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Prihaja Bohinjsko 
jezero in kajakaški 
maraton

L
etošnja sezona se je za kajakaški šport spet začela nadvse uspešno. V 
kanuistu Benjaminu Savšku smo dobili novega evropskega prvaka v slalomu 
na divjih vodah, na prvenstvu stare celine v spustu na divjih vodah v 
Banjaluki se je za slovenske zmagovalce kar trikrat predvajala Zdravljica, 

kajakaš Nejc Žnidarčič je ponovno potrdil, da mu v Evropi ni para, kanuist Simon 
Hočevar pa, da je trajnožareč in da leta zanj ne igrajo vloge. Toliko o novi kajakaški 
sezoni, ki se je šele dobro začela in bo – sem prepričan – polna novih slovenskih 
vrhunskih rezultatov.

Letos tradicionalne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah na 
Savi v Tacnu ne bo, zato pa bomo Slovenci že čez nekaj dni organizatorji malce 
drugačne tekme – med 1. in 5. julijem bo na Bohinjskem jezeru potekalo evropsko 
prvenstvo v kajakaškem maratonu in tekme veteranov z vsega sveta. V Bohinj bo 
evropsko prvenstvo pritegnilo preko 1000 tekmovalcev, spremljevalcev, navijačev 
in obiskovalcev prireditev ter promoviralo Bohinj in Slovenijo kot idealen kraj za 
športne počitnice. Prav gotovo bo to prireditev, ki bo še bolj uveljavila slovenski 
naravni biser – Bohinjsko jezero in njegovo okolico.

Kajakaški maraton je zanimiva športna disciplina, ki je v tujini poznana in 
uveljavljena ter prinaša razburljive tekme v mladinski in članski kategoriji. 
Tekmovanja bodo potekala v C1 (kanu enojec), C2 (kanu dvojec), K1 (kajak enojec) 
in K2 (kajak dvojec) na različnih razdaljah. Bohinjsko jezero bo idealno in idilično 
prizorišče za najboljše tekmovalke in tekmovalce, le prehud (bohinjski) dež, upajmo, 
ne bo pokvaril dogajanj na jezeru in ob njem.

V Sloveniji se je kajakaški maraton začel razvijati pred nekaj več kot petimi leti. 
Kajakaška zveza Slovenije je tudi zaradi razvoja maratona pri nas pridobila 
tekmovanje na takem nivoju. Naša najboljša tekmovalca trenutno sta Jošt 
Zakrajšek (KKK Tacen) in Ines Matuc (KKK Bohinj), za njima pa je kopica mladih, ki 
veliko obetajo.

Toda brez predanega dela spiritus movensa bohinjskega veslanja Staneta 
Klemenca, ki ima očitno vsestransko podporo tudi v bohinjskem županu 
Francu Kramarju in še nekaterih zagnanih Bohinjcih, bi bilo težko. Med njimi je 
prav tak mož, sicer turistični delavec, Jure Sodja, ki je tudi generalni sekretar 
organizacijskega odbora evropskega prvenstva v kajakaškem maratonu.

Organizacija prvenstva torej ne bi bila mogoča brez podpore lokalne skupnosti, 
predvsem Občine Bohinj in lokalnih turističnih akterjev. S to podporo bodo 
izpeljali tudi pester spremljevalni program, ta se bo začel praktično že dva dni pred 
otvoritvijo prvenstva. Poleg tekmovalnega dela bo za vse obiskovalce Bohinja, 
pa tudi tiste, ki se bodo v središču dogajanja znašli po naključju, na voljo še 
mnogo drugih aktivnosti. In prav to je pristop, ki bi moral biti vodilo tudi drugim 
organizatorjem kajakaških tekem in prireditev pri nas. Prav gotovo je to tista stvar, 
ki bo na kajakaške tekme pripeljala več gledalcev  – tudi na tiste najvišjega ranga, 
svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu.

Slavnostna otvoritev prvenstva v Bohinju, v četrtek, 2. julija, ob 18. uri, bo v stilu 
promocije enega najlepših koščkov naše dežele. Pričelo se bo na znamenitem 
mostu, pod katerim se bistra voda iz jezera izlije kot Sava Bohinjka, ob kultni 
cerkvici svetega Janeza Krstnika in s parado športnikov do prostora Pod skalco, 
kjer sledi zabavni program. Vidimo se torej v Bohinju! Če ne v četrtek zvečer, pa v 
petek, soboto ali nedeljo.

Borut Perko
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K
ajakaški maraton je disciplina, 
ki je v tujini že kar poznana 
in uveljavljena, na slovenskih 
tleh pa se je začela razvijati 

pred nekaj leti. Disciplino pri nas najbolj 
negujejo v bohinjskem kajakaškem klubu, 
zato odločitev, da bi bil Bohinj kandidat 
za organizacijo prihajajočega velikega 
dogodka v kajakaškem maratonu, ni 
presenetljiva. 

Organizatorji bodo poleg evropskega 
prvenstva za člane, mlajše člane do 23 
let in mladince organizirali še odprto 
tekmovanje v kajakaškem maratonu za 
veterane. V tej kategoriji bo nastopilo 
130 tekmovalcev iz 25 evropskih držav 
in Avstralije, v tekmovalnem programu 
evropskega prvenstva pa organizatorji 
pričakujejo prek 200 tekmovalcev. Prve 
tekme bodo na sporedu že v sredo, 1. ju-
lija, ko se bodo na progo podali veterani, 
uradni del evropskega prvenstva se bo 
s slovesnim odprtjem začel v četrtek, 2. 
julija, boji za naslove evropskih prvakov 
pa bodo potekali med petkom in nedeljo. 

»Organizacija prvenstva predstavlja 
izredno velik zalogaj, saj smo šli v projekt 

skoraj brez denarja in izkušenj. V veliko 
pomoč so nam vse izkušnje Kajakaške 
zveze Slovenije, sicer pa se borimo 
po svoje,« je uvodoma dejal generalni 
sekretar organizacijskega odbora Jure 
Sodja in nadaljeval: »Potrebno je vedeti, 
da so časi vse prej kot rožnati, ljudje so 
precej negativno naravnani in čas našega 
dogodka je za nekatera področja organi-
zacije izredno zahteven. Začetek visoke 
poletne sezone prinaša ogromno logistič-
nih težav, tudi čas, potreben za premika-
nje po Bohinju, je v tem obdobju daljši 
kot recimo pomladi. Poleg tega je to čas 
dopustov, pouka ni več, tako da v vrstah 
prostovoljcev zmanjka kakšen član ali 
dva. Verjetno bo naslednje prvenstvo 
lažje izpeljati, saj bomo polni izkušenj in 
novega zagona pri organizaciji. Verjamem 
pa, da bomo zadeve pripravili in organizi-
rali na dovolj dobrem nivoju.«

Organizacija prvenstva ne bi bila 
mogoča brez podpore lokalne skupnosti, 
poleg tekmovalnega dela prvenstva bo 
za vse obiskovalce Bohinja, pa tudi tiste, 
ki se bodo v središču dogajanja znašli 
po naključju, na voljo še mnogo drugih 

PROGRAM EP V  
KAJAKAŠKEM MARATONU

Sreda, 1. 7. 
Veteransko tekmovanje

Četrtek, 2. 7. 
Veteransko tekmovanje
18.00   Odprtje prvenstva (Pod skalco)

Petek, 3. 7. 
Tekmovanje mladincev in mlajših članov
9.00  K1 ženske mladinke, C1 ženske,  

C1 ženske mladinke
11.30  K1 ženske U23, C1 moški mladinci
14.45  K1 moški U23, C1 moški U23

Sobota, 4. 7.  
Tekmovanje mladincev (dvojci) in članov
9.00 K1 moški mladinci, K2 ženske mladinke
11.30 K1 ženske, C1 moški
14.45 K1 moški

Nedelja, 5. 7. 
Tekmovanje članov (dvojci); zaključek prvenstva
9.00 K2 moški mladinci, C2 moški mladinci
11.30 K2 ženske, C2 moški
14.30 K2 moški

Novo evropsko prvenstvo 
v Sloveniji – tokrat v 
kajakaškem maratonu
Kajakaška tekmovanja najvišjega nivoja so v Sloveniji stalnica. Na seznamu 
največjih kajakaških prireditev na slovenskih tleh pa se bo svetovnim in evropskim 
prvenstvom v slalomu in spustu na divjih vodah v začetku julija pridružilo še 
evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu. Bohinj bodo v začetku julija, 
natančneje med 1. in 5. julijem, zavzeli najboljši evropski tekmovalci in tekmovalke 
v kajakaškem maratonu. V tej pri nas še nekoliko nepoznani kajakaški disciplini 
se bodo na Bohinjskem jezeru potegovali za naslove evropskih prvakov. Med 
sodelujočimi bodo seveda tudi slovenski tekmovalci.

Foto: BOBOFoto: BOBO Foto: BOBO
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aktivnosti. »Pripravili smo tudi spre-
mljevalni program. Pričeli bomo v torek, 
30. junija, v Stari Fužini, kjer bo tržnica 
in večerni nastop tamburaške skupine, 
v sredo bo na vrsti Festival Kanal, kjer 
bodo nastopali Sams fever, ki izvajajo 
glasbo Elvisa Presleyja in bodo s tem 
počastili 80-letnico njegovega rojstva. V 
četrtek ob 18. uri bo odprtje prvenstva, 
ko bo ob cerkvici sv. Janeza Krstnika 
igrala Godba Bohinj in peljala parado 
športnikov do prireditvenega prostora 
Pod skalco. Tam bodo nastopile pevke 
Studia Osminka, folklorna skupina ter 
akrobata Filip in Blaž, program pa bo po-
vezoval Bojan Makovec. V petek prihaja 
odlična priložnost za vse oboževalce ve-
slanja stoje – ali pa bodo to šele postali. 
Od 18. ure dalje bo namreč na prizorišču 
tekem evropskega prvenstva potekalo še 
tekmovanje 'Bohinj sunset SUP challen-
ge'. V soboto bo pod okriljem Kajakaške 

zveze Slovenije potekal kajakaški praznik, 
kjer bo na voljo več čolnov in možnost 
spoznavanja kajakaštva. V nedeljo bo sle-
dil še uradni zaključek prvenstva,« je vse 
obtekmovalne aktivnosti opisal Sodja. 

Prireditelji upajo in želijo, da bi si 
prvenstvo ogledalo čim več gledalcev 
in navijačev, ki bi na prizorišču ustva-

rili posebno vzdušje. »Pričakovanja so 
visoka. Želimo izpeljati dobro prvenstvo 
v odličnem kraju, ki je nekaj povsem 
drugega, kot so rečni bregovi. Upamo, da 
si bodo tekmovalci to zapomnili ter vtise 
delili s svojimi družinami in prijatelji,« je 
zaključil Sodja. 

Za gledalce bo dobro poskrbljeno. 
Parkirišča bodo urejena in označena, na 
prizorišču bo ponudba jedi in pijač, pa 
tudi prodajalna s spominki. Na prizo-
rišču bo boljše spremljanje prvenstva 
omogočal tudi velik ekran, na uradni 
spletni strani tekmovanja www.bohinj.si/
euro2015 pa bodo zagotovili še neposre-
dni spletni prenos tekmovanja.

Več o evropskem prvenstvu v kajaka-
škem maratonu tudi na Facebooku – Ca-
noe Marathon European Championship 
Bohinj 2015:  
www.facebook.com/Euro2015Bohinj  

Kajakaški maraton je kajakaška disci-
plina, katere glavna značilnost je dolga 
proga. Udeleženci morajo biti priprav-
ljeni, da v določenih primerih, ko so na 
progi ovire, ki se jih ne da preveslati, 
s čolnom v roki tečejo mimo teh ovir. 
Na mednarodnih tekmovanjih moški 
nastopajo na progah, dolgih najmanj 20 
kilometrov, ženske in mladinci oziroma 
mladinke pa na progah, dolgih najmanj 
15 kilometrov. Tekmovanja v maratonu 
lahko potekajo na odsekih rek ali na je-
zerih. Poznani so tradicionalni kajakaški 
maratoni z velikim številom  udeležen-
cev, nekateri med njimi so tudi večdnev-
ni, ki potekajo na mirnih in tehnično 
nezahtevnih delih rek. Med najbolj zna-
nimi so maraton Ardeche v Franciji, Dusi 
maraton v Južnoafriški republiki, Liffey 
spust na Irskem, Česky Krumlov mara-

ton na Češkem in maraton Adige v Italiji.
Na velikih mednarodnih tekmovanjih, 
kot so evropska in svetovna prvenstva 
v kajakaškem maratonu, tekmovanja 
potekajo na krožni progi na mirni vodi. 
Tekmovanje se običajno začne in konča 
na istem mestu, tekmovalci pa poleg 
veslanja na vodi del proge s čolnom v 
roki tudi pretečejo. Ta del se imenuje 
prenos. Tekmovalci tekmo začnejo s 
skupinskim startom na vodi, veslajo po 
vnaprej določeni progi mimo boj, nato 
pa na posebej za to določenem pomolu 
zapustijo čoln, s čolnom v roki pretečejo 
nekaj deset metrov, na drugem pomolu 
pa se nato znova vkrcajo v čoln. Sledi 
ponovno veslanje po vnaprej določeni 
trasi nazaj do prvega pomola ter tako 
v krogih naprej, dokler ne preveslajo in 
pretečejo predpisane razdalje. 

Discipline 
Kajakaški maraton lahko poteka v 
naslednjih disciplinah:

Moški: K1, K2, K4, C1, C2
Ženske: K1, K2, K4, C1, C2
Mešano: K2, C2

Dolžina proge:

Člani – moški Najmanj 20km,  
brez zgornje meje.

Članice – ženske Najmanj 15km,  
brez zgornje meje.

Mladinci Najmanj 15km,  
brez zgornje meje.

Kaj je kajakaški maraton?

Foto: BOBO

Foto: BOBO
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Za varno in sproščeno uživanje 
v prostem času ob sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja 
prejmete:

•  brezplačno zavarovanje 
prtljage,

•  25 EUR popusta pri zavarovanju 
kolesarjev,

•  25 EUR popusta pri turističnem 
zavarovanju.

Avtomobilsko
zavarovanje  
z akcijo  
SPROSTI ČAS 

tiskan_oglas_prosti_cas_210x297_ekipa_krovna.indd   1 16.3.2015   11:35:34



Najboljši spustaši znova 
prihajajo na Sočo
Smaragdna Soča bo po letu 2013, ko je bilo v Trnovem ob Soči organizirano člansko 
evropsko prvenstvo v sprintu in klasičnem spustu, v Solkanu pa svetovno prvenstvo 
v sprintu na divjih vodah, znova gostila najboljše krotilce brzic. Tokrat bosta v 
Trnovem ob Soči potekali prva in druga tekma za svetovni pokal v spustu na divjih 
vodah. Tekmovalci in tekmovalke se bodo pomerili tako v klasičnem spustu kot v 
sprintu na divjih vodah. V četrtek, 18. junija, bo potekala otvoritev tekmovanja, v 
petek, 19. junija, sledijo sprinterske preizkušnje, v soboto, 20. junija, pa še tekma v 
klasičnem spustu. 

T
ekmi na Soči bosta predstav-
ljali dober test pred svetovnim 
prvenstvom v sprintu, ki bo 
sledil teden dni kasneje na 

Dunaju. »Zgornja Soška dolina je dom 
kajakaštva. Zaradi tega na Kajakaški 
zvezi Slovenije z veseljem pristopimo k 
organizaciji velikih športnih prireditev 
v dolini reke Soče. Tekmovanja na Soči 
so postala stalnica in v svetu pred-
stavljajo klasično kajakaško progo z 
velikim ugledom, zaradi svoje zahtev-
nosti pa vsi tekmovalci nanjo gledajo 
z velikim spoštovanjem. Zaradi tega 
se ni bati za atraktivne in napete boje 
tekmovalcev, ki bodo gledalcem v 
užitek,« je dejal predsednik Kajakaške 
zveze Slovenije Andrej Ribič. 

»Tekme na Soči se res veselim, saj 
je to ena mojih najljubših rek. Upam 
le, da bo do takrat ostalo še kaj vode, 
saj v hribih ni več veliko snega. Na to 
progo imam lepe spomine, saj sem tu 
že trikrat zmagal v sprintu in enkrat v 
klasiki. Žal pa vso ekipo moti dejstvo, 
da nam organizatorji že drugo leto 
zapored ne gredo na roko s startom 
klasične proge. Start bo v Srpenici, 
nam vsem pa bi bolj ležal start na 
Kredi, ampak žal je tako in bo treba 
malo potrpeti,« je pred domačim 
svetovnim pokalom povedal Nejc 
Žnidarčič. 

Vnovične tekme v spustu na divjih 
vodah v dolini Soče se veselita tudi 
župana občin Bovec in Kobarid. »Med 
številnimi možnostmi za izvajanje 
raznih aktivnosti na Bovškem, so vodni 
športi prav gotovo najbolj množični. 
Izvedba tako zahtevnega tekmovanja, 
kot je svetovni pokal v spustu na divjih 
vodah, pa je dokaz, da je naša sma-
ragdna lepotica Soča primerna tako 
za začetnike kot tudi za svetovne ase 
tega športa. Taki dogodki pa turistične-

mu produktu prinašajo večjo dodano 
vrednost in še boljšo prepoznavnost 
območja,« je povedal župan občine 
Bovec Valter Mlekuž, pomembno 
turistično vlogo pa je izpostavil tudi 
župan občine Kobarid Robert Kavčič: 
»Adrenalinska reka Soča ponuja veliko 
športnih aktivnosti tako profesional-
nim športnikom kot turistom. Letošnji 
svetovni pokal v spustu na divjih vodah 
je ponovno priložnost za prepoznav-
nost in promocijo Kobarida in Trno-
vega ob Soči, ki bo tudi letos središče 
tekmovalnega dela pokala. Želimo si, 
da se tovrstna športna tekmovanja v 

dolini Soče ohranijo in v dolino redno 
privabljajo številne ljubitelje vodnih 
športov.«

Otvoritev tekme za svetovni pokal 
bo v četrtek, 18. junija, ob 20. uri v 
Kobaridu. V petek se bo v Trnovem 
ob Soči ob 10. uri začela prva vožnja 
sprinterske tekme, ob 12. uri bo sledila 
druga vožnja, ob 15. uri pa še finale. 
Podelitev kolajn najboljšim bo ob 19. 
uri v Kobaridu. V soboto v Trnovem ob 
Soči tekmovalce in tekmovalke čaka še 
tekma v klasičnem spustu (začetek ob 
9. uri). Podelitev kolajn bo ob 12. uri v 
Kobaridu.

www.socakayak.si/ep/slo/ 
www.facebook.com/SocaKayakRaceFever

Za varno in sproščeno uživanje 
v prostem času ob sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja 
prejmete:

•  brezplačno zavarovanje 
prtljage,

•  25 EUR popusta pri zavarovanju 
kolesarjev,

•  25 EUR popusta pri turističnem 
zavarovanju.

Avtomobilsko
zavarovanje  
z akcijo  
SPROSTI ČAS 
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P
rijetno kajakaško prizorišče, le 
streljaj oddaljeno od Leipziga, 
je prineslo nov uspeh za slo-
vensko kajakaštvo, za katerega 

je poskrbel Benjamin Savšek. Tacenski 
kanuist se je na brzicah v Markkleeber-
gu znašel odlično. Tudi zelo zahtevna 
postavitev vrat, ki sta si jo zamislila 
nemški in francoski trener, ga ni zmed-
la in varovanec Jožeta Vidmarja je bil 
na progi hiter kot blisk. 

Hitro bo pozabil le na prvo kvalifika-
cijsko vožnjo, ki mu nikakor ni uspela, a 
je vse nadoknadil v drugo, ko je na progi 
postavil tako dober čas, da ga niso us-
peli izboljšati niti vsi kajakaši na startu. 
Podvig, ki se na tekmovanjih najvišjega 
nivoja pripeti sila redko. Za nekoliko 
hitrejše bitje srca je poskrbela še polfi-
nalna vožnja, v kateri je ena izmed vrat 
preveslal tako hitro in na meji, da so 
sodniki nemudoma še enkrat preverili, 
ali jih je preveslal pravilno. Odločili so 
v njegov prid in vrata v finale so bila 
odprta na stežaj. Tu se mu je še najbolj 
približal Nemec Sideris Tasiadis, ki pa 
je po še eni odlični predstavi Savška 
tekmecu segel v roke in mu športno 
čestital. 

Obe posamični kolajni z EP je Savšek 
osvojil v Nemčiji, saj je EP leta 2012 go-
stil Augsburg. »Kot kaže mi to podnebje 
ustreza,« je dejal prvak. To je sicer tretja 
posamična zlata kolajna za slovenske 
slalomiste na EP, če pa zraven štejemo 

še ekipne, je to že osmo zlato. Leta 
1996, ko je bilo organizirano prvo član-
sko EP, se je zlata veselil kanuist Simon 
Hočevar, leta 2010 pa je bil najboljši 
Peter Kauzer.

»Res je super! Enkratno doživetje! 
Zadovoljen sem z vožnjo, oziroma z 
vsemi tremi, ki sem jih tu pokazal. V 
finalu sem naredil dotik, tako da sem 
moral v spodnjem delu kar poganjati. 
Malo mi je že zmanjkovalo moči, ampak 
sem stisnil do konca in se je izplačalo. 
Vesel sem, da sem osvojil naslov evrop-
skega prvaka, kar je enkratna popotnica 
za naprej. Kot kaže sem v dobri formi, a 
sem moral vseeno dobro dirkati in dati 
vse od sebe, da mi je uspelo postaviti 
tako dober čas. Vsekakor ni lahko. Po 
dotiku nisem več razmišljal o kolajni, 
ampak le o tem, da moram do konca 
pokazati maksimalno vožnjo. Končno 
sem zmagal, sicer na evropskem pr-
venstvu, s svetovnega prvenstva mi še 
manjka tista – najbolj sijoča kolajna. S 
svojo kariero in dosedanjimi uspehi sem 
zelo zadovoljen in to zgodbo bom po-
skušal graditi še naprej,« zadovoljstva ni 
skrival nasmejani Savšek.  

Zelo dobro je nastopil tudi Luka 
Božič, ki ga je z mest, ki prinašajo 
kolajne pregnal šele reprezentančni 
kolega. »Četrto mesto je zame še vedno 

Tokrat ni bilo dvoma – 
Benjamin Savšek je najboljši!
Kanuist Benjamin Savšek je na evropskem prvenstvu v Nemčiji dokazal, da sodi 
v vrh svetovnega kanuja na divjih vodah. Po dveh odličjih s svetovnih prvenstev 
– lani je nekaj minut celo kazalo na kolajno najžlahtnejšega leska – in bronasti 
kolajni z EP leta 2012 je tokrat v zbirko kolajn le dodal še posamično zlato. Uspeh 
novopečenega evropskega prvaka so dopolnili tudi Luka Božič s četrtim, Urša 
Kragelj in Peter Kauzer s petim ter Simon Brus z devetim mestom. 
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vrhunska uvrstitev. Višje od četrtega 
mesta v kanuju nisem bil še na nobeni 
tekmi, razen na lanskem svetovnem 
pokalu v Tacnu,« je dejal Božič. Anže 
Berčič je prvenstvo sklenil v polfinalu, 
na 13. mestu. 

V kajakaškem finalu sta veslala Peter 
Kauzer in Simon Brus, saj je Janoš Peter-
lin obstal v kvalifikacijah in le za mesto 
ostal brez vnovičnega nastopa. Povra-
tnik po hudi poškodbi rame Peter Kauzer 
je bil takoj po prihodu v cilj precej jezen, 
a nekaj minut kasneje je že bolj trezno 
razmišljal o svojem dosežku. Hrastničan 
je prvenstvo končal na petem mestu: 
»Razočaran sem bil le v toliko, ker bi da-
nes brez napak v 16. in 20. vratih lahko 
osvojil kolajno. Z razpletom sem sicer 
kar zadovoljen, glede na to, da po enem 
letu šele prihajam nazaj. Za začetek je to 
kar dobro in si nimam česa očitati. Boril 
sem se do konca. Drugi so bili boljši, je 
pa res, da je bila proga tako zahtevna, da 
si hitro lahko naredil napako.«

Zelo zadovoljen s svojim nastopom 
pa je bil tudi devetouvrščeni Simon 
Brus. Celjan je poskrbel za najboljšo po-
samično uvrstitev s članskih EP doslej: 
»Na EP nikoli nisem dobro dirkal. Še 
najdlje sem prišel leta 2011 v La Seu 
d'Urgellu, do četrtfinala, ko so bila še 
takšna pravila. Sicer pa nisem prišel niti 
do polfinala. Mislim, da sem v letošnji 
zimi boljše treniral, pa tudi na tekmi se 
mi je lepo poklopilo.«

Zelo blizu drugi kolajni z EP je bila 
tudi kajakašica Urša Kragelj, ki je bila 
po polfinalu druga, a nato v odločilni 
vožnji naredila nekoliko preveč napak. 
Tako kot Kauzer se je iz Nemčije vrnila s 
petim mestom: »Zelo sem bila zado-
voljna, ko sem se uvrstila v finale in s 
tem, da sem cel teden dobro veslala. 
V finalu je bilo videti, da so bile odprte 
možnosti za uvrstitev med prve tri, le 

jaz nisem sestavila vožnje. Hitra sem 
bila, saj sem toliko trenirala, da imam 
ta občutek, ampak nisem pa uspela biti 
dovolj natančna. Vsi vemo, da je v finalu 
potem večji pritisk, ker gre vse znova,« 
je povedala Kragljeva, ki je bila edina 
slovenska polfinalistka med kajakašica-
mi, saj sta Eva Terčelj in Ajda Novak EP 
zaključili že v kvalifikacijah. 

V kvalifikacijah se je poslovila tudi 
edina slovenska kanuistka na prvenstvu 
Nina Bizjak, razočarana pa sta Nemčijo 
zapustila tudi svetovna prvaka v dvojcu 
Luka Božič in Sašo Taljat. Tokrat se jima 
je nastop povsem ponesrečil, tako da 
sta zasedla 16. mesto. »Ne spomnim 
se, kdaj sva nazadnje ostala izven finala. 
Po enem letu in še malo je kar velik 
dogodek, da se nisva uvrstila v finale. 
Lani sva se stalno uvrščala v finale, celo 
lansko sezono tudi na stopničke, razen 
na eni tekmi, letos pa sva obstala v 
polfinalu na prvi tekmi. Razočarana sva, 
ker to ni najboljši start v sezono. Glavna 
tekma bo svetovno prvenstvo in prepri-
čan sem, da bova tam boljše pripravlje-
na, kot sva bila tu. Vse napake, ki sva jih 
naredila, so bile neumne. Takšni dotiki 
se ne bi smeli dogajati, pa tudi vožnja ni 
bila najboljša. Veliko sva čakala, bila sva 
neusklajena, kar se je poznalo tudi na 
času,« je bil razočaran Božič, tudi Sašo 
Taljat pa ni kazal nič kaj boljše volje: 
»Ni bila težava, da ne bi bila uigrana, 
enostavno se ni poklopilo. Očitno ni 
bilo prave dnevne forme.« 

Izkupiček ekipnih voženj sta bili dve 
šesti mesti kajakašev in kajakašic ter 
deveto mesto ekipe kanuistov, ki je 
nastopila v tako vetrovnih razmerah, da 
so ji omogočili ponoven start, ko se je 
veter nekoliko umiril, a jim tudi v drugo 
ni uspela vožnja, s katero bi ubranili 
lanskoletno zlato.

Nina Jelenc
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E
vropsko prvenstvo v spustu je 
ob brzice reke Vrbas priva-
bilo lepo število slovenskih 
podpornikov, ki so z glasnim 

navijanjem poskrbeli za pravo tekmo-
valno vzdušje, obenem pa lahko tudi 
uživali v izvrstnih predstavah sloven-
skih reprezentantov. Za prvo veselje v 
slovenskem taboru je poskrbel kajakaš 
Nejc Žnidarčič, ki se je v tekmi klasič-
nega spusta uvrstil na tretje mesto. Na 
osmem mestu je preizkušnjo končal 
Tim Kolar, Maks Frančeškin pa je bil 
12. Zelo dober rezultat v klasičnem 
spustu – sedmo mesto – je postavila 
tudi edina Slovenka na prvenstvu Ajda 
Novak.

Uspeh Nejca Žnidarčiča je sicer kar 
nekaj časa visel v zraku, saj bi se skoraj 
zgodilo, da bi tekmo razveljavili in jo 
ponovili naslednji dan. Nekatere ekipe 
so se namreč pritožile na potek tekme 
in navedle neregularnost rezultatov, 
razlog pa so bile težave elektrarne, ki 
ni uspela zagotoviti enakega vodostaja 
za vse tekmovalce in tekmovalke. Na 
koncu so ostali praznih rok, saj so po 
skoraj dveh urah pregovarjanj rezultati 
tekme kajakašev ostali nespremenjeni, 
preostali tekmi v kategoriji kanuistk 
in dvojcev pa so zaradi naraščanja 
vodostaja odpovedali in ju izpeljali 
dan kasneje, pred ekipnimi tekmami v 
klasičnem spustu. 

V prvi ekipni preizkušnji prvenstva 
je Nejc Žnidarčič skupaj z Maksom 
Frančeškinom in Timom Kolarjem pri-
veslal do tretjega mesta. Blizu kolajni 
so bili tudi kanuisti Blaž Cof, Simon 
Hočevar in Luka Žganjar, ki so zasedli 
četrto mesto. 

Še pred ekipnimi preizkušnjami 
klasičnega spusta sta bili na vrsti 
posamični tekmi kanuistk in dvojcev 
v klasičnem spustu. Med dvojci sta 
bila Simon Hočevar in Blaž Cof sedma, 
člana KKK Ljubljana Peter Žnidaršič in 
Luka Žganjar pa deseta. 

V soboto in nedeljo so sledile še po-
samične in ekipne preizkušnje v sprin-
tu, ki so jih v slovenski ekipi najbolj 
nestrpno pričakovali. Pred večernimi 
posamičnimi finali pod žarometi v ka-
njonu reke Vrbas so bili naši reprezen-
tanti med glavnimi favoriti, saj so se 
prav vsi uvrstili v finalne preizkušnje. 
V odločilnih vožnjah so bili znova zelo 
spretni, saj so osvojili kar tri kolajne. Za 
prvo odličje večera je poskrbel kajakaš 
Nejc Žnidarčič, ki je priveslal do zlate 
kolajne. 

Primorec je imel pred tekmo nekaj 
težav z nespečnostjo, a ga tudi to ni 
ustavilo ob pohodu na vrh: »Mislim, da 
je bil razlog, zakaj sem ponoči slabo 
spal, utrujenost. Zjutraj sem se zbudil 
ob štirih, tako da mi je bilo v prvem 
teku res grozno. Potem sem popoldne 
spal pet ur, da sem pridobil nekaj moči, 
ampak tudi finalna vožnja je bila daleč 
od tega, kar bi lahko bila. Ampak to niti 
ni tako pomembno. Važno je, da je bilo 
dovolj za zmago, čeprav se mi zdi, da 
sem imel tudi nekaj sreče. Vesel sem 
tretjega naslova evropskega prvaka.« 
Tudi preostali trije kajakaši na startu 
so bili odlični. Tik pod zmagovalnimi 
stopničkami je ostal Vid Debeljak, ki 
je bil četrti, Tim Kolar je zasedel šesto 
mesto, Maks Frančeškin pa osmo. 

Na najvišjo stopničko zmagovalnega 
odra sta se povzpela tudi Blaž Cof in 

Za spustaši še eno 
kolajn polno prvenstvo
Spustaši na divjih vodah so prvo večje letošnje tekmovanje 
opravili z odliko. Z nedavno končanega evropskega 
prvenstva v Banjaluki so se vrnili s tremi zlatimi in tremi 
bronastimi kolajnami, kar jih je uvrstilo med najuspešnejše 
udeležence prvenstva stare celine. Nejc Žnidarčič je postal 
evropski prvak v sprintu, prav tako zlata sta bila Blaž 
Cof in Simon Hočevar, pa tudi ekipa kajakašev v sprintu. 
Za kolajne bronastega leska so poskrbeli Nejc Žnidarčič 
v klasičnem spustu, ekipa kajakašev v klasiki ter Peter 
Žnidaršič in Luka Žganjar v sprintu. 
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Simon Hočevar. Slednji je bil pred 19 
leti evropski prvak v slalomu na divjih 
vodah v kanuju enosedu, tokrat pa je 
zlato na prvenstvu stare celine v spu-
stu osvojil še v kanuističnem dvojcu. 
»Sploh ne vem, od kod sem nabral vso 
to energijo. Že v klasiki, ko so prestavili 
tekmo, in seveda potem še v ekipnih 
vožnjah, pa v dveh vožnjah kanuja, 
kvalifikacijah v dvojcu ter finalu v 
kanuju in dvojcu, sem res dobro veslal. 
Mislim, da bo vse prišlo za mano. Zelo 
sem vesel,« je po zmagi dejal Hočevar, 
ki je bil uspešen tudi v finalu kanuja 
enoseda, kjer je zasedel četrto mesto.

Le mesto za svojim sotekmovalcem 
v dvojcu je posamični nastop v kanuju 
končal Blaž Cof. Nekaj razočaranja nad 
petim mestom v C1 je bilo hitro pozab-
ljenega po nastopu v zadnji disciplini 
dneva – finalu dvojcev: »Zelo sem bil 
zadovoljen že vmes, ko sva veslala. Ču-
til sem, da greva zelo dobro, boljše kot 
na praktično vseh treningih doslej. Po 
kanuju mi je precej lažje, saj sem bil tam 
peti, v dvojcu pa sva imela res vrhunsko 

vožnjo in sem zelo zadovoljen, da sva 
zdržala od začetka do konca in da nisva 
delala napak. Na koncu se je vse izšlo. 
Sicer za tri stotinke, a nič za to.« 

Hočevar in Cof ob petju Zdravljice 
nista bila osamljena. Na tretje mesto se 
je namreč uvrstil drugi slovenski dvojec 
Peter Žnidaršič – Luka Žganjar. »Kolajna 
je kolajna. Tudi bronasta šteje. Pravza-
prav sva bila vesela, da nama je uspelo 
sestaviti dobro vožnjo. V kvalifikacijah 
sva imela nekaj težav, ampak za finalno 
sva se uspela zbrati. Ta proga nama ni 
najbolj ustrezala. Tudi v finalni vožnji 
sva imela v zgornjem delu nekaj težav z 
enim valom, v spodnjem delu pa nama 
je nasproti pritekla voda, ampak sva 
bila na srečo v srednjem delu dovolj 
hitra, da na koncu nisva imela velikega 
zaostanka,« je bil zadovoljen Žnidaršič, 
Žganjar pa je dodal: »Na celi tekmi sva 
bila najbolj pod stresom v drugi vožnji, 
ker nama je v prvi res malo zmanjkalo, 
da bi se uvrstila v finale. Tam sva star-
tala med prvimi, tako da sva imela manj 
pritiska. Šla sva na vse ali nič.« 

Tudi Ajda Novak je bila v prvem 
delu kar dobro na poti, a so upi po 
visoki uvrstitvi splavali po vodi tik pred 
ciljem, kjer je imelo težave kar precej 
tekmovalcev in tekmovalk. Na koncu je 
zasedla 12. mesto.

Ekipa se je izkazala tudi zadnji tek-
movalni dan. Kajakaši Nejc Žnidarčič, 
Vid Debeljak in Tim Kolar so v mo-
štveni tekmi postali evropski prvaki v 
sprintu in tako poskrbeli, da je sloven-
ska reprezentanca vsak dan osvojila 
vsaj eno kolajno. Kajakaši so že v prvo 
prikazali tako dobro vožnjo, da jih niti 
z drugim poizkusom preostale ekipe 
na startu niso uspele prehiteti, zato 
Slovenci v drugo sploh niso startali. To 
je bila četrta kolajna za Nejca Žnidar-
čiča na tem evropskem prvenstvu, s 
čimer je postal sploh prvi kajakaš v 
spustu na divjih vodah, ki mu je uspelo 
doseči tak mejnik. »Prvič sem osvojil 
štiri kolajne v štirih nastopih, tako da 
sem zelo vesel. Noben kajakaš še ni 
imel kolajne v klasiki in sprintu, tako 
kot imam jaz, v kanuju in dvojcih pa 
so že imeli. V sprintu sem vedel, da se 
bom boril za zmago, v klasiki pa mi je 
šla na roko višja voda, bil sem v formi 
in se je poklopilo. V moštvih je veliko 
odvisno tudi od drugih dveh tekmo-
valcev, tako da se res mora vse iziti. 
Če smo vsi tekmovalci dobri, potem 
ni težko sestaviti dobre ekipe,« je bil z 
razpletom evropskega prvenstva zado-
voljen Žnidarčič.

Kanuisti Blaž Cof, Luka Žganjar 
in Peter Žnidaršič so zasedli peto 
mesto, prav tako peta pa je bila tudi 
ekipa dvojcev. Čeprav sta v posamični 
konkurenci prvenstva nastopila le dva 
slovenska dvojca, so Slovenci namreč 
nastopili tudi v ekipni vožnji dvojcev. 
Simon Hočevar je tokrat združil moči z 
Maksom Frančeškinom, Blaž Cof pa z 
Nejcem Žnidarčičem. 

Nina Jelenc
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R
ačice na Češkem so bile kraj, kamor so v želji po 
čim boljših rezultatih odpotovali najhitrejši evropski 
sprinterji na mirnih vodah, med njimi tudi peterica 
Slovencev, ki so nastopili v štirih čolnih. V parakaja-

kaškem delu tekmovanja se je odlično odrezal edini slovenski 
predstavnik Dejan Fabčič. Primorec se je znova posvetil 
kajaku, saj so se vodilni odločili, da na prihodnjih paraolim-
pijskih igrah v Riu de Janeiru ne bo parakanuja, čeprav je bilo 
sprva rečeno, da naj bi se tekmovalci v njegovi kategoriji za 
olimpijske medalje borili v kanuju, ne pa tudi v kajaku. 

Dejan Fabčič je veslal v finalu A na 200 metrov, kamor 
se je z drugim časom kvalifikacij uvrstil neposredno. Tudi v 
finalu je veslal dobro in s petim mestom prišel do najboljše 
uvrstitve na prvenstvih, odkar je začel tekmovati v para-
kajakaštvu. V lanski sezoni je sicer že stal na stopničkah 
tekme za svetovni pokal v Milanu. »S tekmo sem zadovoljen. 
Postavil sem malce boljši čas kot v kvalifikacijah, čeprav sem 
med veslanjem naredil več napak. Imam še rezerve, je pa ta 
rezultat velika motivacija za naprej. Glavna tekma letošnjega 
leta je seveda svetovno prvenstvo v Milanu. Aprila sem zaradi 
poškodbe hrbtne mišice tri tedne samo počival, zato sem 
izgubil veliko treninga. S trenerko Nino Mozetič sva se vse-
eno odločila za pot na evropsko prvenstvo predvsem zaradi 
klasifikacije,« je povedal Fabčič. 

Z zelo dobrimi rezultati se je iz Račic vrnila tudi edina 
slovenska predstavnica na tokratnem evropskem prvenstvu 
Anja Osterman. V finalu A na 1000 metrov je veslala v družbi 

Sprinterji na mirnih vodah 
sezono začeli na Češkem
Sprinterji na mirnih vodah so običajno tisti, ki prvi zakorakajo v sezono največjih 
mednarodnih tekmovanj, saj imajo zelo zgodaj v sezoni svetovne pokale, pa tudi 
evropsko prvenstvo. Slednje je bilo letos organizirano še precej prej kot običajno. 
Namesto junija so se najboljši tekmovalci in tekmovalke za naslove evropskih 
prvakov namreč potegovali že v začetku maja, saj so junija sprinterji in sprinterke 
osredotočeni na evropske igre v Bakuju. 
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vrhunskih tekmovalk in dobitnic kolajn z največjih tekmovanj, 
kot so olimpijske igre ter svetovna in evropska prvenstva. 
Članica kajakaškega kluba Adria Ankaran je priveslala do 
devetega mesta, kar je njena najboljša uvrstitev na članskih 
evropskih prvenstvih. 

»Na startu je bilo nekaj odličnih tekmovalk, dan pa je bil 
zelo dolg in naporen, kar sem občutila v finalu. Kajak mi nika-
kor ni stekel, primanjkovalo mi je tudi moči. Vendar je končno 
deveto mesto na članskem evropskem prvenstvu odlično in 
sem zadovoljna. Še posebej sem navdušena nad to uvrstitvijo 
zato, ker 1000-metrske razdalje ne treniram. Pred odhodom 
v Račice sem le en trening posvetila tej razdalji. V prihodnje 
bom nekaj več treninga namenila še 1000 metrom, da bo 
šlo naslednjič še boljše,« je ob koncu uspešnega nastopa na 
1000 metrov dejala Ostermanova, ki je nato osvojila še dve 
14. mesti na 200 in 500 metrov. 

Manj zadovoljni so bili s prikazanim Jošt Zakrajšek ter 
Alan Apollonio in Simon Blažević v kajakaškem dvojcu. Tako 
Zakrajšek kot Apollonio sta imela zdravstvene težave, ki so 
jima onemogočale nastop s polno močjo. Na 1000-metrski 
razdalji je Zakrajšek zasedel skupno 15. mesto, kar je bilo 
manj od želja: »Čutil sem, da sem daleč od tega, kar zmorem, 

ker kljub zmernemu tempu nisem mogel narediti veliko. 
Tekmo sem poskušal opraviti z optimalno porabo moči. Kot 
sem rekel pred začetkom prvenstva me zanimajo le finala 
in po tem kaj višje. Petnajstih mest imam že dovolj in mi ne 
prinašajo zadovoljstva. Ko se mi je pojavil herpes in so se mi 
začela mašiti ušesa, sem si moral priznati, da nisem popolno-
ma zdrav. To sem seveda občutil tudi med tekmovanjem, ko 
po tristo metrih nisem imel več dovolj energije, da bi sledil 
ostalim tekmovalcem. Na EP ni eksotičnih težav, zato se 
mora za vrhunski rezultat poklopiti vse, od forme, zdravja, 
počutja, hrane in logistike okoli tekmovanja.« Trzinec je zadnji 
dan prvenstva startal tudi na 5000-metrski razdalji, a kljub 
trudu in želji zaradi pomanjkanja moči moral odstopiti. 

Pred svojim nastopom sta imela tudi Alan Apollonio in 
Simon Blažević nekaj nevšečnosti, saj se je Apollonio spopa-
del z zdravstvenimi težavami, imel je tudi povišano telesno 
temperaturo, zaradi katere ni bil v najboljši formi. V kvalifika-
cijah na 1000 metrov sta dosegla šesti čas svoje kvalifikacij-
ske skupine in si zagotovila napredovanje v polfinale, kjer pa 
se jima nastop ni izšel. Zasedla sta osmo mesto in zaključila z 
nastopom na tej razdalji. Nastopila sta tudi na 500 metrov in 
prav tako obtičala v polfinalu. 

Uspešen povratek Špele 
Ponomarenko Janić

Na prvi tekmi svetovnega 
pokala v portugalskem 
Montemor-o-Velhu je svoj 

premierni nastop med svetovno 
elito po več kot enem letu in pol 
doživela tudi najboljša slovenska 
kajakašica Špela Ponomarenko 
Janić. Vrnitev na največja 
tekmovanja je bila zelo uspešna, 
saj je primorska kajakašica hitro 
našla pot med najboljše in v 
močni konkurenci nastopila v 
dveh finalih A. Na 500-metrski 
razdalji je zasedla osmo mesto, 
na 200 metrov pa je bila še mesto 
boljša – sedma. »To je moja prva 
tekma v sezoni in prva tekma po 
20 mesecih odsotnosti s tekem, 
zato sem z dvema finaloma 
v olimpijskih disciplinah zelo 
zadovoljna. V obeh finalih je pihal 
močan veter v hrbet, zato je bila 
tekma nekoliko hitrejša, jaz pa v 
tem času še nisem delala toliko 
na hitrosti, ker se šele vračam po 
rojstvu sina. Imela sem nekoliko 
prilagojen program, tako da je 
bila ta tekma in tudi naslednji dve 
bosta bolj kot odskočna deska, 
s katere bomo gradili naprej do 
Milana, kjer bodo letos delili 
olimpijske kvote. Občutki v kajaku 
so bili dobri, ne pa še tako dobri 
kot na zadnji tekmi, na kateri 
sem nastopila in tudi osvojila 
bronasto kolajno. Tu je bila tiha 

želja uvrstitev v vsaj en finale A, 
na koncu sem bila v dveh. S tem 
moram biti zadovoljna. Videli 
smo, kje imam še pomanjkljivosti, 
kjer so napake in čemu je treba 
v prihodnje še posebej posvečati 
pozornost. Mislim, da je to dober 
začetek. Do Milana sta še dobra 
dva meseca. Upam, da se bom 
do takrat sestavila in da bom na 
podobni ravni kot sem bila na 
zadnji tekmi pred materinstvom,« 
je po prvem tekmovalnem vikendu 
povedala Ponomarenko Janićeva, 
ki je tudi teden dni kasneje v 
Duisburgu prišla do finala A na 
200 metrov, kjer je znova zasedla 
sedmo mesto.

ODA. LE VODA.

SKRITA
GLOBOKO POD KROŠNJAMI
NEOKRNJENEGA GOZDA. POD
TISOČLETNIMI DOLOMITSKIMI
SKLADI, KJER SE PRETAKA
V VSEJ SVOJI ČISTOSTI IN
NESKONČNI DRAGOCENOSTI.
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P
rvo veliko slalomsko tekmova-
nje sezone se je za reprezen-
tante že začelo s precejšnjimi 
težavami, saj so sami sicer 

srečno prispeli v Brazilijo, žal pa so 
čolni obtičali nekje na poti, v Foz do 
Iguaçu so namreč uspeli dostaviti le tri 
čolne. Dokler ni prispela vsa oprema 
so na pomoč priskočili člani drugih 
reprezentanc, ki so posodili svoje 
čolne, tako da naši tekmovalci niso 
utrpeli pretiranega izpada treninga 
pred prvenstvom. 

Na slalomski progi v bližini svetov-
no znanih slapov Iguaçu so Slovenci v 
kvalifikacijah nastopili zelo dobro, Eva 
Terčelj je bila tudi najboljša v polfi-
nalu kajakašic do 23 let, a se je tako 
njej kot ostalim zalomilo v odločilnih 
vožnjah. Terčeljeva je morala premoč 
priznati petim tekmicam, tako da je 
bila na koncu šesta. Brez kazenskih 
sekund, imela je en dotik, bi se uvr-
stila na tretje mesto. Že v polfinalu, 
na 22. mestu, je prvenstvo zaključila 
Ajda Novak. 

Brazilska klima našim 
slalomistom še ne ustreza 
Slovenski slalomisti na divjih vodah, tako v članski kot mladinski konkurenci, v 
zadnjih letih vselej poskrbijo za osvajanje kolajn, odlične rezultate in navdušenje 
navijačev. Žal pa na spisku za Slovence najuspešnejših prizorišč še ne najdemo 
Foz do Iguaçuja. Po precej neuspešnem članskem svetovnem prvenstvu leta 2007 
so se iz mesta na tromeji med Brazilijo, Argentino in Paragvajem praznih rok 
vrnili tudi mladinci in mlajši člani. Še najbližje uspehu na svetovnem prvenstvu za 
mladince in mlajše člane so bili mladi kajakaši, ki so bili dobre četrt ure še dobitniki 
ekipne kolajne, a so po pritožbah drugih ekip nato zdrsnili na četrto mesto. 
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V finalu so veslali še kajakaš Martin 
Srabotnik, ki je bil šesti, ter kanuista 
Jakob Jeklin in Žiga Taljat. Slednji 
je med mlajšimi člani osvojil deseto 
mesto, Jakob Jeklin pa je v konku-
renci mladincev tekmovanje končal 
na sedmem mestu. Preostali repre-
zentanti so svoje nastope zaključili v 
polfinalih. Kajakaša Vid Kuder Marušič 
in Žan Jakše sta v konkurenci do 23 let 
zasedla 21. oziroma 27. mesto, med 
mladinci je bil kanuist Klemen Vidmar 
18., še nekoliko slabše pa so se uvrstili 
kajakaši. Niko Testen je bil 20., Luka 
Čižman 33., Tine Kancler pa 37. Slednji 
je bil izjemno hiter na progi, saj je do-
segel tretji čas polfinala med mladinci, 
a je bilo usodnih 52 kazenskih sekund, 
ki so odnesle želen finalni nastop. 

Precej bolje je šlo Tinetu Kancler-
ju, Niku Testenu in Luki Čižmanu v 
moštveni vožnji, kjer je dolgo dišalo po 
kolajni. Zasedali so namreč tretje mes-
to, a so po več kot četrt ure napetega 

čakanja na uradne rezultate zdrsnili 
na četrto mesto. V času za pritožbe so 
Španci dosegli izbris kazni, tako da so 
napredovali na drugo mesto, do takrat 
drugouvrščene Nemce potisnili na 
tretje mesto, slovenske predstavnike 
pa tik pod stopničke – na četrto mes-
to. Ekipa mlajših članov je bila šesta, 
ekipa kanuistov do 23 let pa deveta. 

Izšla je knjiga Priročnik za trenerje 
kajaka na mirnih vodah

Iz tiskarne je prispela knjiga Priročnik za trenerje 
kajaka na mirnih vodah, ki jo je napisal nekdanji 
reprezentant in olimpijec v sprintu na mirnih vodah 

Jernej Župančič Regent. Knjiga je prvo tovrstno gradivo 
s področja kajakaštva na mirnih vodah pri nas. Pred leti 
je sicer pri Kajakaški zvezi Slovenije že izšla tudi knjiga 
Veslajmo modro, pod katero se je podpisal Andrej 
Jelenc in je osredotočena na osnove veslanja na divjih 
vodah. 

V knjigi Priročnik za trenerje kajaka na mirnih vodah 
je sistematično predstavljen trening kajakaštva na mir-
nih vodah, v njej pa je moč najti tudi številne vsebine, 
ki niso vezane le na sprint na mirnih vodah, temveč 
lahko služijo kot koristno čtivo tudi vsem tistim, ki se 
ukvarjajo z ostalimi kajakaškimi disciplinami, od slaloma 
in spusta, pa do kajakaškega maratona. Vsebine so raz-
deljene na pet poglavij: trenerstvo, značilnosti discipli-
ne in dejavniki uspešnosti, tehnika veslanja, dolgoročni 
razvoj kajakaša, trening. »Čeprav je priročnik namenjen 
trenerjem kajaka na mirnih vodah, je njegova zasnova 
in vsebina predstavljena tako, da je primeren tudi kot 

študijsko gradivo za trenerje 
kajaka na divjih vodah. Ob bra-
nju priročnika me je nenehno 
spreletavala misel dr. Franceta 
Prešena 'Al' bo kal pognalo 
seme, kdor ga seje, sam ne ve'. 
Avtor priročnika Jernej Župan-
čič Regent je posadil najboljše 
seme, ki bo nedvomno vzklilo, 
rast te kali pa je odvisna od 
okolja, ali bo prepoznalo vse 
kvalitete in bogastvo tega pri-
ročnika,« je v recenziji zapisal 
univerzitetni profesor in predsednik strokovnega sveta 
pri Kajakaški zvezi Slovenije dr. Aleks Leo Vest. 

Knjiga, formata A4, ima 280 strani, 95 fotografij, 52 shem, 21 tabel,  

8 grafov in 19 primerov programa treninga. 

Izvod knjige stane 30 evrov, naročite pa ga lahko pri Kajakaški zvezi 

Slovenije preko elektronske pošte  

kajak.zveza@siol.net ali telefona 01 2396610, 01 2396611.
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IME: Ajda Novak 

DATUM ROJSTVA: 16. 9. 1993

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Matej Trampuž

KATEGORIJA: K1 slalom, K1 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2006 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 1. 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

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

IME: Benjamin Savšek

DATUM ROJSTVA: 24. 3. 1987    

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Jože Vidmar

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2012 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 3. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo C1 slalom 3. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C1 slalom 2. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

IME: Nejc Žnidarčič

DATUM ROJSTVA: 1. 4. 1984

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Jernej Abramič

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: www.nejcznidarcic.com

REZULTATI:

2011 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto

2012 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 2. mesto

IME: Luka Božič

DATUM ROJSTVA: 9. 1. 1991

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Dejan Testen

KATEGORIJA: C1 slalom, C2 slalom

SPLETNA STRAN: www.bozictaljat.si

REZULTATI:

2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C2 slalom 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

IME: Jošt Zakrajšek

DATUM ROJSTVA: 26. 6. 1983

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Jošt Zakrajšek  

s svojo ekipo

KATEGORIJA: K1 sprint,  

kajakaški maraton

SPLETNA STRAN: www.jostzakrajsek.com

REZULTATI:

2012 Svetovni pokal Moskva K1 5000m 2. mesto

2012 Svetovni pokal Moskva K1 500m 3. mesto

2013 Mediteranske igre Mersin K1 1000m 2. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 1000m 4. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 5000m 5. mesto

IME: Jure Lenarčič

DATUM ROJSTVA: 4. 4 1990

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Jože Vidmar

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: www.jure-lenarcic.com

REZULTATI:

2008 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto

2009 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto

2012 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto

2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto

2013 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xC1 slalom 1. mesto

IME: Luka Žganjar

DATUM ROJSTVA: 25. 6. 1994

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Srečko Masle

KATEGORIJA: C2 spust, C1 spust

SPLETNA STRAN: https://thepeluteam.

wordpress.com

REZULTATI:

2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 spust klasika 3. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 2. mesto

2013 Svetovni pokal skupno C2 spust 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C2  spust sprint 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust klasika 3. mesto

IME: Maks Frančeškin

DATUM ROJSTVA: 2. 5. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Srečko Masle, Jernej 

Župančič Regent

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

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

2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust sprint 11. mesto

IME: Eva Terčelj

DATUM ROJSTVA: 21. 1. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Aleš Kuder

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2008 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 1. mesto

2010 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 1. mesto

2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 1. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2014 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 1. mesto

IME: Anže Berčič

DATUM ROJSTVA: 25. 11. 1990

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Simon Hočevar

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: www.anzebercic.com

REZULTATI:

2011 Evropsko prvenstvo za mlajše člane C1 slalom 1. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

2013 Svetovni pokal skupno C1 slalom 3. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

IME: Anja Osterman

DATUM ROJSTVA: 27. 1. 1993

KLUB: KKK Adria

TRENER: Jernej Ž. Regent

KATEGORIJA: K1 sprint

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 500m 7. mesto

2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 200m 9. mesto

2013 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 200m 7. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo K1 1000m 9. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo K1 500m 14. mesto

IME: Dejan Fabčič

DATUM ROJSTVA: 16. 9. 1977

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Nina Mozetič, Jernej 

Župančič Regent, 

Dejan Testen

KATEGORIJA: K1 sprint - parakajakaštvo

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2013 Svetovno člansko prvenstvo K1 TA 200m 11. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo K1 TA 200m 13. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo V1 TA 200m 13. mesto

2014 Svetovni pokal Milano K1 TA 200m 2. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo K1 KL2 5. mesto

IME: Alan Apollonio 

DATUM ROJSTVA: 11. 9. 1995

KLUB: KKK Ankaran

TRENER: Fredi Apollonio

KATEGORIJA: K2 sprint

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2012 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 1000m 3. mesto

2013 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 1000m 2. mesto

2013 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 500m 5. mesto

2013 Svetovno mladinsko prvenstvo K2 1000m 2. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo K2 1000m 8. mesto

IME: Janoš Peterlin

DATUM ROJSTVA: 11. 1. 1985

KLUB: BD Steklarna Hrastnik

TRENER: Peter Kauzer st.

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2006 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 4. mesto

2012 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 23. mesto

2014 Svetovni pokal London K1 slalom 5. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 8. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 6. mesto

IME: Blaž Cof

DATUM ROJSTVA: 5. 7. 1991

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Simon Hočevar

KATEGORIJA: C1 spust, C2 spust

SPLETNA STRAN: www.blazcof.si

REZULTATI:

2009 Svetovno mladinsko prvenstvo C1 spust 2. mesto

2011 Evropsko člansko prvenstvo C1 spust sprint 3. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo C1 spust sprint 2. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C2  spust sprint 2. mesto
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IME: Urša Kragelj

DATUM ROJSTVA: 2. 7. 1988

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Miha Terdič

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: www.ursakragelj.com

REZULTATI:

2006 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 1. 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

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

IME: Simon Blažević

DATUM ROJSTVA: 3. 2. 1994

KLUB: KKK Ankaran

TRENER: Fredi Apollonio

KATEGORIJA: K2 sprint

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2012 Evropsko mladinsko prvenstvo K2 1000m 3. mesto

2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K2 200m 13. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo K2 1000m 8. mesto

2014 Svetovni pokal Milano K2 1000m 7. mesto

2014 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K2 1000m 10. mesto

IME: Špela Ponomarenko 

Janić

DATUM ROJSTVA: 2. 10. 1981

KLUB: KKK Žusterna

TRENER: Stjepan Janić

KATEGORIJA: K1 sprint

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

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

2013 Svetovno člansko prvenstvo K1 200m 3. mesto

IME: Simon Brus

DATUM ROJSTVA: 28. 9. 1993

KLUB: KK Nivo Celje

TRENER: Aleš Kuder

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

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

2012 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 2. mesto

IME: Simon Hočevar

DATUM ROJSTVA: 27. 2. 1974

KLUB: KK Simon

TRENER: Tone Hočevar

KATEGORIJA: C1 spust, C2 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

1992 Svetovno mladinsko prvenstvo C1 spust 1. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo C1 spust 3. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 2. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C2  spust sprint 2. mesto

IME: Tim Kolar

DATUM ROJSTVA: 5. 10. 1991

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Srečko Masle

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2009 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 spust sprint 1. 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 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 3. mesto

IME: Vid Kuder Marušič

DATUM ROJSTVA: 7. 6. 1996  

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Fedja Marušič

KATEGORIJA: K1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2013 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 9. mesto

2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2013 Evropsko mladinsko prvenstvo K1 slalom 10. mesto

2013 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 5. mesto

2014 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 2. mesto

IME: Vid Debeljak

DATUM ROJSTVA: 17. 11. 1994

KLUB: KKK Tacen

TRENER: Andrej Breznik

KATEGORIJA: K1 spust

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

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

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 3. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 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

REZULTATI:

2005 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 2. mesto

2005 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2006 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto

2009 Svetovno člansko prvenstvo K1 slalom 1. mesto

2010 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 1. mesto

2011 Svetovno člansko prvenstvo K1 slalom 1. mesto

IME: Sašo Taljat

DATUM ROJSTVA: 22. 9. 1989

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Dejan Testen

KATEGORIJA: C2 slalom

SPLETNA STRAN: www.bozictaljat.si

REZULTATI:

2009 Svetovno člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto

2010 Svetovno člansko prvenstvo - spust sprint C2 spust 1. mesto

2010 Svetovno člansko prvenstvo - spust klasika C2 spust 1. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo - spust sprint C2 spust 1. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C2 slalom 1. mesto

IME: Peter Žnidaršič

DATUM ROJSTVA: 7. 3. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

TRENER: Srečko Masle

KATEGORIJA: C2 spust, C1 spust

SPLETNA STRAN: https://thepeluteam.

wordpress.com

REZULTATI:

2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 spust sprint 3. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 2. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C2  spust sprint 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 spust sprint 3. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust klasika 3. mesto

IME: Nina Bizjak

DATUM ROJSTVA: 6. 6. 1995

KLUB: KK Soške elektrarne

TRENER: Dejan Stevanovič, 

Dejan Kralj

KATEGORIJA: C1 slalom

SPLETNA STRAN: /

REZULTATI:

2010 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 4. mesto

2013 Evropsko mladinsko prvenstvo C1 slalom 4. mesto

2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2014 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 1. mesto

2014 Svetovni pokal Tacen C1 slalom 10. mesto

REPREZENTANCA ZA EP  
V KAJAKAŠKEM MARATONU
Člani:
K1m: Jošt Zakrajšek, Peter Samotorčan
Mlajši  člani (U23):
K1m: Jani Jarc
K1ž: Ines Matuc
Mladinci:
K1m: Jakob Klobučar, Rok Štefič
K2m: David Franca – Žiga Sardoč, Jan 
Markelj – Matic Ajdič
K1ž: Metka Volk Štefič

REPREZENTANCA MLAJŠIH 
ČLANOV (U23)
Slalom na divjih vodah:
K1m: Simon Brus, Vid Kuder Marušič, 
Martin Srabotnik
K1ž: Eva Terčelj, Ajda Novak, Neža Vrevc
C1m: Žiga Taljat, Urh Turnšek
C1ž: Nina Bizjak, Alja Kozorog
Spust na divjih vodah:
K1m: Maks Frančeškin, Vid Debeljak
K1ž: Ajda Novak
Sprint na mirnih vodah:
K1ž: Anja Osterman
K1m: Simon Oven
K2m: Alan Apollonio – Simon Blažević

MLADINSKA 
REPREZENTANCA 
Slalom na divjih vodah:
K1m: Niko Testen, Luka Čižman, Val 
Manfreda Vidrih
C1m: Jakob Jeklin, Klemen Vidmar, Gašper 
Kovačič
C2m: Tine Kancler – Jakob Jež
Spust na divjih vodah:
K1m: Anže Urankar, Tim Novak
Sprint na mirnih vodah:
K1m: Rok Šmit, Blaž Jug
K2ž: Špela Bajrič – Mia Medved
K2m: Jan Šmit – Rok Šmit



Z
a sanjski razplet so poskrbeli 
že na prvi tekmi za točke 
ICF. V konkurenci kajakašev 
so Nejc Žnidarčič, Tim Kolar, 

Maks Frančeškin in Vid Debeljak 
tekmecem odčitali lekcijo vrhunskega 
sprinta na divjih vodah. Slovenski kaja-
kaši so namreč zasedli prva štiri mesta! 
Evforija se še ni dobro polegla, ko sta 
prvo mesto nato osvojila še Peter Žni-
daršič in Luka Žganjar v kanuističnem 
dvojcu.

Če so v kvalifikacijah tekmeci še 
imeli upanje na vrhunske rezultate, so 
se jim ti v finalni preizkušnji povsem 
razblinili. Nejc Žnidarčič je finalno 
preizkušnjo kajakašev na progi, kjer 
je leta 2011 postal svetovni prvak 
v sprintu na divjih vodah, dobil s 
prepričljivo prednostjo 1,83 sekunde 
pred reprezentančnim kolegom Timom 

Kolarjem. Slednji se je na najboljši 
možen način vrnil v tekmovalni cirkus 
po težji poškodbi rame, zaradi katere je 
moral izpustiti celotno lansko sezono. 
Na zmagovalne stopničke se je uvrstil 
tudi povratnik na brzice Maks Fran-
češkin, ki je v lanski sezoni tekmoval v 
sprintu na mirnih vodah, letos pa ga je 
znova premamil adrenalin divjevoda-
ških tekmovanj. 

»Tudi prihodnje leto me zanima sve-
tovno prvenstvo v spustu. V Nemčiji se 
sicer nisem počutil preveč samozave-
stnega, ker prej dolgo nisem treniral na 
resni divji vodi. Naredil sem, kar sem 
lahko. Bil sem dobro pripravljen in sem 
se kar hitro navadil. Je pa bila to precej 
specifična tekma, saj si moral biti mo-
čan in se dobro znajti na vodi. Bil sem 
hiter cel čas, kar mi je dalo vzpodbudo 
za naprej,« je po povratku na brzice 

povedal Frančeškin. Tik pod stopnička-
mi, na četrtem mestu, je prvo tekmo v 
Nemčiji končal še Vid Debeljak. 

Odlično sta nastopila tudi svetovna 
prvaka v tej divjevodaški disciplini Pe-
ter Žnidaršič in Luka Žganjar. Hitra sta 
bila že v kvalifikacijah, kjer sta ostala 
le za češkim dvojcem in se že po prvi 
vožnji neposredno uvrstila v finale. Tu 
sta nato uspela ugnati češka tekmeca. 
Žnidaršič in Žganjar sta finalno preiz-
kušnjo končala z 28 stotinkami sekun-
de prednosti pred Čehoma Michalom 
Šramekom in Lukašom Tomekom. 

Po enkratnem razpletu sobotne 
tekme za točke ICF so na nedeljski 
tekmi za pokal ECA za zmage poskrbeli 
Žnidarčič in dvojec Žnidaršič – Žganjar. 
V finalu kajakašev so veslali še Tim Ko-
lar, Maks Frančeškin in Vid Debeljak. 
Najboljši sprinter na divjih vodah na 

Spustaši nepremagljivi v 
Augsburgu
Augsburg je maja gostil dve tekmi v sprintu na divjih vodah - prvo tekmo novo 
vzpostavljene serije tekmovanj v sprintu na divjih vodah za pokal Evropske 
kajakaške zveze (ECA) in tekmo za točke Mednarodne kajakaške zveze (ICF). Na 
umetni progi, ki je leta 1972 gostila tudi olimpijski slalom, so se naši tekmovalci 
odrezali odlično, osvojili so kar šest kolajn.
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svetu Nejc Žnidarčič je v finalu tekme 
pod okriljem evropske kajakaške zveze 
znova ugnal vse tekmece s prepričljivo 
prednostjo. Tokrat je bil od najbliž-
jega zasledovalca Gerharda Schmida 
iz Avstrije hitrejši za 3,94 sekunde, 
tretjeuvrščeni Nemec Yannic Lemmen 
pa je za progo potreboval natanko štiri 
sekunde več kot slovenski reprezen-
tant. Po kvalifikacijah Žnidarčiču sicer 
ni kazalo tako dobro. S 15. časom prve 
vožnje kvalifikacij je moral nastopiti še 
v drugi, kjer je bil peti, a je najboljše 
očitno prihranil za odločilno vožnjo. 

»Všeč so mi proge, kjer je razgiban 
ritem in moraš vmes pospeševati ter 

odpeljati kakšne težke odseke. Takšna 
proga je v Augsburgu in zato sem tudi 
imel štiri sekunde prednosti. V življe-
nju še nisem zmagal s takšno predno-
stjo. To je bila res ena boljših voženj v 
življenju. Takšne proge so mi všeč in 
tudi za svetovno prvenstvo bo takšna, 
tako da že komaj čakam. Letos smo res 
dobra ekipa, vrnila sta se še Maks in 
Tim, ki je bil poškodovan, Vid pa je bil 
že tako ali tako dober med člani. Ker 
smo tako dobra ekipa, komaj čakam 
moštvene vožnje. Mislim, da bomo 
letos zelo konkurenčni tudi v klasiki, 
čeprav smo v preteklosti zmagovali v 
sprintu,« je po zelo uspešnih nastopih 
v Nemčiji povedal Nejc Žnidarčič. 

Zelo blizu novim stopničkam je bil 
tudi Tim Kolar, ki je po drugem mestu 
drugo tekmo v Nemčiji končal na četr-
tem mestu. V drugi kvalifikacijski vožnji 

je sicer postavil najhitrejši čas. Že v 
prvi vožnji pa sta bila zelo hitra Maks 
Frančeškin in Vid Debeljak. Frančeškin 
je namreč zasedel prvo, Debeljak pa 
drugo mesto, tako da sta bila nepos-
redno uvrščena v finale. Tam je član 
KKK Ljubljana Maks Frančeškin tekmo 
končal kot peti, tacenski kajakaš Vid 
Debeljak pa je bil 15. 

Znova sta se na najvišjo stopničko 
povzpela Peter Žnidaršič in Luka Žga-
njar. Najhitrejša sta bila že v kvalifika-
cijah in se tako neposredno uvrstila v 
finale, dobro formo pa nato potrdila 
še v finalni vožnji. Avstrijski dvojec 
Manuel Filzwieser in Peter Draxl je 

za Ljubljančanoma zaostal za dobro 
sekundo, tretjeuvrščena Čeha Michal 
Šramek in Lukaš Tomek pa sta bila 
počasnejša za 1,27 sekunde.

Čeprav sta Žnidaršič in Žganjar pos-
krbela za dve zmagi, pa Luka Žganjar 
nad progo ni bil preveč navdušen: »Ni 
mi bila všeč, ker je bila zelo kratka. Voda 
se premika levo in desno, tako da nisva 
uspela narediti take razlike, kot bi jo 
lahko, če bi bil start višje, tam, kjer je 
bil za svetovno prvenstvo leta 2011. 
Spodaj, ko se proga odpre, še kar gre, 
v zgornjem delu pa je bilo precej bolj 
zakomplicirano. Na prvi tekmi sva že 
mislila, da sva v zgornjem delu izgubila 
tekmo, a sva spodaj popravila in nama 
je uspelo. Ta proga ni moja najljubša. Saj 
je zabavno veslati na njej, ampak časov-
no je zelo težko biti hiter, ker te hitro 
zanese v levo ali desno stran proge.« 

Precej bolj kot proga pa mu je bila 
všeč organizacija tekmovanja, saj so 
Nemci poleg spustaške tekme priredili 
še tekmo v 'boater crossu' in naredili 
večji kajakaški dogodek. »To je treba 
spodbujati, da bodo tudi v prihodnje 
takšna tekmovanja, tako ob slalomu 
kot spustu, saj ljudje radi gledajo 
kombinacije. Tukaj je bil 'cross', lahko bi 
bil 'upstream', ker potem ljudje pridejo 
to gledat in je precej bolj zabavno. Tudi 
to, da so podelili nagrade, je pritegnilo 
več tekmovalcev, bilo je več občinstva 
in potem je vse skupaj bolj zanimivo. 
V to smer bi se moral premikati naš 
šport,« je zaključil Žganjar.
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Jošt Zakrajšek

»Prva kolajna z 
mladinskega prvenstva 
ima posebno mesto«

Eden najbolj vsestranskih slovenskih tekmovalcev v kajakaštvu je zagotovo 
Jošt Zakrajšek. V svoji karieri se je preizkusil v praktično vseh kajakaških 
disciplinah, ki sodijo pod okrilje Kajakaške zveze Slovenije. Začel je na 
divjih vodah v kajaku, nato presedlal v kanu, kjer je osvajal medalje v 
slalomu in spustu, zadnjih nekaj let pa ga videvamo na manj razburkanih 

vodah, saj je začel tekmovati v sprintu na mirnih vodah. Ko je brzice 
zamenjal za jezera in mirne reke, se je iz kanuja znova vrnil v kajak. 

D
a je iz mladega športnika 
zrasel v tekmovalca, ki 
dosega odlične rezultate na 
najpomembnejših tekmah, 

so veliko pripomogli starši, ki so ga 
od 12. pa vse do 18. leta in dne, ko je 
opravil vozniški izpit, vsak dan vozili 
na treninge v Tacen. V vročih poletnih 
dneh je sicer pogosto iz Trzina na tre-
ninge kar prikolesaril. V kajakaštvu se 
je znašel po naključju. Med izletom na 
Dunaj si je ogledal veslaško tekmova-
nje z Iztokom Čopom na čelu, pa se je 
želel preizkusiti v tem športu. Ker je 
bila bratova sošolka članica KKK Tacen, 
je predlagala naj se raje udeleži kajaka-
ške šole v Tacnu, tako da je na koncu 
namesto v športu, kjer je blestel Čop, 
pristal v kajakaštvu na divjih vodah. 

»Od nekdaj sem imel rad gibanje, 
vodo in naravo, bil pa sem tudi bolj 
individualen tip človeka. V domačem 
Trzinu žal nisem imel pogojev za 
takšen šport, sem se pa vedno, ko je 
le bila možnost, preizkusil v veslanju s 
takšnimi ali drugačnimi čolni. Pred-
vsem z otroškimi napihljivimi čolni, ko 
smo bili s starši na morju, in turističnim 
kanujem, ko naju je z bratom stric pe-
ljal po Kolpi,« začetke oriše Zakrajšek. 

Šport ga je pritegnil, prijetna pa je 
bila tudi družba, zato ima »neskončno 
spominov«, kakor pravi Jošt. »Zelo lepe 
spomine imam z zimskih priprav na 
morju, ko smo s kajakom lovili valove in 
odkrivali morje. Tudi vsak spust po novi 
reki je bil in je še vedno posebno doži-
vetje. Velikokrat z vode vidiš stvari, ki 
jih s kopnega ne moreš. Tudi danes, ko 
treniram na mirnih vodah, neskončno 
uživam, ko se podam na novo jezero, 
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morje ali mirno reko. Res je, da gre ved-
no za pogled na vodo, skale, drevesa, a 
narava zna vse skupaj povezati v nekaj 
čudovitega. V nekaj, česar se ne naveli-
čam opazovati in odkrivati.«

Kot rečeno, je Jošt v kajakaškem 
svetu poseben, saj je kolajne osvajal 
v treh različnih kajakaških disciplinah. 
Prvo kolajno z večjih tekmovanj je 
osvojil že ob uvodnem nastopu na 
mladinskem prvenstvu. »Prvo večje 
tekmovanje je bilo mladinsko evropsko 
prvenstvo v spustu v Italiji. Tja sem 
prišel odlično pripravljen, pa tudi na 
tekmovanjih v Sloveniji, na Hrvaškem 
in v Italiji pred tem sem zmagoval. 
Kljub vsemu je bila tekma precejšnja 
neznanka, saj nisem poznal vse kon-
kurence iz ostalih evropskih držav. 
Takrat smo nastopali tudi na uradnem 
treningu in glede na te rezultate so 
potem pripravili startno listo. Ker sem 
bil dobro pripravljen, sem postavil 
najboljši čas in se naslednji dan na 
progo pognal kot zadnji. Ciljno linijo 
sem ponovno prečkal kot najhitrej-
ši in tako osvojil naslov evropskega 
mladinskega prvaka. Ta medalja ima še 
sedaj posebno mesto med kolajnami,« 
priznava Jošt.

Vsestranski športnik, ki predstavlja 
vzor mlajšim tekmovalcem, je od brata 
Jana že dolgo tega prejel dober nasvet: 
»Nekoč mi je rekel, naj drugi opazujejo 
mene. Tu je mislil, naj bom tako dober, 
da bodo drugi posnemali mene, kar 
pomeni, da sem najboljši. Ampak tudi 
ko si najboljši, je dobro z enim očesom 
opazovati druge, ker tako dobiš nove 
ideje, ki ti pomagajo postati še boljši.«

Joštov nasvet:
Sledu svojemu cilju in pridno treniraj. Uspeh ne pride sam po sebi, zanj 
je potrebno trdo in pravilno trenirati. Za trening izkoristi dane pogoje. 
Izobražuj se na področju športa, da boš razumel svoje telo in različne 
metode treninga. To, kar počneš, počni z veseljem in naj bo to način 
življenja. 
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V
si prebivalci tega okoliša 
z Broda, Vižmarij, Vikrč, 
Tacna, Pirnič, Medvod in še bi 
lahko naštevali, ki z ljubečim 

odnosom živimo ob tej reki, smo bili 
v svojem življenju tesno povezani s to 
prelepo reko in njenim žuborenjem. 
Hkrati pa tudi z njeno kruto jezo, 
kadar je ponorela in prestopila svoje 
bregove. Čutili smo jo kot nekaj, kar 
spoštujemo, a vedno so se med nami 
našli tudi posebneži, ki se niso zadovo-
ljili le z opazovanjem, ampak so v svoji 
mladostniški prekipevajoči energiji tudi 
vedno znova in znova preizkušali njeno 
moč in mogočnost ter jo poskušali pre-
magati ali si jo podrediti. A po navadi 
narava vedno zmaga, mali ubogi človek 
pa samo onemi in ostrmi nad njeno 
mogočnostjo in brezčasnostjo! 

Hkrati s prekipevajočimi energijami 
ob naši ljubi reki Savi, pa se je ta ener-
gija tudi globalno povezala z ostalimi 

enako čutečimi z vseh koncev sveta v 
športne discipline, ki jih občuduje cel 
svet in se v njih še danes preizkuša. 
Tudi drugje po naši zemeljski obli so 
namreč mladenke in mladeniči začutili 
to isto energijo vode, divje in mirne, 
njeno magično moč! 

Naš klub KKK Tacen si je za mej-
nik postavil ustanovni zbor članov 
društva Kanu klub Tacen. Po zapisni-
ku, z dne 30. 9. 1965, so bili ustano-
vitelji predsednik Viktor Vest, Jože 
Kepic, Matija Ovčak, Albin Čižman, 
Stane Slavec, Bojan Ovčak, Marjan 
Rojko, Tomaž Thaler, Andrej Stržinar 
in Miro Brumat. 

Letošnje leto naš Kajak kanu klub 
Tacen (ki je tekom svoje zgodovine 
nosil tudi druga imena, kot so KKK 
Rašica, KKK Avtohiša Real Vižmarje 
Brod in KKK Tacen Adriatic Slovenica) 
praznuje 50-letnico svojega obstoja, 
če za mejnik določimo prvi zapis o 

ustanovnem zboru Kanu kluba Tacen. 
Lahko bi rekli, da bo klub v svojem 
bitju, žitju in razvoju letos stopil v svoja 
zrela Abrahamova leta!

Ko smo v klubu leta 2000 pra-
znovali 35-letnico, smo v pogovorih 
s starejšimi člani kluba prišli tudi do 
spoznanja, da je zgodovina kajakaštva 
v tem okolišu še mnogo starejša, kot 
nam je uspelo izbrskati po pisnih virih. 
Ustni viri namreč pripovedujejo o prvih 
kajakaških podvigih pod mostom na 
Brodu že od leta 1948 dalje! 

Vodja teh zanesenjakov iz manjšega 
kluba, ki se je formiral v Vikrčah, med 
katerimi so bili Maks Papež, Marjan 
Jakus in še mnogi drugi, je bil Viktor 
Erjavec. 

Kmalu so se vikrškim veslačem prid-
ružili tudi zanesenjaki iz centra Ljublja-
ne, z Brodarskega društva Ljubljana, 
ter pod t.i. »Skokovo hruško« formirali 
temelje današnjega kajak kanu kluba.

Kajak kanu klub Tacen –  
na sceni že pol stoletja!
Divja voda reke Save je že od nekdaj vabila zanesenjake in zaljubljence v to magično 
vrtinčenje rečnih brzic in »rol« ter navduševala vse, ki so živeli ob tej prelepi slovenski 
reki. A kje naj postavimo mejnik, kdaj se je vse to dogajanje v naših krajih uradno 
začelo, da ne bi komu storili krivice in pozabili omeniti njegovih podvigov? 

1

2

3
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O njihovih podvigih in nadalj-
njem razvoju tacenskega kajakaštva 
smo lahko veliko izvedeli iz ustnega 
pripovedovanja akterjev, pa tudi iz 
prekrasne in poučne razstave, ki so jo 
ob junijskem evropskem članskem pr-
venstvu leta 2005 pripravili zanesenja-
ki, ki dandanes slišijo na ime Turistično 
društvo Šmarna gora – Tacen. Veliko 
zgodovinskega spomina in gradiva so 
zbrali v sodelovanju z enim najstarejših 
še aktivnih klubskih članov Jožetom 
Kepicem. Za nas, ki smo v klubu 
aktivnejši šele v tem stoletju, je bila ta 
razstava zelo zanimiv in poučen izlet v 
zgodovino kajakaštva v teh krajih.

Klub danes
Naši tekmovalci hrepenijo pred-

vsem po olimpijskem odličju, saj na 
piedestalu najboljših, ki so se kalili v 
našem klubu, zaenkrat še vedno nosi 
primat srebrna olimpijska kolajna 

našega člana Andraža Vehovarja iz 
daljnega leta 1996. Njegov športni duh 
še vedno preveva misli vsakega našega 
klubskega tekmovalca in služi kot vzor, 
kako se koncentrirati, kako delati in 
sanjati visoko, višje in še dlje.

Vsako leto se v klubsko kajaka-
ško šolo priključi veliko mladih, ki jih 
veseli ta šport in celotno vzdušje okrog 
njega, voda in njene lepote, klubski 
trenerji pa se po svojih najboljših 
močeh trudijo, da jim pokažejo svoje 
znanje, jih spodbudijo, utrdijo in vodijo 
na njihovih poteh do velikih športnih 
uspehov, če to ne, pa vsaj do drugih 
življenjskih radosti, ki jih je v tem 
športu dostikrat le potrebno zagledati 
in začutiti.

V tem prelepem športu v našem 
klubu člani vztrajajo tudi že več kot 
50 let in ta njihova pozitivna energija 
vedno znova pritegne nove člane, da 
se nam pridružujejo pri poigravanju in 

preigravanju s tisoč obličnimi pojavi 
vodnih preprek, zaprek, prelivov in 
preskokov. Vsi v smeri novega, boljše-
ga, najboljšega! Tekmovalci v borbi in 
iskanju načina, kako doseči in preseči 
tisto največ, v desetinkah sekunde 
zmagati in premagati tekmece, ostali 
pa v iskanju kvalitetnega izrabljanja 
prostega časa, iskanju neodkritih lepot 
v kotičkih ob vodnih bregovih rek in 
morij tega našega prekrasnega planeta.

Kajak kanu klub Tacen je zadnjega 
pol stoletja vodilni klub v Sloveniji 
v kajaku in kanuju na divjih vodah. 
Vseskozi iz mladih upov, ki se prid-
ružijo društvu, producira šampione 
svetovnega formata. Vrhunski uspehi 
naših tekmovalcev so konstantni že 
ves ta vek, kar kaže, da so naši, včasih 
že tudi športno-gladiatorski tekmovalci 
s svojim velikim odrekanjem že v svoji 
mladosti trdno na poti do vrhunskih 
uspehov. 
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1. Tacenska rampa nekoč.

2.  35 let kluba. Ustanovni člani – Pik Vest, 

Kepic in brata Ovčak.

3. Slalom leta 1940.

4.  Ustanovni zapisnik na občnem zboru KKK 

Tacen leta 1966.

5. Brod leta 1967.

6. Medno, 15. 8. 1938.

7.  Leto 1955 – svetovno prvenstvo na tacenskih 

brzicah. Lesen stolp in tribune pod njim so bili 

postavljeni samo za to priložnost. 

8.  Leto 1965 – že z novim stalno postavljenim 

železnim stolpom. Ko so gradili umetno 

progo, so ga prestavili ob kanal. 

9.  Svetovno prvenstvo leta 1955, tik pred ciljem.

10. Klub nekoč.

11.  Branko Drovenik – Fuma, prvi kajakaš 

tacenskih brzic od leta 1939.

12.  Svetovno prvenstvo leta 1955 – pogled iz 

Tacna proti Brodu.
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Tudi njihovi vrhunski trenerji ob 
pomoči bivših tekmovalcev in staršev, 
pa tudi drugih zvestih ljubiteljev tega 
športa živijo s tem klubom z vsem 
svojim srcem. To pa je tudi temelj in 
nadgradnja ter duša vsakega športne-
ga društva na Slovenskem – srčnost, 
solidarnost, tovarištvo in lojalnost. 
Vse te vrednote živijo v klubu že 
pol stoletja (in po pripovedovanju 
veteranov še dlje!) – in ob dandana-
šnjem pomladku kluba, ki ljubi naravo 
in divjo vodo ter vse spremljajoče 
aktivnosti ob njej in na njej, se ni bati, 
da bi ta šport izgubil svoj življenjski 
naravni žar. 

Nasprotno – vedno več je ljudi, ki 
ga začutijo v globino svoje duše. Ko ga 
začutijo najmlajši med nami, privabi-
jo s svojim hrepenenjem ob vodo in 
na vodo tudi svoje starše, ki svojim 
vsakodnevnim stresnim življenjem 
pridihnejo aktivnost, hkrati pa še 
čudenje ob lepotah narave in življenja, 
vsakodnevni napor za ljubi kruhek 
pa združimo tudi z vdihom prvinske 
narave in uživanja le-te! 

Aktivna sprostitev, telesna rekrea-
cija in pristno druženje posameznikov 
vodijo v povezovanje in angažma v 
svetovnem merilu naše zemeljske oble, 
saj imamo ljudje povsod enaka hrepe-
nenja in čudenja nad lepotami našega 
sveta. To pa neizogibno vodi v angaž-
ma, ki naše srčne vrednote slovenske-
ga športa vedno znova popelje in tudi 
potrjuje, da smo vredni svojih sanj in 
uresničitve le-teh v svetovnem merilu!!

Težko bi bilo suhoparno nanizati 
vse dosežke naših klubskih tekmoval-
cev tekom tega pol stoletja, ko so iz 
drobcenih dekličev in fantičev preko 
trdega dela, treningov in odrekanja 
v najlepših mladostnih letih v našem 
klubu prišli do zrelosti in odraslosti, 
številni tudi do vrhunskih svetovnih 
dosežkov v tem športu, da ne bi 
komu storili krivice, a statistika govo-
ri sama zase.

13.  Matjaž Savšek in Bojan Žmavc na EP leta 

2005.

14.  Marjan Jakus

15.  Maks Papež

16.  Kika Čižman in Nevenka Terdič

17.  Andraž Vehovar

18. in 19.  Razstava TD Tacen na Šmarni gori.

20.  Iz časov KKK Rašica.
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SLOVENIJA

NAJEM IN PRODAJA

PRIREDITVENI ŠOTORI

CATERING IN DEKORATIVNA OPREMA
PAGODE IN PAVILJONI

POROCNI IN VIP ŠOTORI

Vsekakor je tega pol stoletja našega 
Kajak kanu kluba Tacen mavrica vseh, 
ki ga čutimo kot svojega, od otrok do 
njihovih staršev, pa tudi drugih, aktiv-
ne rekreacije željnih, ki se sprehodijo 
po predmestju Ljubljane le mimogrede, 
a hitro začutijo pozitivno energijo te 
vode, zraka in svobode! Voda, pred-
vsem energija divje vode, je magična 
in na trenutke tudi hipnotična, privlači 
generacijo za generacijo, in še jih bo, 
saj je večna in neminljiva! Umetnine 
fotografskih mojstrov ujetih trenutkov 
divjevodaških carjev na vodi kar same 
govorijo svoj poetični jezik, le začutiti 
jih moramo, kot jih začutijo tekmoval-
ci na tekmah, ko se preizkušajo, kdo 
je bližje tej popolnosti trenutkov in 
preigravanju živcev.

Metka Savšek
SVETOVNA PRVENSTVA

2014 Deep Creek (ZDA) Srebro Benjamin Savšek C1 slalom

2014 Valtellina (ITA) Srebro Blaž Cof – Simon Hočevar C2 sprint

2013 Solkan Srebro Blaž Cof – Simon Hočevar C2 sprint

2013 Praga (ČEŠ) Bron Benjamin Savšek C1 slalom

2013 Solkan Bron Blaž Cof C1 sprint

2010 Tacen (SLO) Bron Jure Meglič K1 slalom

2010 Sort (ŠPA) Bron Jošt Zakrajšek C1 klasika

2008 Ivrea (ITA) Srebro Jošt Zakrajšek C1 sprint

2002 Bourg St. Maurice 

(FRA)

Srebro Miha Terdič K1 slalom

1983 Merano (ITA) Bron Jože Vidmar C1 slalom

EVROPSKA PRVENSTVA 

2015 Markkleeberg (NEM) Zlato Benjamin Savšek C1 slalom

2015 Banjaluka (BIH) Zlato Blaž Cof -  

Simon Hočevar

C2 sprint

2013 Bovec Srebro Blaž Cof C1 sprint

2012 Augsburg (NEM) Bron Benjamin Savšek C1 slalom

2011 Kraljevo (SRB) Bron Blaž Cof C1 sprint

2010 Bratislava (SVK) Srebro Jure Meglič K1 slalom

2009 Valtellina (ITA) Bron Lučka Cankar K1 klasika

Bron Jošt Zakrajšek C1 klasika

NAJVEČJI USPEHI TEKMOVALCEV KAJAK KANU KLUBA TACEN

OLIMPIJSKE IGRE 

Andraž Vehovar, 2. mesto K1m

Udeleženci olimpijskih iger

OI Barcelona 1992:
Albin Čižman, 9. mesto K1m
Janez Skok , 10. mesto K1m
Jože Vidmar, 14. mesto C1m

OI Atlanta 1996:
Andraž Vehovar, 2. mesto K1m 
Gregor Terdič, 24. mesto C1m

OI Sydney 2000:
Nada Mali, 17. mesto K-1ž

OI Atene 2004:
Nada Mali, 19. mesto K1ž

OI London 2012:
Benjamin Savšek, 8. mesto C1m
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G
lede na grobe ocene v inve-
sticijskem dokumentu naj bi 
kajakaško progo neposredno 
nad jezovno zgradbo pri-

hodnje brežiške hidroelektrarne lahko 
uradno odprli septembra 2017, torej 
čez okrogli dve leti. Poleg občinskega 
pol milijona evrov je predvideno, da 
bi podoben znesek za projekt prido-
bili še na razpisih Fundacije za šport, 
1,5 milijona evrov pa pričakujejo od 
Evropske unije.

»Načrt razvojnih programov bo pod-
laga za prijavo na razpise. Brez evrop-
skih sredstev nam tega vodnega centra 
ne bo uspelo zgraditi,« pravi brežiški 
župan Ivan Molan in dodaja: »Glede 
na dokaj mehko vsebino projekta, ki je 
vezan na šport in turizem, verjamemo, 
da bo na razpisih Evropske unije denar 
na voljo.« 

Medtem ko je rok za dokonča-
nje del odvisen od vsebine in rokov 

razpisov za bruseljski denar, bo občina 
do leta 2017 morala financirati vsaj 
ureditev območij, kjer bo savska voda 
vstopila in izstopila iz vodnega centra. 
Po predvidenem dokončanju HE Breži-
ce septembra 2017 hidroelektrarne za 
potrebe gradnje športno-turističnega 
kompleksa ne bo mogoče ustaviti.

Načrtov se veselijo v Zagrebu
Divjevodaši iz Čateža ob Savi s 25 

mladimi tekmovalci, ki so v zadnjih 
letih osvojili več naslovov državnih 
prvakov, projekt načrtujejo že od 
leta 2008. Z gradnjo spodnjesavske 
verige bodo sedanje brzice na Savi in 
spodnjem delu Krke, kjer vadijo mladi, 
izginile.

Kajakaška zveza Slovenije prizade-
vanja svojih članov podpira, pravi ge-
neralni sekretar Jakob Marušič: »Naša 
zveza takšen objekt, ki bi lahko gostil 
največja tekmovanja, nujno potrebuje. 
Proga v Solkanu ima majhen naravni 
padec. V Tacnu zaradi prepoznavnosti 
lokacije gradimo vse naše aktivnosti. 
A če nam te proge v nekaj letih ne bo 
uspelo obnoviti (lastniški zapleti, op. 
a.), lahko pričakujemo, da bo brežiška 
proga postala nosilka vseh pomembnih 
tekem v Sloveniji. Prednost te lokacije 
je tudi vsa turistična infrastruktura v 
bližnjih Termah Čatež.«

Poleg slovenskih klubov se bre-
žiških načrtov veselijo Zagrebčani. 
Najbližja umetna proga Sloveniji je 
na Dunaju, na celotnem Balkanu je le 
v Atenah: »Vedno bolj se kaže, da so 
takšne proge tržno zanimive za šport 
in za zabavo, kar pomeni, da so tudi 
komercialno uspešne. Lani so jo odprli 
Avstrijci, Italijani načrtujejo dve, eno v 
Dolomitih, drugo na jugu. V Franciji jih 
imajo okoli trideset.«

Kajakaška proga na Savi 
pri Brežicah je bliže 
Načrtovana gradnja umetne kajakaške steze na divjih vodah – edine takšne med 
Atenami in Dunajem – je korak bliže uresničitvi. Brežiški svetniki so sprejeli sklep o 
njeni uvrstitvi v načrt razvojnih programov. Dokument bo podlaga za iskanje virov za 
gradnjo 2,5 milijona evrov vrednega vodnega centra.
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Deskanje, raftanje, jadranje ...
Brežičani torej projekt podpira-

jo. Toda prihodki kompleksa bodo 
brez pomoči Term Čatež (promocija, 
transfer gostov) dovolj le za redne 
stroške in manjša vlaganja, ne pa tudi 
amortizacijo. »Zelo pozitivno gledam 
na ta projekt, je dodana vrednost za 
šport in turizem,« pravi svetnik Liste 
sonce Ivan Kostevc, tudi predsednik 
atletskega kluba s 120 vadečimi: »Ob 
vodnem centru bi dodatno lahko 
umestili tudi prostor za festivalske 
dogodke.« Osnovno dejavnost kajaka-
šev bi lahko nadgradili z raftanjem na 
progi, veslanjem, 'wakeboardanjem' in 
jadranjem po bližnjih mirnih gladinah, 
pravi vsestranski kajakaški delavec in 
tudi trener v tem športu Matjaž Avšič, 
ki je, poleg direktorja kajakaških repre-
zentanc Slovenije Andreja Jelenca, tudi 
spiritus agens marsičesa, kar se dogaja 
v zvezi z novo progo: »Kajakaška zveza 
v Tacnu, kjer je prostor omejen, izvaja 
vaje za gasilce in reševalce. Med 
izdelavo študije stoječega vala za de-
skanje so se z nami povezali študentje 
fakultet za gradbeništvo in strojništvo, 
ta val je mogoče umestiti pred iztekom 
vode nazaj v Savo.« Avšič pojasnjuje, 
da pogovori z družbo Hidroelektrarne 
na spodnji Savi že potekajo, priznava 
pa, da se ti zaenkrat ne premikajo do-

volj hitro, oziroma sogovorniki neneh-
no iščejo pomanjkljivosti v kajakaškem 
projektu. Klub sicer predvideva, da 
jih bo obratovalno ura stala okoli 100 
evrov: »Na Dunaju uporabljajo črpalke, 
na uro plačajo 250 evrov.«

Igor Zorčič iz SMC, ki je za župano-
vo SDS druga najmočnejša brežiška 
svetniška skupina, projekt podpira, a 
bo po njegovem treba dodelati pogoje 

uporabe vode iz akumulacijskega baze-
na. Glas za obljublja tudi Aljoša Rovan 
(Združena levica), ki je nekoč vodil 
svet zavoda za šport: »Obstajata dva 
zadržka. Pri cerkljanski OŠ se je ocena 
stroškov s slabih pet milijonov evrov v 
investicijskem dokumentu povzpela na 
6,3 milijona evrov. In drugič, ni znano, 
kdo bo upravljal vodni center.«

Borut Perko

ZANESLJIV  
ENERGETSKI 
PARTNER  
∫ KONKURENČNOST IN KAKOVOST 

∫ INOVATIVNOST 

∫ PRILAGODLJIVOST  

∫ ODGOVORNOST  

∫ PROAKTIVNOST

info@geoplin.si 
www.geoplin.si
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P
o navadi morski kajakaši daje-
mo prednost ekspedicijskemu 
tipu potovanja, ko si vsak dan 
posebej poiščeš prenočišče. 

Šibenik in njegove otoke pa sem spoz-
naval, recimo temu – bazno. Skupine 
sem prvo sezono vodil po Kornatih, 
že naslednjo pa so me poslali na Prvić, 
kjer je Anton Prijon s prijatelji izvohal 
primerno lokacijo za tovrstne izlete. Še 
zdaj ne vem, kako, ampak prijaznejše 
gostitelje bi težko našel v okolici, kjer so 
na splošno vsi prijazni. Prvić je od celine 
odmaknjen 15 minut (s kajakom) in 
tako preblizu za otokov željne turiste. Ti 
potem ostanejo ali na celini ali pa gredo 
v južno Dalmacijo. Tako se je Prvića 
ognil tudi hotelski turizem, bolj značilen 
za Vodice, ki se jih v tihih nočeh sliši po 
celem arhipelagu. Edini hotel je bivša 
osnovna šola, sprejme pa neprimerljivo 
manj ljudi kot nastanitveni monstrumi 
s celine. Če ste že bili na Prviću, pa se 
zdaj sprašujete, kako to, da ste videli 
samo skalnato puščavo, ste bili verjetno 
na kvarnerskem Prviću. Prvi otok pred 
Šibenikom je tako v bistvu že drugič, pa 
vendar Prvić. Izhodišče zanj so Vodice 
ali Šibenik, še bolje pa Srima, vasica 
med Vodicami in Jadrijo. Avtomobil 
boste v vsakem primeru pustili na celini.

Otok ima pred sabo svoj satelit, še 
manjši Lupac, ki je kot nalašč za prvo 
veslanje in odvajanje telesa od avtomo-
bilskega sedeža. Obplutje traja pol ure 

in pridobi na težavnosti in veljavi, če 
vas burja pribije na otok. Takrat postane 
preliv med Prvićem in Lupacom tekoča 
reka, vse severovzhodne in vzhodne 
strani otokov pa vas kot sirene vabijo k 
mokremu izstopu. Na celotnem obmo-
čju je lahko nevaren tudi močan jugo, 
ki na južne, že tako razbite dele otokov, 
nalaga zavidljivo visoke valove. Zato se 
spomnite, da ste na morju, tekoči džu-
ngli, kjer je vseeno, kako se kateri veter 
imenuje. Ko preseže določeno jakost, je 
bolje, da se z ladjo odpeljete na ogled 
Šibenika ali pa v luki gledate čigre, ki se 
z ribami igrajo pikado.

Glede na to, da ste s kajakom pristali 
na manjšem, tihem otoku, bi stavil, 
da vas Vodice ne bodo prepričale. 
V predsezoni še mogoče, saj imajo 
nenazadnje večjo trgovino, bankomat 
in sladoled, v sezoni lova na barvo 
pa boste za izstop na plažo morali 
počakati, da kdo od tam ležečih, naj 

Šibeniški arhipelag
Arhipelag pred osrednje dalmatinskim Šibenikom sem pred desetimi leti zelo površno 
obveslal ob celini, saj se je mudilo v Kvarner. Zapomnil sem si le to, da imajo ob 
izhodu iz kanala očitno vsi prednost pred kajakaši in da je rastje ob celini nekako 
čudno, vegetacija je namreč spremenjena zaradi izliva sladke vode s slapov Krke. Vtis 
ni napovedoval, da bom tukaj še veslal, vsaj ne toliko kot veslam zdaj. Zadnjih sedem 
sezon pa sem se pred Šibenik vračal vsaj nekajkrat letno in z izhodiščem na otoku 
Prvić spoznal arhipelag v pravi, lepši luči. Je namreč morje v malem, dovolj veliko, da 
ne srečate nikogar in dovolj majhno, da vse poznate.

28 Številka 2



se sončijo v miru, skoči v morje in vam 
tako odstopi nekaj prostora. Ker pa 
vsi čakajo, da kdo pride na suho, saj je 
tudi v morju precej tesno, imate slabe 
možnosti. Edini prosti del plaže je tako 
zahodno od centra in se imenuje »for 
dogs only«. Izstop na lastno odgovor-
nost, vsi namreč ne počistijo za svojimi 
ljubljenčki. Na srečo vas še par zave-
sljajev naprej čaka Tribunj, simpatično 
mestece s starim delom na otočku, ki ga 
s celino povezuje nizek most, katerega 
obok je s spodnje strani poznan samo 
kajakašem. Tako smo edini, ki se lahko 
peljemo naokrog in ugotovimo, da ob 
vsej gostoljubnosti niso pomislili na 
nas, ki moramo zato izstopati navpično 
ob kamnitem boku ali pa nekje naprej, 
iz »centra«. Alternativa obljudeni poti 
do Tribunja je zahodna stran Tijata in 
Logoruna. Sicer se zaradi nerazčlenjene 
obale pot malo vleče, vendar je preliv 
med Tijatom in Zmajanom ljubši tudi 
delfinom, pa lahko tako drug drugemu 
krajšamo čas. Namesto proti Tribunju 
lahko pot nadaljujete proti Zmajanu. Če 
se naredite domačina, ga kot okoliški 
prebivalci imenujte Orut, vendar vas 
bosta v sekundi izdala naglas in dejstvo, 
da ste na dopust privlekli kajak. Na 
jugozahodni strani vas čaka osamljena 
senčna plaža s pogledom na Mišnjak, 
vendar boste morali biti zgodnji, saj jo 
poznajo tudi vsi drugi. Zagotovo pa je 
vsaj deloma vedno nastlana s smetmi, ki 
jih veter enkrat odloži tukaj, drugič tam. 
Odgovor na popularno vprašanje: »Kdo 
je tukaj odvrgel smeti?«, je: »Mi, ljudje«. 
Če vzamete s seboj vrečo, lahko svoji 
poti dodate še en smisel več. Dalje na 
zahod sta še Kaprije in Kakan, Kaprije 
z možnostjo prijetne pavze ob kavi v 
trajektni luki. Če pa greste še na Žirje, 
imate južne otoke Kornatov bližje kot 
Prvić, ki je zdaj oddaljen že pol dneva 
veslanja v lepem vremenu.

Na jugovzhod se s Prvića odpira 
pogled na Zlarin, ki je zelo opevan 
s strani potapljačev in je bil včasih 
poznan kot otok koral. Za obveslanje 
potrebujete stabilno vreme, saj je precej 
dolg in ob močnem vetru izpostavljena 
zahodna obala ne dopušča dostojnega 
izstopa. V podaljšku Zlarina se nada-

ljujejo majhni in nizki otočki, ki jih ob 
višji vodi in zahodniku poliva po sredini. 
So zelo primerni za odmor in kopanje. 
Prav tako je vzhodna obala Zlarina niz 
zalivov, ki imajo prodnate plaže in so 
zaščiteni pred vetrom. Ko se vračate, 
je postanek v mestecu logičen, vendar 
se izogibajte centralnega dela zaliva 
s privezom, saj je to postajališče linije 
Šibenik – Vodice, pa tudi policija in ka-
petanija, ki se tam redno vežeta, nimata 
radi, da se rekreativna plovila približuje-
jo plovbnim potem. Lepši izstop vam bo 
nudila plaža na levi strani zaliva. Zaradi 
pogostosti pristajanja drugih bark in 
ladij tudi ob vrnitvi previdnost ne bo 
odveč. Namesto direktne poti Lupac 
– Prvić, izberite raje pot ob severovzho-
dnem rtu. Od tam je mogoče veslati 
čez nekaj plitvin, ki se jim ostala plovila 
izogibajo. Prva je ob kardinalni boji, 
takoj naslednja pa platforma starega 
svetilnika. Na plošči gnezdijo čigre, ki 
vas bodo z rezkim krikom in nizkim pre-
letom opozorile, če boste prišli preblizu. 
Naslednja postaja je novi svetilnik na 
betonskem bloku, ki so ga za postanek 
veseli tudi galebi in kormorani, od tam 
pa se že približujete Lupacu.

Ne morete reči, da ste spoznali 
šibeniški arhipelag, če se s kajakom ne 
odpravite še v Šibenik. To je tudi eden 
najlepših izletov v tej okolici. Najbolje 
je prečiti do Jadrije in se potem ob 
celini spusti ti do njenega rta s svetil-
nikom. Tako v kanal sv. Anteja ne boste 
vstopili po sredini. Trdnjava na drugi 

strani je odlična razgledna točka. Ma-
sivna zgradba z labirintom hodnikov in 
manjših sobic danes varuje samo sebe 
in je lepša od daleč. Celoten južni breg 
kanala je bil prej vojaško območje, zdaj 
pa namesto puškinih cevi proti morju 
štrlijo ribiške palice. Na pol poti je kakih 
deset metrov nad vodo skalna votlina, 
cerkvica sv. Anteja, po kateri je kanal 
dobil ime. Za vogalom pa čaka predor, 
zaščiten z mrežo iz žičnatih obročev, 
delo armade, ki polkrožno zavija in vas 
izpusti po par sto metrih. Ko se vam 
oči spet privadijo svetlobe, že gledate 
mesto Šibenik. Desna, južna stran, je 
industrijska, zato se držite levo in na se-
vernem delu mesta izstopite na pomolu 
veslaškega kluba Krka. Od tam je nekaj 
minut hoda do ozkih ulic starega dela 
mesta. Če vas prej ne pograbijo bifeji ob 
obali, si lahko ogledate samostan, ob-
zidje in vse možne kantune ali vogale. 
Kadar sem tam po navadi sedim v senci 
katedrale in se ob jabolčnem zavitku 
čudim, da je zgrajena le iz kamna, brez 
veziva. Sredi poletja vročina tako naras-
te, da je možno dihati le še na prese-
čiščih ozkih ulic, tako da boste komaj 
čakali, da se vrnete v kajak.

Šibeniški arhipelag po več kot tride-
setih turah zame ohranja svojo zanimi-
vost, zato ga zelo priporočam vsem, ki 
so željni kombinacije divjine in civiliza-
cije ter ga zaradi lepote in enostavnosti 
rad izberem za lasten dopust. Saj veste, 
Prvića ne pozabite nikoli.

Gregor Zadravec
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Dejavnost Elektro Ljubljana OVE d.o.o. je  
proizvodnja električne energije iz obnovljivih  
virov in storitve za trg.

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

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

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

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

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

Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

MHE Sava Brod

100 % povezani z energijo,
100 % vedno in posod.



Kot sistemski operater slovenskega elektroener-
getskega prenosnega omrežja smo strokovnjaki 
za prenos električne energije. Ljudje z znanjem in 
izkušnjami, ki skrbimo za njen varen, zanesljiv in 
neprekinjen prenos. Strateško, odgovorno in trajno-
stno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo prenosno 
omrežje Republike Slovenije. Tu smo 24 ur na dan. 
Za električno energijo na dosegu vaše roke. 

PRENAŠAMO ENERGIJO,
OHRANJAMO RAVNOVESJE.

www.eles.si
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