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Veseli jih bomo!

Revijo sofinancira FŠO.

Mednarodna 
sezona se začenja 
na domači Soči
Pred nami je prvi vrhunec sezone 2019. Smaragdna Soča bo tretjič 

v zgodovini gostila člansko evropsko prvenstvo v spustu na divjih 
vodah. Bovec in Kobarid sta bila prizorišče prvenstva stare celine 

v letih 1999 in 2013, po šestih letih pa se bodo evropski tekmovalci in 
tekmovalke za odličja znova merili na reki, nad katero se navdušujejo tako 
profesionalni divjevodaši kot tudi rekreativni ljubitelji brzic. 

Zgornjesoška dolina je dosegla sloves, ki privablja obiskovalce od blizu 
in daleč in ti se želijo na lastne oči prepričati o čarobnosti obvladovanja 
neokrnjene reke. Tako je le dobra dva tedna pred evropskim prvenstvom  
v spustu na divjih vodah Soča gostila evropsko srečanje 'packrafterjev'.  
S to vse bolj priljubljeno obliko preživljanja prostega časa na rekah se 
lahko seznanite v tokratni številki revije Kajak&kanu. 

Danes si ob vseh obiskovalcih in ljubiteljih raftinga in kajakaštva na Soči 
le stežka predstavljamo, da se je tovrstni turizem začel dobro razvijati šele 
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Albin Špacal, legenda solkanskega 
kajakaštva, je razgrnil spomine na leto 1958, ko se je skupaj s Pavlom 
Bonetom odpravil na pionirski spust po zgornjem toku Soče. Skupaj s 
kajakaškimi kolegi so kasneje začeli urejati različne odseke in dostope ter 
se lotili organizacije kajakaških tekmovanj na tem delu Soče. 

Od takrat je preteklo že kar nekaj let, v Sloveniji pa smo gostili številna 
kajakaška tekmovanja najvišjega nivoja. Poleg evropskega prvenstva na Soči 
nas letos na domačih tleh čaka še eno veliko tekmovanje – svetovni pokal v 
slalomu na divjih vodah v Ljubljani, ki bo na sporedu med 28. in 30 junijem.

A to še zdaleč ni vse. Vrača se rekreativna akcija Voda za vedno, ki med 
drugim že šestič prinaša dobrodelno 24-urno veslanje na Ljubljanici. Reka 
sedmih imen pa bo junija gostila še zanimiv Festival zmajevih čolnov, v 
okviru katerega se bo mogoče preizkusiti v tej pri nas še mladi kajakaški 
disciplini. 

Seveda pa slovenske tekmovalce v letošnjem letu čakajo veliki izzivi tudi 
v tujini. Naj omenimo le peščico največjih: sprinterji na mirnih vodah 
bodo junija tekmovali na evropskih igrah v Minsku, ki bodo štele tudi 
kot evropsko prvenstvo, avgusta pa se bodo na svetovnem prvenstvu v 
Szegedu merili še za olimpijske kvote za nastop v Tokiu. Olimpijska mesta 
bodo septembra na svetovnem prvenstvu v Španiji lovili tudi slalomisti 
na divjih vodah, ki jih ob koncu maja že čaka prvenstvo stare celine v 
francoskem Pauju. Spustaše poleg domačega evropskega prvenstva čaka 
še svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah, ki bo tokrat potekalo 
sočasno s slalomskim v La Seu d'Urgellu.

Seveda bomo pesti stiskali tudi za naše mlade upe, ki nas v zadnjih 
sezonah razveseljujejo na mladinskih prvenstvih in prvenstvih mlajših 
članov ter kažejo, da se nam za prihodnost slovenskega kajakaštva 
še nekaj časa ni treba bati. Mladi slalomisti bodo letos tekmovali na 
Slovaškem in Poljskem, spustaši v Bosni in Hercegovini, sprinterji pa na 
Češkem in v Romuniji. 

Nina Jelenc
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Najdlje je pot vodila kar nekaj 
slalomistov, žensko ekipo v 
sprintu na mirnih vodah in Vida 

Debeljaka, ki so odpotovali v Avstralijo. 
Po rojstvu hčerke Sofie, ki se je pridru-
žila bratcu Adamu v začetku lanskega 
oktobra, se je na pomembno predolim-
pijsko sezono v bližini Brisbana priprav-
ljala najuspešnejša slovenska kajakašica 
Špela Ponomarenko Janić. »Trening z 
dvema otrokoma je kar naporen, še po-
sebej, ker skoraj nimam popoldanskega 
počitka,« je priznala Špela. 

»Drugi porod je bil precej lažji, 
zato sem tudi trenirati začela prej kot 
prvič, saj sem se odlično počutila. 
Že od začetka sem na treningih hitro 
napredovala in se dobro počutila. 
Čez zimo sem si morala vzeti tudi 
kakšen dan počitka več kot dekleta, 
zato sem se malo bala, kako bo začeti 
z veslanjem v Avstraliji. Na koncu je 
bilo vse dobro, naredila sem čisto vse 
treninge, ki so bili na programu,« je še 
dodala Ponomarenko Janićeva.

Poleg Špele in Anje Osterman, ki 
sta nas v sezoni 2017 navduševali z 
odličnimi nastopi v kajakaškem dvojcu, 
sta v Avstraliji trenirali tudi Mia Med-

ved in novo pridružena članica ekipe 
Taja Smukavec. »Letos je bilo nekoliko 
drugače, saj se nam je pridružila še 
Taja in tako smo štiri Slovenke tudi 
prvič opravile trening v K4. Z nami sta 
trenirali tudi Avstrijki, tako da je bila 
naša skupina kar velika. S Špelo sva se 
po letu premora ponovno usedli v K2, 
prvi trening ni bil popoln, ampak sva 
se iz treninga v trening izboljševali,« je 
povedala Ostermanova.

Nekoliko bližje, v Španiji, pa je 
velik del priprav opravil Jošt Zakraj-
šek: »V začetku februarja sem odšel 

na tritedenske priprave v španski 
Barbate. V tem obdobju sem se 
kilometrom v kajaku posvečal sam. 
Sledila sta dva tedna treningov 
doma, nato pa sem znova odšel na 
priprave v Španijo. Tokrat na malo 
hladnejši sever, kjer sem treniral v 
Pontedeumu in Berducidu skupaj s 
španskim tekmovalcem Oscarjem 
Carrero Amandijem. Večji del priprav 
smo trenirali v K1. Del treningov sva 
z Oscarjem opravila v K2, nekaj pa 
tudi v K4 skupaj s preostalimi člani 
kluba Firrete.« 

Tekmovalci in 
tekmovalke zimske 

priprave opravili na jugu
Kot to veleva tradicija so se naši najboljši tekmovalci in tekmovalke v slalomu in 
spustu na divjih vodah ter sprintu na mirnih vodah v zimskih mesecih odpravili na 
toplo, kjer so nabirali kilometre pred zelo pomembno sezono 2019, ki ne prinaša le 
tekem za svetovni pokal, evropskih in svetovnih prvenstev, temveč tudi olimpijske 
kvalifikacije za Tokio 2020. 
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V okviru priprav se je udeležil tudi 
španskega zimskega prvenstva v Sevi-
lji, kjer je v močni konkurenci na 2000 
metrov dosegel drugi čas, na 5000 
metrov pa zasedel četrto mesto. Sledil 
je povratek domov, a ne za dolgo, saj 
se je kmalu znova vrnil v Španijo, tok-
rat v Trasono. Nekaj kajakašev ekipe 
mlajših članov je prav tako odpotova-
lo v Španijo, natančneje v Banyoles, 
medtem ko so se preostali mlajši člani 
in mladinci na novo sezono pripravljali 
v italijanski Sabaudiji.

Tudi spustaši na divjih vodah so 
se mudili na Iberskem polotoku. Nejc 
Žnidarčič, večkratni dobitnik kolajn z 
evropskih in svetovnih prvenstev, tudi 
aktualni svetovni prvak v sprintu na 
divjih vodah, je že peto leto zapored 
kilometre pred začetkom nove sezone 
nabiral v španski Empuribravi, kjer so 
mu družbo delali tudi reprezentančni 
kolegi, prav tako nosilci naslovov sve-
tovnih prvakov. Poleg najboljših slo-
venskih spustašev Žnidarčiča, Ovna, 
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Urankarja, Debeljaka in Novaka so se 
v Španiji nahajali tudi reprezentanti 
drugih držav, med drugim Francozi, 
Čehi, Hrvati in Makedonci. 

»Pogoji za trening so odlični, saj je 
vreme tam bolj toplo kot doma. Poleg 
veslanja sem tudi veliko kolesaril, saj 
so poleg hribi, ki imajo odlične poti 
za gorsko kolesarjenje. Na splošno mi 
je Španija všeč zaradi ljudi in hrane, 
tako da se tam odlično počutim,« je 
povedal Nejc Žnidarčič.  

Na novo sezono se je v Španiji 
pripravljal tudi Simon Oven, aktualni 
svetovni prvak v klasičnem spustu in 
nosilec naziva najboljšega športni-
ka Kajakaške zveze Slovenije v letu 

2018. »Začetek zimskega priprav-
ljalnega obdobja ni bil idealen. Kar 
nekaj časa sem se odločal, ali bom še 
nadaljeval svojo športno kariero, saj 
še vedno nimam zaposlitve v kateri 
od športnih enot in nimam drugih 
prihodkov. Poleg tega pa smo bili do 
decembra brez trenerja.« Pred odho-
dom v tople kraje je velik del treninga 
opravil tudi na tekaških smučeh. 

Slalomisti na divjih vodah so prav 
tako odpotovali na stalne lokacije 
zimskih priprav, nekateri v Penrith, 
drugi v Al Ain, tretji pa v Pau. Najdlje 
je pod žgočim avstralskim soncem 
treniral Peter Kauzer, ki se je z druži-
no v daljne kraje odpravil že decem-
bra: »Treningi so potekali dobro, prav 
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nič nisem pogrešal zime. Poudarek je 
bil na čim več preveslanih kilometrih 
na divji vodi. Zadnjih nekaj sezon v 
Avstraliji skoraj vse treninge opravim 
na divji vodi, nič na mirni. Če bi želel 
veslati na mirni vodi, bi ostal doma. 
Vsako leto dodam kakšno malen-
kost v treninge, predvsem zato, ker 
vem, da imam še rezerve in možnosti 
napredka. Osnovne stvari pa ostanejo 
iste. Prve tri tedne sem treniral skupaj 
z avstralsko ekipo, potem pa veliko 
treningov opravil skupaj z Joejem 
Clarkom in Dennisom Gargaudom, ne-
kaj tudi s Prskavcem, De Gennarom.«

Urša Kragelj, četrta kajakašica 
lanskega svetovnega prvenstva, je 
nekaj sprememb uvedla že lani, ko je 
začela sodelovati z novim trenerjem, 
še nekaj jih je vpeljala pred to sezono: 
»Letos je drugače predvsem to, da že 
od začetka priprav na sezono sode-
lujem z Borutom Javornikom. Večja 
sprememba je tudi sodelovanje z no-
vim fitnes trenerjem Janijem Grilom. 
Na splošno gledano je letos mogoče 
nekoliko več eksperimentiranja in 
tipanja, kje obstajajo še rezerve, ter 
preizkušanje, kako se moje telo odziva 
na določene procese treninga.« 

Za nekoliko bližjo destinacijo so 
se odločili Eva Terčelj, Jure Lenarčič, 
Martin Srabotnik, Anže Berčič in 
Vid Kuder Marušič, ki so trenirali v 
Al Ainu. Že ob koncu decembra in v 
prvih dneh januarja je tam trenirala 
tudi lanskoletna svetovna mladin-
ska prvakinja in evropska mladinska 
podprvakinja Eva Alina Hočevar. V 
Združene arabske emirate bi moral 
odpotovati tudi Benjamin Savšek, ki 
pa se je januarja nesrečno poškodo-
val, tako da je ostal v Sloveniji, kjer je 
opravil operativni poseg, z resnejšim 
treningom pa pričel šele marca v 
Pauju. 
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Pred šestimi leti so na evropskem 
prvenstvu v Trnovem ob Soči 
slovenski tekmovalci blesteli in 

osvojili šest kolajn, večina jih bo najviš-
ja mesta lovila tudi letos. Nejc Žnidar-
čič si je takrat namreč priveslal naslov 
evropskega prvaka v sprintu, letos pa 
se bo na start podal kot aktualni sve-
tovni prvak v tej divjevodaški disciplini. 
Skupaj s Timom Kolarjem in Simonom 
Ovnom pa so osvojili še srebro v ekipni 
tekmi klasičnega spusta. 

V sprintu bo letos med glavnimi 
slovenskimi aduti še Anže Urankar, 
četrti kajakaš v ekipi pa je Tim Novak. 
Visoko meri tudi kanuist Blaž Cof, ki 
je lani v sprintu osvojil naslov svetov-
nega prvaka, pohvali pa se lahko tudi 
s tremi kolajnami z EP na Soči izpred 
šestih let. Takrat je bil v sprintu drugi, 
s Simonom Hočevarjem ter Luko 
Žganjarjem in Petrom Žnidaršičem pa 
so osvojili še bronasti kolajni v ekipni 
tekmi klasičnega spusta in sprinta. Za 
še eno posamično kolajno na Soči je 
poskrbel Simon Hočevar, ki je bil takrat 
bronast v klasiki. Simon Oven je leta 
2013 v klasičnem spustu le za mesto 
ostal brez posamične kolajne, precej 
drugače utegne biti letos, ko se bo s 
starta podobno kot njegova reprezen-
tančna kolega Žnidarčič in Cof podal 
kot svetovni prvak. 

Slovensko ekipo bodo tokrat ses-
tavljali kajakaši Simon Oven, Nejc Žni-
darčič, Anže Urankar in Tim Novak ter 
kanuist Blaž Cof, ki so že nosilci kolajn 
z velikih tekmovanj, priložnost nabira-
nja izkušenj na domačem prvenstvu pa 
bodo dobili tudi mlajši. V konkurenci 
kajakašic bodo tako nastopile Lea 
Novak, Živa Jančar in Ana Šteblaj, med 
kanuisti pa še mladinci Martin Gale, 
Maj Oštrbenk in Nejc Gradišek.

Najboljši evropski 
spustaši znova v Sloveniji

Soške brzice bodo po šestih letih znova gostile najboljše evropske spustaše na 
divjih vodah. Leta 2013 sta Bovec in Kobarid namreč nazadnje soorganizirala 
evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah, na prizorišču, ki je v preteklosti že 
gostilo tudi svetovno prvenstvo ter tekme za svetovni pokal.

Torek, 14. maj 2019 
 20:00 Odprtje prvenstva v Bovcu

Sreda, 15. maj 2019 
	12:00	 Posamična	tekma	v	klasičnem	spustu

Četrtek, 16. maj 2019 
	12:00	 Ekipna	tekma	v	klasičnem	spustu
13:00	 Veteranska	tekma
	19:00		 	Podelitev	kolajn	(posamična	in	ekipna	

tekma	v	klasičnem	spustu)

Petek, 17. maj 2019
	10:00	 	Posamična	tekma	v	sprintu	na	divjih	

vodah	–	kvalifikacije,	1.	vožnja
	14:00	 	Posamična	tekma	v	sprintu	na	divjih	

vodah	–	kvalifikacije,	2.	vožnja

Sobota, 18. maj 2019 
	10:00	 	Posamična	tekma	v	sprintu	na	divjih	

vodah	–	finale
	15:00	 Ekipna	tekma	v	sprintu	na	divjih	vodah
	18:00	 	Podelitev	kolajn	(posamična	in	ekipna	

tekma	v	sprintu	na	divjih	vodah)

PROGRAM PRVENSTVA

EVROPSKO 
PRVENSTVO  
KAJAK-KANU  
SOČA 2019
14. – 18. maj 2019

* Program je okviren. Organizator si pridržuje pravico do spremembe.
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Ti pogoji so bili odločilni pri 
nadaljnjem razvoju kajakaštva 
v Solkanu, potem ko je Ljudska 

tehnika leta 1948 ustanovila Brodar-
sko društvo Solkan. Društvo se je z 
razvojem opreme zelo hitro razvija-
lo tudi po organizacijski in športni 
strani. Za uspešen razvoj kajakašev 
in kajakaškega tekmovalnega športa 
je bilo potrebno poiskati tudi vedno 

bolj zahtevne vodne pogoje. Soča 
nad Solkanom je bila sicer primerna 
za začetne in osnovne potrebe razvo-
ja, za bolj zahtevne brzice pa je bilo 
potrebno poiskati nove poligone. V 
društvu smo začeli s pogovori o pre-
gledu možnosti veslanja v zgornjem 
Posočju.

Da bi ugotovili, kaj nam ponuja 
zgornji tok Soče od Bovca do Tolmi-

na, sva se leta 1958 skupaj s Pavlom 
Bonetom odločila, da poskusiva pre-
peljati ta odsek Soče. V prvi polovici 
junija sva razstavila vsak svoj takratni 
zložljivi kajak F1 in se z avtobusom 
odpeljala v Bovec. 

Po prihodu v Bovec sva vsak svoj 
kajak naložila na hrbet in se peš 
podala v Čezsočo. Na bregu Soče 
sva kajake ponovno sestavila, v čoln 
natlačila obleko, čevlje in ostalo 
opremo, ki sva jo imela, in se pod 
čezsoškim mostom usedla v kajak in 
odveslala v neznano. Prvi del Soče 
do vasi Žaga je bil nezanimiv, saj je tu 
struga Soče široka in voda poteka po 
več kanalih. Nekoliko bolj zanimiv je 
postal del od Žage do tovarne krede 
v Serpenici. Tu se korito Soče neko-
liko zoži in voda pridobiva na hitrosti 
ter ustvarja valove in proti tokove. 
Od tovarne krede dalje pa se korito 
zoži v kanjon in voda še pridobi na 
hitrosti, ustvarja višje valove in role. 

Ko sva s Pavlom zaveslala v ka-
njon, sva zelo nategovala vratova, da 
sva lahko ugotavljala, kje so najlepši 
prehodi mimo skal, saj sva morala 
zelo paziti, da ne bi na kakšni skali 
prerezala gumijaste obloge čolna. Ne 
glede na to, da nisva nikjer izstopila 
iz čolna za ogled naslednjih brzic, 
sva brez večjih težav priveslala do 
podrtega mostu pod vasjo Trnovo ob 
Soči. Na tem mestu sta bila betonska 
stebra starega podrtega mostu tako 
skupaj, da nisva mogla prepeljati 
mimo. Morala sva izstopiti in čolna 
prenesti mimo porušenega mostu. 
Ker sva bila že na bregu, sva se odlo-
čila, da pogledava, kakšna je možnost 
za nadaljevanje vožnje. Bila sva na 
delu, ki mu danes pravijo katarakt in 
kmalu sva se strinjala, da ni primerno, 
da bi veslanje nadaljevala z gumijas-
timi kajaki, dolgimi štiri metre. Vrnila 
sva se nazaj do podrtega mostu, kjer 
sva pustila kajake, in pričela iskati 

Kajakaštvo  
v Zgornjem Posočju

Veslanje na Soči se je v Solkanu pričelo v tridesetih letih prejšnjega stoletja. 
Verjetno je bil to naravni razvoj koriščenja vodnih poti, ki so ga solkanski fantje 
nadaljevali in prevzeli od njihovih prednikov, ki so se čez Sočo prevažali z 
»barkoni«. Mladi solkanski mizarji so si izdelali lesene čolne »sandoline«, se z njimi 
vozili po Soči in ustvarili pogoje za nadaljnji razvoj kajakaštva v Solkanu. 

Veslanje v Bovcu

V času šolanja, hodil sem 
na srednjo tehnično šolo 
v Ljubljani, sem spoznal 

Albina Špacala. Ta je obiskoval 
isto šolo, le eno leto pred menoj, 
a kot Primorci smo se bolj družili. 
Tako sem v času šolanja večkrat 
opazoval kajakaše v Tacnu, kako 
so se borili z divjo vodo. To me je 
pritegnilo, saj je bila moja domača 
reka Soča enako divja in videl 
sem možnosti veslanja tudi na 
Bovškem. 

Tako sem, glede na videno 
v Tacnu, izdelal načrt za čoln, 
kakršen je bil takrat v modi. 
Skelet oblečen v les in platno. 
Sam sem ogrodje izdelal iz 
jeklenih cevi ter ga oblekel v 
platno. Na začetku je še kar šlo. 
Dokler se platno ni napilo vode, 
potem se je čoln spremenil v 
podmornico. Njegova uporaba 
je bila bolj vprašljiva. To je bilo 
leta 1962. Z njim sem se večkrat 
spustil od Čezsoče do Srpenice. 
V nadaljevanju je bila reka 
prezahtevna, moje znanje pa ne 
dovolj dobro.  Potem se moral na 
služenje vojaškega roka. Ker sem 
se bal, da se bo okoliška mularija 

z mojim čolnom med tem, ko 
me ne bo, ponesrečila, saj bi ga 
zanesljivo uporabljali, sem ga 
pred odhodom v vojsko uničil. 

Ohranil sem le načrt. Kasneje 
sem večkrat spremljal Albina 
Špacala in njegovo druščino iz 
Solkana, ko so veslali na reki Soči. 
Pomagal sem pri prevozih, iskanju 
primernih odsekov za tekmovanja 
in potem tudi pri organizaciji 
tekmovanj na reki Soči, ki so se 
vse bolj razvijala. 

Kajak klub Soške elektrarne 
nam je kasneje v Bovec poslal 
nekaj čolnov, a naše veslanje je 
bilo bolj stihijsko. Silvan Poberaj 
je enkrat prišel in za nas pripravil 
krajši tečaj kajakaštva, a to je 
tudi bilo vse. Zato ker nismo imeli 
potrebnega znanja, se kajakaštvo 
na Bovškem tudi ni prijelo. Šele 
kasneje se je začel razvijati šport 
na vodi. Rekel bi po 1991. Najprej 
raftanje in kasneje tudi kajakaštvo. 
Danes sicer na bovškem formalno 
ni kajakaškega kluba, a vedno 
več bovške mladine je odličnih 
kajakašev in raftarjev.

Danilo Flajs
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izhod iz kanjona, da bi čolne prenesla 
po poti od Trnovega proti Kobaridu. 

Kljub večkratnim poskusom, da na 
raznih mestih poskušava preplezati iz 
kanjona, nama to ni uspelo. Prenašati 
čolne ob vodi nazaj se nisva odloči-
la, zato je ostala edina možnost, da 
naloživa čolne na hrbet in poskusiva 
ob vodi navzdol. Odločila sva se, 
da poskusiva po levem bregu Soče. 
Hoja po praktično neprehodnem 
bregu in s kajakom na hrbtu je bil 
podvig vreden tega imena. Najbrž 
sva hodila in plezala kako uro in pol, 
ko sva prišla do malega jezerca, kjer 
se danes kajakaši spuščajo v predel, 
ki se mu pravi otona. Bila sva tako 
utrujena, da nisva mogla več hoditi, 
zato sva se odločila, da tu sedeva v 
kajak in odveslava naprej, ne glede 
na to, kakšna je voda v nadaljevanju. 
Imela sva dober kajakaški občutek in 
tudi malo sreče, da je bila v nada-
ljevanju voda primerna za vožnjo s 
kajaki, ki sva jih imela in sva sreč-
no brez velikih težav priveslala do 
Napoleonovega mostu v Kobaridu. 
Po izstopu iz čolnov pri mostu sva 
morala zelo na hitro razstaviti čolne, 
jih spraviti v nahrbtnik in pohiteti v 
Kobarid, da sva ujela zadnji avtobus 
proti Solkanu.

Po opravljeni prvi avanturni vožnji 
od Bovca do Kobarida smo se v klubu 
pričeli resno pogovarjati, kako bi pris-
topili k nadaljnjemu resnemu odpira-
nju možnosti za izkoriščanje idealnih 
pogojev, ki jih nudi Soča za razvoj 
kajakaštva. Sklenili smo, da moramo 
te možnosti predstaviti širši kajaka-
ški javnosti s primerno reklamo in 
predvsem z organiziranjem kajakaških 
tekmovanj. Odločili smo se, da najprej 
posnamemo dokumentarni film, ki ga 

bomo predvajali na srečanjih ob ka-
jakaških tekmovanjih. Pod vodstvom 
takratnega predsednika kluba Lada 
Simonitija smo leta 1959 organizirali 
odpravo, ki bo posnela prvi film o 
vožnji s kajakom po gornjem delu 
Soče. V ekipi so sodelovali vodja Lado 
Simoniti, kajakaši Lucjan Jug, Bojan 
Poberaj in Albin Špacal ter snemalec 
Marko Mladovan. Želeli smo posneti 
čim daljši del zgornjega dela Soče, 
zato smo  v vodo vstopili pod vasjo 
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Trenta, na delu, kjer je danes Galerija 
na cesti Trenta - Bovec. 

Kmalu po vstopu v vodo smo pre-
vozili kratko, a zelo zanimivo sotesko 
tik pod visečim mostom, ki tam preči 
reko. Potem do malih korit ni posebej 
zanimivih predelov. Pred malimi koriti 
smo izstopili, čolne prenesli mimo 
korit in nadaljevali vožnjo do velikih 
korit. Tudi pri teh koritih smo izstopili 
in prenesli do mostu, ki preči reko s 
cesto za Koritnico. Na sotočju Soče 
in Koritnice smo ponovno vstopili v 
vodo in se prepeljali do soteske pod 
gozdarsko žičnico pred vasjo Kal 

Koritnica. Na tem delu je bilo nekaj 
zelo zanimivih odsekov, predvsem 
tisti pri vojaškem bunkerju. Ko smo 
priveslali do kanjona pod gozdar-
sko žičnico, smo se ustavili tik pod 
visečim mostom, kjer se je kanjon 
zelo zožil in se nismo upali nadalje-
vati, ker si predhodno nismo ogledali, 
kako se kanjon nadaljuje in kakšen 
je izhod iz kanjona. Tu smo morali iz 
vode in iz kanjona, vendar smo imeli 
zelo velike težave, kako izvleči kajake 
iz kanjona, ki ima praktično na obeh 
straneh navpične stene. V vasi Kal 
Koritnica smo si morali sposoditi vrvi, 
s pomočjo katerih smo lahko čolne 
izvlekli iz kanjona. Za kanjonom smo 
spet sedli v čolne in nadaljevali vožnjo 
ter snemanje vse do podrtega mostu 
pod vasjo Trnovo ob Soči. 

Po tej ekskurziji smo ugotovili, 
da je potrebno določene prehode 

razširiti tako, da bi s tem omogočili 
prehode brez večjih težav. S prijatelji 
iz Bovca smo se dogovorili, da nam 
bodo pomagali pri ureditvi-razširitvi 
dveh nevarnih odsekov. Prvi je bil 
vhod v ožji del kanjona pod gozdar-
sko žičnico pred vasjo Kal Koritnica 
in drugi razširitev prehoda med be-
tonskimi stebri podrtega mostu pod 
vasjo Trnovo ob Soči. To delo smo s 
skupnimi močmi uspešno opravili in 
omogočili, da se danes lahko kajakaši 
vozijo tudi na teh dveh mestih.

S posnetim promocijskim filmom 
smo uspešno predstavili zgornji del 

reke Soče in na podlagi teh spo-
znanj tudi pričeli z organizacijo prvih 
kajakaških tekmovanj. Najprej za 
domače klube, nato tudi mednarodne 
medklubske prireditve. Spomnim se 
prve mednarodne klubske tekme v 
spustu, na kateri je sodelovala tudi 
reprezentanca ZRN. Cilj tekme je bil 
pod vasjo Trnovo. Obala Soče pa je 
bila taka kot jo je narava oblikova-
la. Vodja nemške reprezentance je 
pohvalil vodo, vendar se pritoževal, da 
ne ve, ali je na kajakaški tekmi ali na 
plezalni turi. Da bi preverili vse mož-
nosti za organizacijo kajakaških tekem 
na gornjem delu Soče, smo v nekaj 
zaporednih letih organizirali tekme 
na naslednjih odsekih: spustaško 
tekmo s startom v vasi Trenta in ciljem 
pri Plajerjevi hiši oziroma sedanjem 
viaduktu na cesti za Trento, slalomsko 
tekmo v vasi Soča do vhoda v velika 
korita, spustaško tekmo od bunker-
ja pod sotočjem Soče in Lepene do 
mosta v Čezsoči, spustaško tekmo 
od vasi Žaga do podrtega mostu pod 
vasjo Trnovo in slalomsko tekmo pod 
vasjo Trnovo. Na Soči se je za spusta-
ška tekmovanja najbolje prijel odsek 
od tovarne krede do Trnovega in za 
slalomske odsek pod vasjo Trnovo. 
Poskusna tekmovanja smo organizirali 
tudi na Koritnici od trdnjave Kluže do 
Čezsoče za spust in na Idrijci v bližini 
vasi Spodnja Trebuša v slalomu in 
spustu.  

Z nadaljnjim razvojem in spozna-
njem, da so na Soči zelo dobri pogoji 
tudi za tekmovanja višjega kakovo-
stnega nivoja, smo od mednarodne 
zveze ICF leta 1964 pridobili soglasje 
za organizacijo tekme za evropski 
pokal v spustu. Tekmovalna proga za 
spust na Soči se je vse bolj uve-
ljavljala, tako da smo leta 1991 na 
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Več energije 
za takšno življenje, 

ki ga hočemo.

Geoplin. Energiji blizu.

tem delu organizirali tudi svetovno 
prvenstvo.

Ko so lepote Soče spoznali 
tekmovalci in jo prenašali tudi na 
druge ljubitelje veslanja, se je pričela 
razvijati tudi turistična dejavnost na 
tem delu Soče. Danes je ta dejavnost 
že tako množična, da so odgovorni 
za turizem pričeli že razmišljati, kako 
omejiti pretirano udeležbo turistov in 
omogočiti normalen in varen, pred-
vsem pa ekološki nadaljnji razvoj.

Če govorimo o gornjem Posočju, 
ne moremo mimo tega, da ne bi ome-
nili tudi njenih pritokov. Tu mislim 
predvsem na Koritnico, Učjo in Idrij-
co. Koritnica je zanimiva predvsem 
za ne preveč zahtevne kajakaše, 
saj razen kratkega in ozkega kanjo-
na kmalu pod trdnjavo Kluže nima 
nevarnih odsekov. Učja je prevozna 
samo ob visokem vodostaju in to 
samo za kajakaše, ki se ukvarjajo z 
ekstremnim kajakaštvom. Idrijca je 
ob primernem vodostaju prevozna 
od Idrije do izliva v jezero na Mostu 
na Soči s pripombo, da je pod vasjo 
Slap ob Idrijci jez, preko katerega je 
čolne treba prenesti, razen za dovolj 
pogumne, ki jez prevozijo in opravijo 
4-metrski skok.  

Albin Špacal

13Številka 1 



ČLANSKE REPREZENTANCE – SEZONA 2019
S L A L O M  N A  D I V J I H  V O D A H

URŠA KRAGELJ
DATUM ROJSTVA: 2. 7. 1988
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1slalom - 1. mesto

2016 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 2. mesto

2010 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 3. mesto

AJDA NOVAK
DATUM ROJSTVA: 16. 9. 1993
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1slalom - 1. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

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

LEA NOVAK
DATUM ROJSTVA: 26. 2. 2000
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2018 Svetovno mladinsko prvenstvo 
- 3xK1 slalom - 2. mesto

2018 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 2. mesto

2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 2. mesto

ALJA KOZOROG
DATUM ROJSTVA: 17. 12. 1996
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xC1 slalom - 2. mesto

2013 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - 3xK1 slalom - 3. mesto

2013 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K1 slalom - 4. mesto

EVA TERČELJ
DATUM ROJSTVA: 21. 1. 1992
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1slalom - 1. mesto

2013 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2008 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 slalom - 1. mesto

EVA ALINA HOČEVAR
DATUM ROJSTVA: 27. 3. 2002
KLUB: KK Simon

REZULTATI:
2018 Svetovno mladinsko prvenstvo 
- K1 slalom - 1. mesto

2018 Evropsko mladinsko prvenstvo 
- K1 slalom - 2. mesto

2018 Svetovno mladinsko prvenstvo 
- 3xK1 slalom - 2. mesto
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ČLANSKE REPREZENTANCE – SEZONA 2019

ŽAN JAKŠE
DATUM ROJSTVA: 2. 5. 1996
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - K1 slalom - 3. mesto

2017 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1slalom - 2. mesto

2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1slalom - 2. mesto

ANŽE BERČIČ
DATUM ROJSTVA: 25. 11. 1990
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 2. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 2. mesto

2014  Evropsko člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 1. mesto

MARTIN SRABOTNIK
DATUM ROJSTVA: 19. 12. 1995    
KLUB: KKK Nivo Celje

REZULTATI:
2018 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2018 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 slalom - 1. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

PETER KAUZER
DATUM ROJSTVA: 8. 9. 1983
KLUB: BD Steklarna Hrastnik

REZULTATI:
2018 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 1. mesto

2016 Olimpijske igre - K1 slalom - 
2. mesto

2011 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 slalom - 1. mesto

NIKO TESTEN
DATUM ROJSTVA: 1. 4. 1997    
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2018 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xK1 slalom - 3. mesto

2018 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 slalom - 1. mesto

2015 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K1 slalom - 1. mesto

LUKA BOŽIČ
DATUM ROJSTVA: 9. 1. 1991
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 2. mesto

2018 Svetovni pokal – skupna 
razvrstitev - C1 slalom - 2. mesto

2014 Evropsko člansko prvenstvo - 
3xC1 slalom - 1. mesto

BENJAMIN SAVŠEK
DATUM ROJSTVA: 24. 3. 1987    
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 slalom - 1. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo - 
C1 slalom - 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 slalom - 2. mesto
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S P R I N T  N A  M I R N I H  V O D A H

VID DEBELJAK
DATUM ROJSTVA: 17. 11. 1994
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 2. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2015 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 3. mesto

ŠPELA PONOMARENKO 
JANIĆ
DATUM ROJSTVA: 2. 10. 1981
KLUB: KKK Žusterna

REZULTATI:
2017 Svetovno člansko prvenstvo -  
K1 200m - 3. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo -  
K2 500m - 3. mesto 

2017 Evropsko člansko prvenstvo -  
K1 200m - 3. mesto

ANJA OSTERMAN
DATUM ROJSTVA: 27. 1. 1993
KLUB: KKK Adria Ankaran

REZULTATI:
2018 Mediteranske igre -  
K1 500m - 3. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
K2 500m - 3. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K2 500m - 2. mesto

ROK ŠMIT
DATUM ROJSTVA: 5. 8. 1997
KLUB: KKK Bohinj

REZULTATI:
2017 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - K2 500m - 5. mesto

2015 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K1 200m - 7. mesto

2015 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K2 500m - 8. mesto

MIA MEDVED
DATUM ROJSTVA: 4. 6. 1999
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2017 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 500m - 5. mesto

2017 Evropsko mladinsko 
prvenstvo - K1500m - 8. mesto

2017 Svetovno mladinsko 
prvenstvo - K1 200m - 12. mesto

JOŠT ZAKRAJŠEK
DATUM ROJSTVA: 26. 6. 1983
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2013 Mediteranske igre -  
K1 1000m - 2. mesto

2013 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 1000m - 4. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 1000m - 5. mesto
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S P U S T  N A  D I V J I H  V O D A H

NEJC ŽNIDARČIČ
DATUM ROJSTVA: 1. 4. 1984
KLUB: KK Soške elektrarne

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2012 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2015 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

ANŽE URANKAR
DATUM ROJSTVA: 17. 1. 1997
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 3. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 1. mesto

2017 Evropsko člansko prvenstvo - 
K1 spust sprint - 3. mesto

BLAŽ COF
DATUM ROJSTVA: 5. 7. 1991
KLUB: KKK Tacen

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 1. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 3. mesto

2011 Evropsko člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 3. mesto

TIM NOVAK
DATUM ROJSTVA: 21. 8. 1997
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2018 Evropsko prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 spust sprint - 1. mesto

2017 Svetovno prvenstvo za mlajše 
člane - 3xK1 spust sprint - 1. mesto

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

SIMON OVEN
DATUM ROJSTVA: 14. 2. 1993
KLUB: KKK Ljubljana

REZULTATI:
2018 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 1. mesto

2017 Svetovno člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 3. mesto

2011 Evropsko člansko prvenstvo - 
C1 spust sprint - 3. mesto

Sprint na mirnih vodah U23*
K1m | Rok Šmit, Jan Markelj
K1ž | Mia Medved, Taja Smukavec*

Sprint na mirnih vodah U18*
K1m |  Miha Fartek, Matevž Manfreda, Rok Maver, Alen Mugerli, 

Jakob Stojanovič, Jan Černe, Klemen Rajčič
K1ž | Manca Mikelj, Neja Vodopivec, Tjaša Mikelj, Tia Franca

Slalom na divjih vodah U23
K1m | Žan Jakše, Niko Testen, Vid Kuder Marušič
K1ž | Lea Novak, Sara Belingar, Daša Grešak
C1m | Urh Turnšek, Klemen Vidmar, Tine Kancler
C1ž | Alja Kozorog, Lea Novak

Slalom na divjih vodah U18
K1m | Lan Tominc, Ulan Valant, Vid Oštrbenk
K1ž | Eva Alina Hočevar, Zala Zanoškar, Helena Domajnko
C1m | Nejc Polenčič, Jaka Bernat, Juš Javornik
C1ž | Eva Alina Hočevar

Spust na divjih vodah U23
K1m | Anže Urankar, Tim Novak, Aljaž Dimič*, Matic Firm*
K1ž | Lea Novak

Spust na divjih vodah U18 
K1m | Vid Oštrbenk, Urban Novak, Erazem Šavli, Ulan Valant
K1ž | Eva Alina Hočevar, Helena Domajnko, Živa Jančar, Ana Šteblaj
C1m | Martin Gale, Maj Oštrbenk, Nejc Gradišek
C2m | Martin Gale – Nejc Gradišek, Vid Oštrbenk – Maj Oštrbenk

Ekstremni slalom na divjih vodah
K1m | Vid Oštrbenk

MLADINCI IN U23



Veslanje v zmajevem čolnu ali 
angleško 'dragon boat' je športna 
disciplina, razširjena po vsem 

svetu. Zanjo je značilno veslanje v 
tradicionalnih kitajskih odprtih kanujih 
različnih dolžin, opremljenih z zmajevo 
glavo in repom ter bobnom. Čoln vodi 
krmar, za ritem pa skrbi bobnar. V čolnu 
je lahko različno število veslačev. Na 
mednarodnih tekmovanjih so v uporabi 
čolni z 20 veslači (tradicionalni 'dragon 
boat') ali 10 veslači. Možne so tudi 
druge variante, saj v Aziji tekmujejo tudi 
v čolnih s po 40 veslači in več, lahko pa 
jih je tudi manj kot 10.

Skupaj v ritmu bobna je slogan, ki 
odlično razlaga duh veslanja v zmaje-
vem čolnu, pri katerem gre obenem za 
zabavo in resno tekmovanje. Veslanje 
v zmajevem čolnu vsebuje močno soci-
alizacijsko noto in značilnost ekipnega 
športa. Ker smo »vsi v istem čolnu«, je 
za uspeh nujno sodelovanje vseh članov 
čolna.

Veslanje v zmajevem čolnu je odlično 
sredstvo povezovanja, graditve skupin-
ske dinamike skupin v podjetjih, prikaz, 
da se le s skupnim delom lahko učinko-
vito doseže cilj. Pomembno je poudariti, 
da je vsak član ekipe enako pomemben 
za dosego skupnega cilja. Člani ekipe se 
morajo razumeti, med seboj poslušati in 
sodelovati.

Zgodovina veslanja v zmajevih čolnih 
je stara več kot 2000 let. Legenda pravi, 
da se je kitajski pesnik in državnik Qu 
Yuan, obupan nad zatiranjem, ki ga je 
nad kitajskim ljudstvom izvajala oblast, 
vrgel v reko Mi-Lo. Ko so ribiči izvedeli 
za novico, so izpluli s svojimi čolni na 

reko in začeli iskati njegovo truplo. Da 
bi med iskanjem odganjali ribe, so z 
vesli tolkli po vodi. Ta dogodek je bil 
začetek tradicije, s katero obeležujejo ta 
dogodek. V Aziji ta dogodek obeležujejo 
vsako leto peti dan petega lunarnega 
meseca s Festivalom zmajevih čolnov 
(Dragon Boat festival).

Leta 1976 je turistična organizacija 
Hongkonga začela s tekmovalnim pro-
gramom veslanja z zmajevim čolnom. 
Večjo promocijo je disciplina doživela 
leta 1980, ko so iz Hongkonga v London 
na mednarodni festival poslali tri čolne 
za potrebe promocije države in kitajske 
kulture.

V svetu dve mednarodni zvezi 
organizirata svetovna in kontinentalna 
prvenstva v veslanju z zmajevimi čolni. 
To sta IDBF - mednarodna dragon boat 
zveza in ICF - mednarodna kajakaška 
zveza.

Veslanje v zmajevih čolnih pa doživlja 
več pozornosti tudi v Sloveniji. Nekaj 
poskusov, da bi začeli z veslanjem v 
zmajevih čolnih je že bilo v preteklosti, 
nekoliko resneje pa smo se programa 
lotili leta 2017, ko smo na Ljubljanico 
pripeljali prva tekmovalna zmajeva 
čolna. Isto leto smo na Ljubljanici orga-

nizirali tudi prvo državno prvenstvo. Na 
pobudo Konfucijevega inštituta pa je 
bil v lanskem letu na Ljubljanici izveden 
tudi prvi Festival zmajevih čolnov. Pri-
reditev je lepo uspela in dala organiza-
torjem potreben zagon za nadaljevanje 
programa. V Ljubljani smo lani pridobili 
še tri nove zmajeve čolne, še dva pa 
sta locirana na Ptuju, kjer jih za svoje 
programe uporabljajo v CŠOD Štrk.

Letos bo Festival zmajevih čolnov 
potekal v soboto, 8. junija, na isti 
lokaciji kot lani, torej na Ljubljanici 
na Trnovskem pristanu. Tekmovalna 
proga bo dolga 200m in bo potekala od 
Prulskega mosta do izliva Gradaščice 
v Ljubljanico. Start prvih tekem bo ob 
11.30, prijave pa zbirajo na Konfuci-
jevem inštitutu (http://www.ef.uni-lj.
si/konfucijev_institut/veslanje_v_zma-
jevih_colnih), kjer je na voljo tudi več 
informacij o vadbi pred festivalom.

V času festivala bo na bregu Ljublja-
nice na Trnovskem pristanu mogoče 
videti še kaj zanimivega, vezanega na 
kitajsko kulturo in kulinariko. 

Vabimo vas torej, da sami sestavite 
ekipo za nastop na Festivalu zmajevih 
čolnov ali pa se nam pridružite pri vadbi 
in skupaj sestavimo ekipo. 

Festival zmajevih čolnov 2019
Tudi letos bomo, na pobudo in v soorganizaciji Konfucijevega Inštituta pri 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani, organizirali Festival zmajevih čolnov. Lokacija 
festivala bo na in ob Ljubljanici, na Trnovskem pristanu od Prulskega mosta do 
izliva Gradaščice v Ljubljanico.
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Organizatorji spusta – Kajakaška 
zveza Slovenije, Kajak kanu 
klub Ljubljana in društvo Hiša 

sonca, smo se odločili, da letošnji 
izkupiček iz prijavnin, donacij in 
sponzorstva namenimo sofinanciranju 
izbranih projektov posameznih oseb 
s posebnimi potrebami. Izbrali smo 
tri predloge, ki so nam jih posredovali 
Programi socialne vključenosti Želva 
iz Ljubljane, Varstveno delovni center 
Novo mesto in društvo Sožitje Ptuj.

Veslanje za dober namen se bo 
letos začelo v petek, 21. junija 2019, 
ob 16. uri, in zaključilo 24 ur kasneje, 
v soboto, 22. junija 2019, ob 16. uri. 
Trasa spusta je na reki Ljubljanici med 
Livado ter zapornicami pri Ambrože-
vem trgu. 

K sodelovanju na spustu smo poleg 
rekreativcev ter naših najboljših kaja-

kašev in kanuistov povabili tudi druge 
znane športnike in osebnosti. Vabimo 
pa tudi vas, da se nam pridružite. Kot 
donatorji, pokrovitelji ali aktivni ude-
leženci. Tudi če nimate kajaka in niste 
še nikdar sedeli v kajaku ali kanuju. 
Kajak kanu klub Ljubljana bo za tiste, 
ki nimajo svoje kajakaške opreme, 
zagotovil večje število rekreativnih 
kajakov za začetnike. Pri tem nam bos-
ta s testnimi kajaki pomagali podjetji 
Rotoattivo in Decathlon. Prisotni bodo 
tudi usposobljeni učitelji kajaka, ki 
vam bodo pred spustom dali osnovne 
napotke za prve zavesljaje. Vabljeni 
so tako tudi tisti, za katere bo to prvi 
stik s kajakom. Z nekaj volje boste en 
krog zmogli tudi, če boste veslo v roke 
prijeli prvič. 

Vsak udeleženec spusta za prijav-
nino 15 € prejme spominsko majico, 

poskrbljeno pa bo tudi za okrepčilo v 
času veslanja. Za najbolj vztrajne so 
pripravljene tudi privlačne nagrade. 
Udeleženca z največ preveslanimi krogi 
v moški in ženski konkurenci bosta 
prejela ročni uri, ki jih podarja sponzor 
prireditve podjetje Slowatch.

In kakšne so izkušnje iz preteklosti? 
Lani se je spusta udeležilo 195 aktiv-
nih udeležencev. Dve tretjini med njimi 
sta preveslali le en krog, peterica pa 
več kot dvajset krogov. Lanski najboljši 
dosežek je bil 27 krogov, oziroma 151 
km. Rekord po številu preveslanih 
kilometrov na prireditvi 24 ur veslanja 
za dober namen ostaja Fedji Marušiču, 
ki je leta 2016 preveslal 30 krogov, 
oziroma 165 km. Z nami je veslalo kar 
nekaj znanih osebnosti in diplomatov. 
Upamo, da boste letos z nami tudi vi.

24 ur veslanja za dober namen
Konec junija bomo že šesto leto zapored organizirali rekreativno humanitarno akcijo 
24 ur veslanja za dober namen. Tudi letos bo z nami humanitarno društvo Hiša 
sonca. Prireditev poteka na krožni progi na reki Ljubljanici in nas vodi skozi središče 
mesta med Livado in Ambroževim trgom. Veslanje vseh 24 ur je izziv le za najbolj 
vztrajne. Vsi, ki vas takšni izzivi ne navdušujejo, pa se nam vseeno lahko pridružite. 
Posameznik lahko prevesla le en krog in s tem sodeluje v humanitarni akciji.

2019Ljubljanica

RAZGIBAJMO LJUBLJANO

VESLAMO ZA DOBER NAMEN
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D N E V I  O D P RT I h V R AT
Na dnevih odprtih vrat bodo društva predstavila svoje 
dejavnosti, kajakaške discipline, zelo zagreti pa bodo lahko 
tudi sedli v kajake.

KLUB KRAJ TERMIN

KKK Adria Ankaran Ankaran  29. 6. 201 9

KKK Čatež Brežice   od maja do oktobra,  

ob torkih in četrtkih 

BD Bistrica Gornja Bistrica  1. 6. 2019

BD Steklarna Hrastnik Hrastnik  11. 6. 2019

KKK Žusterna Koper   1. 9. - 15. 10. 2019,  

vsak dan od 18. 00 - 20.00

KKK Ljubljana Ljubljana   od maja do oktobra,  

ob četrtkih ob 17.00

K A j A K A š K I  T EČ A j I
Kajakaški tečaji so namenjeni osvajanju osnovnih 
zavesljajev, tehnik samoreševanja in spoznavanju z vodo. 
Izvedla jih bodo naslednja društva, v naslednjih terminih:

KLUB KRAJ TERMIN

KKK Adria Ankaran Sv.  Katarina, 

Ankaran

 11. 7. - 6. 7.  

 8. 7. - 13. 7.  

 5. 8. - 10. 8. 

  12. 8. - 17. 8.  

(4.  termin so športne urice, ki 

potekajo 2x na teden po dve uri)

KKK Bohinj Bohinjsko Jezero  20. 6. - 23. 6.  18. 7. - 21. 7.  

 8. 8. - 11. - 8.  1. 8. - 31. 8. 

KKK Krško Brestanica  27. 5. - 30. 5.  1. 7. - 4. 7.  

 2. 9. - 5. 9. 

KKK Čatež Brežice  15. 5. - 17. 5.  28. 5. - 30. 5. 

KKK Nivo Celje Celje  17. 6. - 21. 6.  2. 9. - 6. 9. 

BD Bistrica Gornja Bistrica  1. 7. - 5. 7. 

BD Steklarna Hrastnik Hrastnik  17. 6. - 21. 6.  16. 7. - 19. 7. 

KKK Ljubljana Ljubljana  3. 6. - 7. 6.  1. 7. - 5. 7.  

 8. 7. - 12. 7.  26. 8. - 30. 8. 

KKK Tacen Ljubljana  27. 5. - 8. 6.  1. 7. - 12. 7.  

 2. 9. - 13. 9. 

KK Simon Ljubljana -  Dobrunje  3. 6. - 26. 6.  2. 9. - 28. 9. 

KKK Krško Velike Malence  20. 5. - 23. 5.  25. 6. - 28. 6.  

 26. 8. - 29. 8. 

hej, pridruži se nam!
Bližajo se prijetni in topli dnevi, ki vabijo k rekam, jezerom in morju,  
zato v kajakaških društvih in pri Kajakaški zvezi Slovenije že  
pripravljamo vrsto aktivnosti za najmlajše. Otroci bodo pri njih  
spoznavali različne pojavne oblike kajakaštva, naredili prve zavesljaje  
in se odlično zabavali.
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P O Č I T N I š K A VA R S T VA
Kajakaško obarvana počitniška varstva bodo organizirana 
v Ljubljani, Celju, na Mostu na Soči in v Velikih Malencah. 

KLUB KRAJ TERMIN

KKK Nivo Celje Celje  26. 6.  - 28. 6.  1. 7.  - 5. 7.  

 15. 7.  - 19. 7.  5. 8.  - 9. 8.  

 12. 8.  - 16. 8.  26. 8.  - 30. 8. 

KKK Ljubljana Ljubljana  1. 7.  - 5. 7.  8. 7.  - 12. 7.  

 26. 8.  - 30. 8.  

KK SE, Most na Soči Most na Soči  24. - 28. 6.  1. 7.  - 5. 7. 

KKK Krško Velike Malence  7. 7.  - 12. 7.  14. 7.  - 19. 7. 

V E S L A N j E V B A Z E N U
Vsi, ki bi želeli prve zavesljaje narediti v bazenu, bodo 
to lahko storili na nekaterih večjih prireditvah. Veslanje 
bo brezplačno, poskrbljeno bo tudi za inštrukcije. 
Priporočamo, da zainteresirani s seboj prinesejo kopalke, 
majčko in brisačo.

FEsTIvAL špoRTA MLAdIh,

športni center Žalec, 

5. 6. 2019

oTRošKI BAzAR,

Gospodarsko razstavišče 

Ljubljana, 

14. in 15. 9. 2019

svETovNI poKAL v sLALoMU 

NA dIvJIh vodAh,

prireditveni prostor v Tacnu, 

28. - 30. 6. 2019

www.sLALoMTAcEN.coM

oLIMpIJsKI FEsTIvAL,

Kongresni trg, Ljubljana, 

28. - 29. 9. 2019

KLUB KONTAKT SPLETNA STRAN
KKK Adria Ankaran vladimir Jakomin

T: 040 302 548

KKK Ankaran Matej Toplikar www.kkkankaran.si

KKK Bohinj Andraž Nahtigal

T: 041 637 963

www.kajakbohinj.com    

KKK Čatež Marjanca pečar

T: 051 302 097

KKK Nivo Celje pavel Kuralt

T: 040 885 015

www.kkk-nivo.com

BD Bistrica dejan ozbetič

T: 041 244 752

BD Steklarna 
Hrastnik

Miroslav Avbelj

T: 051 365 373

KKK Žusterna zdenka ponomarenko

T: 041 363 152

www.kkkzusterna.si

KKK Krško Matej Malus

T: 041 275 794

www.kajak-kanu-krsko.si

KKK Ljubljana Živa cankar

T: 041 388 900

www.kajak-ljubljana.si

KLUB KONTAKT SPLETNA STRAN
KKK Tacen Jan Bregar

T: 031 527 947

www.kajak-tacen.si

KK Simon simon hočevar

T: 041 417 345

www.kanu-klub-simon.si

KK SE,  
Most na Soči

sašo Taljat

T: 041 269 916

www.socakajak-klub.si  

K.K.K.  
"Mura" Krog

Benjamin sakač

T: 068 183 102

KKK Rotoattivo Benjamin sakač

T: 068 183 102

KK SE, Solkan Kristina petrović

T: 030 455 668

www.socakajak-klub.si  

BD Ranca Ptuj Ino Čresnik

T: 041 363 668

www.ranca-ptuj.com

KKK Straža Marko Mihelič

T: 041 833 198

KKK Orka Meho Titorič

T: 040 621 337

S E Z N A M K A j A K A š K I h D R U š T E V S P RO G R A M I Z A M L A D E 2019
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GA-2000-1A2ER

 BREZKOMPROMISNA VZDRZLJIVOST
V

K A j A K A š K I  TA B O R I
V juliju se nam lahko otroci, stari od deset do štirinajst 
let, pridružijo na dveh kajakaških taborih, ki jih organizira 
Kajakaška zveza Slovenije. 

Prvi, ki se bo odvijal v Gabrjah pri Tolminu od 9. do 13. 
julija 2019, je namenjen tistim, ki so že opravili kajakaški 
tečaj. Učili se bomo osnov veslanja po divji vodi. Prosti 
čas bomo zapolnili s športnimi igrami in igro ob vodi. 
Drugega, ki bo potekal od 22. do 26. julija 2019 na 
Velenjskem jezeru, pa se lahko udeležijo tudi popolni 
začetniki. Udeleženci se bodo naučili osnovnih zavesljajev, 
se spoznavali za različnimi vrstami plovil na prosta vesla, 
se kopali in odkrivali okolico. Tisti z daljšim kajakaškim 
stažem bodo svoje znanje nadgrajevali s pomočjo odličnih 
trenerjev in vrhunskih tekmovalcev.

Zanimivo in pestro bo tudi v Velikih Malencah ob Krki, kjer 
tabor organizira Kajak kanu klub Krško.



To so lahki napihljivi čolni za eno 
osebo (obstajajo tudi modeli za 
dva). Narejeni so bili za potovanja 

v odročne kraje, kjer so si pohodniki pri 
prečenju rek in jezer pomagali s čolni. 
Tehnologija se je razvijala in sedaj je na 
voljo mnogo različnih modelov – od zelo 
enostavnih in lahkih do takšnih s krovni-
co, namenjenih uživanju na divjih vodah.
Vsi pa se zložijo v tako majhne pakete, 
da jih lahko pospravimo v nahrbtnik. 
Tehnika veslanja je enaka kot pri kajaku, 
razlika je v tem, da je packraft stabilnej-
ši. Izkušeni veslači lahko s packraftom 
celo naredijo eskimski obrat, ostali pa 
po prevračanju brez težav zlezemo nazaj 
v čoln kar na vodi.

Več let sem razmišljala o nakupu 
kajaka, a me je odvrnila misel na pre-
našanje težkih kajakov in na logistiko 
prevozov (imam majhen avto in težko 
privezujem opremo na streho, ker sem 
tudi sama majhna). Ideja o lahkem zlo-
žljivem čolnu me je navdušila. Moja prva 
izkušnja s packraftom je bila enome-
sečno potovanje po odročnih predelih 
Aljaske. V 90-litrski nahrbtnik je šlo vse 
– hrana, obleke, šotor, spalna vreča in 
vsa veslaška oprema: packraft, 4-delno 
veslo, suha obleka, rešilni jopič in čela-
da. Marsikdo se ne strinja z mislijo, da 
je 25 kg prtljage znosna teža, a dejstvo 
je, da je bila vsa naša oprema s čolnom 
vred komaj kaj težja od kajaka samega.

Gabriel Gersch iz Nemčije potuje in 
organizira potovanja za manjše skupine 
po odročnih predelih, najpogosteje po 
Aljaski in Grenlandiji. O pomenu pac-
krafta za njegova potovanja je povedal: 
»Dosežem lahko področja, kamor sicer 
ne bi mogel. Moje prvo potovanje s pac-
kraftom ni bilo zasnovano kot packraf-
ting potovanje. Prečili smo severni del 
gorovja Wrangells na Aljaski. Vedel sem, 
da je bilo pred tem področje že prečeno, 
a nisem vedel, kako so to izvedli, saj sta 

tam dve ogromni ledeniški reki, široki 
nekaj sto metrov, ki ju je potrebno preč-
kati. Ne da se ju preplavati, zato sem 
raziskoval, kako so ju ljudje prečili. Tako 
sem prišel do packraftov in ugotovil 
sem, da grem tako lahko na območja, 
kamor sicer ne bi imel dostopa ali pa bi 
moral leteti tja in nazaj. Poleg tega si 
spočijem ramena, če vsake toliko časa 
packraft nosi tovor namesto mene.«

Annika Seidl je učiteljica kajaka in 
packraftinga iz Nemčije, ki se na Soči 
počuti zelo domače, saj je tukaj preži-
vela (in delala) mnogo poletij: »Packraft 
se mi zdi zanimiv, ker olajša potovanja 
– zelo enostavno ga je na primer vzeti 
na letalo. Tudi prevoz na vstopna in 
izstopna mesta je veliko lažji.«

Nizka teža (odvisno od modela in 
opreme, ampak večinoma nekje do 3 kg) 
in enostavno prenašanje packrafta sta 
praktična tudi pri enodnevnih izletih – s 
strani kajakašev sem vedno deležna 
nevoščljivih pogledov, kadar grizemo 
kolena proti parkirišču na Srpenici 2.

Od 1. do 5. maja smo imeli v Bovcu 
že drugo evropsko srečanje packraf-
terjev, ki se ga je udeležilo okoli 80 
veslačev iz 13 držav (od Finske do 
Španije in od Velike Britanije do Avstra-
lije). Začetek srečanja je bil namenjen 
varnosti na vodi, potem pa smo se glede 
na interese in sposobnosti v skupinah 
podali na Sočo. Vsako dopoldne in po-
poldne so potekale delavnice, na katerih 
smo lahko izpopolnjevali tehniko ali pa 
se izobraževali o varnosti pri veslanju na 
divjih vodah.

Ob veslanju in druženju smo zbirali 
denar, namenjen ohranjanju divjih rek. 
Že v času prijav smo za gibanje Balkan 
River Defence zbrali čez 2000 evrov. 
Večeri so minili ob predstavitvi potovanj 
s packrafti po Grenlandiji in po Velikem 
kanjonu, imeli smo Mini Flow Film 
Festival, zadnji večer pa je Rok Rozman 

predstavil gibanje Balkan River Defence.
Na srečanju je bila udeležba zelo 

pestra: od popolnih začetnikov do izku-
šenih učiteljev veslanja, od popotnikov 
in raziskovalcev divjine do ljubiteljev 
divjih voda.

»Packrafterji so zelo odprti, veliko 
potujejo; prav vsakega je zanimivo 
spoznati. Veliko pozornosti namenjajo 
varnosti,« je o svojih izkušnjah kot učite-
ljica veslanja še povedala Annika Seidl. 
»Obstaja razlika v poučevanju kajaka in 
packraftinga. Na packraftih lahko delam 
s tečajniki veliko več zabavnih in zahtev-
nih stvari, za katere bi kajakaši potrebo-
vali mnogo več vaje. Na koncu petdnev-
nega tečaja lahko s tečajniki veslamo 
že 3. stopnjo – na primer do Trnovega. 
In to ne le, da poskusijo priti celi dol, 
ampak brzice aktivno preveslajo.«

Evropsko srečanje ob Soči se je zelo 
dobro prijelo in upamo, da bo posta-
lo tradicija. Vedno je na voljo nekaj 
demonstracijskih packraftov, ki jih lahko 
preizkusite. Morda se še kdo navduši 
nad svobodo, ki jo nudi to lahko in 
vsestransko plovilo.

Živa Pečavar

Packrafting
V začetku maja je ob Soči marsikdo začudeno opazoval skupine ljudi, ki so v 
majhnih napihljivih čolnih uživali na vodi.To niso bili gumijasti čolni za na plažo, 
ampak packrafti.

P r e d s ta v l j a m o  v a m

Foto: Jen MacGibbon

Foto: Michaela crockford-Laserer Foto: Mark oates
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ELEKTRONABAVA D.O.O.
CESTA 24. JUNIJA 3
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
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ALI
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MARIBOR
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IN ENERGETSKE SANACIJE RAZSVETLJAVE

NAJVEČJA PONUDBA ELEKTROTEHNIČNEGA MATERIALA



ELEKTRONABAVA D.O.O.
CESTA 24. JUNIJA 3
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

TEL.: +386 (01) 58 99 300
E - POŠTA: info@elektronabava.si

OBIŠČITE NAS V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH 

PO SLOVENIJI

ALI

NAKUPUJTE PREKO NAŠE SPLETNE TRGOVINE NA

etrgovina.elektronabava.si

MARIBOR

MURSKA SOBOTA

IN ENERGETSKE SANACIJE RAZSVETLJAVE

NAJVEČJA PONUDBA ELEKTROTEHNIČNEGA MATERIALA

Andrej Jelenc je vlogo člana 
upravnega odbora opravljal že v 
preteklem štiriletnem obdobju, 

delegati na kongresu pa so mu name-
nili 31 izmed 33 mogočih glasov. Poleg 
Jelenca sta bili v upravni odbor izvo-
ljeni tudi kandidatka srbske kajakaške 
zveze Jovana Stanojević, ki je prejela 
23 glasov, in Nemka Manuela Gawehn, 
ki je prejela 19 glasov.

Prvič v 25-letni zgodovini evropske 
kajakaške zveze je bil za mesto pred-
sednika zveze le en kandidat, in sicer 
Albert Woods, ki je na čelu te športne 
organizacije vse od ustanovitve celin-
ske zveze leta 1993.

Za mesto podpredsednika sta se 
potegovala dosedanji podpredsednik 
Čeh Jaroslav Pollert in Norvežan Geir 
Kvillum. Več glasov je prejel češki 
kandidat, ki bo mesto podpredsednika 
ECA opravljal še naslednja štiri leta. 
Funkcijo finančnega nadzornika bo 
opravljala Bolgarka Evelina Petrova.

Upravni odbor evropske kajakaške 
zveze sedaj tako sestavljajo predse-
dnik Britanec Albert Woods, generalni 
sekretar s Hrvaške Branko Lovrić, 
podpredsednika Slovak Miroslav 

Haviar in Čeh Jaroslav Pollert ter 
člani odbora Nizozemka Elly Mueller, 
Nemka Manuela Gawehn, Srbkinja 
Jovana Stanojević, Madžar Peter Karai 
in Andrej Jelenc.

Na predlog britanske kajakaške zve-
ze so delegati s potrebno dvotretjinsko 
večino potrdili predlog, da se število 
zaporednih mandatov članov upravne-
ga odbora omeji na tri mandate.

Andrej jelenc izvoljen za 
člana upravnega odbora ECA 

V Beogradu je potekal kongres evropske kajakaške zveze, kjer so volili predsednika 
ECA ter tri člane upravnega odbora zveze. Med kandidati za člana upravnega 
odbora je bil tudi direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc, ki je bil v prvem 
krogu izvoljen z najvišjim številom glasov.
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VELIKA KAjAKAšKA TEKMOVANjA – SEZONA 2019
DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ
MAJ
14. - 18.  5.  2019 Evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah Bovec/Kobarid

23. - 26.  5.  2019 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu Poznan

30.  5. - 2.  6.  2019 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah Pau

30.  5. - 2.  6.  2019 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah Duisburg

JUNIJ
6. - 9.  6.  2019 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah Treignac

14. - 16.  6.  2019 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah London – Lee Valley

21. - 23.  6.  2019 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Bratislava

25. - 27.  6.  2019 Evropske igre (sprint na mirnih vodah) Minsk

28. -  30.  6.  2019 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Ljubljana – Tacen

JULIJ
4. - 7.  7.  2019 Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Liptovsky Mikulaš

10. - 14.  7.  2019 Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Račice

16. - 21.  7.  2019 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 Krakov

23. - 28.  7.  2019 Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in U23 Banjaluka

25. - 28.  7.  2019 Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu Decize

AVGUST
1. - 4.  8. 2019 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 Pitesti

21. - 24.  8.  2019 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu Szeged

30.  8. - 1.  9.  2019 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Markkleeberg

SEPTEMBER
6. - 8.  9.  2019 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah Praga

6. - 8.  9.  2019 Svetovno prvenstvo v ekstremnem slalomu na divjih vodah Praga

24. - 29.  9.  2019 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah La Seu d'Urgell

24. - 29.  9.  2019 Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah La Seu d'Urgell

V SLOVENIJI

jUNIj
28. 6. – 30. 6. 2019

Svetovni pokal v slalomu  
na divjih vodah
ljubljana – tacen 
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Renault KOLEOS
Izberi drugačno pot.

*Mesečni obrok velja za model Renault Koleos ZEN Energy dCi 175 X-Tronic ob obrestni meri 3,99 % ob nakupu prek Renault Financiranja z vključenim rednim popustom v višini 2000 € in bonusom staro za novo 
1000 €.  Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  

Poraba pri mešanem ciklu 8,2–8,4 l/100 km. Emisije CO2 163–168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6C. Emisija NOx: 0,0373–0,0438 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00012–0,00017 g/km. Število delcev (x1011): 
3,14–4,63. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Renault priporoča renault.si

 Že za

199 € /mesec*

Avtohiša Malgaj d.o.o.
PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Prodaja novih vozil Tel.: 01 20 00 550,
Prodaja rabljenih vozil Tel.: 01 20 00 560, Servis Tel.: 01 20 00 570,
E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com, 
Odprto od pon. - pet. od 8.00 - 18.00 ure, sob. od 8.00 - 13.00 ure, ned. zaprto, 
www.avtohisamalgaj.si
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