahko nadoknadili 
zaostanek. Zelo smo zadovoljni,« je dejal Žnidarčič, vesel pa je 
bil tudi Tim Kolar: »V spodnjem delu je Simon Oven veslal pred 
mano in razbijal valove ter mi kazal linijo, da mi ni bilo treba 
gledati še na to. Na kolajno smo resno upali, nikoli pa ni lahko. 
Bilo je nekaj dobrih ekip in zmeraj si lahko ti tisti, ki ostane brez 
kolajne.«
Zelo dobro sta v konkurenci dvojcev tekmovala Peter Žnidaršič 
in Luka Žganjar, ki sta v klasiki tekmovanje končala na osmem, 
v sprintu pa na visokem petem mestu. V sprintu se je z osmim 
mestom izkazala tudi Ajda Novak. Klasična preizkušnja se ji žal 
ni izšla, tako da je bila prvi dan prvenstva uvrščena na sedem-
najsto mesto. Naknadno je bila v ekipo vpoklicana tudi mlada 

kanuistka Beti Medved, ki je nastopila zato, da je bila tekma 
kanuistk regularna. V klasičnem spustu je zasedla četrto mesto, v 
sprintu pa se je v finalu prevrnila in ostala brez uvrstitve.
Na Soči so dominirali francoski reprezentanti, ki so se v domo-
vino vrnili s kar 23-imi osvojenimi kolajnami, dvanajst so jih 
priveslali Čehi, osem pa Nemci. Slovenija je na lestvici držav, 
dobitnic kolajn, zasedla četrto mesto. Najuspešnejši tekmovalec 
prvenstva je bil Francoz Guillaume Alzingre, ki je blestel tako v 
kanuju eno- kot dvosedu. Kolajne je osvojil praktično vsakič, ko 
se je pognal na progo, zalomilo se mu je le v prvi preizkušnji 
prvenstva, ko je v klasičnem spustu med kanuisti zasedel enajsto 
mesto. Na Soči je sicer osvojil sedem kolajn, šest zlatih in eno 
srebrno.
Najboljše spustaše pa nova velika tekma v letošnji sezoni čaka 
že v sredini junija, ko se bodo na progi v Solkanu pomerili za 
naslove svetovnih prvakov v sprintu na divjih vodah.
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letos imaš priložnost, da osvojiš poleg evropskega 
naslova, še svetovnega v solkanu in zmagaš tudi 

v svetovnem pokalu. Misliš oz. pričakuješ, da se bo 
to zgodilo?
Moj glavni cilj za to sezono je ohranitev naslova svetovnega 
prvaka v Solkanu. Vmesni cilji pa so bili tudi dobro tekmovati 
na EP v Bovcu, s katerim sem bil zelo zadovoljen, saj sem znova 
postal EP v sprintu in z ekipo dosegel še 2. mesto v klasiki. Po 
SP v Solkanu me čakajo še 4 tekme za svetovni pokal, kjer tudi 
branim že mojo 4. skupno zmago v svetovnem pokalu. Cilji so 
torej zelo visoki in upam da mi bodo tudi uspeli.
to bi bila druga velika kolajna na domačih tleh, kar 
je vsekakor poseben izziv ...
Že pred sezono sem se zelo veselil teh tekem, saj je imeti obe 
največji tekmi na domačih tleh res nekaj posebnega. Še bolj, ker 
sta obe na reki Soči, na reki, kjer sem pred 17 leti naredil svoje 
prve zavesljaje.

kako si zadovoljen s sodelovanjem s še enim 
solkancem, trenerjem jernejem abramičem?
Z Jernejem sodelujeva že od začetka moje športne poti. Njemu 
sem lahko hvaležen za vso znanje, ki mi ga je dal o veslanju 
na divjih vodah. Še kot mladinci smo z Jernejem, takrat še v 
slalomskih čolnih, preživeli res ogromno časa na divji vodi in se 
neprestano igrali z njo in s tem pridobivali občutke kako jo ukro-
titi. Občutek za divjo vodo ostane in zato sem danes v spustu 
znan kot najboljši tehničar na divji vodi.
Sedaj mi Jernej samo piše program treninga in mi daje nasvete, 
saj sem kot tekmovalec že dozorel in sam nadziram proces 
treninga. Je pa Jernej odigral eno ključnih vlog v mojih športni 
karieri, mislim, da brez njega ne bi dosegel teh rezultatov.
pri 29. letih ti ambicij najbrž še ni zmanjkalo ...?
Seveda ne, težko je bilo priti na vrh in sedaj ko sem tam, se ne 
mislim zlahka umakniti. 

Piše: Borut Perko

Slovenski kajakaš na divjih vodah Nejc Žnidarčič je tudi na evropskem prvenstvu v spustu 
v Bovcu nadaljeval zbiranje zlatih kolajn v sprintu. »Ker sem že dve leti neporažen, sem 
želel nadaljevati sanjski niz. Nisem še v vrhunski formi, vendar sta bili dve dobri vožnji 
dovolj za suvereno zmago. Več si ne bi mogel želeti,« je povedal evropski prvak med 
kajakaši. Z njim smo se pogovarjali tik pred svetovnim prvenstvom v spustu v Solkanu.

Nejc Žnidarčič, kralj sprinta, 
gre po nove lovorike
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Če hočeš kot tekmovalec videti olimpijske igre, boš 
moral presedlati na mirne vode. vsekakor velik 
izziv, vendar vreden truda in napora, se strinjaš? 
je pa v kajakaštvu na mirnih vodah tudi huda kon-
kurenca. konec koncev tudi pri nas ...
Žal spust ni olimpijska disciplina in če bom hotel, kdaj iti na igre, 
se bom moral odpovedati spustu in se posvetiti mirnim vodam. 
To je tudi en glavnih problem pri meni, saj me mirne vode ne 
veselijo, ker so dolgočasen šport v primerjavi z divjimi vodami.
Mislim, da ni tak problem v fizični pripravljenosti in konkurenci, 
saj smo na OI v Londonu videli štiri bivše spustaše, ki so tam tek-
movali in dva sta celo dosegla medaljo. Če se bom hotel uvrstiti 
v ekipo za Rio, se bom moral za sezono ali dve odpovedati 
spustu in se osredotočiti samo na mirne vode, saj le popolna 
predanost prinaša rezultate.

Pri nas se je v zadnjih letih razvilo nekaj zelo dobrih tekmoval-
cev v mirnih vodah, ki posegajo že po finalnih nastopih, a so žal 
vsi v 1000-metrski razdalji, jaz pa bi tekmoval na 200 metrov, 
kjer do sedaj še nismo dosegali vrhunskih rezultatov.
kako si drugače zadovoljen s tem, kar si dosegel v 
športu, pa morda tudi nasploh?
Zelo sem ponosen na mojo športno pot, saj ni dosti tekmovalcev, 
ki imajo že 12 medalj z EP in SP, pa še več kot 20 medalj na 
tekmah svetovnega pokala. Ponosen sem tudi, da sem spust v 
Sloveniji spravil na višjo raven in da smo tudi medijsko vedno 
bolj prepoznavni. V prihodnosti imam cilj, da bi spust še bolj 
popularizirali in da bi ga v klubih spet začeli sistematično tre-
nirati in tako zagotovili podmladek, ki bo upam šel po naših 
stopinjah. Za to pa bo potrebna pomoč in podpora Kajakaške 
zveze, ki bo morala spust spet uvrstiti med svoje prioritete.
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Nisem računal, da lahko v klasičnem spu-
stu pridem tako visoko. Letos sem bil na 
nekaj tekmah precej izenačen s Hrvati, tako 
da sem vedel, da lahko posežem visoko, 
ampak da bom prišel do medalje, pa nisem 
pričakoval. Včeraj sem izvedel, da bo pred 
mano startal Santamaria, ki je bil najboljši 
Francoz na izbirnih tekmah, tako da sem 
bil skozi celotno progo z njim, v srednjem 
delu sem bil hitrejši, v cilju pa sem še neko-
liko pospešil. Izkazalo se je, da sem bil res 
dobro pripravljen, tudi ritem je bil dober,« 
pravi Simon, ki je lani že razmišljal o športni 
upokojitvi, nato pa se zaradi prvenstva na 
Soči odločil za nadaljevanje bogate špor-
tne kariere.
so te rezultati v bovcu vendarle 
malce presenetili? no, če niso tebe 
so pa druge. očitno si še vedno 
top spustaš.
Ja malo že, sem pa celo pomlad kar dobro 
tekmoval, tako, da sem računal, da bom 
visoko, toda, da bom osvojil tri medalje ... 
Tudi jaz sem bil malo presenečen!
kakšna so tvoja pričakovanja 
v nadaljevanju sezone? pri tem 
mislim predvsem spust.
V Solkanu na SP v sprintu bom imel kar 

veliko nastopov, saj bom poleg C-1 nastopil 
tudi v C-2 s Blažem Cofom, kjer tudi lahko 
narediva kar dober rezultat. Predvsem pa 
ciljam na ekipne vožnje, kjer bomo tako v 
kanuju kot dvojcih v konkurenci za najvišja 
mesta! Tekmoval bom tudi na tekmah sve-
tovnega pokala. Kar zadeva slalom pa sem 
za letos že zaključil.
pravzaprav si tudi tam, vsaj po 
izbirnih tekmah sodeč še kar blizu 
slovenskega vrha. ali ne?
V slalom sem nastopil iz čistega veselja in 
nisem imel kakšnih velikih ambicij, tako da 
niti, če bi se uvrstil v ekipo ne bi tekmoval.
s kajakaštvom se – če se ne 
motim – ukvarjaš kakšnih 35 let. 
tekmovalno sicer nekaj manj, kot 
vrhunski tekmovalec, kanuist, pa 
okrogli dve desetletji. do kdaj 
misliš še vztrajati? seveda ti, če te 
to še vedno veseli in nimaš dovolj 
čolna, treningov in tekem, želim in 
privoščim, da počneš še eno dese-
tletje, na primer. res pa je, da bi 
bili nekateri tekmovalci lahko že 
tvoji sinovi.
Sedaj sem se osredotočil na to sezono, po 
koncu si bom vzel malo časa za dopust in 

se septembra odločil, ali bom tekmoval še 
eno sezono ali ne. Ne gledam več naprej, 
ampak se sproti odločam, kaj bom delal oz. 
kje tekmoval ...
kako gre tvojemu klubu kk simon?
Kar vredu, imam kar nekaj dobrih mladih 
tekmovalcev, predvsem v najmlajših katego-
rijah, imam pa manjšo luknjo pri mladincih 
in članih. Ampak to je povsod. Moram pa 
pohvaliti Heleno Lahovec za odlično delo 
z najmlajšimi!

Piše: Borut Perko

Že uvodni dan na nedavnem evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Trnovem 
ob Soči je prinesel prva odličja za slovensko vrsto. V posamični konkurenci v klasičnem 
spustu je zimzeleni kanuist Simon Hočevar osvojil bron. Še eno odličje je 39-letni Simon 
osvojil še isti dan popoldne na ekipni preizkušnji skupaj z Blažem Cofom in Luko 
Žgajnarjem. A to še ni bilo konec Hočevarjevih uspehov spomladi na Soči ...

Zimzeleni Hočevar se ne da,  
Cof po njegovih stopinjah
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za tabo je že ep na soči, kjer 
si bil v izvrstni formi. si pred 

prvenstvom veliko časa namenjal 
treningu spusta?
Spust sem treniral celo zimo, po pripravah 
v Združenih arabskih emiratih pa sem se 
posvetil slalomu. Letos sem na divji vodi 
spust veslal prvič na državnem prvenstvu 
v Solkanu. Tudi v Bovcu nisem imel veliko 
treningov, veslal sem le na izbirnih tek-
mah, imel nato še dva dni treninga in na 
koncu še štiri dni pred samim EP. Nisem se 
obremenjeval s količino treninga na Soči, 
saj sem vedel, da sem fizično odlično 
pripravljen, divja voda pa mi tudi ne pov-
zroča težav, saj vsak dan treniram slalom 
in imam za seboj že ogromno kilometrov, 
preveslanih na divji vodi. 

so bili uspehi v posamični in eki-
pnih vožnjah pričakovani?
Ekipne uspehe sem pričakoval, saj je 
Simon pripravljen odlično, v spustu pa sta 
odlična tudi Luka in Peter. Borili smo se za 

tretje mesto. Vsi smo namreč vedeli, da so 
Francozi in Čehi favoriti za prvi dve mesti. 
V ekipnih vožnjah sprinta pa sem upal, 
da bomo uspeli prehiteti Čehe, ampak 
tudi tretje mesto je odlično. Posamezen 
uspeh pa je bil moja tiha želja. Vedel sem, 
da sem odličen v sprintu, konkurenca je 
močna, tako da sem sam pri sebi vedel, 
kaj moram narediti in to mi je uspelo. Do 
zlate medalje mi je manjkalo zelo malo, 
vendar pa tudi ostalim, ki so bili za mano, 
ni manjkalo dosti. Dolgo je že, odkar je 
bilo prvih osem kanuistov v 75 stotinkah 
sekunde. 

bolje kot v klasičnem spustu se 
znajdeš v sprintu. kakšne cilje 
imaš pred svetovnim prvenstvom 
v solkanu?
Po času, ki sem ga postavil na državnem 
prvenstvu, in drugem mestu na EP imam 
sedaj še večja pričakovanja. Proga v 
Solkanu mi ustreza, dolga je minuto, kar 
je zame idealno. Na EP je bila medalja v 
sprintu tiha želja, v Solkanu pa jo odkrito 
napadam. 

solkan slovenski tekmovalci 
poznate zelo dobro. bo dobro 
poznavanje proge velika pred-
nost pred tekmeci, še posebej, 
ker je sprinterska proga kratka in 
šteje vsaka stotinka?
Definitivno. Progo odlično poznamo pri 
vseh vodostajih in vemo, kakšna je proga 
ob višji vodi, vemo, kakšni postanejo 
valovi, kateri vrtinci te lahko zmedejo. 
Pričakujem, da bo na SP višja voda. 
Vendar pa lahko vsakdo naredi napako, 
tudi če dobro pozna domačo progo. V 
Solkanu je voda divja in hitro lahko pride 
do napake, tukaj pa najmanjša napaka 
pomeni izgubo časa, sploh pri takem krat-
kem sprintu, kjer bo boj za stotinke.  

na sp v solkanu boš združil moči 
tudi v C2 s simonom hočevarjem. 
kako je sploh prišlo do ideje o 
sodelovanju?
Ideja za C2 je prišla med evropskim 
prvenstvom. Gledala sva rezultate v kate-
goriji C2 in videla, da niso veliko boljši 
od naju, tako da sva si v šali rekla, da če 
startava v Solkanu, jih lahko premagava. 
Simon je uredil, da sva dobila čoln, ki bo 
konkurenčen ostalim, sedaj pa čakava 
na SP, da vidiva, kam spadava še v C2. 
Temu je naklonjen tudi program tekmova-
nja, saj bo C2 na programu v petek, C1 
pa v soboto, tako da ne bo preveč startov 
v enem dnevu. 

sta že opravila kakšen skupen 
trening?
V dvojcu nisva skupaj veslala še nikoli, prvič 
bova poizkusila dva tedna pred prven-
stvom. Takrat bova videla, kateri bo sedel 
spredaj in si uredila čoln. Nisva se še pov-
sem uskladila, ampak verjetno se bova po 
treningu v kanuju presedla še v C2. Vse, kar 
morava naštudirati je to, da se bova ujema-
la v veslanju, da bo čoln tekel in da bova 
obdržala linijo, da nama čoln ne bo bežal. 
Mislim, da se bova hitro ujela. 

naknadno sta se za nastop v spu-
stu odločila tudi luka in sašo, ki 
sta že bila prvaka v spustu. ste si 
zastavili visoke cilje tudi v ekipnih 
vožnjah?
Sedaj, ko sta v ekipi tudi Luka in Sašo vem, 
da bomo zagotovo posegli po vrhu. Luka 
in Peter sta tudi zelo dobra v C2 tako, da 
so pričakovanja visoka in tudi realna. Tudi 
ostale ekipe bodo zelo močne, tako da 
se bomo maksimalno potrudili in odpeljali 
odlične vožnje in to bo prineslo rezultat. 
Zanimiv boj bo, tako da komaj čakam, da 
se SP začne.  

Piše: Nina Jelenc

Kanuist tacenskega kluba Blaž Cof je eden izmed tistih vsestranskih slovenskih tekmov-
alcev, ki se dobro znajdejo tako v slalomskem kot spustaškem čolnu. Dobitnik več kolajn 
z mladinskih prvenstev ter prvenstev mlajših članov tako v slalomu kot spustu, je prvo 
člansko kolajno v sprintu osvojil pred dvema letoma na EP v Srbiji. Letos je na domačem 
evropskem prvenstvu navdušil s srebrno posamično kolajno v sprintu ter dvema bro-
nastima ekipnima kolajnama. 21-letni kanuist bo eden izmed glavnih favoritov tudi na 
svetovnem prvenstvu v sprintu v Solkanu. 

V Solkanu odkrit napad  
na kolajno
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Medtem ko je bilo že dolgo jasno, da bo v ženski konkurenci 
slovenske barve zagotovo zastopala Špela Ponomarenko 

Janić, je bila situacija v moški konkurenci negotova vse do 
zaključka druge tekme svetovnega pokala v Račicah. Za edino 
prosto mesto, ki pripada državi na določeni razdalji, sta se 
namreč potegovala Lovro Leban in Jošt Zakrajšek. Slednji si je 
mesto v ekipi priveslal po zaslugi dobrih nastopov v Szegedu in 
Račicah, saj je bil na obeh tekmah uvrščen višje kot Leban. 
Lovro Leban, ki je tokrat veslal v kajakaškem enojcu, saj je zara-
di zdravstvenih težav in šolskih obveznosti že pred začetkom 
sezone ostal brez partnerja v dvojcu Roka Kuka, tako v letošnji 
sezoni ne bo nastopal na največjih tekmovanjih. Po izpadu v 
internih kvalifikacijah se je namreč odločil, da se bo posvetil štu-
diju ter v boj za najvišja mesta znova vstopil s prihodnjo sezono. 
»Res je, da sva imela z Lovrom na prvih dveh tekmah še interni 
dvoboj za to mesto na evropskem prvenstvu, mediteranskih igrah 
in svetovnem prvenstvu, vendar si s tem nisem belil glave. Moji 
cilji so, da priveslam čim višje v svetovnem merilu ter da čim 
večkrat in čim hitreje presegam svoje najhitrejše čase. S temi 
cilji sem šel na vsako tekmo. Sva pa z Lovrom pokazala, da je 
sprint v Sloveniji v vzponu. V Račicah sva bila edina tekmovalca 
iz iste države v finalu A na 1000 metrov. To je ogromen napre-
dek in verjamem, da bo takih dogodkov v bodoče še več,« je 
o internem dvoboju povedal Zakrajšek. Član tacenskega kluba 
je z dosedanjim potekom sezone zelo zadovoljen: »Z vsakim 
nastopom sem bolj zadovoljen. Edini nastop, s katerim nisem bil 
zadovoljen, je bil polfinalni nastop na 1000 metrov v Szegedu. 
Tam sem se preveč obremenjeval z vetrom in tem, katera proga 
je hitrejša, namesto da bi veslal kot znam. Ampak tudi to se je 
moralo zgoditi, da sedaj to vem.«
Upravičeno visoka pričakovanja pred EP ima tudi Špela 

Ponomarenko Janić, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala v 
Poznanju blestela tako na 200- kot 500-metrski razdalji, ko je 
osvojila četrto in tretje mesto. Primorka si je po olimpijski sezoni 
vzela nekoliko daljši premor, nato izpustila prvo tekmo svetov-
nega pokala v Szegedu ter se kajakaški karavani priključila v 
čeških Račicah. Tam je še iskala prave občutke, v Poznanju pa 
že dosegla rezultata, ki ji pred EP omogočata bolj miren spanec. 
»Letos sem si vzela malo več premora, nisem nastopila na prvi 
tekmi svetovnega pokala, nato sem se v Račicah še malce lovila, 
kjer sem v polfinalu veslala dobro. Sicer pa gre iz tekme v tekmo 
boljše, počasi prihajam v pravi ritem. S takšnim treningom kot 
ga imam sedaj, bo šlo še na boljše,« je po koncu serije tekem 
svetovnega pokala povedala Špela Ponomarenko Janić.
Po EP na Portugalskem sprinterje čakajo še mediteranske igre 
v Turčiji ter svetovno prvenstvo v Duisburgu, mladinci in mlajši 
člani pa bodo tekmovali na EP na Poljskem in SP v Kanadi.

Piše: Nina Jelenc

Prvenstvo stare celine junija čaka tudi sprinterje na mirnih vodah, ki se bodo za kolajne 
merili v portugalskem Montemor-o-Velhu. Slovenska ekipa bo tokrat nekoliko okrnjena, 
saj se bosta za visoka mesta borila le kajakašica Špela Ponomarenko Janić in kajakaš 
Jošt Zakrajšek. 

Ponomarenko Janićeva in 
Zakrajšek optimistično na EP
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to je bila tvoja prva sezona na 
tekmah svetovnega pokala. 

kakšen je bil prvi vtis, ki si ga 
dobila, ko si prišla na tekmo v 
szeged?
Szegeda sem se veselila takoj, ko sem 
izvedela, da bom nastopila na svetovnem 
pokalu. Tam sem bila leta 2011 kot gle-
dalka na svetovnem prvenstvu in prizori-
šče me je začaralo. Madžarski navijači 
so res enkratni in znajo ustvariti neverje-
tno vzdušje. Svetovni pokal v Szegedu 
je bil moja prva večja tekma v članski 
konkurenci in veselila sem se že samih 
nastopov poleg največjih imen tega špor-
ta. Ko smo prispeli na prizorišče, je kar 
nekaj držav že bilo tam. Treningi so bili 
zanimivi, saj je bilo na vodi hkrati tudi po 
200 kajakašev, ki so trenirali, tako da je 
bila precejšnja gneča. Občutek, da sem 
na eni izmed največjih kajakaških tekem 
pa sem dobila, ko je mimo mene veslala 
olimpijska prvakinja Lisa Carrington in 
takrat sem pomislila: »Vau«.

kako si zadovoljna z nastopi, ki si 
jih prikazala v szegedu in račicah? 
Bilo je super, čeprav se na 500 metrov 
nisem uvrstila v finale B, sem bila zelo 
zadovoljna. Veslala sem po najboljših 
močeh, tudi trener je bil zelo zadovoljen, 

saj so bile tam najboljše svetovne kajaka-
šice. Po tekmi na 500 metrov nisem veliko 
pričakovala od 200 metrov, saj so razlike 
minimalne, ampak v kvalifikacijah mi je 
šlo dobro, 6. mesto v polfinalu pa je bilo 
dovolj za finale B na moji prvi tekmi sve-
tovnega pokala. Nasmeška nisem mogla 
skriti, prav tako tudi trener ne. Nastopa v 
finalu B sem se zelo veselila, saj so poleg 
mene veslale punce, ki so za las izpadle 
iz finala. Bila sem deveta, od prvega do 
devetega mesta pa je bila le sekunda 
razlike, tako da smo bile zelo izenačene.
 
si pričakovala, da se boš že takoj 
prebila do finala b?
Finala v Szegedu nisem pričakovala, 
ampak uspelo mi je, tako da je bil ves trud 
poplačan. V Račicah sem se odločila, da 
bom nastopila na vseh treh razdaljah, torej 
na 200, 500 in 1000 metrov. Na 1000 
metrov nisem veslala že leta, vse tri razda-
lje pa so bile preveč zame, saj običajno 
veslam le na 200 in 500 metrov. Še eno 
šesto mesto na 1000 metrov pa mi je pri-
neslo novo finale B. Na 200 in 500 metrov 
mi je šlo dobro, vendar sem imela smolo, 
ker sem vedno pristala v najtežji skupini in 
tako obstala v polfinalu. Ko pa sem pogle-
dala še rezultate in ugotovila, da bi s svojim 
časom v drugih skupinah prišla v finale B na 

200 in 500 metrov, pa sem bila razočara-
na. Vendar je bila to lepa izkušnja, tekmi pa 
sta pomembni tudi za nadaljevanje sezone. 
Dobila sem več volje za treninge in EP, ki bo 
konec junija na Poljskem. 

kakšne imaš načrte in cilje za 
nadaljevanje sezone?
Načrti za to sezono so zagotovo finale 
na EP, saj je to pogoj za nastop na sve-
tovnem prvenstvu v Kanadi.

Piše: Nina Jelenc

Debi na tekmah svetovnega pokala je sprinterka Anja Osterman dobro izkoristila in 
v družbi najboljših kajakašic sveta tako v Szegedu kot v Račicah priveslala do finala 
B. Mlada Primorka, ki letos opravlja maturo, v tej sezoni veliko upov polaga na EP za 
mladince in mlajše člane na Poljskem ter nato tudi na morebitno svetovno prvenstvo v 
teh starostnih kategorijah v Kanadi.

Prvič v družbi največjih imen 
sprinta na mirnih vodah
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V Al Ainu, mestu s 450.00 prebivalci, ki je od Dubaja odda-
ljeno približno 130 kilometrov, povezano pa je z njim z 

moderno avtocesto prek puščave, so lani odprli supermoderen 
in razkošen zabaviščno-športni center, ki se ponaša z zelo atrak-
tivno progo za rafting in kajpak tudi kajak.
Manjša časovna razlika z Evropo, predvsem pa precej nižji 
stroški, so privabili tudi slovenske slalomiste, ki že vso zimo vneto 
trenirajo v arabskem svetu. Če je Al Ain po številu prebivalcev 
četrto največje mesto v emiratih, pa je največje po površini, na 
25 km se razteza, sestavljajo ga štiri oaze. Lastnik je sicer drža-
va, vendar pa tam vse niti vodi in nadzira veliki emir. Če so emi-
rati obogateli z nafto in plinom, pa je Ai Ain z vodo, naravno, ki 
takorekoč sredi puščave priteče iz nje s temperaturo 24 stopinj 
Celzija, in po kateri zdaj veslajo tudi naši divjevodaši; vodo z 
črpalkami prečrpajo iz jezera, divja pa je kajpak zaradi padca 
proge, ki je od starta do cilja približno sedem metrov.
Izmed Slovencev so prvi novo progo preizkusili dvakratni sve-
tovni prvak Peter Kauzer, njegov kajakaški in klubski kolega iz 

Piše: Borut Perko

V preteklih letih je večina najboljših evropskih slalomistov na divjih vodah del zimskega 
treninga opravila v Avstraliji, kjer so trenirali na olimpijski progi v Penrithu, tokrat pa 
so se mnogi, med njimi tudi naši najboljši, odločili, da bodo trenirali v precej bližjih 
Združenih arabskih emiratih (ZAE), trenutno eni najbogatejših držav na svetu.

Le nekaj ur leta iz Benetk je v 
Al Ainu kajakaški raj

Odkril ga je Slovak, vodi ga Američan, 
služijo Arabci

Center v Al Ainu je odkril Slovak Rihard Galovič, sicer 
menedžer kanuističnega asa Martikana, prav onadva sta 
že novembra zakupila progo za nekaj mesecev, za kar sta 
Arabcem plačala 30.000 evrov. Arabci pa so iz Amerike, 
kjer je vodil raft in kajakaški center v Charlotti, pripeljali 
glavnega menedžerja vodno-zabaviščnega centra v Al 
Ainu, to je Fergus Coffey. On je edini bogato plačan, vsi 
drugi pa ne. Zadeva je postavljena takole: ob progi so kot 
inštruktorji in obenem varnostniki Nepalci, delavci, sobarice 
in drugo osebje so Indijci in Pakistanci. Arabci ne delajo nič, 
je pa njihov zaslužek, ki ga ni malo.

Čudež sredi puščave: kajakaška proga. 
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Kauzer mlajši, Božič, Kauzer starejši in Peterlin.

Hrastnika Janoš Peterlin in kanuist Luka Božič, ki je na trening 
pripotoval brez partnerja v dvojcu, Saše Taljata. Seveda so bili z 
njimi tudi trenerji, s trojico sta bila Peter Kauzer starejši, oče hra-
stniškega šampiona, v oazi sredi puščave je bil tudi direktor kaja-
kaških reprezentanc Andrej Jelenc, ki je nad Ai Ainom nadušen.
Za Hrastničani in Božičem je prišla mnogo večja skupina naših, 
med njimi kajakaš Jure Meglič, kajakašice Urša Kragelj, Eva 
Terčelj in mlada Ajda Novak, pa najboljši kanuisti Benjamin 
Savšek, Anže Berčič, Jure Lenarčič in Blaž Cof. Z njimi sta bila 
tudi trenerja, kajakaški Miha Terdič in kanuistični Jože Vidmar. 
Zadnji slovenski tekmovalci so Al Ain zapustili v začetku marca. 
Poleg slovenske ekipe so se za trening tam odločili Slovaki, 
Čehi, Avstrijci, Poljaki, Rusi, in tudi nekateri Francozi, Španci ter 
Britanci.
Nad novo progo je navdušen tudi naš najboljši kajakaš zadnjih 
let, Peter Kauzer. Hrastničan poudarja zlasti njeno zahtevnost: 

»Pred prihodom sem gledal videe, saj so bili nekateri divjevodaši 
s Slovaške, na čelu z kanuistom Michalom Martikanom in brato-
ma Hochschorner v Al Ainu že lani novembra, pa ni izgledalo 
tako zahtevno. Ko veslaš, se zdi, da ni konca ovinkov. Zdi se mi, 
da bo to postala priljubljena destinacija za Evropejce, ne samo 
nas tekmovalce.«
Andrej Jelenc pravi, da se priprave v Al Ainu nedvomno izpla-
čajo, saj so kar nekajkrat cenejše od dosedanjih v Avstraliji, 
tudi oddaljenost (okroglih pet ur in pol leta iz Benetk) in manjša 
časovna razlika pomenita velik plus. Mesec treninga, bivanja in 
povratna letalska karta od Benetk do Dubaja, stane kajakaško 
zvezo 1300 evrov na tekmovalca, Avstralija pa je stala 3.500. 
V Al Ainu je vse cenejše tudi kot pri nas, od najema bungalovov, 
tik ob progi, do živil in pijače v vrhunskih trgovinah največjih 
svetovnih trgovskih verig, kjer dobiš vse - razen alkohola in 
svinjine.

Vodne radosti po treningu. Nasveti Andreja Jelenca.
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iMe: nejc Žnidarčič
datuM rojstva: 1. 4. 1984
klub: kk soške elektrarne
trener: jernej abramič
kateGorija: k1 spust
spletna stran:  
http://www.nejcznidarcic.com
uspehi:
2001 Evropsko mladinsko prvenstvo
K1 spust–2. mesto
2008 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 spust sprint–1. mesto
2009 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust sprint–1. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo
K1 spust sprint–2. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo
K1 spust–3. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 spust sprint–3. mesto
2010 Svetovni pokal skupno
K1 spust–1. mesto
2011Svetovno člansko prvenstvo
K1 spust sprint–1. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust sprint–2. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo
K1 spust sprint–1. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo
K1 spust–3. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 spust sprint–1. mesto
2012 Svetovni pokal skupno
K1 spust–1. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust sprint–1. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 spust–2. mesto

iMe: Maks Frančeškin
datuM rojstva: 2. 5. 1992
klub: kkk ljubljana
trener: srečko Masle
kateGorija: k1 spust
uspehi:
2010 Mladinsko evropsko prvenstvo
K1 spust sprint–8. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo

3xK1 spust sprint–5. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 spust sprint–1. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo 
K1 spust sprint–8. mesto
2012 Svetovni pokal skupno
K1 spust–11. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust sprint–11. mesto

iMe: tim kolar
datuM rojstva: 5. 10. 1991
klub: kkk ljubljana
trener: srečko Masle
kateGorija: k1 spust
uspehi:
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xK1 spust–1. mesto
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo 
3xK1 spust sprint–1. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 spust sprint–1. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo 
3xK1 spust sprint–3. mesto
2011 Svetovni pokal skupno
K1 spust–3. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 spust sprint–1. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 spust–2. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust sprint–5. mesto

iMe: simon oven
datuM rojstva: 14. 2. 1993
klub: kkk ljubljana
trener: srečko Masle
kateGorija: k1 spust
uspehi:

2011 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xK1 spust sprint–1. mesto
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 spust–6. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 spust–4. mesto
2012 Svetovno člansko prvenstvo
K1 spust–12. mesto
2012 Svetovni pokal skupno
K1 spust–5. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 spust–2. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust sprint–9. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust–4. mesto

iMe:vid debeljak
datuM rojstva: 17. 11. 1994
klub: kkk tacen
trener: andrej breznik
kateGorija: k1 spust
uspehi:
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 spust sprint–2. mesto
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xK1 spust sprint–1. mesto
2012 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xK1 spust sprint–1. mesto

iMe: simon hočevar
datuM rojstva: 27. 2. 1974
klub: kk simon
trener: borut javornik
kateGorija: C1 spust, C2 spust
uspehi:
1992 Svetovno mladinsko prvenstvo
C1 spust–1. mesto
1992 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC1 spust–1. mesto

ČLANSKE REPREZENTANCE 2013



21

1993 Svetovno člansko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
1995 Svetovno člansko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
1999 Evropsko člansko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
2000 Svetovno člansko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
C1 spust–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xC1 spust sprint–3. mesto

iMe: blaž Cof
datuM rojstva: 5. 7. 1991
klub: kkk tacen
trener: jože vidmar
kateGorija: C1 spust, C2 spust
uspehi:
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xC1 spust sprint–3. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo
C1 spust–2. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo
C1 spust sprint–3. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC1 spust–2. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC1 spust sprint–2. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo
C1 spust sprint–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
C1 spust sprint–2. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xC1 spust sprint–3. mesto

iMe: peter Žnidaršič
datuM rojstva: 7. 3. 1992
klub: kkk ljubljana
trener: Matej trampuž
kateGorija: C2 spust

uspehi:
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC1 spust–2. mesto
2009 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC1 spust sprint–2. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xC1 spust sprint–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
C2 spust sprint–5. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
C2 spust–8. mesto

iMe: luka Žganjar
datuM rojstva: 25. 6. 1994
klub: kkk ljubljana
trener: Matej trampuž
kateGorija: C2 spust
uspehi:
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo
C1 spust–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
3xC1 spust–3. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
C2 spust sprint–5. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
C2 spust–8. mesto

iMe: ajda novak
datuM rojstva: 16. 9. 1993
klub: kkk ljubljana
trener: Matej trampuž
kateGorija: k1 spust
uspehi:
2011 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 spust sprint–1. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust sprint–8. mesto
2013 Evropsko člansko prvenstvo
K1 spust–17. mesto

iMe: Špela ponomarenko janić
datuM rojstva: 2. 10. 1981
klub: kkk Žusterna
trener: stjepan janić
kateGorija: k1 sprint na 
mirnih vodah
uspehi:
2006 Svetovno člansko prvenstvo 
K1 200m–2. mesto
2007 Svetovno člansko prvenstvo
K1 200m–3. mesto
2009 Evropsko člansko prvenstvo
K1 200m–3. mesto
2009 Mediteranske igre
K1 500m–1. mesto
2012 Evropsko člansko prvenstvo
K1 500m–3. mesto

iMe: jošt zakrajšek
datuM rojstva: 26. 6. 1983
klub: kkk tacen
trener: andrej breznik
kateGorija: k1 sprint na mirnih 
vodah
spletna stran:  
http://www.jostzakrajsek.com
uspehi:
2012 Svetovni pokal Moskva
K1 5000m–2. mesto
2012 Svetovni pokal Moskva
K1 500m–3. mesto
2012 Svetovni pokal Moskva
K1 1000m–4. mesto
2012 Evropsko člansko prvenstvo
K1 1000m–6. mesto
2013 Svetovni pokal Szeged
K1 5000m–4. mesto
2013 Svetovni pokal Račice
K1 1000m–6. mesto
2013 Svetovni pokal Račice
K1 5000m–7. mesto

iMe: urša kragelj
datuM rojstva: 2. 7. 1988
klub: kk soške elektrarne
trener: Miha terdič
kateGorija: k1 slalom
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spletna stran:  
http://www.ursakragelj.com
uspehi:
2006 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 slalom–1. mesto
2006 Evropsko mladinsko prvenstvo
K1 slalom–3. mesto
2007 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xK1 slalom–3. mesto
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
K1 slalom–2. mesto
2010 Evropsko člansko prvenstvo
K1 slalom–3. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 slalom–3. mesto
2010 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xK1 slalom–1. mesto
2012 Svetovni pokal skupno
K1 slalom–1. mesto

iMe: eva terčelj
datuM rojstva: 21. 1. 1992
klub: kkk ljubljana
trener: Miha terdič
kateGorija: k1 slalom
uspehi:
2007 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xK1slalom–3. mesto
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xK1 slalom–2. mesto
2008 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 slalom–1. mesto
2010 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 slalom–3. mesto
2010 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xK1 slalom–1. mesto
2010 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 slalom–3. mesto
2010 Evropsko mladinsko prvenstvo
K1 slalom–3. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
K1 slalom–1. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
K1 slalom–1. mesto

iMe: peter kauzer
datuM rojstva: 8. 9. 1983
klub: bd steklarna hrastnik
trener: peter kauzer st.
kateGorija: k1 slalom
spletna stran:  
http://peterkauzer.com
uspehi:
2000 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xK1 slalom–1. mesto
2004 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xK1 slalom–2. mesto
2005 Evropsko člansko prvenstvo
K1 slalom–2. mesto
2005 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 slalom–1. mesto
2005 Svetovno člansko prvenstvo
3xK1 slalom–3. mesto
2006 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 slalom–1. mesto
2006 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
K1 slalom–1. mesto
2007 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 slalom–1. mesto
2007 Evropsko člansko prvenstvo
K1 slalom–2. mesto
2009 Svetovno člansko prvenstvo
K1 slalom–1. mesto
2009 Svetovni pokal skupno
K1 slalom–1. mesto
2010 Evropsko člansko prvenstvo
K1 slalom–1. mesto
2010 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 slalom–3. mesto
2011 Svetovno člansko prvenstvo
K1 slalom–1. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 slalom–1. mesto
2011 Svetovni pokal skupno
K1 slalom–1. mesto

iMe: simon brus
datuM rojstva: 28. 9. 1993
klub: kk nivo Celje
trener: aleš kuder
kateGorija: k1 slalom
uspehi:
2010 Olimpijske igre mladih
K1 slalom–1. mesto
2010 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 slalom–2. mesto
2011 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 slalom–1. mesto
2011 Evropsko mladinsko prvenstvo
K1slalom–1. mesto
2011 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xK1 slalom–1. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
K1 slalom–2. mesto

iMe: janoš peterlin
datuM rojstva: 11. 1. 1985
klub: bd steklarna hrastnik
trener: peter kauzer st.
kateGorija: k1 slalom
spletna stran: /
uspehi:
2012 Evropsko člansko prvenstvo
K1 slalom–23. mesto
2012 Evropsko člansko prvenstvo
3xK1 slalom–8. mesto
2012 Svetovni pokal Cardiff
K1 slalom–10. mesto
2012 Svetovni pokal Pau
K1 slalom–53. mesto
2012 Svetovni pokal La Seu d'Urgell
K1 slalom–25. mesto
2012 Svetovni pokal Praga
K1 slalom–23. mesto
2012 Svetovni pokal Bratislava
K1 slalom–36. mesto
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iMe: Martin albreht
datuM rojstva: 25. 5. 1990
klub: kkk tacen
trener:Miha terdič
kateGorija: k1 slalom
uspehi:
2008 Svetovno mladinsko prvenstvo
K1 slalom–2. mesto
2009 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xK1 slalom–3. mesto
2012 Svetovni pokal Cardiff
K1 slalom–31. mesto
2012 Svetovni pokal Pau
K1 slalom–49. mesto
2012 Svetovni pokal La Seu d'Urgell
K1 slalom–43. mesto
2012 Svetovni pokal Praga
K1 slalom–35. mesto
2012 Svetovni pokal Bratislava
K1 slalom–31. mesto

iMe: benjamin savšek
datuM rojstva: 24. 3. 1987
klub: kkk tacen
trener: jože vidmar
kateGorija: C1 slalom
spletna stran:  
http://www.benjaminsavsek.si
uspehi:
2006 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xC1 slalom–2. mesto
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
C1 slalom–3. mesto
2009 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xC1 slalom–1. mesto
2009 Svetovni pokal skupno
C1 slalom–2. mesto
2010 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xC1 slalom–2. mesto
2012 Evropsko člansko prvenstvo
C1 slalom–3. mesto

iMe: anže berčič
datuM rojstva: 25. 11. 1990
klub: kkk tacen
trener: Miha terdič
kateGorija: C1 slalom
spletna stran:  
http://anzebercic.com
uspehi:
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xC1 slalom–2. mesto
2008 Evropsko mladinsko prvenstvo
C1 slalom–3. mesto
2008 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC1 slalom–1. mesto
2009 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xC1 slalom–1. mesto
2010 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xC1 slalom–2. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
C1 slalom–1. mesto
2012 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane
C1 slalom–3. mesto
2012 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane
3xC1 slalom–1. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xC1 slalom–1. mesto

iMe: luka božič
datuM rojstva: 9. 1. 1991 
klub: kk soške elektrarne
trener: dejan testen
kateGorija: C1 slalom, C2 
slalom, C2 spust
uspehi:
2006 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xC2 slalom–1. mesto
2006 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC2 slalom–3. mesto
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
C2 slalom–2. mesto
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
3xC2 slalom–3. mesto
2009 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
C2 slalom–2. mesto
2009 Svetovno člansko prvenstvo

C2 slalom–3. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane
C2 slalom–1. mesto
2012 Svetovni pokal skupno
C2 slalom–3. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane
C2 slalom–1. mesto

iMe: sašo taljat
datuM rojstva: 22. 9. 1989
klub: kk soške elektrarne
trener: dejan testen
kateGorija: C2 slalom, C2 spust
uspehi:
2006 Evropsko mladinsko prvenstvo
3xC2 slalom–1. mesto
2006 Svetovno mladinsko prvenstvo
3xC2 slalom–3. mesto
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše člane
C2 slalom–2. mesto
2008 Evropsko prvenstvo za mlajše člane
3xC2 slalom–3. mesto
2009 Evropsko prvenstvo za mlajše člane
C2 slalom–2. mesto
2009 Svetovno člansko prvenstvo
C2 slalom–3. mesto
2011 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane
C2 slalom–1. mesto
2012 Svetovni pokal skupno
C2 slalom–3. mesto
2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane
C2 slalom–1. mesto

strokovno vodstvo 
reprezentanC:
Slalom na divjih vodah: Andrej Jelenc, 
Peter Kauzer st., Aleš Kuder, Miha 
Terdič, Dejan Testen, Jože Vidmar
Spust na divjih vodah: Srečko Masle, 
Matej Trampuž
Sprint na mirnih vodah: Andrej Breznik, 
Stjepan Janić
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Spust je imel tudi humanitarno noto. Del prijavnin so organiza-
torji KKK Ljubljana namreč namenili Univerzitetnemu rehabili-

tacijskemu inštitutu Soča in Zvezi za šport Invalidov Slovenije. Z 
zbranim denarjem bodo kupili prilagojene kajake in opremo za 
parakajak, en čoln pa je prispevalo tudi družinsko podjetje Roto 
iz Murske Sobote, že preko 35 let prisotno na domačem in tujem 
tržišču kot uspešen proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas, med 
njimi tudi vseh mogočih čolnov. Skupino Roto, na čeli katere je 
eden najuspešnejših Prekmurcev Štefan Pavlinjek, je na marato-
nu zastopala hčerka Nuša. Medijski pokrovitelj humanitarnega 
maratona z imenom Veslamo za dober namen - Ljubljanica 
2013 je bila časopisna in založniška hiša Delo.
Kljub deževnemu in hladnemu vremenu, zlasti v petek in noči 
na soboto, se je enodnevnega veslanja po Ljubljanici udeležilo 

okoli 1oo kajakašev in kanuistov, veslali so v vseh mogočih 
čolnih, od kajakakov, kanujev, eno in dvosedežnih. Posebna 
atrakcija na Ljubljanici so bili tudi - resda le peščica - udeleženci 
v Stand up paddlingu, skrajšano po domače Supu. Gre za vesla-
če, ki stoje na deski podobni surfu veslajo z enim veslom. Med 
njimi je bil tudi Novičar, fotoreporter Dejan Javornik in njegova 
boljša polovica Katarina, ki pri nas deske in drugo opremo 
potrebno za novo športno disciplino na vodi, tudi prodaja. 
Treba je priznati, da so bili veslači na deskah na Ljubljanici še 
kar hitri, med njimi najbolj Samo Laharnar, premagali so tudi 
marsikaterega kajakaša in kanuista v čolnih.
Kajpak pa so bili najhitrejši in predvsem najvztrajnejši preiz-
kušeni kajakaši-rekreativci, ki se udeležujejo vsej spustov po 
slovenskih rekah, imenovanih Voda za vedno, ki jih že več let 

Piše: Borut Perko

Tokratni spust po Ljubljanici v okviru akcije Voda za vedno je bil nekoliko drugačen kot 
smo ga bili vajeni doslej. Spust je trajal namreč kar 24 ur - od petka, 31. maja, od 15. 
ure, pa do sobote, 1. junija, do 15. ure, udeležilo pa se ga je okoli 100 kajakašev in 
kanuistov. V tem času so kajakaši lahko preveslali toliko krogov od Livade, kjer tik ob 
reki domuje kajakaški klub Ljubljana do zapornic pri Ambroževem trgu, kjer so obrnili 
nazaja proti Barju; kolikor so jih zmogli, krog je bil dolg približno 5600 metrov.

Kar 24 ur Vode za vedno in v 
humanitarne namene

Najstarejši, a še vedno korenina, da mu ni para, Stane Klemenc.
Najvztrajnejši so bili Pio Lapajne, Stane Klemenc in Marin Medak. 
Nagrade jim je podelili predsednik KZS Bojan Žmavc.

Predsednik KZS Bojan Žmavc in predstavnik URI Soča Robert Cugelj.
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organizira kajakaška zveza. Največ 25 krogov je tako odveslal 
Pio Lapajne, kar pomeni skupno 140 km. Drugi je bil v mnogih 
vodnih avanturah, tudi na oceanih preizkušeni , Marin Medak, 
tretji pa še en zaljubljenec v naravo, avanturist, raziskovalec, 
alpinist in fotograf, Stane Klemenc, ki je bil tudi najstarejši ude-
leženec maratona. Med dekleti vseh starosti je največ krogov 
preveslala Špela Ajdič, najhitrejši krog pa je uspel, kakopak 
tekmovalcu, enemu najperspektivnejših slovenskih kajakašev, 
tako na divjih, kot mirnih vodah, Simonu Ovnu. Za vodno pot 
od Livade do zapornice na Ambroževem trgu in nazaj je potre-
boval 27 minut.

Kajakaš Gal Jakič in Nina
Na maratonu je veslal tudi športnik invalid, 24-letni študent 
Fakultete za šport Gal Jakič. Kot član slovenske reprezentan-
ce v alpskem smučanju za športnike invalide je tudi parao-
limpijec. Pred leti mu je uspel projekt hitrostnega preveslanja 
hrvaške obale v kajaku dvojcu z še enim udeležencem 
maratona na Ljubljanici, Marinom Medakom. Galova žena 
je nekdanja radijska voditeljica in novinarka Nina Wabra, ki 
je pred tremi leti doživela hudo prometno nesrečo, po kateri 
je postala tetraplegičarka in je prav tako kot Gal prikovana 
na invalidski voziček. Gal se je namreč pri 13 letih kar naen-
krat zbudil hrom od pasu navzdol, kot so pozneje ugotovili, 
je doživel infarkt hrbtenjače. A kot sama pravita, se je vse 
zgodilo z razlogom in nobeden ne obžaluje ničesar, saj se 
sicer ne bi spoznala.

Gal Jakič pred štartom

Za lačne sta (po)skrbela, nekdanji vrhunski kajakaš, dvakratni 
olimpijec, Fedja Marušič, ki je tudi veslal, ter vodja akcije Voda za 
vedno, Miran Skok.

Na Ljubljanici pod Plečnikovimi arkadami.

Pogled s Čevljarskega mostu: Katarina Javornik, zastopnica in 
prodajalka za deske sup (www.sup-planet.si) in njen mož Dejan 
Javornik, fotoreporter Slovenskih novic, ki je tudi fotografiral. 

Nuša Pavlinjek, Bojan Žmavc, Andej Jelenc, Bojan Žmavc in še ena 
iz podjetja Roto, zadolžena za športne programe, Suzana Flisar.

Na njih sloni slovenska kajakaška prihodnost.
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koledar kajakaŠke zveze slovenije 2013
JUNIJ

1.6. 2.6. slalom 2013 Merano ICF Canoe Slalom Merano ITA

1.6. maraton, rekr. Maraton Argonavti + Voda za vedno Ljubljana SLO KKK Ljubljana

6.6. 9.6. slalom Evropsko prvenstvo v slalomu za člane Krakov POL

8.6. slalom Slalom Čatež - SLO POK DV 3 (mlajši 
dečki/deklice)

Čatež SLO KKK Čatež

9.6. sprint Slovenski pokal Bohinj - SLO POK MV 2 Bohinj SLO KKK Bohinj

14.6. 16.6. spust Svetovno prvenstvo v spustu - sprint, Solkan 
2013

Solkan SLO KK SE/KZS

14.6. 16.6. sprint Evropsko prvenstvo v kajak sprintu Montemor POR

16.6. slalom Slalom Hrastnik - SLO POK DV 4 (cicibani in 
mlajši dečki/deklice)

Hrastnik SLO BD Steklarna 
Hrastnik

28.6. 29.6. sprint XVII. mediteranske igre Mersin TUR

20.6. 23.6. spust Svetovni pokal v spustu 1,2 Banja Luka BIH

21.6. 23.6. slalom Svetovni pokal v kajak slalomu 1 Cardiff Bay, Wales VBR

22.6. rekreacija Voda za vedno - Drava Dvorjane SLO Rafting klub Maribor

27.6. 30.6. sprint Evropsko prvenstvo v kajak sprintu za 
mladince in U23

Poznan POL

28.6. 30.6. spust Svetovni pokal v spustu 3,4 Valtelina ITA 

28.6. 30.6. slalom Svetovni pokal v kajak slalomu 2 Augsburg NEM

29.6. 30.6. slalom ECA Open Junior Slalom Cup 2013 - SLO 
POK DV 5 (st. dečki/deklice)

Solkan SLO KK Soške Elektrarne

JULIJ

6.7. slalom Slalom Tacen - SLO POK DV 6 (ml. in st. 
dečki/deklice)

Tacen SLO KZS

7.7. prirejena 
pravila

Paralelni slalom SLO POK DV 7 (cicibani in 
ml. dečki/deklice)

Straža SLO KKK Straža

5.7. 6.7. slalom ECA Open Junior Slalom Cup 2013 Krakov POL

5.7. 7.7. slalom Svetovni pokal v kajak slalomu 3 La Seu d’Urgell ŠPA

6.7. 17.7. sprint Univerziada Kazan RUS

10.7. 14.7. spust Svetovno prvenstvo v spustu za mladince Lofer AVT

12.7. 14.7. slalom ECA Open Junior Slalom Cup 2013 Augsburg NEM

13.7. sprint Slovenski pokal Žusterna - SLO POK MV 3 Žusterna SLO KKK Žusterna

13.7. 14.7. slalom ICF Ranking Canoe Slalom Ivrea ITA

14.7. rekreacija Voda za vedno - Krka Šmihel Straža SLO Rating klub Straža

17.7. 21.7. slalom Svetovno prvenstvo v kajak slalomu za 
mladince in U23

Liptovsky Mikulaš SVK

27.7. 28.7. slalom ECA Open Junior Slalom Cup 2013 Bratislava SVK

27.7. rekreacija Voda za vedno - Dolinka Radovljica SLO Tina raft

27.7. maraton IZB. Maraton Bohinj - izbirno tekmovanje Bohinj SLO KKK Bohinj

28.7. sprint Slovenski pokal Orka - SLO POK MV 4 Ankaran SLO KKK Orka
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AVGUST

1.8. 4.8. sprint Svetovno prvenstvo v kajak sprintu za 
mladince in U23

Welland, Ontario KAN

1.8. 4.8. slalom Evropsko prvenstvo v kajak slalomu za 
mladince in U23

Bourg St. Maurice FRA

8.8. 9.8. slalom ECA Open Junior Slalom Cup 2013 Češke Budejovice ČEŠ

10.8. 11.8. sprint Mednarodna regata Capris Žusterna SLO

10.8. rekreacija Voda za vedno - Kolpa Kostel SLO TŠD Kostel

16.8. 18.8. slalom Svetovni pokal v kajak slalomu 4 Tacen SLO

17.8. rekreacija Voda za vedno - Dravinja Majšperk SLO ŠD Breg

23.8. 25.8. slalom Svetovni pokal v kajak slalomu - finale Bratislava SVK

24.8. slalom DP slalom mladinci Celje SLO KKK Nivo Celje

25.8. spust DP mlajše kategorije - SLO POK DV 8 (ml. in 
st. dečki/deklice)

Hrastnik SLO BD Steklarna 
Hrastnik

29.8. 1.9. sprint Svetovno prvenstvo v sprintu za člane Duisburg NEM

31.8. slalom DP v slalomu mlajše kategorije - SLO POK 
DV 9 (ml. in st. dečki/deklice)

Čatež SLO KKK Čatež

SEPTEMBER

1.9. sprint DP v spustu - sprint mlajše kategorije - SLO 
POK DV 10 (vse kategorije)

KKK Krško SLO KKK Krško

2.9. 8.9. prosti slog Svetovno prvenstvo v prostem slogu Nantahala, North 
Carolina

ZDA

7.9. 8.9. sprint DP v sprintu - vse kategorije Ranca SLO

9.9. rekreacija Voda za vedno - Soča Solkan SLO KK SE, ŠD Šilec

11.9. 15.9. slalom Svetovno prvenstvo v kajak slalomu za člane Praga ČEŠ

12.9. 15.9. dragonboat Svetovno klubsko prvenstvo v dragonboatu Kiev UKR

13.9. 15.9. sprint SPRINT Olympic hopes Račice ČEŠ

14.9. sprint Mednarodna regata Adria 2013 Ankaran SLO KKK Adria Ankaran

15.9. prirejena 
pravila

Zmajčkov pokal - SLO POK DV 11 Ljubljana SLO KKK Ljubljana

19.9. 22.9. maraton Svetovno prvenstvo v maratonu za člane, 
U23 in mladince

Copenhagen DAN

21.9. slalom DP v slalomu za člane in U23 Tacen SLO KKK Tacen

22.9. kajak polo DP v kajak polu - absolutno Krško SLO KKK Krško, KZS

28.9. maraton DP v maratonu za mlajše kategorije Bistrica SLO BD Bistrica

28.9. maraton Zagrebški maraton Zagreb CRO

29.9. slalom ALPE-ADRIA kanu slalom, “Gurk 2013” Gurkerbrucke AVT

OKTOBER

5.10. maraton DP v maratonu za člane, mladince in U23 - 
SLO POK MV 5

Bohinj SLO KKK Bohinj

6.10. maraton Varaždinski maraton Varaždin HRV

12.10. maraton Maraton   Most na Soči SLO KK Soške elektrarne

19.10. maraton Kostanjeviška regata Kostanjevca SLO KKK Čatež

26.10. maraton Ljubljanski kajakaški maraton Ljubljana SLO KKK Ljubljana
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Pozneje smo znanje širili največ s 
pomočjo tečajev in trenerjev z Mosta 

na Soči. Po prihodu Ingolfa Beutla za 
reprezentančnega trenerja se je vse raz-
vijalo še hitreje in tudi bolj sistematično. 
V zadnjem obdobju pa nam je v največjo 
oporo Jernej Župančič - Regent.
V teh letih nas je enajst Bohinjcev končalo 
tečaje za učitelje I. ali II. stopnje. Sedem 
nas je naredilo izpite za republiškega 
sodnika na mirnih vodah, štirje pa še 
mednarodni izpit za maraton sodnika. 
Pridobljeno znanje smo uspešno upo-
rabljali za vadbo tekmovalcev, ki so že 
nekaj let uspešni na tekmah slovenskega 

pokala in državnih prvenstev. Prvo med-
narodno medaljo je lani na Adiži v mara-
tonu osvojil Matija Odar, prvo v sprintu 
pa letos v Mantovi brata Šmit v K2 na 
200 m. Rok Šmit se je uvrstil v mladinsko 
reprezentanco.
Na tekmah na Slovaškem v Pieštanih se 
je Rok zadnji vikend v maju uvrstil na peto 
mesto na 500 in 200 m, ter bil 10. na 
1000 m, med sedmindvajsetimi tekmovalci 
iz devetnajstih držav. Trinajst tekmovalcev 
pa je bilo na mednarodni tekmi v Zagrebu, 
kjer smo se šestkrat uvrstili na oder za 
zmagovalce (Taja Smukavec, Špela Bajrič, 
Ines Matuc, Matija Odar in Miha Repinc). 
Sodelovali so tekmovalci iz petih držav.
Do sedaj smo bili tudi organizatorji več kot 
dvajsetih tekem v sprinih in maratonih. Dokaj 
hiter, načrten razvoj nas je lansko leto pripe-
ljal do odločitve, da smo na predlog naše 

panožne zveze kandidirali za organiza-
torja EP v kajak kanu maratonu leta 2015. 
Kandidaturo je vložila Kajakaška zveza 
Slovenije, sopodpisniki pa smo bili občina 
Bohinj, Turizem Bohinj in KKK Bohinj. Konec 
lanskega leta je na ogled predvidenega 
prizorišča tekmovanj prišel predsednik ICF 
maratona, Jorn Cronberg in bil z videnim 
in predstavitvijo zadovoljen. Mednarodna 
kajakaška zveza je letos marca Bohinj 
dokončno izbrala za gostitelja. Tekmovanje 
bo predvidoma v začetku oktobra, točen 
datum še ni usklajen.
To prvenstvo je za nas vse velik izziv in 
zaveza za še boljše delo v naslednjem 

obdobju. Največ moramo narediti na 
področju infrastrukture, ker zaenkrat še 
ne izpolnjujemo niti osnovnih zahtev za 
normalen razvoj vrhunskih tekmovalcev. 
V naslednjem letu bomo zgradili klubsko 
brunarico, ki nam bo rešila vrsto perečih 
problemov. Tu mislim predvsem na tople 
prostore za garderobo, druženje in izo-
braževanje članov. Tudi klubska oprema 
bo končno lahko urejena na enem mestu. 
Brunarica bo za EP služila kot prostor za 
akreditacijo in informiranje tekmovalcev.
Prvenstvo v maratonu bo trajalo teden 
dni. Prva dva dneva bosta namenjena 
nastanitvi in treningom tekmovalcev. Tretji 
in četrti dan bodo tekme veteranov, zadnje 
tri dni pa tekme članov in mladincev, vse 
v ženski in moški konkurenci. Pričakujemo 
okoli 400 tekmovalcev in najmanj 1500 
nočitev. Proga bo krožna z dolžino kroga 

4300 m in 100-metrskim tekom na obali. 
Tekmovalci, odvisno od kategorije, veslajo 
od pet do sedem krogov. Za štart je potre-
ben 80 m dolg ponton. Celotno tekmova-
nje bo v znamenju spoštovanja neokrnjene 
narave, kar pomeni, da z nobenim deja-
njem ne bomo povzročili vidnih posledic 
v naravi po končanem prvenstvu. Naš cilj 
bo Ekološko - Zeleno prvenstvo. Prvenstvo 
se bo odvijalo v Fužinarskem zalivu. Vsi 
potrebni objekti bodo šotori ali kontejnerji.
V zalivu Pod Skalco bomo morali urediti 
dostop, priveze in možnost polnjenja aku-
mulatorjev čolnov na električni pogon, kar 
pa je nujno za že obstoječe potrebe.

Prvi sestanki za ustanovitev organizacij-
skega odbora so že za nami. Predsednik 
izvedbenega odbora je Klemen Langus s 
Turizma Bohinj, podpredsednik je direktor 
občine Bohinj, Miro Sodja, sekretar je Jure 
Sodja s TD Bohinj. Za stike z mednarodno 
zvezo in svetovanje bosta skrbela Jakob 
Marušič in Andrej Jelenc s KZS. Sam 
sem odgovoren za tekmovalno in tehnično 
področje, ki sta izredno obširna in zahtev-
na, ter bosta zahtevala sodelovanje vseh 
članov našega kluba.
V naslednji fazi bomo poiskali še prave ljudi 
za še nepokrita področja, ter kadrovsko 
organizirali vsak svoje področje. Poseben 
izziv za nas bo tudi pridobivanje okoli 100 
potrebnih prostovoljcev. Morali bomo delati 
zelo učinkovito, ker bomo verjetno nasle-
dnje leto za generalko pred EP, organizirali 
tekmo za svetovni pokal v maratonu.

Piše: Stane Klemenc

Kajakaštvo na mirnih vodah v Bohinju se je do leta 2007 pojavljalo v glavnem samo 
v zvezi s tradicionalnim triatlonom. Jeseni leta 2007 smo ustanovili Kajak kanu klub 
Bohinj. Naslednje leto smo začeli s treningi prve generacije otrok. Začetki so bili težki, 
ker smo bili brez znanja, opreme in izkušenj. S pomočjo Kajakaške zveze Slovenije ter 
klubov Adria in Žusterna, smo prišli do prvih kajakov in začetnih tečajev.

Bohinj, nov kajakaški center
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Eno od najpomembnejših pravil na divji vodi je, da čoln 
nagnemo od toka. To pomeni, da rob čolna, ki je obrnjen 

proti toku s kolenom dvignemo. Vodni tok tako teče pod čoln 
in ne zagrabi roba čolna. Težišče telesa je postavljeno ven is 
središčne točke čolna, zato je potrebno izvesti določeno oporo. 
Uporabimo lahko oporo na veslo ali veso na veslu. Z vajo se 
bomo naučili nagib od toka tudi brez opore na veslo. Z delom 
nog, kolkov in trupa bomo vzpostavili ravnotežni položaj tudi, 
ko bo čoln nagnjen na bok.
Naslednje pravilo je nagib na skalo. Če se znajdemo v polo-
žaju, da nas je vodni tok zanesel bočno na skalo, se moramo 
nagniti na skalo. S tem smo čoln nagnili stran od toka in prepre-
čili prevrnitev.
Pri veslanju po divji vodi, pa tudi po tekoči vodi, za katero menimo, 
da večjih nevarnosti ne skriva, bomo naleteli na določene ovire, 
predvsem veje ali dele dreves, ki štrlijo z obale na vodno gladino. 
Te so navadno na zunanji strani rečnih zavojev. Najboljša pre-
ventiva je, da v teh primerih veslamo po notranjem delu zavoja, 
da se oviri izognemo. V primeru, da se oviri nismo mogli izogniti, 
velja pravilo nagiba na oviro. Nikakor se ne smemo za veje pri-
jeti. Če se za veje primemo, čoln ustavimo na mestu, vodni tok pa 
se upre v bok čolna. Temu največkrat sledi prevrnitev. 
Tudi če se na izletu po divji vodi ne bomo prevrnili pa bo 
zadovoljstvo na koncu veliko večje, če bo vse potekalo gladko. 
Preden se podamo na izlet po divji vodi, moramo natančno 
vedeti, kam se podajamo. Natančno je potrebno določiti, kaj so 
naloge posameznega člana skupine. Pomembno je, da so člani 
skupine pripravljeni in sposobni obvladati zahteve, ki jih bodo 

zahtevali pogoji na izletu. 
Vsi člani skupine morajo vedeti, kako dolg bo izlet, saj je 
potrebno poskrbeti za hrano in pijačo, v primeru večdnevnega 
izleta tudi za opremo z kampiranje. Posebno skrb je potrebno 
nameniti transportu suhe obleke. 
Ker je izlet po divji vodi vedno izlet v eno smer, je potrebno 
predvideti, kdo nas bo čakal na cilju, ali kako bomo spravili 
vozila na cilj našega izleta. Ko nimamo posebnega voznika, 
ki bi nas čakal na cilju, je najbolj običajna praksa zagotovi-
tve vozil na cilju naslednja: vso opremo, ki jo želimo imeti ob 
koncu izleta, zložimo v eno vozilo, ki ga zapeljemo na cilj. To 
vozilo spremlja še eno, ki voznika vrne zapelje nazaj na start. 
Po zaključku izleta se je potrebno seveda vrniti po vozilo, ki je 
ostalo na startu. Seveda pa se na start lahko voznik vrne tudi z 
avtostopom ali kako drugače.
Pred odhodom obvestite nekoga, ki ni z vami na izletu o lokaciji 
izleta in kako dolgo naj bi trajal. Preverite seveda tudi vremen-
sko in hidrološko napoved. Te podatke je v Sloveniji možno 
dobiti na spletni strani Agencije RS za okolje, kjer so dnevno 
objavljeni vremenski in hidrološki podatki.
Načrtujte izlet tako, da ga zaključite pred temo. V primeru 
nepredvidenih dogodkov lahko izgubite precej časa, in tako bo 
spust trajal dlje od načrtovanega.
S stališča varnosti je pomembno, da vsak član skupine pozna 
načrt izleta in svojo vlogo v skupini. V neformalnih, prijateljskih 
skupinah je tak dogovor enostaven, v nasprotnem primeru pa 
je pred izletom potrebno organizirati sestanek, na katerem se 
vsakemu članu skupine razloži načrt izleta. 

Piše: Andrej Jelenc

Na divji vodi se veliko prej kot na stoječi vodi znajdemo v položaju, ko sile vodnega 
toka delujejo na čoln na način, pri katerem lahko izgubimo ravnotežni položaj. Če ne 
izvedemo primernih postopkov, sledi prevrnitev.

Varno na izlet po divji vodi

Z nagibom na skalo se izognemo prevrnitvi.
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tel.: 02/5252151     mob.: 041/64 64 46     info@roto.si

KAJAKI IN KANUJI
• iz polietilena
• trpežni, UV stabilni, majhna teža, dodatna oprema
• slovenski proizvajalec

sport

Potrebno se je dogovoriti tudi o načinu komunikacije na vodi. 
Uporablja se lahko sistem signaliziranja, ki je dogovorjen za 
sporazumevanje na divji vodi, skupina pa se lahko dogovori tudi 
za svoj način. Skupina mora imeti formalnega ali neformalnega 
vodjo izleta. Le-ta določi kdo bo veslal prvi in kdo zadnji v skupi-
ni, kdo je zadolžen za reševalno opremo in podobno. Načrtujte 
spust na način, da bodo člani skupine v neprestani komunikaciji 
in vidnem polju. Skupina naj bi imela vsaj tri reševalne vrvi. 
Ker izlet poteka v naravi, ne pozabite na skrben odnos do 
narave. Načrtujte začetek in konec na urejenih parkiriščih in 

dostopih. Poskrbite, da boste lahko s seboj odpeljali vse smeti in 
embalažo. Vse člane skupine pa že pred izletom opozorite, da v 
naravi ne boste sami. Bodite obzirni tudi do drugih uporabnikov 
reke in predvsem vseh, katerih reka in njeno okolje je njihovo 
naravno bivališče.  
Ko smo enkrat na izletu, bomo vse, kar smo se pred izletom 
dogovorili, morali udejanjiti. Predvsem bodimo pozorni na 
varnost. Če bomo poskrbeli za potrebno varnost, nam morda 
ne bo potrebno uporabljati znanja reševanja. Tudi na vodi je 
preventiva boljša od kurative.

Skupina pred začetkom izleta.
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Slovenijo poznam 
kot lasten žep

... s pomočjo Velikega atlasa Slovenije

• véliki atlas – več kot 600 
strani velikega formata 

 (21 x 30 cm) 

• z veliko ekipo priznanih 
strokovnjakov 

  
• z vrhunskimi fotografijami 

slovenskih fotografov po 
izboru Arneja Hodaliča

• s QR-kodami, ki vodijo do 
dodatnih spletnih vsebin

PRVIČ

• 218 topografskih zemljevidov 

• 65 mestnih načrtov

• 45 tematskih kart 

Za več informacij 
poskenirajte 
QR-kodo.

NOVO

Najhitreje do knjige:      v knjigarnah      www.emka.si      080 12 05 
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Cena: 129,90 € (30 x 21 cm, 600 strani)



Za energične
meje ne obstajajo.

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


