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Piše: Borut Perko

Prihaja čas slovenskega 
kajaka in kanuja!

Stari in izkušeni novinarski mački so me že davno učili, da se je treba 
vprašajev v naslovih izogibati; da s tem sugeriraš bralcem, da v nekaj nisi 
prepričan, da sam ne veš, kako bi se odločil, so mi še razlagali. In tako 

sem se tudi, ko sem razmišljal o naslovu tega prispevka, odločil, da vprašaja na 
koncu ne bom postavil, pač pa bom  na koncu pribil klicaj. Še posebej, ker sem 
skoraj stoodstotno prepričan, da čas slovenskega kajaka in kanuja res prihaja. 
Zakaj, boste povprašali, od kod sem tako prepričan, kje imam argumente? 
Odgovor bo nekoliko daljši, prepričan sem, da se boste zadovoljili z njim, da 
bom tudi vas prepričal.

Da so naši tekmovalci, kajakaš Peter Kauzer in kanuista Sašo Taljat in Luka 
Božič, leto dni pred svetovnim prvenstvom v Ljubljani, dosegli tako izvrstne 
rezultate, nas seveda vse navdaja z veliko ponosa in radostjo. V slovenskem 
kajakaškem taboru bi si težko predstavljali bolj sanjski razplet svetovnega 
prvenstva, kakor smo ga doživeli letos septembra na brzicah reke Segre. Kar 
dva slovenska čolna sta bila pod Pireneji dovolj hitra za skok na zmagovalni  
oder. Povsem na vrh je skočil Peter Kauzer, ki je osvojil naš prvi posamični 
naslov svetovnega prvaka v kajakaškem slalomu. Hrastničan je sicer že več 
mesecev jasno napovedoval, da se ne bo zadovoljil z ničemer drugim kot z 
zlatom,  na svetovnem prvenstvu v Seu d’Urgellu pa je zaključil imenitno med-
narodno sezono, v kateri se je okitil z dvema posamičnima zmagama in tudi 
skupno zmago v svetovnem pokalu, dvema uspehoma v svetovni seriji in prvim 
mestom na generalki za SP 2010 v Tacnu.

Njegov uspeh v katalonskih Pirenejih je začinila bronasta kolajna kanuistične 
naveze Luka Božič-Sašo Taljat, ki velja za eno najobetavnejših na svetovni sceni, 
predvsem, ker mladca štejeta komaj 18 in 19 let, ter osmo mesto 21-letne kaja-
kašice Urše Kragelj, ki je prav v zadnjih metrih zapravila še višjo uvrstitev.
Ob vrhunskih slovenskih uvrstitvah so si roke meli lahko tudi organizatorji nasle-
dnjega SP, ki bo prihodnje leto v Tacnu. Bili so skoraj tako srečni in zadovoljni 
kot naši odlični tekmovalci. Boljše popotnice si projekt Sloka 2010, kot je uradni 
naziv SP v Sloveniji, ne bi mogel želeti, saj je tudi že doslej izredno profesional-
na predstavitev slovenskih organizatorjev povsod naletela na izjemen odmev.

Če vas še vedno nisem prepričal glede vprašaja, bom navrgel še nekaj argu-
mentov za klicaj na koncu naslova k zgornjemu prispevku. Ne gre namreč 
pozabiti vse boljšega Benjamina Savška, izjemno nadarjenega kanuista, ki se 
utegne že zelo kmalu zavihteti na sam svetovni vrh, kar je v minuli sezoni nekaj-
krat že nakazal. Verjetno bi lahko naštel še koga od mladcev in mladenk, ki 
lahko že v Tacnu na Sloki eksplodirajo. Seveda pa nikakor ne bi želel izpustiti 
nekoliko starejšega mojstra kajaka, Dejana Kralja, ki je zlasti pod Šmarno goro 
vedno blestel. Povsem dovolj argumentov torej, da vprašaj ni potreben, klicaj 
pač.

A to še ni vse! Po Ljubljani prihodnje leto, bo svetovno prvenstvo leta 2011 na 
Slovaškem v Bratislavi, kjer proga našim fantom ustreza in kamor bo zaradi 
bližine zagotovo romala množica navijačev - najmanj Hrastničanov, tistih, ki 
stiskajo pesti in jim trepeta srce za Petra Kauzerja. V Bratislavi bodo dokončno 
dozoreli tudi nekateri mladci, tam bodo vse možnosti, da po Tacnu posežemo 
po novih lovorikah. In kaj bo po letu 2011 in svetovnem prvenstvu v Bratislavi? 
Olimpijske igre v Londonu. Nova velika priložnsat za vse zgoraj naštete. Ali sem 
vas torej prepričal, zakaj sem se odločil, da ne dam vprašaja?

Revijo Kajak & kanu izdaja 
Kajakaška zveza Slovenije, 
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel: 01 431 51 55 
01 239 66 10 
01 239 66 11 
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e–pošta: kajak.zveza@siol.net 
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Korelc (pomočnica urednika) 
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Zdaj tudi uradno najboljši!
Lansko leto je - kljub temu, da je veljal za enega največjih favoritov - na olimpijskih 
igrah v Pekingu doživel največje razočaranje v svoji karieri, nato pa v prvih čustvenih 
izjavah potem, ko je prilezel iz čolna, razglasil, da se vanj ne bo več usedel. A vse to 
je letošnjega 13. septembra postalo daljna preteklost, saj je najboljši slovenski kajakaš 
zadnjih let Peter Kauzer z neverjetno vožnjo, ki je vzela dih praktično vsem, ki so ga 
gledali, z več kot dvesekundno prednostjo pred najbližjim zasledovalcem osvojil težko 
pričakovani, a povsem zasluženi naslov svetovnega prvaka.

Zdi se mi, da šele zdaj prihaja vse 
za mano. Šele zdaj se počasi 
zavedam, da sem osvojil nekaj 

neverjetnega. Tolikokrat sem bil že blizu 
tega uspeha in povsem pripravljen nanj, 
pa se je vselej nekaj zalomilo in tako 
želeni uspeh se mi je izmuznil,« je skoraj 
mesec dni po zgodovinskem dosežku 
priznal novopečeni svetovni prvak, ki je 
moral nadoknaditi kar nekaj spanca. V 
prvih dneh po povratku v domovino je 
bil namreč zelo zaželen tako v številnih 
medijih kot med navijači, zato časa za 
počitek ni bilo veliko. Pojavljanje v odda-
jah, na prireditvah in v tiskanih medijih je 
prineslo tudi nekoliko večjo prepoznav-

nost športa pri nas, upa Peter, a hkrati 
dodaja: »Kajak je v naši državi premalo 
cenjen šport. Še posebno, če pogledamo, 
koliko truda je vanj vloženega in kakšne 
rezultate dosegamo.« 
Zlato, ki si ga je priveslal na prizorišču, 
kjer so leta 1992 potekale olimpijske 
igre, je za 26-letnega Hrastničana doslej 
največji uspeh, čeprav se njegove vitrine 
že šibijo pod težo odličij in priznanj, ki jih 
je dosegel v karieri. Naslov svetovnega 
prvaka ima še večjo vrednost, če omeni-
mo, da je s tem dosežkom postal sploh 
prvi Slovenec, ki mu je v kajakaški kon-
kurenci med slalomisti uspelo osvojiti naj-
višjo stopničko na svetovnih prvenstvih. 

Peter, ki je nase opozarjal že v mladinski 
konkurenci, si življenja brez kajaka sploh 
ne more predstavljati, saj mu je podredil 
skoraj celo življenje, član hrastniškega 
kluba pa je vse od leta 1990. Njegova 
ljubezen do športa je pravzaprav razu-
mljiva, saj je odraščal v družini, kjer je 
šport stalnica, uspešen kajakaš pa je bil 
tudi njegov oče. Peter starejši, ki je tudi 
Petrov osebni trener, je bil vse do letošnje-
ga prvenstva družinski zmagovalec, kar 
se tiče uvrstitev na svetovnih prvenstvih, 
saj je držal peto mesto, ki ga Peter pred 
letošnjo sezono nikakor ni uspel izboljša-
ti. Čeprav je Pero, kot ga mnogi kličejo, 
že več sezon v samem svetovnem vrhu, 

Piše: Nina Jelenc

Kajak je v Sloveniji  premalo cenjen šport, se zaveda Peter Kauzer. Foto: Urban Jarc 
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pa so bila zanj svetovna prvenstva kot 
zakleta. Edino kolajno je namreč skupaj z 
Andrejem Nolimalom in Dejanom Kraljem 
osvojil na ekipni tekmi svetovnega prven-
stva leta 2005 v Sydneyju. 
Leto 2005 je bilo na nek način prelo-
mno, saj je zgovorni Hrastničan takrat na 
evropskem prvenstvu v Tacnu osvojil prvi 
članski kolajni z evropskih prvenstev in 
tako napovedal hudo konkurenco najbolj-
šim svetovnim kajakašem. Uspeh je pono-
vil tudi dve leti kasneje na Slovaškem, 
nato pa so prišli nekoliko temnejši trenutki, 
saj se mu s prvenstev – tudi zaradi obilice 
smole – ni več uspelo vrniti s kolajno. 
Celotno sezono 2008 je podredil olim-
pijskim igram, od katerih je pričakoval 
izjemno veliko. Nenazadnje je  bil celo 
sezono med najboljšimi, tudi kvalifikacije 
je opravil več kot z odliko, a v polfinalu 
zaradi dosojenih kazenskih sekund ostal 
brez finalnega nastopa, kar je bilo poleg 
izpada dvakratnega olimpijskega prvaka 
v kanuju Tonyja Estangueta največje pre-
senečenje slalomskih polfinal. »Olimpijske 
igre so bile moje največje razočaranje 
v življenju,« priznava Peter, a v isti sapi 
pravi: »Pač je šla lepa priložnost mimo, 
ki pa je ne nameravam spustiti iz rok leta 
2012 v Londonu, kjer si želim osvojiti vrh 
Olimpa.« 
Niz nekoliko skromnejših rezultatov je 
pripeljal številne, ki so spremljali Petrove 
nastope, do skrbi, da zaradi psihe ne 
bo uspel dosegati rezultatov, kakršnih je 
sposoben. Kauzer namreč velja za najhi-
trejšega in tehnično popolnega kajakaša, 
ki pa so mu kazenske sekunde nemalo-
krat izpred nosa speljale odličje. Na to 
je opozoril tudi Benjamin Boukpeti, ki je 
z bronom Togu priboril prvo olimpijsko 

kolajno sploh: »Ko pogledam Petrove 
nastope v zadnjih letih, lahko rečem, da 
je nedvomno najhitrejši kajakaš na svetu, 
a na tekmah, kjer je prisoten velik psiho-
loški pritisk, ne pokaže svoje najboljše 
forme.« 
Ko je letos Peter zablestel na prvi tekmi 
svetovnega pokala v francoskem Pauju in 
za seboj pustil domače francoske favorite, 
med njimi tudi dvakratnega olimpijskega 
medalista Fabiena Lefevra, je skeptikom 
znova povrnil upanje. Način dela in pri-
stop k tekmam sta, kot pravi sam, ostala 
nespremenjena, vendar pa je bilo mogo-
če opaziti, da je nekaj vendarle drugače. 
»Lanski poraz na olimpijskih igrah me je 
precej predramil,« je priznal in dodal, 
da je v vožnjah užival še bolj kot prej-
šnja leta. Brez konkurence je bil tudi na 
tekmi svetovnega pokala v Nemčiji, kar 
mu je prineslo lepo izhodišče za zmago 
v skupnem seštevku svetovnega pokala. 
Z nastopom v Kanadi je osvojil skupno 
zmago v tem tekmovanju, podobno kot 
pri naslovu svetovnega prvaka, pa je tudi 
ta lovorika prva, ki jo je uspel osvojiti kate-
ri izmed slovenskih slalomistov. »Dala mi 
je še več motivacije, da izpeljem že tako 
vrhunsko sezono do konca in pokažem 
tudi na glavni tekmi sezone, kar bi morda 
lahko že prejšnja leta,« je skupno zmago 
pokomentiral Peter, ki si je šele ob koncu 
oktobra uspel privoščiti oddih od naporne 
sezone. Nepozabne vožnje na tekmah 
svetovnega pokala in zmaga na general-
ki za svetovno prvenstvo v Tacnu so veliko 
obetale od nastopa v Španiji. Na progi 
v Seu d'Urgellu je Kauzer osvojil sploh 
svojo prvo zmago na tekmah svetovnega 
pokala, zato strahu pred pričetkom prven-
stva ni smelo biti.

Če so v Pekingu tekle solze žalosti, pa so 
bile drugo septembrsko nedeljo v Španiji 
v ospredju povsem drugačne solze. »To 
so bile solze sreče in veselja, saj mi je 
končno uspelo osvojiti to, o čemer sem 
sanjal že od malega,« je povedal Peter, 
ki je takoj, ko je prišel na kopno, padel 
v objem očetu, oči pa so se orosile tudi 
številnim drugim članom in spremljeval-
cem slovenske ekipe ter seveda najzve-
stejšim hrastniškim navijačem, ki so bili 
tokrat okrepljeni tudi z zavidanja vredno 
primorsko skupino ljubiteljev tega športa. 
In prav navijači predstavljajo pomemben 
del Petrove športne poti, na katere nikoli 
ne pozabi ter se jim ob vsaki priložnosti 
zahvali za podporo. »Navijači so le še 
pika na i, dajejo mi dodatno moč in željo 
po uspehu,« poudarja Peter, ki ga je v 
Španiji spodbujalo več kot 50 hrastniških 
navijačev, na čelu z županom Miranom 
Jeričem. 
Prihodnje leto bo na tribunah gotovo še 
več glasnih navijačev, saj bo največji 
kajakaški dogodek potekal v Ljubljani 
na reki Savi, kjer vsi slovenski tekmovalci 
vselej odlično nastopajo, zato veliki ape-
titi niso odveč. »Težko bo braniti naslov, 
vendar pa je cilj ubranitev naslova sve-
tovnega prvaka. Sem namreč tip človeka, 
ki težko dopusti drugim, da mu, ko enkrat 
pride na vrh, to odvzamejo,« visoke, a 
povsem realne cilje za prihodnjo sezono 
napoveduje Kapsl, ki na tekmah v Tacnu 
najraje vesla ob glasbi Tine Turner, ko ta 
prepeva Simply the Best.

Svoje športne poti si Peter Kauzer mlajši ne predstavlja brez svojega očeta, trenerja in 
soimenjaka, Petra Kauzerja starejšega. Foto: Nina Jelenc

Po osvojitvi tako težko pričakovane zlate 
kolajne na svetovnem prvenstvu. Foto: Nina 
Jelenc
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Piše: Sonja Korelc

V zadnjih letih je kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko ena izmed najbolj 
konstantnih tekmovalk. Zdi se, da ima Koprčanka jasno začrtano vizijo, kar se njene 
športne poti tiče, saj že ves čas deluje in trenira po lastnih prepričanjih. Očitno gre za 
preverjen sistem, ki deluje, saj je iz leta v leto napreduje, svojo kakovost pa dokazuje 
tudi z vsakoletno bero kolajn. Lani je na OI v Pekingu osvojila 6. mesto, letos se lahko 
pohvali z zlato kolajno s sredozemskih iger ter bronom z EP.

Brez Stjepana se Špeli ne bi 
dalo več vztrajati

S sezono ste nedvomno zadovoljni, saj ste nanizali kar 
nekaj uspehov?
»Sezona je bila zame načeloma dobra. Načeloma zato, 

ker sem nihala v svojih predstavah; tako sem, recimo, v polfinalu 
veslala dobro, pa nato v finalu slabo ali pa obratno. No, na 
Mediteranskih igrah se je oboje poklopilo.«
Vsako leto tempirate formo tako, da ste najbolje pripravljeni 
za SP, kar pomeni, da na ta račun žrtvujete EP, ki je le mesec 
dni prej na tekmovalnem urniku...
»Ja, vsako leto je moj glavni cilj svetovno prvenstvo in formo 
stopnjujem do takrat. Ker je svetovno prvenstvo le mesec dni po 
evropskem, je težko dvakrat v tako kratkem času doseči optimum 
pripravljenosti. Sama vsako sezono začnem dobro veslati šele 
februarja, tekme svetovnega pokala so zame testne in mi pove-

do, kaj moram še popraviti, pa tudi kje se nahaja konkurenca. 
Potem imam dovolj časa, da vse potrebno popravim in se pri-
pravim za svetovno prvenstvo. Podobno je s skupnim seštevkom 
svetovnega pokala – če bi želela zmagati, bi morala nastopiti 
na vseh tekmah, ki pa so na sporedu že maja. Polega tega se je 
v praksi izkazalo, da tisti, ki dobro nastopajo na tekmah svetov-
nega pokala in na evropskem prvenstvu, potem na svetovnem 
slabo tekmujejo.«
Zadnji leti ste ‘prezimili’ v Avstraliji na pripravah, za naslednjo 
sezono pa se govori, da imate nekoliko drugačne načrte...
»Tokrat na priprave odhajam v JAR, natančneje v Port Edward, 
skupaj s Stjepanom (Janić, prav tako kajakaš na mirnih vodah in 
Špelin fant, op. a.) in Teo Kralj. Prizorišča sicer ne poznam, vem 
pa, da je tam podobno kot na Zlati obali. Tam bomo sodelovali 

Špela Ponomarenko bo letos prezimila kar doma, na priprave pa se odpravlja v JAR. Foto: arhiv KZS 



7

skupaj z mojo dobro prijateljico Bridgitte 
Hartley, ki tam veliko trenira in nas je 
tja tudi povabila. Avstralija je enostavno 
predaleč, potem je tu časovna razlika 
ob prihodu in vrnitvi... enostavno lažje 
je. Na začetku sezone mi vsa potovanja 
niso odveč, nato proti koncu sezone, pa 
sem že vsega naveličana. Prav zato sem 
vesela, da prihodnjo sezono ne bo treba 
čež Lužo, saj so vse tekme v Evropi.«
Torej boste letos zimo preživeli lepo 
doma?
»Sedaj smo se odločili, da bomo čez 
zimo doma in bomo veslali samo ob 
lepem vremenu. To je za nas pomembna 

odločitev, saj smo tako lahko naročili dru-
gačen tip čolnov, ki so veliko bolj stabilni. 
Naši sedajni so načeloma zelo nestabilni 
in če človek ne vesla vsak dan, hitro izgu-
bi občutek.«
Že vseskozi trenirate sami oziroma ob 
pomoči fanta Stjepana, sicer hrvaškega 
kajakaša. Verjetno bi vam prav prišel 
nekdo, ki bi vam pomagal na treningih 
in tekmah, recimo pravi trener?
»Tudi Stjepan je brez trenerja, zato si 
pomagava, kolikor si pač lahko. Ampak 
ne more se vseskozi posvečati meni, me 
snemati, gledati, analizirati. In obratno, 
sama ne morem vsega tega početi zanj. 

Oba sva za vse sama, zato je dobrodo-
šlo, da si lahko pomagava, skupaj sesta-
vljava program treningov... Če ne bi bilo 
Stjepana, je vprašanje, če bi se mi vse 
skupaj sploh še dalo. Kar se tiče trenerja, 
pa je tu več stvari, ki mi ‘hodijo narobe’. 
Ker sem že toliko časa sama, sploh ne 
vem, kdo bi lahko bil moj trener, da bi mu 
sploh zaupala oziroma se mu stoodstotno 
predala. Zadeva tudi finančno ne bi šla 
skozi...«
Kaj pa zvezni mirnovodaški trener Ingolf 
Beutel, ste z njim že kaj sodelovali?
»Njegov sistem dela je povsem drugačen 
od mojega, zato ne bi trenirala po njego-
vem principu. Zagotovo pa ni rešitev, da 
sem brez trenerja, tega se zavedam. Kot 
rečeno, sem sedaj sama za vse, zato bi 
mi že logistična podpora pomenila ogro-
mno. Na tekmovanjih opazujem druge 
ekipe, ki imajo okoli sebe po 20 ljudi, ki 
skačejo okoli tekmovalcev in skrbijo za 
vse. Sama pa se na prizoriščih, namesto, 
da bi se osredotočala na tekmo in svoj 
nastop, ubadam z nepomembnimi malen-
kostmi.«
Kakšne so vaše ambicije za naslednjo 
sezono; kako ste si zastavili tekmovalni 
načrt?
»Letos bom verjetno nastopila na dveh 
tekmah svetovnega pokala. Prva bo v 
Franciji, na prizorišču, kjer bodo leta 
2011 potekale kvalifikacije za olimpij-
ske igre v Londonu. Kot običajno bo 
vrhunec sezone in glavni cilj svetovno 
prvenstvo. V disciplini 200 metrov si 
želim izboljšati dosedanjo najboljšo uvr-
stitev, torej 2. mesto, pri čemer moram 
povedati, da je to tako nepredvidljiva 
disciplina, da kaj hitro lahko izpadeš že 
v polfinalu.«
Omenili ste 200-metrsko disciplino, ki 
vam je nekako bolj pisana na kožo, pa 
do sedaj ni bila olimpijska disciplina. 
Sedaj naj bi jo uvrstili na program OI, 
medtem pa ste vi pridno trenirali na 
500-metrski razdalji in na OI v Pekingu 
osvojili odlično 6. mesto...
»Podatek, da naj bi sedaj na olimpijadi 
lahko nastopali tudi na 200 metrov, me 
je kar malo zmedel. Smešno je, ker sem 
se pet let matrala, da bi bila čim boljša na 
500 metrov, sedaj pa... Na 200-metrski 
razdalji je tekma izjemno nepredvidljiva, 
razlike pa tako majhne, da si je že težko 
predstavljati. Na evropskem prvenstvu 
sem za drugim mestom zaostala za dve 
tisočinki, do zmage pa mi je zmanjkalo 
sedem stotink! Zato še enkrat opozarjam, 
da gre za zelo rizično disciplino, en zave-
sljaj lahko odloča o vsem, če piha veter in 
se premikajo štartni bloki... 

Koprčanka je letos na Sredozemskih igrah zmagala. Foto: arhiv KZS

Špeli pri treningih in na tekmah pomaga fant Stjepan Janić. Foto: arhiv KZS 
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Piše: Nina Jelenc

Kakšen je vaš splošni vtis o generalki za 
SP v Tacnu?
»Bila je odličen test za organizatorje in 
vse prostovoljce, ki bodo v prihajajočih 
devetih mesecih pripravljali svetovno prven-
stvo. Slovenija ima sicer že dolgo tradicijo 
prirejanja tekmovanj v Tacnu, vendar pa 
organizacijski odbor stremi k izboljšavam 
organizacije praktično v vseh podrobno-
stih. Atmosfera na tribunah je bila že zdaj 
impresivna, zato mislim, da bo naslednje 
leto to res priljubljen dogodek. Že letos so 
organizatorji iskali načine, kako bodo pred-
stavljali prvenstvo, zato je to močan signal 
volje in želje gostiti svetovno prvenstvo.«
Katere so pozitivne stvari, ki ste jih opa-
zili?
»Kot prvo je organizacijski odbor že zavze-
to delal na velikem načrtu za pripravo 
prvenstva leta 2010 in testni dogodek je 
služil kot priložnost za oceno tega plana. 
Pomembno se mi zdi tudi, da je vodostaj 
reke v tem delu poletja dober in da lahko 
gosti tako velik dogodek. Nadzorovanje 
vodostaja je bilo res zelo uspešno. Na 
koncu pa se mi zdita dobra tudi dostop in 
okolica prizorišča, saj omogočata dober 
pretok tako za obiskovalce kot tekmovalce 
in akreditirano osebje.«
Katere stvari pa je treba za svetovno 
prvenstvo spremeniti?
»Prostor tekmovalne pisarne mora biti na 
bolj mirni lokaciji, nižje ob desnem bregu 
proge. Glede tega smo se med generalko 
za svetovno prvenstvo že dogovorili z orga-
nizacijskim odborom. Manjkala pa je tudi 
boljša povezanost z levim bregom, vendar 
pa so mi zagotovili, da načrtujejo montažni 
most, ki bo povezoval oba bregova.«
Sodniki so eden najpomembnejših fak-
torjev pri slalomskih tekmah. Koliko po 
vašem mnenju delo vpliva na celotno 
podobo prvenstva?
»To je pomemben del tekmovanja s časov-
nim in točkovnim sistemom. Merjenje časa 
in točkovanje sta tehnologiji, kjer napaka 
lahko pripelje do ponovitve ali pa varo-
valni sistem odigra svojo vlogo in nihče 

ne opazi težav. Ko pa odpovejo sodniki, 
lahko to uniči vsa prizadevanja organiza-
torjev, da bi priredili odličen dogodek. To 
neposredno vpliva na podobo prvenstva 
za občinstvo na tekmi, televizijske gledalce 
in v prvi vrsti za tekmovalce.« 
Na svetovnem prvenstvu bodo še vedno 
lahko nastopali le trije tekmovalci v kate-
goriji iz posamične države. Razmišljate, 
da bi podobno kot v svetovnem pokalu 
tudi tu uvedli kvote, ki bi uspešnejšim 
državam omogočala nastope z več tek-
movalci?
»Takšnih načrtov za bližnjo prihodnost 
nimamo, saj je format svetovnega prven-
stva že dovolj velik, še posebej za tele-
vizijske prenose. Če bi povečali število 
tekmovalcev iz najboljših držav, bi morali 
zmanjšati univerzalni parameter s tem, da 
bi omejili število tekmovalcev iz kajakaško 
manj razvitih držav. Sodelovanje na svetov-
nem prvenstvu potrebuje proces selekcije 
in tekmovalci morajo razumeti, da vsi ne 
morejo nastopati na svetovnem prvenstvu, 

pa čeprav so boljši od tistih iz manj razvitih 
držav.«
Sistem tekmovanj za svetovni pokal je 
bil dolgo nespremenjen. Tekem je bilo 
celo manj kot na začetku. Počasi se to 
spet spreminja. Planirate še kakšne spre-
membe, da bi slalom naredili zanimivejši 
tako za tekmovalce in gledalce, pa tudi 
medije?
»Lahko potrdim, da bomo leta 2011 število 
tekem v svetovnem pokalu povečali s treh 
na pet. Pravzaprav smo v sezoni 2009 že 
spremenili format slalomskih tekmovanj z 
napredovanjem iz kvalifikacij ter sistemom 
polfinal in final. Glede prisotnosti v medijih 
pa se mi zdi, da v njih ni več prostora, saj 
so jih zasedli marketinško močnejši športi. 
Novinarji imajo sicer radi ta šport in nje-
gove prvake, ko se z njimi ukvarjajo. Se 
pa strinjam, da bi morali bolje predstavljati 
našo tekmovalno sezono, zvezde in skrbeti 
tudi za globalno predstavitev.«
Lani smo lahko prvič spremljali ženske 
v kanuju, vendar pa velikega navala ni 
bilo. Menite, da ima ta disciplina sploh 
prihodnost?
»Rad bi poudaril, da je bila to šele prva 
sezona, saj je šlo za predstavitev te kate-
gorije. Tudi potrditev na ICF-u je prišla 
zelo pozno, šele marca. Organiziranega 
treninga pred svetovnim prvenstvom se je 
udeležilo 23 tekmovalk iz 14 držav, čeprav 
projekt ni bil financiran s strani ICF-a, le tre-
nerji so bili delno plačani. Na predstavitveni 
tekmi v okviru svetovnega prvenstva v Seu 
d'Urgellu je tekmovalo 20 kanuistk iz 11 
držav in štirih kontinentov. Za primerjavo: v 
kategoriji dvojcev so nastopali predstavniki 
17 držav s štirih kontinentov. Za resnejše 
ocene je še prezgodaj, vendar pa se mi 
zdi, da začetek ni bil slab. Upam, da bomo 
končno odločitev sprejeli decembra in kot 
uradno disciplino kanuistke vključili že v 
svetovno člansko in mladinsko prvenstvo 
leta 2010. To bi nedvomno hitreje utrdilo 
disciplino, saj bi nacionalne zveze videle 
prizadevanja ICF za boljšo enakopravnost 
spolov v našem športu.«

Avgustovsko generalko za svetovno prvenstvo v Tacnu prihodnje leto si je z velikim zani-
manjem ogledal tudi predsednik slalomskega komiteja pri Mednarodni kajakaški zvezi 
(ICF) Jean-Michel Prono. Francoz je v Ljubljani preverjal, kako so k pripravam pristopili 
organizatorji, hkrati pa je bil pozoren na morebitne pomanjkljivosti. Z njim smo se pogov-
arjali o morebitnih spremembah v prihajajočih sezonah in o vtisih s tacenske tekme. 

Atmosfera v Tacnu je odlična

Jean-Michel Prono. Foto: Nina Jelenc 
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Piše: Borut Perko

V prejšnji številki revije Kajak&kanu 
smo predstavili celostno podobo 
svetovnega prvenstva, to pot pa 

sem se z Ivom Tomcem pogovarjal o 
tem, kako tečejo priprave na velik in 
organizacijsko zahteven športni dogo-
dek, prihodnje leto septembra v Ljubljani. 
Aktivnosti Organizacijskega odbora, na 
čelu katerega je Bojan Žmavc, generalni 
sekretar pa prav Ivo, so že v polnem 
teku, kar je seveda tudi prav, saj je do 
prvenstva le še okroglih deset mesecev.
Katera so osnovna izhodišča svetovne-
ga prvenstva v Ljubljani? Se strinjaš, da 
ga od zdaj dalje imenujeva preprosto 
Sloka?
»Da, strinjam se. Tematika prvenstva je 
poleg tekmovalnega dela vezana tudi 
na zgodovino mesta Ljubljane, slovensko 
kajakaško tradicijo in ekološko osvešča-
nje ljudi. Vse to naj bi izžareval projekt in 
tekmovanje najboljših svetovnih krotilcev 
brzic.«

Objekt, proga, tribune, skratka prizori-
šče v Tacnu je staro skoraj 30 let, kar 
nedvomno ni najboljše izhodišče za 
organizacijo tako velikega in zahtev-
nega športnega dogodka. Se strinjaš?
»Absolutno. Na Kajakaški zvezi 
Slovenije smo se zavzeto in strokovno 
spoprijeli z organizacijo tega pomemb-
nega dogodka kljub temu, da trenutni 
časi za tako početje niso najboljši. 
Podoba tekmovališča in celotnega pri-
zorišča v Tacnu ima še vedno takšno 
podobo, ki smo jo ustvarili v času orga-
nizacije Svetovnega prvenstva 1991. 
Zavedamo se, da lahko iz obstoječega 
prizorišča le z veliko idejne ustvarjal-
nosti in razumne skromnosti ustvarimo 
dobre pogoje tako za tekmovalce, spre-
mljevalce in gledalce. Bogata zakla-
dnica organizacijskih izkušenj je lahko 
dobro leto pred gostovanjem slalom-
skih mojstrov brzic temelj za optimizem 
Organizacijskega odbora, saj o uspe-
šni tehnični izvedbi bržkone ne dvomi 
nihče več. Pri pripravi osnutka organiza-
cijsko strateškega projekta smo posvetili 
posebno pozornost tistim ključnim zade-
vam, ki jih je potrebno rešiti na osnovi 
najširših dogovorov.«
Prva je bila predstavljena celostna 
podoba.
»V okviru Organizacijskega odbora 
Svetovnega prvenstva 2010 v Ljubljani, 
ki ga na kratko imenujemo Sloka 2010 
smo se dogovorili, da projekt sestavimo v 
celoto iz različnih pomembnih delov kot 
so: tekmovalni del, promocija, sodelova-
nje z javnostmi, sodelovanje z mestom 
in lokalno skupnostjo, sodelovanje z 

gospodarstvom, itd. Ena prvih nalog, 
ki smo si jo zadali, je bila priprava 
celostne podobe prvenstva. Prav tu smo 
se drugače kot v drugih primerih pri 
organizaciji velikih prireditev odločili, 
da delo v najširšem smislu opravijo stro-
kovnjaki. Seveda bomo s takim načinom 
nadaljevali tudi pri izvajanju promocij-
skih aktivnosti posameznih sponzorskih 
projektov. Osnovna izhodišča in nekaj 
dokončno izdelanih elementov celostne 
podobe Svetovnega prvenstva 2010 
z obrazložitvijo, si lahko pogledate na 
straneh priložnostne mape, ki jo bomo 
uporabljali za komunikacijo z javnostmi. 
Izredno pomembno se nam zdi, da o 
podrobnostih celotnega projekta najprej 
dobro seznanimo interno kajakaško jav-
nost.«
Kako boste prvenstvo predstavljali 
domači kajakaški javnosti, kako tuji in 
kako bodo o pripravah na Sloko infor-
mirani mediji?
»V okviru predstavitev za interno kajaka-
ško javnost, ki jih bomo imeli vseskozi do 
začetka prvenstva, bomo promocijsko 
predstavili izbrani prodajni produkt.
Mednarodni kajakaški zvezi ICF in 
predstavnikom nacionalnih zvez bomo 
podrobno predstavitev pripravili v Švici 
v okviru letne projektne delavnice.
Seveda pa bi slovensko javnost težko 
seznanili o poteku priprav brez dobro 
organiziranih novinarskih konferenc. 
Posebno (prvo) smo imeli v mesecu 
juliju, kasneje pa smo ob drugih priložno-
stih novinarje redno obveščali o poteku 
priprav.«
Ali so predvidene še kakšne druge 

Ljubljana, natančneje tacenske brzice na Savi, bodo prihodnje leto od 8. do 12. septem-
bra gostile najboljše kajakaše in kanuiste sveta - slalomiste. Sloveniji je Mednarodna 
kajakaška zveza (ICF) organizacijo tako pomembnega športnega dogodka zaupala že 
leta 2003.

Ivo Tomc: Sloka bo prvovrsten 
športni in družabni dogodek!

Distributer:
www.rodeoteam.si



11

oblike predstavljanja prvenstva? Kaj 
pa sodelovanje z raznimi turističnimi 
organizacijami, centri...? 
»Še v letošnjem letu, bomo organizirali 
srečanja s poslovnimi predstavniki, ki se 

ukvarjajo s kajakaško dejavnostjo. Tu 
gre predvsem za področja Posočja in 
Dolenjske. Dogovarjamo se, da bodo v 
naslednji turistični sezoni v svojih centrih 
obširno promovirali Svetovno prvenstvo. 

Projekt bomo predstavili tudi izbranim 
diplomatskim predstavništvom.«
Kako pa bo potekalo sodelovanje z 
mestno občino Ljubljana?
»Mesto Ljubljana bo imelo v naslednjem 
letu kar nekaj pomembnih prireditev 
kot so, Svetovna prestolnica knjige in 
druge, največja bo pa Svetovno prven-
stvo v kajak kanu slalomu Sloka 2010. 
Na srečanju z županom Zoranom 
Jankovićem smo naenkrat v celoti pred-
stavili vsebino projekta in se dogovorili 
za način sodelovanja s pristojnimi služ-
bami. Rezultati dobrega sodelovanja 
so že tu.«
Konkretno?
»S priznanim španskim umetnikom smo 
se dogovorili, da postavi 15 ekspona-
tov – umetniških izdelkov izdelanih iz 
kajakaških čolnov, na ulice v centru 
mesta Ljubljane. Dva meseca trajajoča 
razstava bo odlična navezava na aktiv-
nosti v zvezi s svetovnim prvenstvom. Z 
manjšimi zloženkami bomo seznanjali 
obiskovalce o namenu razstave. V zlo-
ženki bo  možnost promocijske predsta-
vite. Razdelili jih bomo v pomembnejše 
poslovne in gostinske lokale.«
Kaj pa sodelovanje z Zavodom za 
turizem Ljubljana?
»Zavod za turizem Ljubljana je osrednja 
institucija, ki skrbi za promocijske aktiv-
nosti na področju turizma v Ljubljani. 
Dogovorili smo se, da za promoci-

Kdo je Ivo Tomc?

Generalni sekretar Organizacij-skega odbora Svetovnega prvenstva v kajak 
kanu slalomu v Ljubljani – SLOKA 2010. Ivo Tomc je tudi zunanji strokovni 
sodelavec Olimpijskega komiteja Slovenije
Zaključil je študij na Fakulteti za šport in nato 20 let delal kot organizator 
športne rekreacije v Pošti Slovenije. Vsa leta je aktivno sodeloval pri usposa-
bljanju kadrov na področju športne rekreacije. Ob ustanovitvi družbe Telekom 
Slovenije se je zaposlil v marketingu, kjer je aktivno sodeloval v najožji sku-
pini pri uvajanju nove celostne podobe Telekoma Slovenije, ter blagovnih in 
korporativnih znamk njegovih hčerinskih družb (SiOL, GVO, Teledat, Skupina 
Telekom Slovenije). Bil je nosilec projektov na področju donatorstev in spon-
zorstev in je vnet zagovornik strokovnega pristopa pri obravnavanju sponzor-
skih projektov tako pri sponzorjih kot pri sponzorirancih. Aktivno je sodeloval 
pri razvijanju in uveljavljanju brezplačne telefonske številke za pomoč ljudem 
v stiski 080 XXXX.
Širši kajakaški javnosti Ivo morda ni tako znan, kot tistim, ki s(m)o tako ali dru-
gače kontaktirali z ljudmi iz vrst pokroviteljev KZS. Tomc je bil zaposlen v mar-
ketingu Telekoma Slovenije, našem dolgoletnem glavnem pokrovitelju.  Tako je 
Tomc preko sodelovanja s KZS vzpostavil dolgoleten in pokroviteljsko ploden 
odnos, ki je s časoma prerasel tudi v osebno sodelovanje. Prav gotovo je kaja-
ku predan z dušo in srcem, kar je poleg njegovih strokovnih in organizacijskih 
sposobnosti odločalo o tem, da je prevzel funkcijo generalnega sekretarja.

Sekretar organizacijskega odbora Ivo Tomc 
se je zavzeto spoprijel s pripravo svetovne-
ga prvenstva, ki ga bo prihodnje leto gostila 
Ljubljana. Foto: Borut Perko
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jo lahko izkoristimo poslovne prostore 
Turistično informacijskih centrov, omogo-
čili pa nam bodo tudi brezplačni najem 
ostalih mestnih oglaševalskih površin. 
Produkcijo bomo morali plačati.«
S kom še sodelujete?
»Ključni nosilec ljubljanskega športa, ki 
skrbi tudi za financiranje športa dejav-
nosti je Oddelek za šport pri Mestni 
občini Ljubljana. Pogovarjamo se, da 

bo Oddelek za šport vsebinsko skr-
bel za promocijo med športno javno-
stjo v Ljubljani in predvsem nagovarjal 
Ljubljančane, da se kot gledalci udele-
žijo prireditve.«
Sliši se, da se dogovarjate tudi o 
sodelovanju z Ljubljanskim potniškim 
prometom okoli prevažanja tako ude-
ležencev prvenstva, kot gledalcev.«
»Res je. Predstavniki Ljubljanskega potni-

škega prometa bodo s svojimi novimi 
avtobusi vozili udeležence svetovne-
ga prvenstva na prizorišče otvoritvene 
slovesnosti in nazaj ter gledalce iz 
parkirnega prostora v Tacen in nazaj. 
Trenutno se dogovarjamo, da bi enega 
ali dva velika mestna avtobusa poslikali 
s podobo Sloka 2010. Prav tako bomo 
imeli v  glasilu Mestne občine Ljubljana 
– Ljubljana, ki ga dobi vsako gospo-

Mediji o nas
...do potankosti oblikovana celo-
stna podoba, ki se je ne bi sra-
movala niti največja tekmovanja 
v medijsko bolj odmevnih športih, 
marketinški načrt in priprava prvih 
promocijskih gradiv pričajo o izje-
mni zagnanosti...
(sportal, 28. julij 2009)

...ob vrhunskih slovenskih uvrstitvah 
so si roke meli tudi organizatorji 
naslednjega SP, ki bo prihodnje 
leto v Tacnu. Boljše popotnice si 
projekt Sloka 2010, kot je uradni 
naziv SP v Sloveniji, ne bi mogel 
želeti, saj je tudi izredno profe-
sionalna predstavitev slovenskih 
organizatorjev v soboto naletela 
na izjemen odmev...
(delo, 14. september 2009, 
prispevek na prvi strani pod 
sliko svetovnega prvaka 
Petra kauzerja)

...pa res se mi zdi, da so se sedaj 
prav lotili zadeve. Organizacijski 
odbor za svetovno prvenstvo se 
zaveda, kako predstaviti svetovno 
prvenstvo in naš šport, na koncu 
koncev smo jim dali pa tudi mi 
dobro podlago z mojo zlato kolaj-
no in bronastim odličjem Luke 
Božiča in Saša Taljata...
(tv slo 2, ljubljana, 16. 
september 2009; intervju s 
Petrom kauzerjem) Kot se spodobi, je Ivo Tomc o projektu Sloka 2010 seznanil tudi prisotne v Tacnu - zanje je 

pripravil kratko predstavitev po generalki za SP. Foto: arhiv KZS
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dinjstvo in je zelo primerno za obvestilna in druga sporočila, 
objavljena dva daljša prispevka. V okviru le-teh bomo lahko 
objavili tudi kakšno manjše promocijsko sporočilo.«
Kaj pa sodelovanje z glasili občin Nova Gorica, Hrastnik, 
Trbovlje...?
»Naštete občine so izredno vključene v kajakaško dejavnost 
saj prav od tam prihaja nekaj naših najboljših tekmovalcev. 
Vsi prispevki, ki so vezani na kajakaštvo so izjemno opazni 
in bralcem zanimivi.«
Sodelovanje s potencialnimi sponzorji bo prav tako zelo 
pomembno? 
»V času svetovnega prvenstva bomo izkoristili vse možnosti 
ki jih imamo, da se bodo posamezni sponzorji dobro promo-
cijsko predstavili. Izkoristili bomo svoje znanje in izkušnje in 
izkušnje naših partnerskih agencij, da bo način oglaševanja 
kar se da učinkovit. Na prizorišču bomo postavili manjšo 
ekskluzivno trgovinico. V njej bomo prodajali promocijske 
materiale Svetovnega prvenstva, piranskih solin in Slovenske 
turistične organizacije.
V času med odmori na tekmovanju naj bi na prizorišču pote-
kale razne animacijske predstavitve. 
»Tekmovalni sistem svetovnega prvenstva je pripravljen tako, 
da je med dopoldanskim in popoldanskim delom manjša 
pavza, prav tako pa med posameznimi kategorijami. Za pove-
zovanje celotnega dogodka iščemo dobrega slovenskega 
povezovalca, ki bo z dvema vrhunskima povezovalcema iz 
Amerike (redno sodelujeta na tekmovanju v okviru Olimpijskih 
iger) ustvaril pravo pozitivno navijaško vzdušje. V dogodek 
bomo vključili tudi priznanega DJ, ki bo z izbrano glasbo še 
popestril dobro vzdušje.«
Brez prostovoljcev, za katere se zlasti ogrevaš ti, očitno ne 
bo šlo?
»Za dobro pripravo svetovnega prvenstva bomo potrebovali 
približno 300 prostovoljcev. Nagibamo se k odločitvi, da 
za prostovoljce izberemo skupine in posameznike iz starejše 
populacije – mlajše upokojence.

Posebna zgodba bodo vsekakor navijaške skupine. Prav 
gotovo bodo v Ljubljano in Tacen prišli številni domači in 
tuji navijači? 
»Kajakaške navijaške skupine so stalnica vseh velikih tekmo-
vanj. Vedno enotno oblečeni popestrijo dogodek, posebno ob 
bučnem navijanju za svoje tekmovalce. Že letos smo se lotili 
dogovarjanja z različnimi navijaškimi skupinami z namenom, 
da bodo drugo leto nastopili kot celota. Nagibamo se k temu, 
da bi bila podoba domačih navijačev usklajena s podobo, ki 
jo ima Olimpijski komite Slovenije za svoje dogodke.«
Boste lahko zagotovili televizijski prenos dogodka?
»Mednarodna kajakaška zveza ICF ima z EBU podpisano 
pogodbo o pravicah prenosov s svetovnega prvenstva. Te 
pravice je EBU podelil SLO TV 2, s katero smo se dogovorili, 
da nam brezplačno izvede produkcijo finalnih voženj in sicer 
v soboto, 11., in nedeljo, 12. septembra, 2009. Vsak od 
prenosov bo trajal dve uri in pol.«
Kaj pa druga medijska sodelovanja? 
»V času pred, med in po prvenstvu bomo vsebinsko in promo-
cijsko sodelovali z vodilnima nosilcema spletnih in mobilnih 
portalov Siol – Sportalom in Planetom 9. Izkoristili bomo vse 
možnosti, ki jih medija ponujata in skušali oglaševati pod 
posebnimi, ugodnejšimi pogoji.«
Načrtovan je tudi organiziran obisk šolarjev, tako iz 
Ljubljane, kot drugih krajev v Sloveniji, zlasti od tam, kjer je 
kajakaški šport razširjen in priljubljen...
»Leto dni pred prvenstvom bomo skupaj z izbranimi sloven-
skimi osnovnimi šolami začeli s pripravo ekološkega projekta 
na temo čiste vode. Kot smo že predstavili v predstavitvi 
celostne podobe smo izdelali zaščitno maskoto potočni rak, 
ki je simbol čiste vode. Določeno število že uporabljenih 
kajakov in kanujev, bomo razdelili med šole, predvsem v 
Ljubljani, Novi Gorici in Hrastniku, o koder izhaja največ 
mladih tekmovalcev in jih prosili, da jih poslikajo v zvezi z 
omenjeno ekološko temo. Poslikane izdelke bomo inštalacij-
sko postavili na prizorišču tekmovanja. Ocenjujemo, da bo 
naš glavni komunikator potočni rak izredno pozitivno vplival 
na sodelovanje v projektu.
Bi želel ob koncu še kaj dodati? 
»Organizacija tako velikega dogodka zahteva veliko uskla-
jevanja in uvajanja novih modernejših prijemov. Tu gre  
predvsem za zaupanje posameznim strokam in postopno 
spreminjanje ustaljenih navad. Ena od novosti pri organizaciji 
bo tudi nakup vstopnic. To je sicer velika zaveza, vendar jo 
moramo sprejeti.«
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Piše: Sonja Korelc

No, pa ne samo on, v podobnem slogu je sezono sklenil 
tudi kanuist Jošt Zakrajšek, ki je bil na EP tretji. Blondinec 
iz Trzina je bil za odtenek slabši na tekmah svetovnega 

pokala v Tasmaniji, saj je namesto šestih, osvojil ‘le’ pet kolajn, 
ob koncu pa se je, prav tako kot njegov primorski sotekmovalec, 
veselil prvega mesta v skupnem seštevku!
Čeprav sta v Tasmaniji Slovenijo zastopala zgolj dva tekmovalca, 
sta ta dva opravila  delo za štiri. Na šestih tekmah, ki so potekale 
med 24. oktobrom in 7. novembrom, sta nastopila zelo uspešno 
in suvereno. Nejc je v kategoriji K-1 na šestih tekmah dosegel tri 
prva, eno drugo in dve tretji mesti, Jošt pa je v kategoriji C-1 ob 

enem četrtem mestu petkrat stal na stopničkah, pri čemer je trikrat 
zmagal, dvakrat pa osvojil drugo mesto. Vsekakor bilanca, ki bi 
razveselila marsikaterega profesionalnega športnika!
»Letos sem veliko treniral, kar se je odražalo na moji formi skozi 
celotno sezono in vesel sem, da se bo ta pripravljenost podalj-
šala tudi v naslednjo sezono. Zame je bilo dobrodošlo, da sem s 
temi šestimi tekmami lahko podaljšal sezono,« je uvodoma dejal 
Nejc Žnidarčič, ki je bil ob koncu vseh preizkušenj že pošteno 
utrujen in se mu je že kar pošteno mudilo domov ter pojasnil, 
kako je zanj potekal tekmovalni ritem: »Po naslovu na evrop-
skem prvenstvu sem se želel dokazati še v svetovnem merilu. 

Za Nejcem Žnidarčičem je neverjetna sezona, zaznamovana pa je bila povečini ... z 
zmagami! Letos najboljši slovenski spustaš praktično namreč ni okusil grenkosti poraza, 
se pa zato lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka, številnimi uvrstitvami med tri 
najboljše na mednarodnih tekmah in pa seveda s šestimi kolajnami s šestih tekem za 
svetovni pokal. Toda to še najmanj ni vse, saj je najboljše ‘prišparal’ za konec – zmago 
v skupnem seštevku svetovnega pokala. 

Najslabša uvrstitev sezone – 
tretje mesto!

Slovenska spustaša sta si z velikim zanimanjem in navdušenjem ogledala tudi otvoritveno ceremonijo, na kateri seveda ni šlo brez zname-
nitih domorodcev. Foto: Jošt Zakrajšek
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Veliko sem se posvečal klasiki, ker mi pač manj leži od šprinta in 
mislim, da je bilo to v Avstraliji dobro vidno. Samega sebe sem 
kar malo presenetil na klasični tekmi, na zadnjem spustu pa sem 
bil tretji, kar je bila moja najslabša uvrstitev v sezoni! Pa tudi sicer 
je to neverjeten uspeh, šest tekem, šest kolajn, mislim, da se s 
takšnim izplenom do sedaj ne more pohvaliti nihče!« Nejc, sicer 
zaposlen pri Slovenski vojski, si je po naporni 'tasmanski turneji' 
vzel nekaj oddiha in se posvetil svojemu dekletu Hojki, nato pa 
ga čakajo že novi izzivi. Iz divjih vod bo presedlal na mirne. 
In tudi to je še ena izmed vzporednic, ki jih lahko vlečemo med 

Žnidarčičem in Zakrajškom; tudi slednji je namreč podlegel 
čarom mirnih vod in se bo v prihodnji sezoni zato posvetil kajaku 
na mirnih vodah. A pot do Tasmanije in velikega zmagoslavja 
se je začela povsem drugje, predvsem pa v čolnu za slalom na 
divjih vodah. Bunka je namreč resno računal, da bo zasedel 
enega od treh mest, ki so rezervirana za kanuistično reprezen-
tanco, spust pa je želel vtkati v svoj (slalomski) urnik, kadar 
bi mu reprezentančne in druge obveznosti to dopuščale. Kot 
dopolnitev. A je delal račune brez krčmarja, saj se v slalomsko 
reprezentanco ni uvrstil. 

Tekme svetovnega pokala so si z veseljem ogledali tudi nekateri mimoidoči, saj so avstralski mediji na dolgo in široko poročali o tekmah v 
spustu. Foto: Jošt Zakrajšek

Fanta v Tasmaniji nista pozabila od kod prihajata. Foto: arhiv KZS Jošt Zakrajšek v elementu - v družbi kenguruja. Foto: Jošt Zakrajšek
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»Vsaka stvar, pa naj bo še tako slaba, je 
za nekaj dobra, le znati se moraš naučiti 
lekcije, ki ti jo življenje ponuja,« je takrat 
govoril Jošt in ugotovil, da je lahko enako 
ali pa še bolj uspešen tudi v drugih disci-
plinah, ne le v slalomu. Rečeno, storjeno, 
preostanek zgodbe že veste. Tasmanija, 
veliko veselje in odločitev, da bo priho-

dnje leto večino svojega časa namenil 
treniranju na mirnih vodah. 
Seveda se Jošt, ki je nekoč treniral košarko, 
divjim vodam ne bo odpovedal na celi črti: 
»V čoln za slalom se še zmeraj z veseljem 
vsedem in se bom tudi v bodoče. Toda 
brez tekmovalnih ambicij – zame bo to 
dopolnilo k treningu, način za razbijanje 

monotonije in mojo dušo. In to je pravza-
prav tudi bistvo, da uživaš na vodi.« Dobri 
nastopi na Tasmaniji zanj niso bili presene-
čenje: »Zavedal sem se, da sem dobro pri-
pravljen, zato sem se tudi odločil za odhod 
v Avstralijo. Na prvi tekmi še nisem bil na 
stopničkah, temveč tik pod njimi, potem pa 
se je počasi stopnjevalo. Pika na i je bila 
zmaga v skupnem seštevku. Prihodnje leto 
bo svetovno prvenstvo v spustu v Španiji 
in zagotovo se ga bom udeležil, toda moj 
glavni cilj sezone bodo mirne vode.«

Vrnitev domov
Na letališču Jožeta Pučnika je bilo med 
čakanjem na prihod Nejca in Bunke 
vse prej kot mirno - pa ne zaradi izgre-
dov, temveč zaradi veselja ob uspehu 
Zakrajška in Žnidarčiča, ki sta kraljevala 
v Tansmaniji. Sedaj verjetno že vsi ptički 
po Ljubljani, Trzinu in Novi Gorici čivkajo 
o neverjetnih šestih tekmah in šestih kolaj-
nah. Jošt, ki je osvojil le eno manj, prav 
močno ne zaostaja, kar je najbolj neverje-
tnega in razveseljivega pa je dejstvo, da 
sta oba zmagala tudi v skupnem seštevku 
svetovnega pokala v spustu.
Junaka so na brniškem letališču pričakali 
svojci, prijatelji ter zvesti navijači, ni pa 
manjkala niti slovenska pesem v sprem-
stvu harmonike in kitare. Tako za kanuista 
Zakrajška kot kajakaša Žnidarčiča se je 
letošnja sezona s tekmami v Tansmaniji 
končala z zgodovinskim podvigom, ki ga 
doslej ni zabeležil še nihče, saj sta celotno 
svetovno konkurenco dobesedno ponižala 
s svojo premočjo. Malo za šalo: če bi o 
njiju snemali film po vzoru »The Bourne 
Supremacy« (Bournova premoč), bi zaradi 
njune zvrhane bere kolajn, ki sta jih prinesla 
s seboj v Slovenijo, lahko film nosil naslov 
»The Žnidarčič and Zakrajšek Supremacy«.
Svojci, podporniki, navijači, prijatelji in vsi 
ljubitelji kajakaškega športa so Bunki in 
Gnidi pripravili prisrčen sprejem, s hrano in 
jedačo. Ko sta se fanta končno prikazala 

Slovenska tekmovalca sta proste popoldneve izkoristila tudi za raziskovanje bližnje in daljne 
okolice, na enem izmed tovrstnih potepanj pa sta naletela tudi na to dih jemajoče drevo. 
Foto: Jošt Zakrajšek



17

na vratih, kjer je pisalo 'PRIHODI', pa je čakalnico ljubljanskega 
letališča napolnilo ploskanje, vzklikanje in skandiranje. Fanta sta 
sicer pričakovala nekaj ljudi, a tako številčne zasedbe navijačev in 
vseh ostalih, pa vendarle ne.
Čestitke so deževale, toda čisto prvi je Nejcu in Joštu čestital kar 
pilot, ki ju je 'pripeljal' domov iz Muenchna. Oče Nejca Žnidarčiča 
si je od ponosa na glavo napisal 'KAPO DOL', napis pa do prihoda 
»zmagovalne dvojice« skrival pod klobukom. Ko sta Nejc in Jošt le 
prispela se jima je poklonil in snel klobuk z glave. Seveda ni manjka-
lo navijaških transparentov, tudi fan kluba obeh tekmovalcev seve-
da nista izostala... Fantoma so poleg številnih daril, vročili tudi torto, 
na kateri sta bila oba – kanuist Zakrajšek in kajakaš Žnidarčič.
Toda za oba spustaša so tekme v Tasmaniji praktično že prete-
klost, saj sta z mislimi že pri novi sezoni. Oba kujeta načrte za 
nastope v spustu in na mirnih vodah, z mislimi pa sta vseeno tudi 
že nekoliko dlje, saj ne skrivata ambicij po nastopu na olimpij-
skih igrah leta 2012 v Londonu.

www.sandiline.com

Beijing Olympic Games 2008 : 4 gold medals for Sandi partners : The Hochschorners [C2 men] : Alexander Grimm [K1 men] : Michal Martikan [C1 men] : Elena Kaliska [K1 women]

flayer_kayak09-08_Elena-naprej.qxd  28.9.2008  0:18  Page 2

Reka Mersey je bila le še ena izmed postojank na poti do zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Jošt Zakrajšek

Zaslužena torta po dobro opravljenem delu. Foto: Špela Suhač 
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februar
31.1. 1.2. Slalom New Zealand slalom 

open
Mangahao ICF ranking

19.2. 21.2. Slalom Australian open Penrith ICF ranking

marec

6.3. Sprint Mini maraton Ankaran

13.3. Sprint DP 5000 m Most na Soči

20.3. 21.3. Sprint Milano Milano

27.3. Slalom Otvoritev sezone Tacen

28.3. Spust Medvode - Tacen Tacen

 april
3.4. 4.4. Slalom PAN AM slalom Charlote ICF ranking

10.4. 11.4. Slalom HIT slalom challen-
ge- ICF

Solkan ICF ranking

10.4. 11.4. Spust Enza Vetto

10.4. Sprint Mini maraton Žusterna

16.4. Spust Kolpa - sprint Osilnica

17.4. 18.4. Slalom Pokal Petra Klepca Osilnica

17.4. Rekreacija Krka  Novo mesto Novo mesto VZV

18.4. Rekreacija Vipava Renče VZV

24.4. 25.4. Slalom Liptov slalom Liptovsky M.

24.4. 25.4. Sprint Mantova Mantova izbirno čl-ml

30.4. Spust DP sprint - člani Solkan izbirno čl-ml

maj
1.5. Spust DP klasika - člani Dolinka izbirno 

čl- ml

2.5. Slalom SLO pokal Celje SPD1

7.5. 9.5. Sprint Vichy - svetovni pokal Vichy WC 1

8.5. Slalom Izbirna Tacen izbirno čl-ml

9.5. Slalom DP slalom  člani in 
U23

Tacen izbirno čl-ml

15.5. 16.5. Slalom Slovenica Cup- ICF Tacen izbirno čl

22.5. 23.5. Spust Soča international Trnovo izbirno čl-ml

21.5. 23.5. Sprint Regata Piestany Piestany

22.5. Rodeo Državno prvenstvo Tacen  

22.5. Rekreacija Ljubljanica Podpeč VZV

22.5. 23.5. Slalom L’Argentiere ICF L’Argentiere ICF ranking

22.5. 23.5. Sprint Mednarodna regata 
Zagreb

Zagreb

29.5. 30.5. Slalom Bourg st Maurice - ICF Bourg st M. ICF ranking

29.5. Slalom Solkan Solkan izbirno ml

30.5. Slalom DP mladinci Solkan izbirno ml

30.5. Rekreacija Krka Krka VZV

28.5. 30.5. Sprint Szeged - svetovni 
pokal

Szeged WC 2

junij
3.6. 6.6. Slalom EP člani Čunovo EP

4.6. 6.6. Sprint Duisburg - svetovni 
pokal

Duisburg WC 3

5.6. 6.6. Slalom Merano ICF Merano ICF ranking

6.6. Sprint SLO pokal Ptuj

10.6. 13.6. Spust SP člani Sort SP

12.6. Sprint SLO pokal Bohinj

12.6. Slalom SLO pokal Hrastnik

12.6. 13.6. Slalom Augsburg ICF Augsburg ICF ranking

12.6. Rekreacija Soča  Kobarid Kobarid VZV

16.6. 19.6. Rodeo EP Rodeo Linz EP

19.6. 20.6. Slalom Praga - svetovni pokal Praga WC 1

19.6. 20.6. Spust Trnovo - svetovni pokal Trnovo WC 1,2

25.6. Spust DP  klasika mlajše 
kat.+ ml.

Kobarid SPD 3

26.6. 27.6. Slalom Seu d’ Urgel - svetovni 
pokal

Seu d’Urgell WC 2

26.6. 27.6. Sprint Auronzo Auronzo

julij
1.7. 4.7. Sprint EP člani Asturias EP

3.7. 4.7. Slalom Augsburg - svetovni 
pokal

Augsburg WC 3

3.7. Spust Mura Mura

4.7. Special Krka cicibani Straža SPC1

8.7. 11.7. Slalom SP mladinci Foix SP

13.7. 16.7. Tabor Tabor za DV- mlajše 
kat.

Solkan

17.7. Slalom SLO pokal Solkan SPC 3

15.7. 17.7. special Igre na vodi Žusterna

17.7. Rekreacija Kajak Fun Cup Tacen VZV

22.7. 25.7. Spust EP mladinci Kraljevo EP

31.7. Maraton Maraton Bohinj Bohinj SPC 2

29.7. 1.8. Sprint EP U23 in mladinci Moskva EP

31.7. 1.8. Slalom Wave- Teen Cup- 
Ceske Bud.

Ceske B.

avgust
5.8. 8.8. Slalom EP U23 in mladinci Markleeberg EP

7.8. Rekreacija Sava Dolinka Radovljica VZV

14.8. 15.8. Slalom Teen Cup - Solkan Solkan SPD 4

14.8. 15.8. Sprint Capris Koper

14.8. Rekreacija Kolpa   Fara VZV

15.8. Sprint SLO pokal Koper

14.8. 22.8. Special Youth Olympic Games Singapore OI

19.8. 22.8. Sprint SP člani Poznan SP

21.8. 22.8. Slalom Teen Cup - Tacen Tacen SPD 5

21.8. 22.8. Slalom Pre world Bratislava 
- ICF

Bratislava ICF ranking

28.8. Sprint Regata Ankaran Ankaran

29.8. Sprint SLO pokal Ankaran

28.8. Slalom DP mlajše kategorije Celje SPD 6

september
4.9. 5.9. Sprint DP vse kategorije Ptuj

5.9. Rekreacija Soča Solkan Solkan VZV

8.9. 12.9. Slalom SP člani Tacen SP

18.9. Sprint Regata Adria Ankaran

18.9. Slalom SLO pokal - Zmajčkov 
pokal

Ljubljana SPC 4

23.9. 26.9. Maraton SP člani in mladinci SP

26.9. Slalom Alpe Adria Celovec

oktober
3.10. Sprint Teden pohodništva- 

5000 m
Bohinj

9.10. Maraton Krumlov Krumlov

16.10. Maraton Verona Verona

16.10. 17.10. Slalom EP klubi Epinal EP

29.10. Maraton Ljubljanski maraton Ljubljana DP

november
6.11. Maraton Maraton Ardeche Valon

december
5.12. Maraton Božični maraton Koper

KOLEDAR KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 2010
datum disciplina naziv tekmovanja kraj opombe datum disciplina naziv tekmovanja kraj opombe
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Piše: Borut Perko

Temelje velikih mednarodnih uspehov 
slovenskega kajaka in kanuja na div-
jih vodah so pred štirimi, petimi dese-

tletji postavili kajakaški mojstri, kakršna 
so bili Milan Zadel, bratje Natan in Dare 
Bernot, pa Borut Justin, Jože Gerkman 
in Janez Andrejašič, brata Žitnik, Alenka 
Bernot in še nekateri. Slovenijo pa so 
dokončno na zemljevid svetovnega kaja-

ka postavili odlični divjevodaši, tako sla-
lomisti in spustaši, nasledniki pionirjev, ki 
so na svetovnem prvenstvu v obeh divje-
vodaških panogah pred skoraj natanko 
dvajsetimi leti v ameriškem Marylandu, 
na reki Savage (Savage River), skupno 
osvojili kar šest kolajn!
Krotilci brzic, ki so malone vsi še vedno 
zelo aktivni v kajaku, in njihovi spremlje-
valci izpred dvajset let, med njimi kajpak 
tudi še zdaj nepogrešljivi Bojan Žmavc, so 
se ponovno v skoraj isti sestavi pred dnevi 
srečali ob Ljubljanici na Livadi (na sliki), 
v matičnem klubu Jelenca in Masleta, 

najboljših iz Savagea in obudili spomine 
na nepozabno leto 1989, ki je bilo doz-
daj najuspešnejše po številu osvojenih 
kolajn. Seveda so se vsi in še nekateri 
veliki prijatelji kajakaštva, ob Ljubljanici 
dotaknili svetovnega prvenstva v slalomu 
na divjih vodah, prihodnje leto pri nas v 
Tacnu: najbrž bo kolajn malo manj, kot 
dve desetletji nazaj v Ameriki, toda kaja-

kaška sreča bo vendarle popolna, je bilo 
splošno mnenje! Dogovorjeno!

S svetovnega prvenstva na Savage Riverju v ZDA so se leta 1989 z zlatom vrnili Andrej 
Jelenc (C -1 spust), Srečko Masle in Andrej Grobiša (C-2 spust) ter Jernej Abramič, Marjan 
Štrukej in Albin Čižman (3 x K-1 slalom). Bronaste kolajne so si priveslali tudi Abramič 
(K-1 slalom), Boštjan Žitnik, Borut Javornik in Jože Vidmar (3 x C-1 slalom) ter, prav tako 
še enkrat Jelenc in Masle ter tudi Joško Kancler (3 x C-1 spust). 

Kajakaški spomin na rekordnih 
šest kolajn pred 20 leti

Ekipa na SP Savage 
River

spust: vodja – Igor Slapnik; 
pomočnik – Peter Ilgo; tekmoval-
ci - Srečko Masle/Andrej Grobiša 
(C-2), Andrej Jelenc, Joško Kancler 
(oba C-1), Zlatko Oblokar ( K-1)

rezultati: 
1. mesto C-2: Masle/Grobiša
1. mesto C-1: Andrej Jelenc
3. mesto 3xC-1: Andrej Jelenc, 
Jožko Kancler, Srečko Masle

slalom: vodja - Aldo Vuga; 
pomočnik – Dušan Tuma; tek-
movalci; Jernej Abramič, Marjan 
Štrukelj, Janez Skok, Albin Čižman 
(vsi K-1), Jože Vidmar, Borut Javornik, 
Boštjan Žitnik (vsi C-1)

rezultati: 
3. mesto, k-1: Jernej Abramič
1. mesto, 3xk-1: Jernej Abramič, 
Marjan Štrukelj, Albin Čižman
3. mesto 3xC-1: Jože Vidmar, 
Borut Javornik, Boštjan Žitnik
kot posebnost: v disciplini K-1 
so bili trije kajakaši med prvih 10 
(Abramič, Štrukelj, Čižman); Borut 
Javornik je bil v C-1 9.

Jernej Abramič si je svoj nastopa v ZDA zapomnil po tem, da je bil eden izmed treh 
Slovencev med najboljšo svetovno deseterico. Foto: arhiv KZS
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Piše: Sonja Korelc

Kljub temu vsi tekmovanja niso zapu-
ščali najbolj zadovoljni. Letošnje 
preizkušnje so zaznamovali neje-

voljni tekmovalci, kar je bila posledica 
vpeljave nekaterih novosti v tekmovalni sis-
tem. Najprej so na neuradnem svetovnem 
prvenstvu ekstremnih kajakašev razburile 
kvalifikacije za uvrstitev v finale. Potekale 
so namreč na prelahki in ekstremnega 
imena nevredni slalomski progi. Po kvali-
fikacijah si je od 109 sodelujočih glavni 
nastop priborilo le 48 najhitrejših. Med 
njimi so bili seveda tudi Slovenci, za nastop 
na finalni progi pa se je kvalificiralo vseh 
pet, ki so se prijavili. 
»Tovrstne kvalifikacije, na dobesedno mirni 
vodi, se mi zdijo povsem nesprejemljive in 
nefer do vseh izkušenih ekstremnih kaja-
kašev! Tekma slovi kot neuradno svetovno 
prvenstvo, ne morejo biti portem kvalifika-
cije amaterske. Na takšni progi odlični eks-
tremisti izgubijo vso prednost pred telesno 
dobro pripravljenimi slabšimi kajakaši, ki jih 
lahko stanejo finala, a sami na finalni progi 
morda niti nimajo kaj iskati,« se je razburjal 
Janez Čižman, ki se je kot sedeminštirideseti 
le za las uvrstil v finale. V nadaljevanju se 
je Čiži razburjal še bolj, saj je imel visoke 
ambicije ter dobro zalogo telesne pripra-
vljenosti, nato pa ga iz nadaljnjih bojev izlo-
čil kasnejši zmagovalec in aktualni olimpijski 
prvak v slalomu na divjih vodah, Nemec 
Aleksander Grimm.   
Kaj je Janez mislil s tem, da nekateri nimajo 
na finalni progi kaj iskati, postane jasno 
vsakemu, ki si od blizu ogleda rečni odsek 
»Wellerbrucke« Oetztaler Acha, kjer je 
potekala tekma. 20 višinskih metrov, ki jih 
tekmovalci premagajo v komaj minuti, ne 
pusti ravnodušnih niti najbolj izkušenih kaja-
kašev. »Proga je izjemno težko obvladljiva, 
vendar pa te vsaka najmanjša napaka 
lahko izloči iz boja za najboljša mesta,« je 
progo komentiral Andraž Krpič – Muki in 
pojasnil: »Še posebej letos, saj so organiza-
torji spremenili tudi tekmovalni sistem finala. 
Tako so v četrtfinalu in polfinalu kajakaši 
nastopali v dvojicah v ‘head-to-head’ siste-

mu. Najboljši iz kvalifikacij je tako štartal 
proti oseminštiridesetemu, drugi proti sedem-
inštiridesetemu, ...«
Sistem, ki je povzročal dosti slabe volje med 
tekmovalci je bil v prvem krogu po volji  le 
dvema  slovenskima kajakašema. Samo 
Muki in Dejan Kralj - Laki sta se namreč 
uspela prebiti v polfinale, kjer pa ju je že 
čakal nastop v novih parih. Laki je suvereno 
premagal svojega sotekmovalca, medtem 
ko je Andraž sicer izgubil dvoboj z že za 
Čižmana usodnemu Nemcu Grimmu, ven-
dar pa se je v finale vseeno uspel uvrstiti, 
zahvaljujoč hitremu času, kot eden izmed 
treh »lucky looserjev« oziroma srečnih pora-
žencev, ki bi sicer izpadli iz polfinalnih 
izločilnih bojev.
Kljub vsem predhodnim vožnjam, pa je 
bil finale povsem nova tekma. Vsak od 
petnajstih finalistov je štartal »iz nule« ter 

si s svojo vožnjo skušal zagotoviti čim 
boljšo uvrstitev. Na koncu je to najbolje 
uspelo prav Aleksandu Grimmu, drugi 
je bil Novozelandec Mike Dawson, tretji 
pa Grimmov rojak Jakobus Stenglein. 
Za nagrado se je omenjena trojica v 
‘polni kajakaških bojni opremi’ namakala 
v jacuzziju z brhkimi hostesami, ki so skr-
bele za nastopajoče na letošnjem tekmo-
vanju Adidas sick line. Zmagovalec pa je 

tudi letos prejel za prvo mesto šampionski 
pas po vzoru tistih iz boksarskih ringov.
Nehvaležno 4. mesto je že drugo leto 
zapored pripadlo Dejanu Kralju, ki pa 
zaradi nenavadne oblike tekmovanja že 
razmišlja, da se ga tretje leto sploh ne bo 
več udeležil.  Krpič je po nekoliko slabšem 
finalnem nastopu pristal na 13. mestu, med-
tem ko so se ostali nastopajoči uvrstili na 28. 
(Andrej Bijuklič), 32. (Janez Čižman) in 35. 
mesto (Boštjan Marcina). 
S temi rezultati sicer naši niso razočarali, 
vseeno pa se poraja vprašanje, kakšne 
rezultate bi bili sposobni doseči ob kla-
sičnem tekmovalnem sistemu. Vsekakor je 
jasno, da je že v četrtfinalu izpadel marsik-
do, ki bi glede na dosežen čas lahko segel 
precej višje. 
Andrej, Dejan, Andraž in Janez pa se s 
takšnimi vprašanji ne obremenjujejo več, 

saj so z mislimi že na Novi Zelandiji, 
kamor se odpravljajo januarja. V troteden-
ski ekspediciji bodo skušali preveslati 14 
rek, od tega bosta dva odseka prevesla-
na prvič. O njihovih dogodivščinah bomo 
poročali v naslednjih številkah revije Kajak 
in kanu, pri čemer je potrebno poudariti, 
da načrtovana ekspedicija predstavlja nov 
mejnik slovenskega kajaka. Seveda fantom 
želimo vso srečo na njihovi ekspediciji.  

Rezultatsko izjemno uspešno tekmovalno sezono so z nastopom na neuradnem 
svetovnem prvenstvu na Tirolskem sklenili tudi slovenski ekstremni kajakaši. Slovenci s 
tega zelo prestižnega tekmovanja sicer niso prinesli nobene kolanje, vseeno pa z uvrstit-
vami niso razočarali.

Zmagovalec za nagrado v 
jacuzzi z brhko hosteso

Dejan Kralj je tudi letos osvojil četrto mesto na neuradnem SP ekstremnih kajakašev, zaradi 
novega sistema pa razmišlja, da naslednje leto ne bi nastopal. Foto: Boštjan Marcina
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Piše: Fanči Moljk

Sreda, 9. september
Avtobus je odpeljal izpred delavskega doma v Hrastniku točno 
ob šestih zjutraj. Napis na sprednji strani je natančno sporočal, 
kam gremo in zakaj. 
Tudi sicer smo bojno opremljeni: majice z napisom Peter Kauzer 
ml., kape, navijaški rekviziti. Med vožnjo dobivamo sms sporoči-
la od domačih in prijateljev, ki nam zagotavljajo, da so z nami. 
Občutek imamo, kot da smo povezani s celo Slovenijo…
Nekateri malo zakinkajo, niti pod razno pa ni spal Mitja, ki ga 
doslej še nisem poznala. Izvem, da je glavni vodja navijačev. 
Kličejo pa ga tudi Banfro. Je tudi neke vrste povezovalni ele-
ment med zadnjim in sprednjim koncem avtobusa. »Referendum 
v zadnjih vrstah je uspel – ustaviti bo treba avtobus«. Za sina 
kupi ogromno vetrnico in začne s trženjem. Ob 17.30 je zunaj 
temperatura še vedno 28 stopinj, zato ponuja za zvečer klimo 
po sobah. Prespali smo v Nici.

Četrtek, 10. september
Zjutraj voznika zamudita skoraj celo uro, saj sta se morala pre-
bijati skozi gost promet. Ko se odpeljemo, Anita malo načrtuje, 

da bi se zapeljali v Cannes. Pa se nam mudi, ker bi radi ujeli še 
kak popoldanski spust v Seu d'Urgellu. Tako bo moral Simon, ki 
je tudi z nami, počakati na kako drugo priložnost, da bo videl, 
kje mu bodo podelili, kot odličnemu direktorju fotografije, Zlato 
palmo. (www.simontansek.com)
Dobimo sporočilo, zaradi katerega vsi malo zrastemo: na dana-
šnji otvoritvi Svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih 
vodah je nosil slovensko zastavo naš Peter. Itak! Pred nami je še 
cel dan vožnje, zato se odločim za kulturni program. Predstavim 
kratki animirani film Čikorja an kafe, ki ga je ustvaril Zasavčan 
Dušan Kastelic po pesmi Iztoka Mlakarja. Vsakogar osvoji. Tudi 
navijači v avtobusu so ga lepo sprejeli. Še posebno zato, ker 
nono po poroki reče: »Posluš, žena, tukej sm zdej js hospodar!!« 
(http://www.bugbrain.com/chicory)
Boris pa predvaja daljši film, ki smo ga prvič videli ob prazno-
vanju 60– letnice BD Steklarna Hrastnik in prikazuje zgodovino 
tega športa v Hrastniku. Nekaterim postaja vožnja že malo 
predolga, jaz pa sem vajena takih razdalj s potovanj po Evropi. 
(Link knjige Po Evropi malo drugače: http://s9info.blogspot.
com/) Opazujem pokrajino Provanse, ki vznemirja vse vrste 

Navijači našega Petra Kauzerja ml. smo pravzaprav vsi, ki držimo pesti zanj, ko sprem-
ljamo njegove vožnje po televiziji. Ampak zdaj bomo potovali z navijači, ki spremljajo 
njegove vožnje v živo že celih devet let! Z vsemi svojimi pripomočki vred. Prvič sem 
potovala z njimi in čutila sem, da bo tokratno tekmovanje nekaj posebnega.

Po kolajno na SP v kajak 
kanuju v Seu D´Urgell
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umetnikov. Znana pa je tudi po vinogradništvu in nasadih sivke. 
Kmalu se začnemo po široki ovinkasti cesti dvigovati proti 
Pirenejem. Ko se znajdemo v Seu d'Urgellu, nas pričakata oba 

Petra in mlajši doživi prvi navdušeni pozdrav svojih navijačev. 
Peter je ponosen nanje, kar novinarjem večkrat pove.
Peter st. nas takoj odpelje k vodi in ujamemo še nekaj voženj kva-
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lifikacijskih tekem. Dobimo različne barve 
trakov z datumi, kar bomo naslednje dni 
nosili na zapestju namesto vstopnic.

Petek, 11. september
Z Martino preživiva ta dan nadvse pri-
jetno. Ker sva obe popotnici po duši, 
se nama zdi nujno, da si ogledava tudi 
Andoro, državico pod Pireneji, ki meji na 
Francijo, če sva že v njeni bližini.
Ko se vrneva, se takoj napotiva »na 
obalo«, kjer čakamo na Petrovo drugo 
vožnjo. Izberem si primeren prostor ob 
tekmovalni progi, tako da ujamem vožnje 
v živo, posnetke in rezultate na monitorju, 
pa še do cilja lahko tečem. Bil je drugi.
Sicer pa smo zvečer vsi v napetem priča-
kovanju. »V moštveni vožnji bi jutri lahko 
osvojili kako medaljo glede na to, kar 
so pokazali v zadnjem času,« razpreda 
Peter st., ki nas pride iz bližnjega hotela 
obiskat v dijaški dom, naše zatočišče v 
teh dneh.

Sobota, 12. september
Sobota je v znamenju moštvenih voženj. 
Vreme je spet sončno, temperature se vse 
dni niso spustile pod 30 stopinj. Ob tek-
movalni progi je pravo navijaško vzduš-
je. Pravzaprav so tekmovanja na divjih 
vodah med redkimi tekmovalnimi športi, 
ki se dogajajo v naravi. Čudno, da ne 
pritegne več ljudi. Vendar se z odličnimi 
rezultati tudi pri nas povečuje zanimanje 
za ta šport. Svoje bo naredilo tudi SP 
naslednje leto v Tacnu. Peter je spet vozil 
odlično. Zatakne pa se pri ostalih dveh, 
tako da moštvena kolajna odplava v 
druge roke.

Nedelja, 13. september
»Za Kajakaško zvezo Slovenije in za vse 
kajakaše bo odslej 13 srečna številka!« 
je dejal tri dni kasneje v Hrastniku ob 
uradnem sprejemu podpredsednik KZS 
Bojan Žmavc.
Vmes pa je preteklo še kar nekaj divje 
in navadne vode. Vedeli smo, da je 
Peter miren. Da bi le bilo tako do konca! 
Polfinalna vožnja je bila odlična, v finalu 
pa jo je izboljšal za štiri sekunde. Še tisto 
popoldne smo lahko med drugim prebrali 
na svetovnem spletu:
Peter Kauzer je s fenomenalno predstavo 
v spodnjem delu proge v La Seu d'Urgellu 
postal svetovni slalomski prvak v kajaku 
na divjih vodah.
In kako je bilo na licu mesta? V živo? 
Naivna, kot sem, sem kar dvakrat vpra-
šala, če je Peter zmagal. Čeprav sem že 
videla okoli sebe objeme in solze in vzkli-
ke in rezultat na monitorju. Zadrgne te v 

grlu in težko sploh kaj rečeš. Neverjeten 
občutek olajšanja in sreče in vzhičenosti... 
Dobivamo čestitke iz domovine in hčerki 
obljubim, da ji bom prenašala po gsm-ju 
himno, ko bo stal Peter na zmagovalnem 
odru.
Dočakamo nepozabne trenutke ob slo-
venski himni, potem pa potrpežljivo čaka-
mo Petra, da opravi nujne preglede in 
se nam pridruži. Spet čestitke, objemi, 
solze... Spremlja nas do avtobusa in nekaj 
pred 17. uro odrinemo via Slovenija.

Ponedeljek, 14. septembra
Noč preživimo tokrat v avtobusu in po 
kiticah se nam posreči za kakšno uro 
celo zaspati. Šele zdaj opazim, kako je 
večina ostala brez glasu. Še Mitja ni več 
v akciji. Junaki so iztrošeni. Ko prečka-
mo slovensko mejo, si srečni oddahne-
mo. Spremljamo radijsko oddajo, kjer ob 
ponedeljkih izbirajo ime tedna. Tokrat si je 

ta naziv prislužil Peter. Na ploščadi pred 
delavskim domom v Hrastniku pa ga je 
zvečer pričakala množica Hrastničanov. 
Župan Miran Jerič jih je že zdaj povabil 
na uradno slovesnost ob brodarskem 
domu za Savo, ki bo enkrat v teh dneh.

Preprosto najboljši!
Naslednji dnevi in tedni so za Petra 
potekali v znamenju sladkih obveznosti, 
kot se je izrazil. Nastopi na radiu in tele-
viziji, sprejemi, intervjuji za vse mogoče 
medije… V sredo pa je bila slovesnost pri 
Brodarskem društvu Steklarna Hrastnik, 
kjer se je ob Savi zbrala množica navija-
čev. Petru ter njegovima sotekmovalcema 
Taljatu in Božiču, ki nastopata v kanuju 
dvosedu, prejemnikoma brona na SP, so 
pripravili predstavniki občine, steklarne, 
kajakašev iz Celja in domačega društva, 
lepo dobrodošlico. Preprosto - najbolj-
šim.
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Piše: Andrej Jelenc

POT DO VODE
Ko smo izbrali opremo nas čaka pot do vode. Naš čoln  ni ne 
vem kako težak, tako da ga  kajakaš ali kanuist lahko največkrat 
nosi sam. Kljub vsemu, pa je v mnogih primerih dobro poiskat 
pomoč partnerja. Pri dvigovanju in nošenju čolna je potrebno 
izbrati način, da čim manj obremenjujemo hrbtenico. Čoln lahko 
nosimo sami v eni roki, na ramenu, v določenih primerih ga 
lahko celo vlečemo za seboj, če material iz katerega je čoln 
in teren to omogočata.  Če imamo ob sebi partnerja pa lahko 
čolne nosimo v parih, tako da se jih drži za varnostne zanke na 
kljunu in repu, vesla pa odložimo v odprtino čolna. 

Pravilno nošenje kajaka.

Ko smo prišli do vode  moramo varno sesti v čoln na vodi. Na mirni, 
stoječi vodi s tem kam je obrnjen čoln nimamo težav. Drugače pa 
je, ko vstopamo v čoln na tekoči vodi. Kljun čolna mora biti ob 
vstopanju na tekoči vodi vedno obrnjen proti toku. Način vstopnja 
je vedno odvisen od tipa obale in moči vodnega toka. Veslo mora 
biti v dosegu rok, da si z njim lahko pomagamo pri vstopanju. Lahko 
nam služi tudi kot opora  na čoln in obalo. 
Ko smo postavili čoln na vodo, se z eno roko primemo za rob čolna 
z drugo pa smo oprti na obalo. V čoln vstopimo z obema nogama, 
jih iztegnemo in zdrsimo z nogami naprej na sedež. Noge opremo 
v stopalne in kolenske opore in pripravljeni smo za prve zaveslaje.

Pravilen vstop v kajak.

PRVI ZAVESLAJI
Pred prvimi zaveslaji si moramo razjasniti nekaj pojmov, da 
bomo lažje razumeli o čem govorimo. V slovenski kajakaški 
terminologiji je še kar nekaj lukenj, ki jih bo potrebno zapolniiti s 
pravilnimi izrazi. Ena od težav je tudi ta, da so se nekateri izrazi 
v praksi tako zasidrali, da bo potrebno še nekaj časa, da  bo 
večina osvojila že dogovorjen del terminologije. Nekatere naj-
bolj pogoste in pomembne izraze smo razložili v zadnjem delu. 
Pa vendar nekaj osnov že pred začetkom branja o osnovnih 
zaveslajih.
Ko govorimo o vlečenju mislimo na gibanje lopatice vesla k 
trupu, praviloma z konkavno, vlečno stranjo lopatice. Obratno 
temu je seveda potiskanje, oziroma odrivanje, ki je usmerjeno 
stran od trupa in se praviloma izvaja s hrbtno, konveksno stranjo 
lopatice vesla. Opisi navadno razlagajo medsebojne odnose 
med veslom, oziroma lopatico vesla in trupom, oziroma posa-
meznim delom čolna.
Pomembno je še vedeti, da list vesla lahko vodo tudi reže. To je 
v primeru, ko ga vodimo z robom naprej ali nazaj, tako da sile 
ne delujejo na vlečno ali hrbtno stran lopatice.
Pri raznih oporah na vodo list tudi izpodriva vodo in to se doga-
ja takrat, ko je največja komponenta sile na lopatici usmerjena 
proti dnu. No, sedaj pa naprej k osnovam.

OSNOVNI POLOŽAJI
V čolnu moramo biti oprti v opore, ki smo jih že pred vstopom 
v čoln prilagodili našim potrebam.  Trup je vzravnan. Veslo 
primemo v roke simetrično na način, da so roke v ramenu in 
komolcu v pokrčenem položaju pod kotom 90 stopinj. Ko roke 
iztegnemo mora biti desna list vesla pravokotno postavljena na 
vodno površino. 

RAVNANJE V PRIMERU PREVRNITVE
Veslanje je varno, če poznamo in upoštevamo varnostne zahte-
ve. Te so seveda za različna kajakaška okolja različne.  Vendar 
je ne glede na vse okoliščine prvo pravilo, da se pred vstopom 
v čoln varno počutimo v vodi. To pomeni, da znamo plavati.  Če 
se nam zgodi, da se čoln prevrne moramo ohraniti prisebnost, 
zato pa se moramo najprej sami počutiti varne v vodi.  Prva 
varnostna storitev je znanje, kako ravnati v primeru prevrnitve. 
V primeru prevračanja je torej potrebno ohraniti trezno glavo. 
Bodite sproščeni. Plavalni jopič ima dovolj vzgona, da vas bo 
dvignil na površino. Pod vodo spustimo veslo  in se pripravimo 
za izstop iz čolna.

IZSTOP IZ ČOLNA PO PREVRNITVI
V primeru, da imamo zapeto krovnico bo prva naloga odpiranje 
le te. Z roko primemo za zanko na krovnici in jo potegnemo k 
sebi. Poskrbimo, da se odpne krovnica po celem robu.  Z roka-
ma se primemo za rob odprtine. Noge osvobodimo iz kolenskih 
opor tako, da jih v kolenih stisnemo skupaj in noge pokrčimo. Z 

Do sedaj smo se spoznali  s kajakaškim okoljem in opremo. Sedaj smo pripravljeni za 
pot do vode in prve zaveslaje. Seveda pa brez osnovnih informacij o ravnanju v primeru 
prevrnitve veslanje ne bo varno.

Pripravljeni za vstop v čoln
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rokami se sedaj odrinemo iz čolna. Po tem, ko smo zapustili čoln 
splavamo na površino. Poiskušajmo z roko obdržati stik s čol-
nom, da nam ne udide. Po tem moramo čim hitreje ujeti še veslo 
in prijeti čoln za eno od varnostnih zank na repu ali kljunu.. Čoln 
lahko v skrajnem primeru držimo tudi za sedežno odprtino.

Pravilen izstop iz čolna pod vodo.

PLAVANJE Z OPREMO IN PRAZNENJE 
ČOLNA
Čoln držimo za zanko ali za sedežno odprtino, v drugi roki 
držimo veslo in z nogami, kot pri prsnem slogu  plavamo proti 
obali. Pri plavanju z opremo lahko plavamo v prsnem ali hrbtem 
položaju. Slednji je mnogokrat primernejši. Če plavamo na 
mirni, oziroma stoječi vodi nam problem predstavljata le veslo in 
z vodo napolnjn čoln in dejstvo, da plavamo oblečeni. V primeru 

plavanja na divji vodi je dodatna težava močan vodni tok ter 
druge tvorbe. O plavanju po divji vodi bo več govora v delu, 
ki govori o varnosti. Med plavanjem k obali bodimo pozorni 
na mesto, kje želimo doseči obalo. Če se le da izberimo takšno 
mesto, na katerem bomo čim lažje na obalo izvlekli čoln in 
ispraznili vodo. Ko dosežemo obalo čoln potegnemo na suho in 
spraznemo vodo. Ker je v čolnu velika količina vode je potrebno 
čoln najprej obrniti na bok. Voda tako odteka skozi odprtino. Ko 
je vode le še do roba odprtine čoln obrnemo narobe. Sami ali s 
pomočjo partnerja vodo spraznemo na način vaganja. 

Praznenje čolna.

Skozi sedežno odprtino bomo izpraznili še preostali del vode. 
Nekateri rekreativni kajaki imajo na repu tudi luknjo, ki jo zapi-
ra čep. Ostanek vode v čolnu lahko ispraznemo tudi skozi to 
odprtino.
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Za energične
meje ne obstajajo.

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


