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Spustaši s svetovnega prvenstva v Banjaluki prinesli pet kolajn • Celje bo gostilo uvodni tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah

Srebrni dan Urše Kragelj  

ter Luke Božiča in Saša Taljata



*Opcija EU-zakup velja pri mobilnih operaterjih v državah EU-območja (ne veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ter pri operaterjih, ki delujejo izključno na ladjah in letalih). Akcijska cena 
5,95 EUR velja v promocijskem obdobju od 1. 6. do vključno 31. 8. 2016. Od 1. 9. 2016 velja redna cena opcije 10,95 EUR. Enote opcije EU-zakup se porabljajo za dohodne in odhodne klice znotraj 
držav EU-območja in v Slovenijo ter za sporočila SMS. Po porabi enot namenjenih prenosu podatkov v opciji EU-zakup uporaba prenosa podatkov v EU-območju ni več mogoča. Opcija EU-zakup 
velja do preklica. Opcije si lahko uporabniki vključijo pri paketih Modri, Modri Plus, Brezskrbni A in B, Enostavni A in B ter pri ostalih izbranih mobilnih paketih. Države območja EU tarife: Avstrija, 
Belgija, Bolgarija, Ciper (storitev ne velja za Turško republiko Severni Ciper, pač pa samo za Republiko Ciper), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, 
Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinique (francoski del), Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, 
Poljska, Portugalska, Reunion, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija. Sporočilo SMS za vklop opcije se obračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij 
o prodajni ponudbi EU-zakupov obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Naj vas nič ne ustavi. 
www.telekom.si

Vključite se v nepozabno dogajanje v vseh mobilnih omrežjih Evropske unije. Z opcijo EU-ZAKUP 
si zagotovite neomejene klice in sporočila ter 1 GB prenosa podatkov v akcijski ponudbi za samo 
5,95 EUR na mesec.* Opcijo si enostavno vklopite z SMS-sporočilom EU ZAKUP na 1918.
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Bo septembra v 
Tacnu poolimpijsko 

slavje?

V 
letošnjem olimpijskem letu, ko Slovenija na igre v Brazilijo odhaja z 
morda največjimi pričakovanji doslej - v mislih imam, kajpak, olimpijska 
odličja, ki jih tam pričakujemo - slovensko kajakaštvo obeležuje tudi 
85 let delovanja. Torej ima ta šport pri nas globoke korenine in bogato 

tradicijo. Posamezni kajakaši, predvsem iz Nemčije, kjer so v dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja beležili že preko 30.000 organiziranih članov in vsaj enkrat 
toliko neorganiziranih, so se kmalu po prvi svetovni vojni pojavljali tudi na 
slovenskih rekah in jezerih. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj se bodo tudi pri 
nas pojavili prvi pionirji tega športa. Vedno več kajakašev ter ambicije pionirjev 
kajakaštva, pa tudi zgledi iz Zagreba, kjer so kajakaši že imeli svoj klub, so 
botrovali pobudi, da se v Ljubljani, od koder je bilo največ kajakašev, ustanovi 
kajakaški klub. Kajak klub Ljubljana je bil ustanovljen 20. oktobra 1931, torej 
pred 85. leti. Ta dan velja za začetek organiziranega kajakaštva v Sloveniji. Prvi 
predsednik je bil Ciril Pogačnik, tajnik Albin Kolb, blagajnik pa Stane Predalič. 
Naslov Predaličeve trgovine na Kongresnem trgu 4 je bil tudi prvi naslov kluba. 
Ko se je urejala struga Ljubljanice skozi mesto, se je pokazala tudi možnost 
izgradnje čolnarne, saj je gradbena dela ureditve struge in brežin vodil prav 
gradbeni inženir Pogačnik, tako da je bil na položaju, s katerega je pri mestu 
uspel izposlovati zemljo za postavitev klubske brunarice. Klub so s finančnimi 
prispevki in delom zgradili člani sami, načrte pa je seveda narisal prav slovenski 
kajakaški pionir Pogačnik.

Okroglih 15 let manj pa je star naš šport v Celju. V 70-letni zgodovini veslanja 
v knežjem mestu in na Savinji nasploh so srčni celjski kajakaši te dni pred 
največjim organizacijskim izzivom – to je organizacijo svetovnega pokala v 
klasičnem spustu in sprintu na divjih vodah. Ni dvoma, da so prireditelji na čelu 
s predsednikom celjskega kajakaškega kluba s Špice Dušanom Kondo sposobni 
odlično organizirati tudi mednarodno odmevno kajakaško prireditev.

Pred podobnim izzivom pa bodo letos avgusta tudi vendarle mnogo bolj izkušeni 
organizatorji divjevodaških tekem iz Solkana. Tam bo od 24. do 28. avgusta 
evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane (U23).

Slovenske kajakaške delavce in tekmovalce pa letos ponovno, a vendarle 
tradicionalno, čaka še en vsestranski izziv: finale svetovnega pokala v slalomu 
na divjih vodah, ki bo, kajpak, v Meki slovenskega kajakaštva – v ljubljanskem 
Tacnu, na reki Savi, od 7. do 11. septembra. Tudi glede Tacna ne gre dvomiti, da 
bodo izkušeni organizatorji - kot vedno doslej - dobro opravili svoje delo. Seveda 
pa bodo vsa tri velika tekmovanja, ki jih bo organizirala Slovenija, tudi zelo veliko 
finančno breme v že tako ali tako materialno nadpovprečno dragi olimpijski 
sezoni. A tako pač je, temu se ne da izogniti, in v skrajno neugodnih časih za 
slovenski šport nasploh, ki traja že nekaj let, smo na to obsojeni in žal - skromni 
kot smo - tudi vajeni.

Obsojeni pa smo - hvala bogu - tudi na velika pričakovanja na igrah v Riu 
čez okrogla dva meseca (kar je, roko na srce, mnogo prijetneje), ko se bodo 
na kajakaški progi v Deodoru z divj o vodo in tekmeci udarili tudi naši aduti. 
V vseh panogah: slalomu (4 čolni), sprintu na mirnih vodah (1 tekmovalka) 
in parakajakaštvu (1 tekmovalec) imamo tako močne karte, kot še nikdar na 
olimpijskih igrah. Brez sramu in lažne skromnosti lahko trdimo, da bodo vsi 
tekmovalci in tekmovalki, ki bodo nastopili na igrah, sposobni visokih uvrstitev. 
Ob dobrih nastopih so nekateri tudi v igri za kolajne. Če bodo res posegli po njih, 
potem bo v Tacnu pod Šmarno goro na septembrski zaključni tekmi svetovnega 
pokala slavje, kakršnega si slovenski kajakaški šport tudi zasluži in mu glede na 
85-letno tradicijo pritiče.

Borut Perko
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O
b vznožju slikovitih slovaških 
Nizkih Tater so slovenski 
tekmovalci in tekmovalke 
ob nadvse bučni podpori 

navijačev, ki so pripotovali iz Hrastnika, 
Mosta na Soči, Nove Gorice, Celja ter 
Ljubljane z okolico ciljali na najvišja 
mesta. Vsem favoritom se tokrat ni 
izšlo, a je bilo podobno tudi v drugih re-
prezentancah, saj je zahtevna postavi-
tev vrat na progi v Liptovskem Mikulašu 

naredila precejšnjo selekcijo, izpadu 
iz boja za kolajne pa se niso izognili 
niti največji asi, kot so David Florence, 
Sebastian Schubert, Jasmin Schornberg, 
Klauss – Peche, Picco – Biso, Florence 
– Hounslow, Anton – Benzien, Mateusz 
Polaczyk … Med »žrtvami« polfinalnih 
voženj je bil tudi Benjamin Savšek, ki 
je bil v kvalifikacijah najhitrejši in je kot 
branilec naslova evropskega prvaka v 
kanuju spadal med glavne favorite. 

»Zgornji del mi je lepo tekel, linije so 
bile dobre, v spodnjem delu pa se mi je 
vožnja podrla na prvih desnih proti toč-
nih vratih, kjer sem napravil prvi dotik. 
Nato sem naprej naredil še nekaj napak, 
zato sem precej razočaran, ker se nisem 
uvrstil v finale. Posebej zato, ker sem to 
pričakoval. Včasih te napake na progi še 
podžgejo, da potem krajšaš linije, sku-
šaš več iztisniti iz sebe, a hkrati ob tem 
hodiš po robu in potem se napake lahko 

Srebrni dan Urše Kragelj ter 
Luke Božiča in Saša Taljata

Serija uspešnih nastopov naših slalomistov in slalomistk na divjih vodah se je 
nadaljevala še na eni postaji članskih prvenstev. Na evropskem prvenstvu v 
Liptovskem Mikulašu se je slovenska ekipa tokrat veselila dveh srebrnih kolajn, 
ki so jih priveslali Urša Kragelj v ženskem kajaku ter Luka Božič in Sašo Taljat v 
kanuističnem dvojcu. Tekmovanje na Slovaškem je bilo že sedmo prvenstvo stare 
celine zapored, s katerega so se Slovenci vrnili z vsaj eno kolajno. Dišalo je tudi po 
kolajni Petra Kauzerja, ki se je že veselil drugega naslova evropskega prvaka, pa so 
mu naknadno dosodili še dve kazenski sekundi, ki sta ga potisnili na sicer še vedno 
odlično, a nesrečno četrto mesto. Četrta je bila tudi ekipa kajakašic v postavi Urša 
Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak.
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stopnjujejo, tako da ni več rešitve,« je 
povedal na koncu dvanajstouvrščeni 
Savšek. Še slabše sta jo odnesla Anže 
Berčič, ki je v zgornjem delu zgrešil 
linijo in moral ponavljati vrata, tako 
da je bil 24., in Blaž Cof, ki je prejel 56 
kazenskih sekund in bil 30.

Ker se tudi kanuistkama Nini Bizjak 
in Alji Kozorog ni uspelo uvrstiti v 
finale (Bizjakova je v polfinalu zasedla 
17. mesto, Alja Kozorog pa je obstala 

v kvalifikacijah), je prvi dan zaključnih 
bojev vse slonelo na nastopu Petra 
Kauzerja, ki se je kot edini uspel prebiti 
skozi zahtevno sito polfinala in bil po 
prvi vožnji dneva drugi. V finalu je veslal 
dobro in hitro, tako da je ob prečkanju 
ciljne linije glasno zavpil od navdušenja, 
ko je ob svojem imenu zagledal zapi-
sano prvo mesto. Za njim je startal še 
en tekmovalec, ki pa se je uvrstil med 
drugo polovico finalistov. Začelo se je 

slavje ob drugem naslovu evropskega 
prvaka, prvega je osvojil leta 2010 v 
Bratislavi, čestitke so že deževale z vseh 
strani. Ker je podelitev kolajn najboljšim 
sledila takoj po koncu tekmovanja, je 
odhitel do šotora, kjer se je preoblekel v 
reprezentančno trenirko in že odhitel k 
odru za zmagovalce.

Tribune, na katerih je bilo okoli sto 
slovenskih navijačev, so vibrirale od 
navdušenja, slišali so se vzkliki »Pero, 
Pero«, na drog so že pripeli slovensko 
zastavo, da bi jo ob Zdravljici nato 
dvignili, a je sledil hladen tuš. Sodniki 
so namreč še enkrat preverili Petrov 
posnetek vožnje (dva sodnika ob progi 
dotika nista dosodila, eden je) in mu 
naknadno dodali dve kazenski sekundi. 
To je pomenilo zdrs na četrto mesto. 
Podelitev kolajn najboljšim kajakašem je 
nato minila v precej zadržanem vzdušju, 
saj zmagovalec Jiri Prskavec s Češke 
zaradi naknadnih odločitev naslova ni 
slavil, kot bi ga lahko. Preostala Sloven-
ca, Martin Albreht in Martin Srabotnik, 
sta obstala v polfinalu. Albreht je bil 21., 
Srabotnik pa 38.

»Naknadno so mi dali še en dotik, ne 
vem, ali je bil ali ne, nič ne morem reči, 
dokler ne vidim posnetka. Čehi so dali 
poizvedbo, njemu (Jiriju Prskavcu, op. 
p.) so pribitek vzeli, meni pa ga dodali, 
tako da sem padel na četrto mesto. 
Zdaj nimam kaj, moram ohraniti fokus 
do olimpijskih iger, iti po tej poti, ki sem 
si jo zadal, do končnega cilja in to je to,« 
je bil razočaran Kauzer, ki pa si je na EP 
tudi dokončno potrdil mesto v olimpij-
ski ekipi.

Če se je sobota končala z grenkim 
priokusom, pa je bilo razpoloženje v 
slovenski ekipi v nedeljo precej bolj pre-
šerno. Tako Luka Božič in Sašo Taljat kot 
tudi Urša Kragelj so si priveslali drugo 

Foto: BOBO

Foto: BOBO
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posamično kolajno z evropskih prven-
stev. Po bronu (Urša Kragelj: Bratislava 
2010, Luka Božič – Sašo Taljat: Dunaj 
2014) je sledila še srebrna medalja, dan 
pa je bil še srečnejši za Uršo Kragelj, ki 
se je v boju z Evo Terčelj še potegovala 
za olimpijsko vozovnico. Primorka se 
je uvrstitve na olimpijske igre lahko 
veselila že po polfinalu, kjer je bil druga, 
Evi Terčelj pa se je nastop v drugem 
delu proge ponesrečil, ko je dobila 50 
kazenskih sekund, in sanje o uvrstitvi v 
finale in Rio de Janeiro so splavale po 
vodi. Bila je 28. Ajda Novak je posamič-
ni nastop zaključila v kvalifikacijah. 

Kragljeva je v finalu startala kot 
predzadnja in v cilj priveslala z drugim 
časom, kar je že pomenilo, da si je za-
gotovila mesto na zmagovalnem odru, 
a za končni izplen je bilo treba počakati 
še na nastop Stefanie Horn, Nemke, ki 
vesla za Italijo. Slednja je naredila veliko 
napako in Urša Kragelj se je lahko 
razveselila srebra, s tem pa največjega 
uspeha v članski konkurenci. Nekdanja 
svetovna mladinska prvakinja in zma-
govalka skupnega seštevka svetovnega 
pokala pa je bila vesela predvsem 
olimpijske vozovnice: »Super dan, res 
skoraj sanjski. Uživala sem. Dobro sem 
'oddelala' progo in se pripravila na pasti, 
ki jih je postavil postavljavec. Vesela 
sem, da mi je uspelo osvojiti srebro, ker 
ga nimam še z nobene velike tekme. 
Morda se bo slišalo grdo, vendar se 
skoraj bolj veselim olimpijske vozovni-

ce kot pa te kolajne. Na olimpijskih še 
nisem bila, je pa res, da bom verjetno to 
srebro začela ceniti kasneje.«

Le nekaj deset minut kasneje se je 
članom slovenske ekipe znova smejalo. 
Luka Božič in Sašo Taljat sta odlično 
veslala že v polfinalu, kjer sta si s sicer 
pičlo prednostjo dveh stotink pred 
Slovakoma Janom Batikom in Tomašem 
Kučero priveslala prvo mesto. V finalu 
sta zato startala kot zadnja. Znova sta 
bila zelo hitra, a sta v odločilni vožnji 
morala priznati premoč Kučeri in Bati-
ku, za katera je to prvi naslov prvakov v 
članski konkurenci. Luka Božič in Sašo 
Taljat imata v svoji zbirki kolajn med 
drugim že bron z evropskega prvenstva 
leta 2014, naslov svetovnih prvakov iz 
istega leta in bron s svetovnega prven-
stva leta 2009. 

»Po mostu in skoku sva dodaja-
la hitrost, tudi tvegala pri nekaterih 
stvareh. Na koncu se nama je izšlo. Tako 
moraš dirkati. Zdi se mi, da vsi Slovenci 
dodajamo proti koncu in ne pokažemo 
vsega na začetku,« je povedal Luka 
Božič, Sašo Taljat pa dodal: »To srebro je 
nekaj novega. Tudi to, da sva v začetku 
sezone tako lepo stopnjevala hitrost iz 
tekme v tekmo. Po navadi ne pokaževa 
vsega v kvalifikacijah, malo sva se še 
lovila, tokrat pa nama je proga zelo 
ležala.«

Na EP so svoj premierni nastop na 
članskih prvenstvih doživeli trije repre-
zentanti – Martin Albreht, Martin Sra-

botnik in Blaž Cof. Slednji je v prejšnjih 
sezonah osvajal kolajne na prvenstvih 
v spustu na divjih vodah, po debiju na 
članskem slalomskem prvenstvu pa ni 
bil preveč zadovoljen: »Malo sem razo-
čaran, ker nisem imel takšnega občutka 
kot doma na izbirnih tekmah. Zdi se mi, 
da sem se preveč obremenjeval s tem, 
da je to evropsko prvenstvo in malo 
pozabil uživati v veslanju. Tudi proga je 
bila zahtevna. Prvo evropsko prvenstvo 
je bilo sicer zelo zanimivo. Bilo je zah-
tevno, povsem drugače kot doma, kjer 
poznam progo. V tem kanalu sem veslal 
prvič in vse je bilo drugače. Tokrat se ni 
izteklo, upam, da bo naslednjič boljše. 
Lepo mi je bilo z ekipo, vzdušje je bilo 
prijetno in sproščeno, kar se pozna tudi 
na tekmi, ko cela ekipa navija zate in te 
podpira, ne glede na to, kaj se zgodi.«

Poleg posamičnih nastopov smo 
videli tudi ekipne tekme, kjer so bile 
najbližje uspehu kajakašice Urša Kragelj, 
Eva Terčelj in Ajda Novak. Te so v zad-
njih sezonah abonirane na četrta mesta. 
Enak rezultat so namreč dosegle že na 
svetovnih prvenstvih v letih 2014 in 
2015, so pa dekleta v enaki postavi leta 
2013 že osvojila bron. Ekipa kanuistov 
je bila deveta, kajakašev pa enajsta. 

Naslednje evropsko prvenstvo bo 
organizirano prihodnje leto v Ljubljani, 
ko se po letu 2005, ko je Sava gostila 
evropsko prvenstvo, najboljši evropski 
slalomisti znova vračajo na tacenske 
brzice.
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V Riu de Janeiru boš edina slovenska 
predstavnica v kajakaštvu, ki bo 
na OI nastopila prvič. Imaš kakšna 
posebna pričakovanja pred nastopom 
na tako velikem tekmovanju?

Res je, izmed preostale olimpijske 
ekipe sem edina, ki še ni nastopila na 
OI. Mislim pa, da moja pričakovanja 
zaradi tega niso nič manjša. Vseeno 
upam in si želim, da bom na tej tekmi 
veslala dobro in hitro, kot do sedaj.

Na EP si osvojila srebrno kolajno, kar 
je bil odličen uvod v sezono. Bo s tem 
rezultatom lažje iti v nadaljevanje 
sezone in se pripravljati na olimpijski 
nastop?

Vsekakor so bili moji nastopi na 
EP dobri, kar me je zelo razveselilo, 
mogoče prineslo neko mero dodatne 
sproščenosti. Vendar je po nekaj dneh 
rezultat stvar preteklosti, to tudi sam 
opaziš, in je edino, kar ostane, fokus v 
prihodnost. 

V Riu de Janeiru so zgradili novo 
progo. Kakšna se ti zdi? Je zahtevna?

Proga se mi zdi kar zahtevna, ven-
dar imamo pred samo tekmo kar veliko 
treningov in upam, da bo dovolj časa, 
da 'natreniramo' vse pasti.

Pred igrami lahko v medijih zasledimo 
veliko o varnostnih težavah v Braziliji, 
virusu zika … Kako ti gledaš na te 
zadeve?

Menim, da so skrbi, ki jih imaš 
pred tem, nekoliko potencirane zaradi 
medijskega pretiravanja, tako glede 
varnosti, kot tudi bolezni zika, ki jo 
prenašajo komarji. Moram reči, da 
sem se že novembra po začetni adap-
taciji, in tudi sedaj, počutila povsem 
varno.

Za konec še najpogostejše vprašanje 
– kakšne cilje oziroma želje imaš za 
olimpijski nastop?

Za svoj nastop si želim predvsem 
sproščen, dober nastop, odveslati 
vožnje, kakršne mislim, da sem jih 
sposobna, hkrati pa ne skrivam, da si 
na OI želim več kot samo sodelovati. 
Obenem pa si izjemno želim, da bi 
nam uspelo kot ekipi, da bi prav vsi na 
tekmi pokazali tisto najboljše.

Slalomistka na divjih vodah Urša Kragelj  
pred olimpijskim nastopom

»Na olimpijskih igrah želim več 
kot samo sodelovati«

Urša Kragelj je najuspešnejša slovenska slalomistka na divjih vodah, kar smo jih 
imeli doslej. Nekdanja svetovna mladinska prvakinja je tudi v članski konkurenci 
nadaljevala z uspešnimi nastopi in se približala vrhu. Kot dokaz lahko ponudi dve 
kolajni s članskih evropskih prvenstev, z reprezentančnimi kolegicami pa je bila 
uspešna tudi v ekipnih vožnjah svetovnih prvenstev, kjer so kajakašice osvojile dve 
bronasti kolajni. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2012 
je letošnjo sezono začela odlično – s srebrno kolajno na evropskem prvenstvu.

Imaš oziroma si imela kakšnega 
idola?
Tony Estanguet.

Kaj si želela postati kot otrok?
Zdravnica.

Najljubša knjiga?
Paulo Coelho - Zahir.

Najljubši film?
The Pianist.

Najljubša glasba?
Stari rock. 

Najljubša hrana?
Palačinke.

Najljubša barva?
Rdeča.

Najljubši predmet v šoli?
Francoščina.

Sanjska destinacija, kjer si že 
bila oziroma bi želela tja nekoč 
odpotovati?
Karibi. 
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Izkušnje z OI že imaš. Koliko so te, 
po tvojem mnenju, pomembne pred 
nastopom na tako velikem dogodku, 
kot so olimpijske igre?

Mislim, da so izkušnje precej 
pomembne in upam, da jih bom uspel 
dobro izkoristiti.

Bil si na igrah v Londonu. Kaj ti je 
najbolj ostalo v spominu? 

Najbolj se mi je v spomin vtisnila 
pozitivna atmosfera na progi, ki jo je 
ustvarila publika. 

V Riu de Janeiru so zgradili novo 
progo. Kakšna se ti zdi? Je zahtevna?

Proga se mi zdi zanimiva. Ni preveč 
zahtevna, vendar pa to še ne pomeni, 
da bo tudi tekma enostavna, saj se z 
zahtevno postavitvijo vrat progo lahko 
hitro oteži.

Pred igrami lahko v medijih zasledimo 
veliko o varnostnih težavah v Braziliji, 
virusu zika … Kako ti gledaš na te 
zadeve?

Na prvih pripravah v Braziliji, 
lanskega novembra, sem bil nekoliko 
presenečen nad okolico in revščino 
med ljudmi. Kasneje pa sem se navadil 
na takšne pogoje kot so in se zdaj 
počutim varnega. 

Za konec še najpogostejše vprašanje 
– kakšne cilje oziroma želje imaš za 
olimpijski nastop?

Želim si odleteti v finalni vožnji in 
izboljšati svoj rezultat z olimpijskih iger 
v Londonu.

Slalomist na divjih vodah Benjamin Savšek  
pred olimpijskim nastopom

»Želim izboljšati rezultat z 
olimpijskih iger v Londonu«

Kanuist Benjamin Savšek je že nekaj let stalen član svetovnega vrha. Tudi na 
olimpijskih igrah v Londonu je bil v igri za kolajno, ko je bil po polfinalu v položaju, 
ki je dišal po kolajni. Žal se mu takrat finalni nastop ni posrečil, a v zadnjih štirih 
letih se je že večkrat znašel v podobnem položaju ter z bremenom enega izmed 
favoritov tudi uspešno opravil. V treh sezonah po olimpijskem letu – 2013, 2014 
in 2015 – se je z vsakega izmed svetovnih prvenstev vrnil s kolajno (bronasto in 
dvema srebrnima), lani pa tudi postal evropski prvak.

Imaš oziroma si imel kakšnega 
idola?
V mladosti je bil moj idol Michal 
Martikan.

Kaj si želel postati kot otrok?
Policist.

Najljubša knjiga?
Življenje je tvoje.

Najljubša glasba?
Dire Straits. 

Najljubša hrana?
Testenine.

Najljubša barva?
Bela.

Najljubši predmet v šoli?
Športna vzgoja.

Kateri športni dogodek ti je 
najbolj ostal v spominu?
Olimpijske igre v Londonu leta 
2012.

Sanjska destinacija, kjer si že 
bil oziroma bi želel tja nekoč 
odpotovati?
Avstralija - Perth.
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Izkušnje z OI že imaš. Koliko so te, 
po tvojem mnenju, pomembne pred 
nastopom na tako velikem dogodku, 
kot so olimpijske igre?

Vsaka izkušnja je pomembna, če se 
iz nje nekaj naučiš in znaš to izkoristiti. 

Bil si na igrah v Pekingu in Londonu. 
Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? 

S tekmovalnega vidika nimam lepih 
spominov na olimpijske igre. Zaenkrat 
je najlepša olimpijska izkušnja nošnja 
zastave na otvoritvi. Bolj so mi bile 
všeč igre v Pekingu, saj so Kitajci 
naredili igre za en razred višje. Tudi 
proga v Pekingu mi je bila bolj všeč kot 
v Londonu. 

V Riu de Janeiru so zgradili novo 
progo. Kakšna se ti zdi? Je zahtevna?

Vsak vrhunski tekmovalec je spo-
soben vsako progo hitro naštudirati. 
Proga v Riu je sicer manj zahtevna od 
vseh prejšnjih, ampak jo lahko narediš 
zelo zahtevno s postavitvijo vrat na 
progi.

Pred igrami lahko v medijih zasledimo 
veliko o varnostnih težavah v Braziliji, 
virusu zika … Kako ti gledaš na te 
zadeve?

Malo bolj smo pazljivi glede higi-
ene, zaščite pred komarji. Kar se tiče 
varnosti, sem se že pred odhodom 
zavedal, v kakšno državo grem in pač 
vzameš to v zakup. Sprva je malo 
strašljivo, ko vidiš na vsakem koraku 
policiste s puškami, ampak tako pač je.

Za konec še najpogostejše vprašanje 
– kakšne cilje oziroma želje imaš za 
olimpijski nastop?

Izboriti si še zadnji del v mozaiku 
moje kariere. 

Slalomist na divjih vodah Peter Kauzer  
pred olimpijskim nastopom

V lovu na še zadnji delec 
mozaika uspešne kariere

Olimpijske igre v Riu de Janeiru bodo za hrastniškega kajakaša Petra Kauzerja 
tretje. Na prvih dveh je sodil v ožji krog favoritov, a obakrat ostal praznih rok, in 
potrdil, da na slalomskih tekmah ni vse odvisno le od znanja in forme, temveč je pri 
naskoku na vrh potreben tudi kanček sreče.

Imaš oziroma si imel kakšnega idola?
Idola sta moj oče in Richard Fox.

Kaj si želel postati kot otrok?
Vsak dan nekaj drugega.

Najljubša knjiga?
Dobra avtobiografska knjiga.

Najljubši film?
Braveheart, trilogija Boter, Pulp 
Fiction.

Najljubša glasba?
Punk in rock. 

Najljubša hrana?
Ženine testenine in sočen krvavi 
zrezek.

Najljubša barva?
Rumena.

Najljubši predmet v šoli?
Športna vzgoja.

Kateri športni dogodek ti je najbolj 
ostal v spominu?
Vsi so že malo zbledeli. Vprašajte me 
še enkrat po sezoni.

Sanjska destinacija, kjer si že 
bil oziroma bi želel tja nekoč 
odpotovati?
Vsaka destinacija je lahko sanjska, 
če imaš ob sebi ljudi, ki ti pomenijo 
največ. 
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Izkušnje z OI že imata. Koliko so te, 
po vajinem mnenju, pomembne pred 
nastopom na tako velikem dogodku, 
kot so olimpijske igre?

LB: Seveda mi bodo prišle izkušnje 
iz Londona prav, še veliko bolj pa bo, 
po mojem mnenju, koristna zrelost, ki 
sem jo pridobil v štirih letih od prvega 
nastopa na olimpijskih igrah.

ST: Izkušnje so vedno dobrodošle. 
Dobro je, ker si znaš približno predsta-
vljati olimpijsko prizorišče, velikost tribun, 
število navijačev. In pa to, da se že prej 
privadiš na večjo medijsko pozornost.

Bila sta na igrah v Londonu. Kaj vama 
je najbolj ostalo v spominu?

LB: Po pravici povedano, nimam 
najlepših spominov. Po igrah sem ostal 
prazen, razočaran, ker takrat nisem bil 

Slalomista na divjih vodah Luka Božič in Sašo Taljat  
pred olimpijskim nastopom 

Proga ni tako enostavna, kot 
se zdi z brega

Pred štirimi leti sta Luka Božič in Sašo Taljat v Londonu doživela olimpijski krst. 
Od takrat je preteklo že kar nekaj vode, njuna zbirka odličij pa se je bogatila in 
bogatila. V trenutnem olimpijskem ciklu sta postala svetovna prvaka (v slalomu 
in sprintu na divjih vodah), na evropskih prvenstvih pa priveslala do brona in 
srebra, ne smemo pa pozabiti tudi na kolajne s tekem svetovnega pokala. Ker 
se kanuistični dvojci po letošnjih olimpijskih igrah poslavljajo iz programa iger, 
saj jih bodo v Tokiu nadomestile kanuistke, je za najboljše dvojce avgustovska 
preizkušnja zadnja možnost za izpolnitev olimpijskih sanj. Med glavnimi kandidati 
za najvišja mesta bosta tudi Luka in Sašo.

SAŠO TALJAT

Imaš oziroma si imel kakšnega 
idola?
Nimam, glede tega sem precej 
dolgočasen.

Kaj si želel postati kot otrok?
Gasilec. 

Najljubša knjiga?
Lance Armstrong – Ne gre samo za 
kolo.

Najljubši film?
The Wolf of Wall Street.

Najljubša glasba?
Aktualna glasba na radiu.

Najljubša hrana?
Pica.

Najljubša barva?
Zelena.

Najljubši predmet v šoli?
Športna vzgoja.

Kateri športni dogodek ti je najbolj 
ostal v spominu?
Zmaga na svetovnem prvenstvu v 
Deep Creeku (ZDA).

Sanjska destinacija, kjer si že 
bil oziroma bi želel tja nekoč 
odpotovati?
Domač kraj, kamor se vedno znova 
rad vračam z dolgih potovanj.
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sposoben prikazati vsega, kar sem znal. 
Če pogledam z vidika iger kot dogod-
ka, pa je bilo to, seveda, zame nekaj 
novega. Prvič sem bil na tako velikem 
dogodku, v spominu mi je ostal London 
v času olimpijskih iger.

ST: Veliko število navijačev, po-
ostren varnostni nadzor, olimpijska vas. 

V Riu de Janeiru so zgradili novo progo. 
Kakšna se vama zdi? Je zahtevna?

LB: Ko sem bil prvič tukaj, se mi je 
zdela na prvi pogled enostavnejša od 
tiste v Londonu. Padca je manj, role, 
valovi so manj močni, ampak šele, ko 
sem šel veslat, sem ugotovil, da ni tako 
enostavna, kot se zdi z brega. Veliko je 
majhnih valov, ki se nenehno spremi-
njajo, na katere je treba biti pozoren, 
posledično je treba ves čas držati čoln.

ST: Lahko jo primerjam s tisto z OI 
v Londonu. Je precej manj divja, voda 
je počasnejša, vendar pa lahko traser 
proge s postavitvijo vrat zelo zakompli-
cira tekmo. Zato to ne pomeni, da bo 
lažja tekma.

Pred igrami lahko v medijih zasledimo 
veliko o varnostnih težavah v Braziliji, 
virusu zika … Kako vidva gledata na 
te zadeve?

LB: Zaenkrat so nas v Braziliji lepo 
sprejeli in nismo imeli večjih težav, dej-
stvo pa je, da se izogibamo stranskih 

ulic, prav tako grem v center našega 
predela brez vrednejših predmetov. 
Moraš biti pazljiv, medtem ko v Lon-
donu teh težav ni bilo. Prav tako je pri 
hrani, boleznih ...

ST: Do sedaj še z nobeno od teh 
stvari nismo imeli težav. Z ziko se ne 
ukvarjamo pretirano. Prav tako pa se 
ne čutimo varnostno ogroženi, kljub 
temu da živimo v hiši med lokalnim 
prebivalstvom, ni nobenih težav. Ver-

jamem, da so OI velik varnostni zalogaj 
za organizatorja, ampak tako je tudi v 
bolj razvitih državah.

 Za konec še najpogostejše vprašanje 
– kakšne cilje oziroma želje imata za 
olimpijski nastop?

LB: Prečkati ciljno črto, zadovoljen 
s svojo vožnjo.

ST: Da bi bil po koncu tekmovanj 
zadovoljen s prikazanim.

LUKA BOŽIČ

Imaš oziroma si imel kakšnega 
idola?
Kot osebnost me trenutno 
navdušuje Peter Prevc.

Kaj si želel postati kot otrok?
Vrhunski športnik. 

Najljubša knjiga?
Jo še iščem.

Najljubši film?
Več jih je, ni pa najljubšega.

Najljubša glasba?
Odvisno od razpoloženja.

Najljubša hrana?
Domača, slovenska, in pa italijanska 
na svoj način.

Najljubša barva?
Zelenomodra. Barva Soče. 

Najljubši predmet v šoli?
Športna vzgoja.

Kateri športni dogodek ti je najbolj 
ostal v spominu?
Najbolj se mi je vtisnil v spomin 
naslov svetovnega prvaka iz leta 
2014 v Deep Creeku (ZDA). Pa ne 
samo zaradi rezultata, ampak tudi 
zaradi ekipe, prizorišča …

Sanjska destinacija, kjer si že 
bil oziroma bi želel tja nekoč 
odpotovati?
Sanjska ostaja Indonezija oz. vzhod, 
kje sem že bil. Želim pa si videti čim 
več sveta, od neokrnjene narave 
do velikih in manjših mest, mest, ki 
imajo svojo posebnost.
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Kaj je prvo, kar pomisliš, ko ti nekdo 
omeni Rio de Janeiro in s kakšnimi 
cilji odhajaš tja?

Prva asociacija so olimpijske igre. 
Zaenkrat so igre v mislih, a ne še pov-
sem. Trenutno se predvsem osredoto-
čam na to, kar delam, in da to naredim 
čim boljše. Bližje kot bodo igre, pa 
bodo ti občutki verjetno drugačni in 
cilji višji. 

Nastopila si že na dveh olimpijskih 
igrah v Pekingu in Londonu. Koliko so 
izkušnje pomembne na tako velikem 
tekmovanju, kot so olimpijske igre?

Izkušnje so zagotovo pomembne. 
Tudi lani na svetovnem prvenstvu sem 
videla, da izkušnje pomagajo. Olim-
pijske igre so velika tekma, ki pride 
vsaka štiri leta. V Londonu mi ni šlo, v 
Pekingu mi je šlo in mislim, da iz teh 
dveh izkušenj lahko poberem marsikaj 
in ne ponovim napak oziroma ponovim 
tiste stvari, ki sem jih naredila, da sem 
dobro veslala. 

Katere igre pa so ti bolj ostale v 
spominu?

Lepše mi je bilo v Pekingu. Tam smo 
bili nastanjeni v olimpijski vasi, zato je 
bil občutek vseh olimpijskih športov na 
kupu večji in lepši, v Londonu pa smo 
bili kar osamljeni v mali vasi zraven 
prizorišča, kjer smo bili kajakaši in 
veslači, ki so že končali, ko smo mi 
prišli. V Pekingu sem bila še mlajša in je 
bilo vse 'vau' in večje. V Londonu sem 
imela potem višje cilje, pa se mi ni izšlo 
tako, kot sem hotela. Zdaj bomo spet 
v vasi in se tega res že veselim, ker je 
to čisto drugačen občutek. Ni tako kot 
na vsaki drugi navadni kajakaški tekmi, 
ampak imaš občutek, da pripadaš ne-
čemu večjemu, kot pa le kajakaškemu 
svetu. 

Pred igrami lahko v medijih zasledimo 
veliko o varnostnih težavah v Braziliji, 
virusu zika … Kako ti gledaš na te 
zadeve?

S tem se ne obremenjujem. To 
je le še neka obremenitev, ki bi si jo 
nalagala. Na olimpijske igre nas bo 
odpotovalo veliko in verjamem, da bo 
za nas dobro poskrbljeno in da se nam 
ne bo nič zgodilo.

Sprinterka na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić  
pred olimpijskim nastopom

»V olimpijski vasi imaš občutek, 
da pripadaš nečemu večjemu«

Špela Ponomarenko Janić, najuspešnejša slovenska kajakašica, bo v Riu de 
Janeiru nastopila na svojih tretjih olimpijskih igrah. Na prvih – v Pekingu – je 
dosegla izvrstno šesto mesto, na drugih – v Londonu – je ciljala še višje, a se 
ji nastop ni povsem posrečil. V Braziliji bo kajakašica, ki je po igrah v Londonu 
postala tudi mama, poskušala izkoristiti pridobljene izkušnje z iger na Kitajskem 
in v Veliki Britaniji.

Imaš oziroma si imela kakšnega 
idola?
Trenutno ni nobenega, se je pa 
skozi čas spreminjalo. Zmeraj so 
bile kajakašice. Na začetku Birgit 
Fischer, ki ima osem olimpijskih 
medalj, ko sem začela trenirati z 
Natašo Janić, je bila ona, potem 
Katalin Kovacs.

Kaj si želela postati kot otrok?
Že od malega so me starši, 
babica in dedek usmerjali v 
šport, tako da sem si zmeraj 
želela postati vrhunska 
športnica.

Najljubša knjiga?
Najraje berem športne biografije.

Najljubši film?
Anger management oziroma 
komedije z Adamom Sandlerjem.

Najljubša glasba?
Kar se vrti na radiu.

Najljubša hrana?
Nekaj sladkega.

Najljubša barva?
Se spreminja, je pa črna kar 
klasika.

Najljubši predmet v šoli?
V osnovni šoli matematika, 
potem pa nič več.

Kateri športni dogodek ti je 
najbolj ostal v spominu?
Olimpijske igre v Pekingu.

Sanjska destinacija, kjer si že 
bila oziroma bi želela tja nekoč 
odpotovati?
Če bo kdaj uspelo, imam željo, 
da bi pol leta živela v Avstraliji in 
pol leta doma.

15Številka 1 



ČLANSKI REPREZENTANTI 2016      Slovenija
IME: Ajda Novak 

DATUM  

ROJSTVA: 16. 9. 1993

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: K1 slalom

REZULTATI:

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2013 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 5. mesto

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

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 4. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 spust klasika 1. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

IME: Alja Kozorog

DATUM  

ROJSTVA: 17. 12. 1996

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: C1 slalom

REZULTATI:

2013 Evropsko mladinsko prvenstvo K1 slalom 4. mesto

2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2013 Svetovno mladinsko prvenstvo C1 slalom 13. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 12. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 24. mesto

IME: Anže Berčič

DATUM  

ROJSTVA: 25. 11. 1990

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: C1 slalom

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: Janoš Peterlin

DATUM  

ROJSTVA: 11. 1. 1985

KLUB: BD Steklarna Hrastnik

KATEGORIJA: K1 slalom

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: Jošt Zakrajšek

DATUM  

ROJSTVA: 26. 6. 1983

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: K1 sprint

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: Anže Urankar

DATUM  

ROJSTVA: 17. 1. 1997

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: K1 spust

REZULTATI:

2014 Olimpijske igre mladih K1 slalom 1. mesto

2014 Evropsko mladinsko prvenstvo K1 spust sprint 2. mesto

2015 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust klasika 2. mesto

IME: Benjamin Savšek

DATUM  

ROJSTVA: 24. 3. 1987

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: C1 slalom

REZULTATI:

2014 Evropsko člansko prvenstvo 3xC1 slalom 1. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo C1 slalom 2. mesto

2014 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo C1 slalom 2. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

IME: Blaž Cof

DATUM  

ROJSTVA: 5. 7. 1991

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: C1 slalom

REZULTATI:

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

2015 Evropsko člansko prvenstvo C2 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo C2  spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2  spust sprint 3. mesto

IME: Luka Božič

DATUM  

ROJSTVA: 9. 1. 1991

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: C2 slalom

REZULTATI:

2009 Svetovno člansko prvenstvo C2 slalom 3. mesto

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

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo C2 slalom 2. mesto

IME: Luka Žganjar

DATUM  

ROJSTVA: 25. 6. 1994

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: C2 spust, C1 spust

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

2015 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo C2 spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane C2 spust sprint 2. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane C2 spust klasika 2. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust klasika 3. mesto

IME: Dejan Fabčič

DATUM  

ROJSTVA: 16. 9. 1977

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: K1 sprint - parakaja-

kaštvo

REZULTATI:

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

2015 Svetovno člansko prvenstvo K1 KL2 7. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo K1 KL2 5. mesto

IME: Maks Frančeškin

DATUM  

ROJSTVA: 2. 5. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: C2 spust, K1 spust

REZULTATI:

2012 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 spust klasika 2. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xK1 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xK1 spust klasika 1. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 spust klasika 3. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 3. mesto

IME: Eva Terčelj

DATUM  

ROJSTVA: 21. 1. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: K1 slalom

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: Jure Lenarčič

DATUM  

ROJSTVA: 4. 4 1990

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: C1 slalom

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

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC1 slalom 3. mesto



ČLANSKI REPREZENTANTI 2016      Slovenija
IME: Simon Oven

DATUM  

ROJSTVA: 14. 2. 1993

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: K1 spust

REZULTATI:

2011 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 spust klasika 2. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust klasika 4. mesto

2013 Svetovni pokal Banjaluka K1 spust klasika 3. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust sprint 9. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust klasika 4. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust klasika 2. mesto

IME: Nejc Žnidarčič

DATUM  

ROJSTVA: 1. 4. 1984

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: K1 spust

REZULTATI:

2009 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto

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

2015 Evropsko člansko prvenstvo K1 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 2. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 2. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

IME: Vid Debeljak

DATUM  

ROJSTVA: 17. 11. 1994

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: K1 spust

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

2015 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 2. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xK1 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane 3xK1 spust klasika 1. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo K1 spust sprint 3. mesto

IME: Peter Žnidaršič

DATUM  

ROJSTVA: 7. 3. 1992

KLUB: KKK Ljubljana

KATEGORIJA: C2 spust, C1 spust

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

2015 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo C2 spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2 spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane C2 spust sprint 2. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane C2 spust klasika 2. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust sprint 2. mesto

2016 Svetovno člansko prvenstvo C2 spust klasika 3. mesto

IME: Nina Bizjak

DATUM  

ROJSTVA: 6. 6. 1995

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: C1 slalom

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

2015 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 21. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo C1 slalom 18. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 17. mesto

IME: Špela Ponoma-

renko Janić

DATUM  

ROJSTVA: 2. 10. 1981

KLUB: KKK Žusterna

KATEGORIJA: K1 sprint

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

2013 Mediteranske igre K1 200m 1. mesto

2013 Mediteranske igre K1 500m 1. mesto

IME: Simon Hočevar

DATUM  

ROJSTVA: 27. 2. 1974

KLUB: KK Simon

KATEGORIJA: C1 spust, C2 spust

REZULTATI:

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

2015 Evropsko člansko prvenstvo C2 spust sprint 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo C2  spust sprint 3. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo 3xC2  spust sprint 3. mesto

IME: Sašo Taljat

DATUM  

ROJSTVA: 22. 9. 1989

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: C2 slalom

REZULTATI:

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

2016 Evropsko člansko prvenstvo C2 slalom 2. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo C1 slalom 17. mesto

IME: Peter Kauzer

DATUM  

ROJSTVA: 8. 9. 1983

KLUB: BD Steklarna Hrastnik

KATEGORIJA: K1 slalom

REZULTATI:

2005 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 2. mesto

2005 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2005 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto

2006 Evropsko člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto

2007 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 2. mesto

2007 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

2011 Svetovno člansko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto

2015 Svetovni pokal skupno K1 slalom 1. mesto

IME: Urša Kragelj

DATUM  

ROJSTVA: 2. 7. 1988

KLUB: KK Soške elektrarne

KATEGORIJA: K1 slalom

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 

2016 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 2. mesto

IME: Martin Albreht

DATUM  

ROJSTVA: 25. 5. 1990

KLUB: KKK Tacen

KATEGORIJA: K1 slalom

REZULTATI:

2008 Svetovno mladinsko prvenstvo K1 slalom 2. mesto

2008 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 spust klasika 1. mesto

2008 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 spust sprint 1. mesto

2009 Evropsko prvenstvo za mlajše člane 3xK1 slalom 3. mesto

2013 Svetovni pokal Cardiff 3xK1 slalom 2. mesto

2013 Svetovni pokal Tacen 3xK1 slalom 2. mesto

2013 Svetovni pokal Bratislava K1 slalom 6. mesto

2014 Svetovni pokal London K1 slalom 6. mesto

2014 Svetovni pokal Tacen K1 slalom 7. mesto

IME: Martin Srabotnik

DATUM  

ROJSTVA: 19. 12. 1995    

KLUB: KKK Nivo Celje

KATEGORIJA: K1 slalom

REZULTATI:

2011 Evropsko mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto

2012 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 1. mesto

2013 Svetovno mladinsko prvenstvo 3xK1 slalom 3. mesto

2015 Svetovno prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 6. mesto

2015 Evropsko prvenstvo za mlajše člane K1 slalom 7. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo K1 slalom 38. mesto



N
ajboljši rezultat tedna je 
poleg Dejana Fabčiča, ki je bil 
peti na svetovnem prvenstvu 
v parakajakaštvu (več o tem 

si lahko preberete v tej reviji), postavila 
Špela Ponomarenko Janić, ki letos sicer 
vse moči usmerja v čim boljšo pripravo 
na olimpijski nastop. S tem v mislih 
je v Duisburgu tudi nastopila obuta v 
nogavičke za srečo, da preveri, ali še 
imajo moč ali je urok že popustil. »Zelo 
sem vesela uvrstitve v A finale. Nogavi-
ce za srečo še pomagajo, imajo že nekaj 
lukenj, pa sem jih hranila za olimpijske 
igre, ampak sem jih morala preizkusiti, 
ali še delujejo,« je dejala po uspešnem 
polfinalnem nastopu na 500 metrov, 
kjer se je uvrstila v finale prve tekme 
svetovnega pokala. Da bo popoldne za 
primorsko kajakašico uspešno, je kazalo 
že takoj po nastopu na 200 metrov, ko 
je Špeli na dlan priletela pikapolonica. 
Na 200 metrov je zasedla 12. mesto, 
zadnji dan svetovnega pokala pa še 
osmo mesto na pol kilometrski razdalji. 

Nogavičke za srečo še 
delujejo 

Za sprinterji na mirnih vodah je eden najdaljših tekmovalnih tednov, kar si 
jih lahko zamislimo. V drugi polovici maja so v Duisburg namreč pripotovali 
številni tekmovalci in tekmovalke, ki so nastopali na svetovnem prvenstvu v 
parakajakaštvu, dodatnih evropskih kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre, 
za konec pa še na prvi tekmi svetovnega pokala. V Nemčiji niso manjkali niti naši 
tekmovalci in tekmovalka. Dejan Fabčič je bil prvi, ki je preizkusil regatno polje z 
nastopom na svetovnem parakajakaškem prvenstvu, sledila sta mu Jošt Zakrajšek 
in Tilen Vidovič v evropskih olimpijskih kvalifikacijah, nastopila pa sta tudi na 
tekmi svetovnega pokala, kjer seveda ni manjkala niti Špela Ponomarenko Janić. 

Špela Ponomarenko 
Janić na Portugalskem 
do dveh kolajn
Na zadnji tekmi svetovnega 
pokala v Montemor-o-Velhu se 
je izkazala Špela Ponomarenko 
Janić, ki je osvojila dve kolajni. 
Najprej je na 200-metrski 
razdalji priveslala do brona, dan 
kasneje pa na 500 metrov še do 
srebra. Od Špele je bila hitrejša 
le svetovna prvakinja Lisa 
Carrington. 
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»Bolj sem bila zadovoljna z uvrsti-
tvijo v finale kot s finalnim nastopom. V 
polfinalu je bilo precej boljše. Pozna se, 
da nismo še toliko delali na tekmoval-
nih hitrostih in mogoče je bilo teh šest 
tekem v treh dneh preveč. Ampak smo 
na dobri poti in imam dobro osnovo, 
iz katere bom gradila naprej. Veliko 
reprezentanc je imelo tu še svoje izbirne 
tekme, v prejšnjih dneh so bile tu evrop-
ske olimpijske kvalifikacije, jaz doma 
nisem imela nekih posebno zahtevnih 
kontrol, na katere bi se morala pripraviti, 
da bi morala biti že zelo hitra. Osnova je 
dobra. Do olimpijskih iger sta ostala še 
dva meseca in pol, to je še dovolj časa za 
napredek in hitrejše veslanje,« je po zad-
njem dnevu tekmovanj povedala Špela. 

Na tekmi svetovnega pokala je Jošt 
Zakrajšek tekmoval na 1000 metrov in 
prišel do finala B, kjer je bil na koncu 
deveti, skupno 18. Tilen Vidovič je veslal 
na najkrajši razdalji in na 200 metrov 
svoje nastope zaključil v kvalifikacijah, 
po tem ko se mu je napredovanje v polfi-
nale izmuznilo za eno mesto. »Vesel sem, 
da sem lahko startal na tako veliki tekmi. 
Bil sem v zahtevni kvalifikacijski skupini, 
kjer je zmagal Maxim Beaumont, lani 
drugi na svetovnem prvenstvu, poleg 
njega pa so bila še druga velika imena. 
Na žalost se mi ni uspelo uvrstiti v pol-
finale. Malo sem razočaran, ampak čas 
je bil kar dober, tako da sem s tem lahko 
zadovoljen,« je povedal Vidovič. 

Precej bolj pomemben nastop kot 
na tekmi svetovnega pokala za Jošta 
Zakrajška in Tilna Vidoviča pa je prišel 
že dva dni prej, ko sta se potegovala za 
peščico preostalih olimpijskih kvot, za 
katere sta se merila s številnimi vrhun-
skimi tekmovalci, ki jim lani v Milanu 
ni uspelo osvojiti kvote. Med njimi je 
bil tudi olimpijski prvak na 200 metrov 
Britanec Ed McKeever, ki pa je ob izre-
dni konkurenci tudi v Duisburgu ostal 

praznik rok. Jošt in Tilen prav tako nista 
uspela pri lovu na olimpijsko vozovnico. 
Bližje ji je bil Jošt Zakrajšek, ki se je na 
1000 metrov uvrstil v finale. Tu ga je 
čakala skupina zelo močnih tekmecev iz 
držav, ki imajo izjemno bogato tradicijo 
uspehov v sprintu na mirnih vodah. 
Najhitreje je do cilja priveslal Madžar 
Bence Dombvari, drugi pa je bil Rus 
Roman Anoškin. To sta tudi tekmovalca, 
ki sta si zagotovila mesto na avgusto-
vskih olimpijskih igrah. Jošt Zakrajšek 
je zasedel deveto mesto. »Počutje je 
bilo dobro, start je bil dober, ni pa bilo 
svežine, ki bi morala biti, da bi lahko 
držal stik z najboljšimi. Pozna se, da sta 
dva dneva preveč zame. Za napredek bo 
treba stopiti v stik s 'sparing' partnerji. 
Ti fantje se vsak dan merijo med sabo, 
letos sem to poskusil, a mi ni uspevalo. 
Ko sem prišel v cilj, je bila prva stvar, ki 
mi je prišla na misel to, da en dan lahko 
zdržim, drugi dan pa nisem več vajen 
takšnega napora,« je najprej povedal 
slovenski kajakaš.

Kako močna konkurenca je bila 
na startu evropskih olimpijskih kvali-
fikacij, povedo tudi doseženi časi na 
1000-metrski razdalji. »Če pogledamo, 
je na redkokaterem svetovnem pokalu 
čas okoli treh minut in pol oziroma pod 
tem. Že v polfinalu so bili časi okoli 
tega. V teh dveh dneh in treh nastopih 
sem pravzaprav funkcioniral na svojih 
110-odstotkih. Nekaj rezerve bi lahko 
bilo v nekoliko drugačnem pristopu,« je 
zaključil Zakrajšek.

Po dveletnem tekmovalnem premoru 
pa je v Rio poskušal priveslati tudi 
Ptujčan Tilen Vidovič. Nastopil je na 
najkrajši razdalji in se prebil do polfinala, 
kjer pa je tudi zaključil. 

»Bilo je zanimivo, saj sem želel realno 
videti, kje sem. V kvalifikacijah je bil na 
sosednji progi drugouvrščeni z olimpij-
skih iger Španec Saul Craviotto, ki je res 
zelo hitro veslal in si takoj priveslal mesto 
v finalu. Bil sem presenečen, da je tako 
hitro startal. Sploh nisem vedel zase. 
Imel sem dobro ogrevalno tekmo, vedel 
pa sem, da bom moral dati v polfinalu 
vse od sebe. Veslanje je bilo na nivoju, 
mogoče sam malo zamudil pri startu. Tu 
bi lahko pridobil še kakšno desetinko. 
Načeloma sem zadovoljen z veslanjem, 
glede na to, da sem dve sezoni izpustil,« 
je po vrnitvi v karavano sprinterjev na 
mirnih vodah povedal Vidovič.
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D
ejan Fabčič je pokazal, da 
iz sezone v sezono napre-
duje. Na prizorišču, kjer je 
leta 2013 prvič nastopil na 

svetovnem prvenstvu v parakajakaštvu, 
je namreč priveslal do petega mesta, 
kar je njegova najboljša uvrstitev na 
svetovnih prvenstvih. Lani v Milanu 
je bil sedmi. Zmagal je avstralski vojni 
veteran Curtis McGrath, pred šestkra-
tnim svetovnim prvakom Markusom 
Mendyjem Swobodo iz Avstrije in še 
enim vojnim veteranom, Britancem 
Nicholasom Beightonom.

Po finalnem nastopu je bil Fabčič 
zelo zadovoljen: »Zadovoljen sem. Če 
bi me pred prvenstvom, kdo vprašal, 
kateri bi rad bil, bi mu odgovoril, da bi 
bil zelo zadovoljen z uvrstitvijo okoli 
petega mesta. Nastop ni bil slab, je pa 
bil polfinalni za odtenek boljši.«

Hitro je veslal že v kvalifikacijah, kjer 
je bil v svoji skupini drugi in se tako brez 
težav uvrstil v polfinale, kjer pa je tudi 
zmagal. »Leta 2013 sem veslal osem se-
kund slabše kot v tem polfinalu, tako da 
se vidi napredek skozi leta,« je pojasnil.

A v Nemčiji ni štela le dobra uvrsti-
tev, vesel je bil tudi tega, da je prvič v 
karieri prehitel nekatere izmed odličnih 
tekmecev: »Posebni užitki so, ko pre-
magam kakšnega dobrega tekmovalca. 
Na lanskem svetovnem prvenstvu sem 
prvič premagal Madžara, tokrat je padel 
Italijan, zdaj napadam še Mendyja (Mar-
kusa Mendyja Swobodo, op.p.).«

Tekmovalci so v finalu sicer morali 
startati dvakrat, saj je italijanski paraka-
jakaš v prvo startal prehitro. Medtem ko 
je bil Dejanov prvi start odličen, pa mu 
v drugo ni uspelo tega ponoviti: »Prvi 
start mi je uspel boljše. Finale je zmeraj 
tekma zase, skoraj nikoli se ti ne poklo-
pi čisto vse. Na splošno je bilo veslanje 
dobro. Pozna se dobro delo preko 
zime, zagotovo pa je pomagalo tudi to, 
da sem že pred prvenstvom vedel, da 
sem se uvrstil na olimpijske igre in sem 
lahko bolj sproščeno nastopil.«

Še pred dobrim mesecem dni je na-
mreč kazalo, da bo moral Dejan Fabčič 

v Duisburgu loviti tudi kvoto za nastop 
na septembrskih paraolimpijskih igrah 
v Riu de Janeiru. Letošnje svetovno 
prvenstvo je bila zadnja možnost za 
pridobitev olimpijske vozovnice, a se je 
že pred odhodom na prvenstvo Fabčič 
lahko veselil. Na lanskem svetovnem 
prvenstvu v Milanu je slovenski tekmo-
valec zasedel sedmo mesto in tako le za 
eno mesto zgrešil pridobitev kvote, a je 
bil Portoričan Eddie Montañez, ki je bil 

uvrščen tik pred našim tekmovalcem, 
diskvalificiran. Portoričani so se na od-
ločitev komisije pritožili, vendar je bila 
pritožba zavrnjena. Montañez je na-
mreč pri klasifikaciji pred prvim startom, 
kjer tekmovalce v tri skupine razdelijo 
glede na stopnjo invalidnosti, kazal, 
da si pri veslanju ne more pomagati z 
nogami, ob ogledu posnetkov tekmo-
valnega nastopa v finalu svetovnega 
prvenstva pa je postalo jasno, da si je 
ob veslanju z nogami lahko pomagal in 
imel prednost pred tekmeci, ki se lahko 
zanašajo le na roke in trup.

Dejana Fabčiča sicer pred vrhun-
cem letošnje sezone – nastopom na 
paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru – 
čaka še ena pomembna tekma. V drugi 
polovici junija bo odpotoval v Moskvo, 
kjer bo nastopil na evropskem prven-
stvu v parakajakaštvu, ki bo potekalo v 
okviru evropskega prvenstva v sprintu 
na mirnih vodah.

Uspeh kariere parakajakaša 
Dejana Fabčiča 

Regatni center v nemškem Duisburgu je nedavno gostil svetovno 
prvenstvo v parakajakaštvu, kjer je slovenske barve več kot 
uspešno zastopal Dejan Fabčič. Primorec je v močni konkurenci 
zasedel peto mesto in s tem prišel do najboljšega rezultata kariere. 
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KOLEDAR KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 2016
DATUM DISCIPLINA RANG TEKMOVANJA NAZIV PRIREDITVE KRAJ DRŽAVA ORGANIZATOR

JUNIJ

1. 6. - 5. 6. Spust SP Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah Banjaluka BIH

3. 6. - 5. 6. Slalom Svetovni pokal 1 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah 1 - Ivrea Ivrea ITA

3. 6. - 5. 6. Sprint Svetovni pokal 3 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah 3 - Montemor-o-Velho Montemor-o-Velho POR

4. 6. Slalom Slovenski pokal Slovenski pokal DV 3 - Tacen Tacen SLO KKK Tacen

9 .6. - 11. 6. Spust  Svetovni pokal 1, 2 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah 1, 2 - Celje, Ljubno (izbirni tekmi za mladince) Celje SLO KKK Nivo Celje

10. 6. - 12. 6. Slalom Svetovni pokal 2 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah 2 - La Seu d'Urgell La Seu d'Urgell ŠPA

11. 6. Rekreacija Voda za vedno Soča - Kobarid Kobarid SLO X-point

18. 6. Rekreacija Voda za vedno Drava Ptuj SLO Pure Sport

17. 6. - 19. 6. Slalom Svetovni pokal 3 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah 3 - Pau Pau FRA

18. 6. - 19. 6. Spust Svetovni pokal 3, 4 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah 3, 4 - Pau Pau FRA

18. 6. - 19. 6. Slalom MT Young Danubia Cup Bratislava SVK

24. 6. - 26. 6. Sprint EP Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah Moskva RUS

26. 6. Sprint SLOPOK Slovenski pokal MV 3 - Ankaran Ankaran SLO KKK Orka Ankaran

25. 6. - 26. 6. Slalom MT ml., ECA pokal ECA mladinski pokal - Solkan Solkan SLO KK Soške elektrarne

29. 6. Slalom MT ml., ECA pokal ECA mladinski pokal - Flattach Flattach AVT

JULIJ

2. 7. Slalom SLOPOK Slovenski pokal DV 4 - Hrastnik Hrastnik SLO BD Steklarna Hrastnik

2. 7. - 3. 7. Slalom MT ml., ECA pokal ECA mladinski pokal - Augsburg Augsburg NEM

1. 7. - 3. 7. Maraton EP Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu Pontevedra ŠPA

1. 7. - 3. 7. Sprint MT Mednarodna regata Auronzo Auronzo ITA

9. 7. Spust DP m. k. in SLOPOK Državno prvenstvo za mlajše kategorije in slovenski pokal DV 5 - Volarje Volarje SLO KK Soške elektrarne

14. 7. - 17. 7. Sprint EP Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Plovdiv BOL

14. 7.-17. 7. Slalom SP ml. & U23 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Krakov POL

16. 7. Rekreacija Voda za vedno Krka - Straža Straža SLO KKK Straža

20. 7. - 24. 7. Spust EP ml. Evropsko mladinsko prvenstvo v spustu na divjih vodah Predlitz/Murau AVT

23. 7. Rekreacija Voda za vedno Sava - Radovljica Piškovca SLO ŠD Tinaraft

23. 7. - 24. 7. Slalom MT ml., ECA pokal ECA mladinski pokal - Krakov Krakov POL

28. 7. - 31. 7. Sprint SP ml. & U23 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Minsk BLR

30. 7. - 31. 7. Slalom MT ml., ECA pokal ECA mladinski pokal - Bratislava Bratislava SVK

30. 7. Maraton SLOPOK Slovenski pokal MV 4 - Bohinj Bohinj SLO KKK Bohinj

AVGUST

4. 8. - 5. 8. Slalom MT ml., ECA pokal ECA mladinski pokal - Češke Budejovice Češke Budejovice ČEŠ

7. 8. - 11. 8. Slalom OI Olimpijske igre - slalom na divjih vodah Rio de Janeiro BRA

6. 8. Sprint MT Mednarodna regata Capris Koper SLO KKK Žusterna

7. 8. Sprint MT Mednarodna regata Ankaran Valdoltra SLO KKK Ankaran

13. 8. Rekreacija Voda za vedno Kolpa - Kostel Fara SLO TŠD Kostel

15. 8. Slalom SLOPOK Slovenski pokal MV 5 - Most na Soči Most na Soči SLO KK Soške elektrarne

15. 8. - 20. 8. Sprint OI Olimpijske igre - sprint na mirnih vodah Rio de Janeiro BRA

20. 8. Spust DP m. k., SLOPOK Državno prvenstvo v sprntu na DV za mlajše kat. in slovenski pokal DV 6 - Celje Celje SLO KKK Nivo Celje

21. 8. Slalom DP ml. in m. k., SLOPOK Državno prvenstvo v slalomu za mladince in mlajše kat. in slovenski pokal DV 7 - Celje Celje SLO KKK Nivo Celje

24. 8. - 28. 8. Slalom EP ml. & U23 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Solkan SLO KK Soške elektrarne

SEPTEMBER

3. 9. Maraton DP čl. in ml. Državno prvenstvo v kajakaškem maratonu za člane in mladince Bohinj SLO KKK Bohinj

2. 9. - 4. 9. Slalom Svetovni pokal 4 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah 4 - Praga Praga ČEŠ

4. 9. Spust SLOPOK Slovenski pokal DV 8 - Radovljica Radovljica SLO KK Simon

4. 9. Rekreacija Voda za vedno Soča - Solkan Solkan SLO KK Soške elektrarne

7. 9. Paralelni 

slalom

MT Paralelni slalom Ljubljana Ljubljana SLO KKK Ljubljana

10. 9. Spust DT Mura 2016 Petanjci-Krog Krog SLO KKK Mura

9. 9. - 11. 9. Slalom Svetovni pokal 5 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah 5 (finale) - Ljubljana - Tacen Ljubljana SLO KZS

10. 9. Sprint MT Mednarodna regata Adria Ankaran SLO KKK Adria Ankaran

14. 9. - 15. 9. Parakajakaštvo OI Paraolimpijske igre - parakajakaštvo Rio de Janeiro BRA

17. 9. - 18. 9. Sprint DP ml in m. k. Državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše kategorije Bled SLO KKK Bohinj

16. 9. - 18. 9. Maraton SP Svetovno prvenstvo v kajakaškem maratonu Brandenburg NEM

24. 9. Slalom SLOPOK Slovenski pokal DV 9 - Zmajčkov pokal Ljubljana SLO KKK Ljubljana

24. 9. Rekreacija Voda za vedno 24 ur veslanja za dober namen Ljubljana SLO KKK Ljubljana

25. 9. Slalom MT čl. in ml. Alpe Adria slalom Celovec AVT

23. 9. - 25. 9. Sprint MT ml. Olympic Hopes Szeged Szeged MAD

OKTOBER

30. 9. - 2. 10. Slalom MT ml. Olympic Hopes Rudnice Rudnice ČEŠ

8. 10. Maraton MT Mednarodni kajakaški maraton - Bistrica Petanjci-Bistrica SLO BD Bistrica

22. 10. Maraton MT Ljubljanski kajakaški maraton Ljubljana SLO KKK Ljubljana

NOVEMBER

12. 11. Orientacija ZP 1 Tekmovanje v orientaciji za mlade ZP 1 (2017) Zadvor SLO KK Simon

26. 11. - 27. 11. Morski kajak DP čl. in ml. Državno prvenstvo v morskem kajakaštvu in pokal mesta Koper Koper-Bernardin SLO KKK Žusterna in KKK 

Orka Ankaran

LEGENDA:  OI Olimpijske igre / SP Svetovno prvenstvo / EP Evropsko prvenstvo / EP ml. & U23 Evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane / DP Državno prvenstvo / MT Mednarodna tekma /  

DT Domača tekma / ZP Zimski pokal / SLOPOK Slovenski pokal
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Na svetovnem prvenstvu spustaši osvojili pet kolajn

V Banjaluki v čast kajakašem 
donela Zdravljica

Spustaši na divjih vodah so že zaključili z glavno tekmo sezone - svetovnim 
prvenstvom. In zaključili so ga z novimi uspehi. Zadnji dan prvenstva v Banjaluki 
so se kajakaši Vid Debeljak, Anže Urankar in Nejc Žnidarčič veselili naslova 
ekipnih svetovnih prvakov v sprintu na divjih vodah, v posamični preizkušnji 
sprinta je bil Vid Debeljak tretji, ekipa kajakašev je bila druga v klasičnem spustu, 
dve posamični kolajni pa sta si priveslala Peter Žnidaršič in Luka Žganjar v 
kanuističnem dvojcu. 

L
jubljančana Žnidaršič in Žganjar 
sta bila tista, ki sta osvojila prvo 
izmed petih kolajn slovenske eki-
pe na svetovnem prvenstvu. Na 

reki Vrbas sta nekoliko presenetila še 
sebe, ko sta v klasičnem spustu zasedla 
tretje mesto. Nekdanja svetovna prvaka 
sta namreč specialista za sprint na divjih 
vodah, kjer imata odlično statistko 
osvajanja kolajn na največjih tekmah, 
v klasičnem spustu pa doslej še nista 
uspela poseči povsem v svetovni vrh. 

Tokrat jima je uspela odlična vožnja 
in tudi z glasno podporo navijačev sta 
priveslala do tretjega mesta v klasičnem 
spustu. »Sva presenečena nad rezulta-
tom, čeprav sva v zadnjih tednih zelo 
dvignila formo in videla, da sva dobro 
pripravljena. Na klasiki sva šla na polno 
in je uspelo,« je dejal Peter Žnidaršič. 

Če od klasičnega spusta nista veliko 
pričakovala, pa so bili cilji pred prven-
stvom toliko višji, ko sta razmišljala o 
sprinterski tekmi. V nočnem finalu pod 
reflektorji sta v cilj priveslala kot druga 
in izenačila lanski dosežek s svetovnega 
prvenstva v sprintu na divjih vodah, ki 
ga je gostil Dunaj. Zaostala sta le za 
francoskim dvojcem Quentin Dazeur - 
Stephane Santamaria.

»Medalj se nikoli ne branim. Zmeraj 
sem vesel nove kolajne, še posebej na 
svetovnem prvenstvu. Ko sva bila v 
cilju, sva videla, da sva kvalifikacijski 
čas res zelo popravila in sva upala, da 

bi nama morda spet uspelo zmaga-
ti, ampak tudi z drugim mestom sva 
zadovoljna. Pritoževala se ne bova,« je 
po osvojenem srebru povedal Žganjar, 
Peter Žnidaršič pa dodal: »V zadnjem 
delu, mimo skale in v zadnji ravnini, 
je bilo perfektno. Najin čas je bil res 
izreden.« 

Kar pričakovana je bila tudi kolajna 
enega izmed kajakašev v sprinterski 
preizkušnji. Tokrat je čast osvajanja 
žlahtne kovine pripadla Vidu Debe-
ljaku. Kajakaš tacenskega kluba še en 
teden pred začetkom prvenstva zaradi 
zdravstvenih težav ni vedel, ali bo sploh 
lahko tekmoval, na koncu pa je bil tretji 
v sprintu. »Še sam sem malo presene-
čen. Ob vsem, kar se mi je dogajalo v 
zadnjem mesecu, sem presrečen nad 
doseženim rezultatom. Res sem 'ful' 
vesel,« je povedal Debeljak. 

Prvič po šestih letih se je posamična 
kolajna s svetovnih prvenstev izmuznila 
Nejcu Žnidarčiču. Primorec je sicer ostal 
brez kolajne, a vseeno zasedel odlično 
četrto mesto v sprintu. Po tekmi je bil 
razočaran: »Razočaran sem, saj sem 
naredil dve veliki napaki, ki sta me stali 
medalje. A to je tekma, včasih zmagaš, 
drugič izgubiš.«

Tudi Simon Oven se je iz Banjaluke 
vrnil s četrtim mestom, le da je on tik 
pod zmagovalnimi stopničkami končal 
preizkušnjo klasičnega spusta: »Spet 
sem četrti, kot pred tremi leti v Bovcu. 

Do dela, kjer je sprint, sem bil na vmes-
nem času še prvi, potem pa so imeli 
drugi, kot kaže, boljši zaključek. Mislim, 
da nisem delal napak v zadnjem delu, 
temveč so bili drugi enostavno boljši. 
Sem zadovoljen, škoda le, da na koncu 
ni bilo kolajne.«

Najžlahtnejše odličje, ki ga je pospre-
mila Zdravljica, so priveslali kajakaši 
Nejc Žnidarčič, Vid Debeljak in Anže 
Urankar. Zadnji dan prvenstva so bili 
uspešni v ekipni tekmi sprinta na divjih 
vodah. Po razočaranju posamičnega 
nastopa je bila zlata medalja Nejcu Žni-
darčiču v uteho: »Zagotovo je to mali 
obliž na rano. Lani smo bili drugi, letos 
smo po dveh letih spet zmagali. V prvo 
smo na progi naredili večjo napako, pa 
smo bili v cilju le nekaj stotink za Fran-
cozi. Zato smo vedeli, da je v primeru, 
da odpeljemo normalno vožnjo, to 
dovolj za zmago. V drugo smo odpeljali 
zelo lepo vožnjo in smo se res lahko 
veselili zlate medalje.« 

Anže Urankar in Nejc Žnidarčič sta 
bila tudi člana srebrne kajakaške ekipe 
v klasičnem spustu, kjer se jima je prid-
ružil Simon Oven. Težko je verjeti, da 
je bila ob številnih uspehih slovenskih 
spustašev to šele prva kolajna kajaka-
šev v ekipni tekmi klasičnega spusta na 
članskih svetovnih prvenstvih. »Sem 
zadovoljen, ker sem videl napredek, še 
posebej pa sem zadovoljen z medaljo. 
Na koncu smo imeli idealno vožnjo. Ne 
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verjamem, da bi lahko šli še hitreje. To je 
važno,« je po nastopu povedal Urankar.

Slednji je bil finalist sprinterske pre-
izkušnje kajakašev in se uvrstil na 12. 
mesto. Žal je že v kvalifikacijah svoj na-
stop zaključil Simon Oven. V posamični 
sprinterski tekmi je veslal tudi kanuist 
Simon Hočevar in bil deseti. Hočevar je 
skupaj z Maksom Frančeškinom veslal 
tudi v dvojcu. V klasiki sta priveslala 
na deseto mesto, v sprintu pa sta bila 
sedma. Kajakaš Anže Urankar je v kla-
siki zasedel 14. mesto, Nejc Žnidarčič 
pa 44., saj je progo preveslal v povsem 
umirjenem in netekmovalnem ritmu.

Blizu kolajn, na četrtem mestu, sta 
končali tudi ekipi kanuistov in dvojcev. 
Kanuistom Simonu Hočevarju, Petru 
Žnidaršiču in Luki Žganjarju je šlo boljše 
v sprintu, kjer so bili četrti, v klasičnem 
spustu pa so se uvrstili na peto mesto. 
Ekipa dvojcev, v kateri so veslali Maks 
Frančeškin – Simon Hočevar, Luka 
Žganjar – Anže Urankar in Peter Žni-
daršič – Simon Oven, je dosegla ravno 
nasprotna rezultata. V klasiki so bili 
četrti, v sprintu pa peti. 

Še pred prvimi tekmami svetovnega 
prvenstva pa so organizirali tudi vete-
ransko svetovno prvenstvo, ki se ga je 

udeležilo kar nekaj slovenskih tekmo-
valcev. Udeleženci so bili razdeljeni v 
različne starostne kategorije. Med ka-
nuisti se je izkazal Matej Hočevar, brat 
Simona Hočevarja, ki je osvojil srebrno 
medaljo. Kajakaš Marjan Zgonc je bil 
šesti v kategoriji Master F-E, v kategoriji 
Master D-C je bil Dorde Mihajlović 7., 
Jože Hafner 11., v kategoriji Master B-A 
je bil Matjaž Avšič 10., Dejan Ozbe-
tič 11., Leopold Brzglez pa 12. Niko 
Svoljšak preizkušnje klasičnega spusta 
žal ni dokončal, saj se je na delu, kjer je 
kasneje potekala sprinterska preizkuš-
nja, prevrnil.
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S
lavnostno odprtje kajakaških tekmovanj v Celju z 
okolico bo v četrtek, 9. junija, na Krekovem trgu. V 
petek bo sledila tekma klasičnega spusta, ki je pred-
videna za traso v Ljubnem ob Savinji. Ker obstaja 

nevarnost prenizkega vodostaja Savinje, pa so organizatorji 
pripravili tudi rezervni načrt, po katerem bi klasični spust 
potekal na Savi pri Hrastniku. Glavni del svetovnega pokala 
bo v soboto, 11. junija, na kajakaški progi na Špici v Celju, 
ko bo potekala tekma v sprintu na divjih vodah. Ob 16. in 
18. uri bodo na sporedu kvalifikacije, finalni obračuni pa 
bodo sledili okoli pol desete ure zvečer, saj bodo počakali, 
da se bo stemnilo in bodo tako do izraza prišli reflektorji ob 
progi, ki bodo razsvetlili Savinjo in poskrbeli za prav poseb-
no tekmovalno kuliso. Po koncu tekmovanja bo sledila še 
zabava s skupino Kingston. 

Pred začetkom tekmovalnega vikenda na Savinji smo 
se pogovarjali s predsednikom KKK Nivo Celje Dušanom 
Kondo. 

Kaj organizacija takšnega kajakaškega dogodka pomeni za 
vaš klub?

Kot prvo je to veliko priznanje, da je Celje dobilo takšno 
tekmovanje na ne tako divji Savinji. Kot drugo pa je to velika 
obveznost. Z mojimi ljudmi sem si zadal, da bomo tekmo 
izvedli na najvišjem možnem nivoju. Prvič zato, da se oddol-
žimo za zaupanje, ki smo ga dobili, in drugič, da bodo cilji, ki 
jih imamo za prihodnost, realizirani.

Lansko leto ste v Celju organizirali finalno tekmo 
evropskega pokala v sprintu na divjih vodah. S tem ste 
verjetno pridobili nekaj pomembnih izkušenj?

Pridobili smo precej izkušenj. K tekmi ne pristopiš tisti 
dan, ampak tri, štiri mesece prej na profesionalen način, da 
prepričaš mesto, v katerem živiš, da bo to največji športni 
dogodek.  Pravim, da bo ta športni dogodek na ravni naj-
večjih rokometnih tekem v Zlatorogu. In to z vsem, kar sodi 
zraven –  veliko promocijo po Celju, imamo veliko 'jumbo' 
plakatov, radijskih, televizijskih reklam, celih strani v lokalnih 
časopisih, stojnic po Celju. Celje bo v znamenju kajaka.

Kakšna pričakovanja imate glede tekme svetovnega 
pokala?

Trdno sem prepričan, da bo, če bo lepo vreme, tri ali več 
tisoč ljudi. Da le ne bi deževalo tisti dan. Lahko dežuje prej, 
da bo Savinja dobro vodnata, ampak ne na dan tekme. Vi-
dim, da Celje živi za ta dogodek. Za nas je to nekaj novega. 
V Tacnu so takšne stvari vsako leto, v Celju pa česa takšne-
ga še ni bilo. Pričakujem, da bo to spektakel pod reflektorji. 

Pred svetovnim pokalom v spustu na divjih vodah

Dušan Konda: »Pričakujem 
spektakel pod reflektorji«

Pred celjskimi kajakaškimi delavci je nov izziv, kakršnega v zgodovini kluba doslej 
še ni bilo. Knežje mesto bo med 9. in 11. junijem gostilo prvi tekmi svetovnega 
pokala v spustu na divjih vodah v letošnji sezoni. Svetovni pokal bo prvo 
kajakaško tekmovanje takšnega nivoja v Celju, čeprav so celjski kajakaši lani že 
uspešno organizirali finale evropskega pokala v sprintu na divjih vodah in tako 
prestali generalko pred letošnjim organizacijskim izzivom. 
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www.kkk-nivo.com

KAJAK KANU KLUB            CELJE

KAVARNA  P I CER I JA

d.o.o.

Zlati pokrovitelji:

Celje-Ljubno, Slovenija

WORLD CUP
Celje-Ljubno, Slovenija

9. – 11. JUNIJ
ČET. 20.00
OTVORITEV / KREKOV TRG

PET. 16.00
SPUST / LJUBNO
KAJAKAŠKI CENTER NA ŠPICI 
SOB. 16.00 in 18.00
SPRINT 1./2.TEK
SOB. 21.00
SPRINT FINALE
SOB. 22.30
KONCERT KINGSTONSKUPINE

Le še vreme nam mora iti na roko. Vem, da bo vzdušje dob-
ro. Po koncu tekme bo imela koncert tudi skupina Kingston. 
Vstopnine ne bo. Na Špici bo šov, lepo pa bomo poskrbeli 
tudi za tekmovalce, ki jih čakajo izredno lepe praktične 
nagrade. 

V organizacijo takšne tekme je potrebno vložiti veliko dela 
in sredstev. Kakšni so okvirni stroški?

Projekt ne traja le tri dni, kolikor traja tekma. Če bi 
ovrednotil ves material in vse, kar naredijo moji fantje, pa 
ne bom pretiraval, je strošek 70 ali 80 tisoč evrov, ki pa jih 
seveda nimamo. Naredimo, kar se da z voljo, poznanstvi 
in celjskim nabojem. Poznamo veliko podjetij, podpira nas 
krepko čez sto sponzorjev, nekaj je takšnih, ki iz takšnih 
ali drugačnih razlogov sicer ne želijo biti navedeni. Danes 
je težko dobiti vsak evro, ampak mi bomo to spravili pod 
streho. Rad bi se oddolžil vsem tistim, ki so nam zaupali to 
tekmo, čeprav nimamo res divje vode, delamo pa na tem, da 
bi jo imeli. 

Na začetku ste omenili cilje za prihodnost, ki jih želite 
udejanjiti tudi s pomočjo uspešne organizacije svetovnega 
pokala. Kakšni so ti načrti?

Velika želja je, da bi v roku nekaj let v Celju naredili hi-
dravlični jez nad Špico, potem urejeno kopališče za Celjane 

z vso potrebno infrastrukturo in pod hidravličnim jezom, ki 
nikogar poplavno ne ogroža, še vrhunsko kajakaško progo. 
Trenutna proga ima na 200 metrih dolžine meter in pol 
višinske razlike, po izgradnji hidravličnega jezu pa bi bila 
približno štiri metre. Na takšni progi, ki bi bila široka šest 
ali sedem metrov, kot so vse proge na svetu, bi se dala 
organizirati dobra slalomska tekma in seveda tudi spusta-
ške tekme. Verjamem, da bo ta svetovni pokal jeziček na 
tehtnici in bo tudi spremenil mišljenje nekaterih Celjanov, 
ki so morda skepti čni. Mnenje strokovnjakov je, da to ne 
bi ogrožalo poplavne varnosti, kar je seveda predpogoj. 
Narediti smo dali maketo, in vsi, ki bodo prišli na svetovni 
pokal, jo bodo na osmih kvadratnih metrih lahko tudi videli. 
Dokler ta maketa v praksi ne bo realizirana, se ne bomo 
predali. V roku petih let bi s pomočjo občine Celje, evrop-
skih sredstev in še kakšnih sredstev lahko to tudi naredili, 
tako da bi Celje postalo pravi kajakaški center za Tacnom 
in Solkanom. Pred desetimi leti nam je zgorel klub in nismo 
imeli nič, pa smo naredili novo Špico, imamo reprezentante, 
Simona Brusa, Martina Srabotnika in nekaj mlajših, tako da 
smo na kajakaškem zemljevidu. Zato mislim, da smo si tudi 
celjski kajakaši srednje- ali dolgoročno zaslužili pravo progo, 
da se ne bo treba fantom vsak ali vsak drugi dan voziti na 
treninge v Tacen. Trenutno imamo dober poligon za otroke, 
a česa resnega žal ne moremo narediti. 
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I
n kar je najbolj zanimivo, klub, v 
organizaciji katerega poteka spust 
po Krki, ni veliko starejši. Za začetek 
organiziranega kajakaštva in prvi 

rekreativni spust po Krki smatramo leto 
1977. Takrat je Kajak kanu klub Rašica 
ob pomoči lokalnih organizatorjev orga-
niziral prvi veslaški maraton, namenjen 
tudi rekreativcem, od Dvora do Otočca.

Po Krki se je sicer veslalo že prej: od 
izvira do izliva Krke se je pred več kot 75 
leti spustila skupina prijateljev iz Podbo-
čja. Doma izdelan lesen čoln so z vlakom 
spravili do Ivančne Gorice, nato pa z vo-
zom do Krke. Avantura po reki je trajala 
14 dni. Omeniti velja tudi dosežek iz leta 
1961. Študenta Karel in Jernej s Krke sta 
v treh dneh priveslala do Siska.   

Kajakaški šport in predvsem množič-
nost omenjenega maratona je pritegnil 
čedalje več domačinov in leta 1979 je 
bil ustanovljen Kajak kanu klub Krka kot 
sekcija KKK Rašica. Pozneje je prišel pod 
okrilje turističnega društva, od leta 1991 
je bil sekcija Športnega društva s Krke, od 
leta 2008 pa deluje kot samostojen klub.

Od leta 1979 so člani KKK Krka 
namesto maratona organizirali kajakaški 
vikend – sprva še s pomočjo KKK Rašica: 

40 let turističnega 
spusta po reki Krki

Štirideset let se morda ne sliši mnogo, ko govorimo o zgodovini človeštva, a to se 
spremeni, ko se zavemo, da govorimo o dogodku. Športno-rekreacijskem dogodku,  
ki je sicer tradicionalen, a tradicionalne športno-rekreacijske dogodke, starejše  
od 40 let, bi v Sloveniji lahko prešteli na prste ene roke. Zato smo toliko bolj veseli, 
da je med temi prireditvami tudi kajakaški rekreativni spust. Spust po Krki. Ta ravno 
letos v organizaciji Kajak kanu kluba Krka praznuje svojo 40. letnico.
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v soboto tekmovanje v spodnjem toku 
reke Krke, v nedeljo pa turistični spust 
do Žužemberka. Tekmovalni del smo 
konec osemdesetih opustili, še vedno 
pa vsako zadnjo nedeljo v maju organi-
ziramo rekreativni spust s čolni po Krki, 
ki je v devetdesetih letih doživel pravi 
razcvet. Sprva je bil spust do Žužember-
ka, od leta 2008 pa do mostu za Šmihel.

Proga je dolga približno 11 kilome-
trov, veslači porabijo zanjo od 3 do 5 
ur, zato organizator na polovici poti, tik 
pred Zagradcem, poskrbi za malico.

Poseben čar dajo spustu slapovi – 
kakšnih deset jih je, najvišji pa doseže 
dobre tri metre. Vožnja preko njih je zelo 
atraktivna, a na srečo nezahtevna, zato 
je primerna tudi za manj izkušene vesla-
če. Ravno to daje spustu poseben pečat 
in posebno privlačnost za kajakaše vseh 
starosti in predznanj veslanja. Na vseh 
zahtevnejših mestih so vedno v pomoč 
izkušeni kajakaši. Ravno zaradi skokov je 
to tudi prireditev, ki ne bo nikoli tekmo-
valna, saj jezovi ne dopuščajo tekmoval-
nih čolnov. Veliko lažje in varneje jih je 
preveslati v turističnih čolnih, saj so le-ti 
po navadi širši in se zato manj ugrezajo, 
tako da je verjetnost prevračanja manjša. 
Ker pa do tega kljub vsemu pride, je na 
vseh spustih obvezna zaščitna oprema - 

čelada in rešilni jopič. 
Posebno doživetje med udeleženci 

je spremljanje in primerjanje »skoka« 
čez jez. Simon Hočevar se živo spominja 
svojega prvega spusta, ko je po prežive-
tem prvem skoku čez jez, kljub temu da 
je bil tekmovalec in svetovni prvak, mo-
ral vseeno popiti nekaj kozarcev pristne 
dolenjske žganice.   

To in živi spomini pravkar preveslane-
ga odseka, dajo potem posebno vzdušje 
tudi na prireditvi po končanem veslanju. 
Veslači se po končanem veslanju vrnejo 
v vas Krka, kjer pripravimo kajakaški pi-
knik s postrvmi in pleskavicami. Seveda 
si na koncu vsak udeleženec zasluži tudi 
priznanje. Na prireditvi na Krki je to slika 
skupinskega starta z imenom in priim-
kom, kar je za vse posebej drag spomin. 

Spust po Krki danes ne velja le za 
najstarejšo rekreativno prireditev, am-
pak tudi najbolj množično. Redno se je 
udeležuje med 300 in 450 rekreativnih 
kajakašev. Seveda so bili začetki težki 
in kakšno leto tudi porazno. Leta 1982 
je na spustu ves čas deževalo, šele na 
cilju v Žužemberku se je pokazalo nekaj 
jasnine. Bilo je vsega 19 premraženih 
udeležencev. Oprema je bila povsem 
drugačna kot danes: kopalke, majica s 
kratkimi rokavi, anorak je bil že skoraj 

luksuz. Tudi doma narejene krovnice so 
na jezovih povzročale kar nekaj težav. 
Danes si težko predstavljamo takšne po-
goje in razmere. A skupaj z opremo se je 
izboljševalo in predvsem dvigalo število 
udeležencev. Največ jih je bilo leta 2004, 
ko je bilo 457 prijavljenih in še vsaj nekaj 
deset neprijavljenih udeležencev.

Tudi organizacija se vseskozi izbolj-
šuje. Organizator je vseskozi skrbel tako 
za varnost kot komoditeto udeležencev. 
KKK Krka kot organizator investira v 
opremo in tudi zemljišča in ob 40. letnici 
je bil zaključek prvič na lastnem zemljiš-
ču, na kar smo še posebno ponosni.

Delo KKK Krka pa ni bilo opaženo 
le med slovenskimi kajakaši. Za spust 
po Krki je KKK Krka v letu 1994 prejel 
priznanje za najboljšo prireditev v občini 
Ivančna Gorica, Športna unija Slovenije 
pa ga je pri ocenjevanju vseh rekreativ-
nih prireditev v Sloveniji za leto 2004  
uvrstila na drugo mesto.

Za konec moramo omeniti še nekaj 
imen. Za uspešen zagon KKK Krka so 
najbolj zaslužni Jože Javornik, Jernej 
Piškur, Jože Gošnik, Peter Winkler in 
Miran Taborski. V osemdesetih letih je s 
svojim delom pustil velik pečat takratni 
predsednik TD Krka Vinko Šušteršič. V 
zadnjih letih dalje pa pri organizaciji neu-
morno delajo Janez Piškur, Tomaž Slana, 
Slavko Lah, Dušan Tekavec ter Mihaela 
in Miran Slana.

A klub KKK Krka ne počiva na lovo-
rikah. Že nekaj let se trudi na podobno 
raven povzdigniti božični spust, ki 
poteka na božični dan zadnjih nekaj let. 
Posebno pomemben cilj pa je ureditev 
klubskih prostorov v bivšem Čukovem 
kozolcu. To bo omogočilo dolgoletno 
željo klubskih članov po močnem centru 
kajakaštva na Krki, kjer bodo obiskovalci 
dobili vse potrebne informacije o reki 
in turah, ki jih želijo izvesti na rekah. 
Prav to je verjetno tisto, kar manjka na 
Krki – dolenjski lepotici, da se povzdigne 
med najbolj kajakaško atraktivne reke v 
Evropi, tja kamor sodi.  

Jakob Marušič
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Zavarovalnica Triglav

Več kot le avtomobilsko zavarovanje  
z dodatnimi ugodnostmi v akciji Sprosti čas:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez 
skrbi.

tiskan_oglas_sprosti_cas_210x297_badminton.indd   1 16.3.2016   13:08:09



M
oji začetki veslanja segajo v 
7. razred gimnazije, torej v 
leto 1947. Imel sem sošol-
ca Mladena Kopitarja, sta-

noval je v Tacnu tik ob Savi, ki si je sam 
izdelal lesen sandolin. Pogosto sem se 
z maminim kolesom odpeljal v Tacen in 
se vozil s tem lesenim čolnom. Z mamo 
sva takrat stanovala v večstanovanjski 
hiši na Ciril Metodovem trgu v Ljubljani, 
kjer je bil doma tudi Karel Štrikberger, 
eden od soustanoviteljev Kajak kluba 
Ljubljana pred 2. svetovno vojno. Takrat 
je že imel zložljiv kajak in vsako nedeljo 
se je z njim vozil na izlete.

Čolni so me vse bolj zanimali, redno 
sem jih opazoval »na Špici« na Ljublja-
nici, kamor smo se hodili kopat. Še isto 
leto sem se odločil in šel na veslaški 
tečaj ter ga kmalu, star 17 let, tudi 
sam vodil. Imeli smo dva tečaja letno, 
spomladanskega in jesenskega. Tečaji 
so bili brezplačni in so že potekali v 
okviru Ljudske tehnike. Učitelj v mojem 
začetnem tečaju je bil Branko Drovenik 
- Funa, podučitelj pa že Jože Ilija (letnik 
1928). Osnovni treningi so potekali 
na Ljubljanici, sem in tja pa smo šli na 
valove v Tacen pod zapornico.

Drugo leto mojega veslanja, leta 
1948, sem že tekmoval v Tacnu na 
slovenskem prvenstvu. Start je bil pod 
zapornico, proga zelo enostavna. Tekmo-
vali smo v širokih starih čolnih izpred 2. 
svetovne vojne, verjetno Klepperjeve 
izdelave. Predvidevam, da so bili kupljeni 
preko trgovine Predalič v Ljubljani. Moji 
sotekmovalci, mladinci, so bili Janez 
Svetlič, Domen Pavlovec - Dodi in Janez 
Sever, tekmovalci v članski konkurenci 
pa Rudi Malahovsky, Branko Drove-

nik - Funa, Božo Bitenc in Jože Ilija. Na 
tem prvenstvu sem zmagal in postal 
slovenski mladinski prvak, še isto leto, 
na isti progi, pa tudi dosegel 3. mesto 
na državnem prvenstvu Jugoslavije. Po 
takratnih pravilih smo imeli dve vožnji, 
za končni rezultat je veljala boljša.

Vzornik nas mladih je bil Funa. Poleg 
ostalih dobrih lastnosti je bil tudi veder 
in humoren. Skoraj vsem nam je poiskal 
skrajšana imena, ki so poudarila kakšno 
našo lastnost. Mene je poimenoval 
Zajdl, Bogdana Sveta Cvek, med nami je 
bil Hrošč (zaradi širokega, kleščastega 
zamaha z veslom) in kasneje Satan …    

Branko Drovenik - Funa in Rudi Ma-
lahovsky sta bila pred 2. svetovno vojno 
uspešna kajakaša, po vojni pa še uspe-

šna učitelja nove generacije kajakašev. 
Učila sta nas tehnike veslanja kot tudi 
taktike (predogled proge z več strani, iz-
menjava mišljenj itd.). Tudi tekmovala sta 
še z nami. To je bilo nadvse koristno ob-
dobje kombiniranja starejših, izkušenih 
tekmovalcev s prihajajočo mlado gene-
racijo. Tako je na svetovnem prvenstvu 
v Steyerju še tekmoval Rudi Malahovsky 
in tudi že Jože Ilija, v Meranu pa poleg 
Ilije, Sveta, Zadela, Gombača in Ropreta 
tudi Branko Drovenik - Funa.

Funa je bil profesor telovadbe. Podu-
čil nas je, kako moramo tudi po sezoni 
trenirati in ohranjati kondicijo z zimskimi 
športi. Tako je Jože Ilija postal tudi re-
prezentant Jugoslavije na OI leta 1956 v 
Cortini, Bogdan Svet je bil državni prvak 
v smučarskem teku v štafeti (ekipa: brata 
Pavčič, Tone Fornezzi, Bogdan Svet), 
Svatopluk Stoviček je bil med najboljšimi 
mladinci v smučarskem slalomu, jaz pa 
enkrat 9. med 100 tekmovalci v smučar-
skem slalomu. Tako smo izven kajakaške 
sezone mimogrede nabirali kondicijo v 
dopolnilnem športu.

Omeniti moram tudi še čisto naš 
šport, imenovali smo ga »spotikelj«. To je 
bil neke vrste nogomet, igrali smo ga na 
prostoru med našim klubom in klubom 
Savica na levem bregu Ljubljanice. Bil je 
brez vseh omejitev, vse je bilo dovoljeno.

Treningi na divji vodi so bili v tistem 
času dvakrat naporni. Ljubljana je bila 
takrat mesto brez avtomobilov. Do 
Tacna sem največkrat prikolesaril in 
velikokrat tja in nazaj na hrbtu peljal tudi 
zložen čoln. Na poti tja je bil suh in je 
tehtal približno 20 kilogramov, nazajgre-
de pa moker in precej težji. Kljub temu 
so mi uspehi na tekmovanjih v Tacnu vlili 

Zavarovalnica Triglav
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Iz zgodovine kajakaštva

Milan Zadel – dobitnik prve 
slovenske kajakaške kolajne na 

svetovnih prvenstvih
Letos obeležujemo 85 let organiziranega kajakaštva v Sloveniji. V vseh teh 
letih smo se lahko veselili številnih uspehov naših tekmovalcev in tekmovalk, 
ki so nas razveseljevali tako v slalomu kot spustu na divjih vodah, pa tudi v 
sprintu na mirnih vodah, v kategorijah članov, mlajših članov in mladincev, v 
kajaku in kanuju. Obletnica je izvrstna priložnost, da se zazremo v preteklost in 
ob spominih Milana Zadela (1930) – dobitnika bronaste kolajne s svetovnega 
prvenstva 1953 – podoživimo prva desetletja kajakaških aktivnosti na 
Slovenskem. Spomine je obujal s Čiko Bredo Bernot Guzelj, ki jih je tudi zapisala.

Branko Drovenik- Funa
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še več veselja do veslanja in začel sem 
resneje trenirati.

Leta 1949 je bilo državno prvenstvo 
Jugoslavije na divjih vodah v Makedoniji 
na Crnem Drimu. Bil sem že prestar za 
mladinsko konkurenco in sem tekmoval 
v članski. Kljub temu sem zmagal in pos-
tal jugoslovanski državni prvak v spustu. 
Funa je takrat postal državni prvak v sla-
lomu. Poleg rezultatov mi je v živem spo-
minu ostala tudi prva noč v Makedoniji. 
Tekmovalna proga je bila popolnoma na 
samem, izven naselij. Natančna navodila, 
na kateri postaji moramo izstopiti, kje 
je baraka ob vodi, kjer bomo spali ipd., 

so se pozno zvečer, ko smo prispeli tja, 
izkazala za nekoristna. Vse je bilo zaprto, 
nikjer žive duše. Močno smo trkali, butali 
po vratih, kričali, pa nič. Razkropili smo 
se po okolici in ob povratku ugotovili, 
da ni nikjer niti ptičje hišice. Seveda 
smo še malo trkali po baraki, a vse 
zastonj. Ni nam preostalo drugega, kot 
da smo razprostrli kože naših kajakov, 
podložili malo sena in kakšno brisačo in 
spali pod milim nebom. Naslednje jutro 
pa so se vrata »naše« barake odprla, 
iz nje so prišli neki tipi in nas nadvse 
nedolžno spraševali, kdaj smo prišli. 
Trkanja da niso nič slišali. Baraka je bila 

zelo velika, opremljena s slamaricami in 
staro vojaško poljsko kuhinjo. Pripravili 
so nam zajtrk, nato pa smo popadali po 
slamaricah in spali. Moja trditev, da so 
bili to romantični časi veslanja, je s tem 
potrjena.

V prihodnji številki revije preberite 
več o tekmovanjih v letu 1950, skupnem 
jugoslovanskem državnem prvenstvu 
na mirnih in divjih vodah, ki je poteka-
lo na Bledu, o svetovnem prvenstvu 
v Koebenhavnu, pa tudi o svetovnem 
prvenstvu v Meranu, kjer je Milan 
Zadel osvojil prvo slovensko kolajno v 
kajakaštvu.

Jože Ilija, Milan Zadel, Miloš Požar in Natan Bernot nabirajo 
kondicijo (zima 1958).
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Mrežimo svetlo prihodnost!
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