
Svetovno prvenstvo 
v slalomu na divjih vodah
Ljubljana – Tacen, 7. - 12. 9. 2010

Srečno, naši!
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Spoštovani! 
Z velikim veseljem sem sprejel 
pokroviteljstvo nad letošnjim 
svetovnim prvenstvom v slalo-
mu na divjih vodah v Tacnu. 
Gre za letošnji največji poletni 
športni dogodek v Sloveniji in 
za športno zvrst, ki posreče-
no združuje telesno aktivnost, 
športno drznost, vrhunske do-
sežke ter skrb za naravo in čisto 
okolje.
Ni naključje, da so prireditelji 

za maskoto letošnjega SP izbrali potočnega raka, ogroženo ži-
valsko vrsto, ki simbolizira samozavest, bojevitost in živahnost. 
Ohranitev čistih rek in njihovega bogastva je gotovo eden iz-
med plemenitih ciljev, ki navdihuje ne le vrhunske, temveč tudi 
ljubiteljske kajakaše in kanuiste.
Slovenija se lahko pohvali z vrhunskimi rezultati naših špor-
tnikov v slalomu na divjih vodah, prav tako z vzorno organi-
ziranimi tekmovanji. Prvo lovoriko vrhunske veljave je sloven-
ski reprezentant Milan Zadel v dresu nekdanje skupne države 
osvojil že na SP 1953. Sledili so ji številni izvrstni uspehi, med 
katerimi ima častno mesto srebrna olimpijska kolajna, ki jo je 
v Atlanti 1996 osvojil Andraž Vehovar.
Tudi naš zdajšnji kajakaški rod na čelu s Petrom Kauzerjem, 
Juretom Megličem in Uršo Kragelj sodi v evropski in svetov-
ni vrh, o čemer pričajo uspehi na nedavnem EP v Bratislavi. 
Upravičeno se lahko nadejamo, da bo slovensko tekmovalno 
zastopstvo svoje sposobnosti dokazalo tudi na domačih tacen-
skih brzicah.
Zgodovina slovenskega organiziranega kajakaštva se je zače-
la daljnega leta 1931 z ustanovitvijo KK Ljubljana prav v slo-
venskem glavnem mestu. V minulih skoraj 80 letih so v Tacnu 
priredili celo vrsto sijajnih tekmovanj od prve tekme v slalomu 
leta 1939 do SP 1955, ki velja za prvi je velik športni dogodek 
v Jugoslaviji po osvoboditvi. Po številnih drugih mednarodnih 
prireditvah na divjih vodah je prav SP 1991 v Tacnu tik pred 
osamosvojitvijo Slovenije imenitno zaokrožilo prvih šestdeset 
let organiziranega kajakaštva v naši domovini.
Te dni se v Ljubljani veselimo že tretjega srečanja najboljših 
športnic in športnikov v slalomu na divjih vodah z vsega sve-
ta. Nobenega dvoma ni, da sodi Tacen med slovenska športna 
svetišča, kakršna so Planica, Kranjska Gora, pohorske strmine 
v Mariboru in zasnežena prostranstva Pokljuke.
Prepričan sem, da bodo slovenski organizatorji tudi tokrat 
odlično opravili svoje delo in izpeljali SP 2010 na tako visoki 
ravni, da nam bo trajno ostalo v spominu po športnih užitkih, 
odličnih dosežkih naših tekmovalk in tekmovalcev ter množič-
nem obisku gledalcev.
Z najboljšimi željami vas lepo pozdravljam in želim vsem sku-
paj čim več uspehov! ■
dr. Danilo Türk,
predsednik Republike Slovenije

Spoštovani prireditelji in ude-
leženci svetovnega prvenstva, 
športniki, trenerji in spremlje-
valci, sodniki in funkcionarji 
Mednarodne kajakaške zveze, 
dragi ljubitelji, podporniki in 
sponzorji slaloma na divjih vo-
dah, pozdravljeni in dobrodo-
šli v Ljubljani!
Slalomistom na divjih vodah 
pomenijo tacenske brzice vse 
tisto, kar pri nas pomenijo 
smučarjem Planica, Kranjska 
Gora in Pohorje in kar bosta sčasoma pomenila igralkam 
in igralcem z žogo trava stadiona in parket dvorane v Sto-
žicah.
Kar 55 let je minilo odtlej, ko je bila Ljubljana prvič deležna 
časti, veselja in odgovornosti, da je na brzicah Save v Tacnu 
gostila SP 1955 v slalomu na divjih vodah. Drugi pomemb-
ni mejnik, s katerim je slovenska kajakaška elita ponesla ime 
Ljubljane po svetu ter spodbudila rast in napredek te privlačne 
športne panoge pri nas, je bilo rojstno leto slovenske države. Za 
SP 1991 je bil v Tacnu zgrajen nov kajakaški center s sodobno 
zasnovano slalomsko progo.
Slalom s kajaki in kanuji na divjih vodah je ena izmed najbolj 
razburljivih športnih panog v naravnem okolju. Odkar je leta 
1972 postal olimpijska disciplina, se mu posveča vse več mla-
dih. Evropska in svetovna konkurenca sta čedalje ostrejši, zato 
vrhunske slalomske prireditve na divjih vodah privabljajo vse 
več gledalcev.
Vendarle kajakaštvo in kanuistika še zdaleč nista samo tekmo-
valni šport. Njun temelj so neokrnjena narava s čistimi, neone-
snaženimi rekami. V logotipu Sloke 2010 prevladujoča zelena 
barva dominira tudi na zastavi Ljubljane! Le v skrbno nego-
vanih in zaščitenih naravnih okoljih ter dobro organiziranih 
in strokovno podkovanih kajakaških društvih je iz nadarjenih 
mladih upov mogoče vzgojiti vrhunske tekmovalke in tekmo-
valce šampionskih sposobnosti pa tudi številne ljubiteljske ka-
jakaše in kanuiste.
Ne skrivamo, da po nedavnem za slovensko zastopstvo izjemno 
uspešnem nastopu na EP na Slovaškem v Ljubljani z velikimi 
upi pričakujemo SP 2010 v Tacnu. Na čelu slovenske reprezen-
tance, ki jo poleg preizkušenih asov tvori vrsta izjemno nadarje-
nih in dokazovanja željnih mlajših tekmovalk in tekmovalcev, 
bo Slovenija na visokošolsko zahtevni progi pred domačimi 
gledalci imela tudi branilca naslova svetovnega prvaka v di-
sciplini K-1!
Prepričan sem, da bodo izkušeni prireditelji tudi tokrat potrdili 
svoje sposobnosti in da bo obisk tacenskega spektakla presegel 
pričakovanja. S tem se bo Ljubljana še enkrat izkazala za pri-
jazno, varno in širokogrudno gostiteljico.
Še enkrat – dobrodošli v najlepšem rečnem mestu na svetu! ■
Zoran Janković,
župan mesta Ljubljana

Pozdravljeni 
v Tacnu!

Dobrodošli 
v Ljubljani!
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Na SP v slalomu na divjih vodah 
tekmovalni spored posameznikov 
(K-1m, K-1ž, C-1m, C-1ž) in dvoj-
cev (C-2) tvorijo dve kvalifikacij-
ski preizkušnji ter po en polfinal-
ni in finalni slalom. Za razvrstitev 
v kvalifikacijah šteje boljši dose-
ženi čas. V polfinale napreduje 20 
najhitrejših čolnov v kvalifikaci-
jah. Iz polfinala se v finale uvrsti 
10 boljših čolnov v polfinalnem 
slalomu, drugi se zvrstijo po časih 
od 11. do 20. mesta itn. Doseženi 
časi posadk v enem finalnem sla-
lomu dajejo torej končni vrstni 
red najboljše deseterice na SP.
Ekipna tekmovanja (3xC-1ž, 
3xC-2; 3xK-1ž, 3xC-1m, 3xK-1m) 
obvezno tvorita dve preizkušnji 
– kvalifikacije in finale. V poseb-
nih okoliščinah o morebitnem 
drugačnem modusu odloča glav-
ni sodnik. V finale iz kvalifikacij 
napreduje polovica najboljših 
čolnov po doseženih časih. Za 
končno razvrstitev najprej štejejo 
doseženi časi v finalu, za finalisti 
pa se zvrstijo drugi po doseženih 
časih v kvalifikacijah.
Tekmovalna proga
Tekmovalna proga ne sme biti 
krajša od 250 m in ne daljša od 
400 m. Na njej mora biti najmanj 
18 vratic, vendar pa ne več kot 
25. Med temi mora biti od 6 do 7 
protitočnih. Kvalifikacijsko progo 
za polfinale in finale traser spre-
meni, vendar največ s šestimi 
spremembami. Vratca so – meri 
se razpon med količki – široka od 
1,2 do 3,5 metra. Oštevilčena so v 
zaporedju veslanja od štarta do 
cilja. Skozi zeleno-belo obarvana 
vratca je treba veslati v smeri vo-
dnega toka, skozi rdeče-bela proti 
toku. Številke, ki označujejo vrat-
ca, so z napačne strani veslanja 
prečrtane.
Štartni interval znaša najmanj 
45 sekund v individualnih disci-
plinah in 90 sekund v ekipnih.
V kvalifikacijah tekmovalci štar-
tajo v obratnem vrstnem redu, 
kakor so razvrščeni na svetovni 

jakostni lestvici. V polfinalu in fi-
nalu štartajo v obratnem vrstnem 
redu, kot so se uvrstili v prejšnji 
fazi tekmovanja.
Tekmovalec pravilno prevesla 
vratca, če jih vzame v pravilni 
smeri ter vsaj z vso glavo in delom 
čolna prevesla linijo med obema 
količkoma.
Kazenske točke (sekunde):
0 = pravilno preveslana vratca 
brez dotika;
2 = pravilno preveslana vratca, 
vendar z dotikom enega ali obeh 
količkov;
50 = dotik enega ali obeh količkov 
ob nepravilno preveslanih vrat-
cih; namerno odrivanje količka, 
da bi si tekmovalec tako z uka-
no ustvaril razmere za pravilno 
preveslanje vratic; veslanje skozi 
vratca v napačni smeri; veslanje 
mimo vratc.
Čolni, vesla, oprema
Linearne dimenzije – vse vrste 
K-1: minimalna dolžina 3,50 m 
(350 cm), minimalna širina 0,60 
m (60 cm); vse vrste C-1: mini-
malna dolžina 3,50 m (350 cm), 
minimalna širina 0,65 m (65 cm); 
vse vrste C-2: minimalna dolžina 
4,10 m (410 cm), minimalna širi-
na 0,75m (75 cm).
Minimalne teže čolnov – vse vrste 
K-1: 9 kg; vse vrste C-1: 10 kg; vse 
vrste C-2: 15 kg
Kajaki K-1 so pokriti čolni, v ka-
terih se vesla sede in z vesli z dve-
ma lopaticama.
Kanadski kanuji za slalom na div-
jih vodah so pokriti čolni (C1, C2), 
v katerih veslači klečijo in upora-
bljajo veslo z eno lopatico. ■
B. P.

Tekmovalni 
modus na SP

Tekmovalni spored SP

Sreda, 8. septembra:
14.30 – kvalifikacije: C-2, K-1ž, 1. slalom
16.30 – kvalifikacije: C-2, K-1ž, 2. slalom

Četrtek, 9. septembra:
9.30 – kvalifikacije: C-1ž, C-1m, 1. slalom
11.30 – kvalifikacije: C-1ž, C-1m; 2. slalom
14.30 – kvalifikacije: K-1m, 1. slalom
16.30 – kvalifikacije: K-1m, 2. slalom

Petek, 10. septembra:
9.30 – ekipne kvalifikacije:
C-1ž, C-2; K-1ž, C-1m, K-1m

14.30 – finale, ekipno:
C-1ž, C-2; K-1ž, C-1m, K-1m
16.30 – slovesna podelitev kolajn

Sobota, 11. septembra:
11.00 – polfinale: C-2, K-1ž
14.30 – finale: C-2, K-1ž
15.40 – slovesna podelitev kolajn

Nedelja, 12. septembra:
9.30 – polfinale: C-1ž, C-1m, K-1m
14.30 – finale: C-1ž, C-1m
15.25 – slovesna podelitev kolajn
15.35 – finale: K-1m
16.10 – slovesna podelitev kolajn
16.30 – slovesen zaključek SP 2010

NaPoTila za gledalce
kako do kc Tacen?
iz središča ljubljane do Tacna vozijo avtobusi lPP št. 
8. do kajakaškega centra Tacen je okoli 15 minut 
vožnje, z osebnimi avtomobili pa približno 10 minut. 
S Tacenske ceste z osebnim vozilom zavijete na 
Marinovševo ulico, ki bo med prireditvijo enosmerna 
in vas bo vodila do pripravljenega parkirišča. 
koordinate gPS Tacna so: N46.115659, e14.457438. 
Prireditelji gledalcem iz bližnje okolice priporočajo 
obisk prireditve s kolesi, zato so uredili posebno varno 
shranjevalnico za kolesa v bližini tekmovališča.
Vstopnice lahko kupite v vseh prodajalnah eventima 
(tudi prek njegove spletne strani www.eventim.si) in pri 
poslovnih partnerjih, ki so del njegove prodajne mreže 
ter na Petrolovih prodajnih mestih. Med prireditvijo bodo 
vstopnice na voljo ob vhodu na tekmovališče v Tacnu. 
Podrobnosti o prireditvi in dosežkih Slovencev na svetovnih 
prvenstvih so na voljo na spletni strani www.sloka2010.si.

SP V SlaloMU Na diVJiH VodaH – Sloka 2010
Častni predsednik prireditve:
dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije
Častni predsednik organizacijskega odbora:
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

oRgaNizaciJSki odBoR
Predsednik: Bojan Žmavc, predsednik Kajakaške 
zveze Slovenije
Podpredsednik: Branko Brezigar
Člani: Ivo Tomc (generalni sekretar), Andrej Jelenc, Jakob 
Marušič, Milan Črepinšek, Metka Čuk, Marko Kolenc
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Prepih, ki vleče čez gore, doline, ravnine in morje naše države 
zdaj s te zdaj z druge strani, prinaša s seboj marsikaj koristne-
ga, a tudi manj koristnega, če ne že škodljivega. V športu je to 
videti razločno in poučno. Nekatere športne zvrsti so se hitro 
prijele in se priljubile mladim in starim, druge ne, nekatere so 
vseskozi le životarile.
Ko smo že v nogometnem letu, ki je v začetku poletja pripe-
ljalo v objem tega po vsem svetu oboževanega športa nove 
milijone; ondan mi je 55-letna gospa Jana, ki se dotlej za 
nogomet sploh ni zmenila, pripovedovala, da je gledala na 
televiziji prav vse tekme na SP ... No, ko smo še pod vtisom 
začetka poletja: nogometno žogo so k nam prinesli naši fan-
tje, ki so študirali v Pragi, med njimi pa je bil seve kdo drug 
kot Stanko Bloudek. Morda je prav Bloudek privabil pred 
prvo svetovno vojno v Ljubljano slovite praške nogometaše, 
ki so ljubljanskemu moštvu, v katerem je igral tudi poznejši 
predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jo-
sip Vidmar, mimogrede nasuli deset golov. Nasledniki teh 
nogometnih pionirjev pa so osvajali točke na nogometnem 
festivalu v Južni Afriki.
Med zvrstmi, ki so se pri nas hitro udomačile, je bilo tudi smu-
čanje. Prve športne smuči so prišle v naše kraje leta 1888, ko 
jih je na Norveškem naročil, kakor je zapisal poznavalec Aleš 
Guček, mladi učitelj iz Dola nad Ajdovščino Edmund Čibej. Že 
zdavnaj prej so smuči poznali na Bloški planoti, vendar so jih 
uporabljali le kot prometno sredstvo. V 20. stoletju pa je smuča-
nje naglo napredovalo in med najboljšimi na svetu so se znašli 
tudi naši tekmovalci.
Mladini se je hitro priljubil tudi kajakaški šport. Tudi v kajake 
in kanuje so prvi sedli pretežno ljubljanski študentje in dijaki, 
ki so se navdušeno oprijeli novih, razburljivih športnih panog. 
Privrženci kajakaštva pa niso namakali svojih čolnov zgolj na 
Savi pri Ljubljani in na Ljubljanici, ampak so se odločali za 
prave avanture. Tedaj so bila v Evropi v modi dolga potova-
nja z zložljivimi čolni po rekah. Po zgledu iz tujine so tudi naši 
kajakaši zapluli po Savi navzdol, najpodjetnejši tudi dol do 
Beograda.
Med privrženci kajakaštva je bil tedaj tudi Bojan Štih, poznej-
ši ugleden esejist in gledališčnik, bil pa je še premlad, premalo 
izkušen, da bi se pridružil in kosal z našimi tedanjimi kajaka-
škimi asi, kot so bili Rudi Malahovsky, Cveto Močnik in Branko 
Drofenik. Štih je bil kot oster kritik kaj izbirčen glede športa, 
pozneje je nekako celo ideološko nasprotoval smučanju. Toda 
prav fantje, ki so ob koncu zime odložili smuči in sedli v kajake, 
so dali najgloblji pečat našemu tekmovalnemu kajakaškemu 
športu na divjih vodah.
Med vrhunskimi tekmovalci v mednarodni areni so se uvelja-
vili tudi s kolajnami. Ljubljančan Milan Zadel, študent prav-
ne fakultete v Ljubljani in tekmovalec v alpskem smučanju, 
se je leta 1953 na SP na divjih vodah v Meranu na Južnem 
Tirolskem proslavil z bronasto kolajno. Dve leti pozneje, ko 

je Tacen doživljal svetovno predstavitev z bojem za kolajne v 
slalomu na divjih vodah, je Jože Ilija osvojil bronasto kolaj-
no.
Ilija je bil ena izmed najbolj markantnih osebnosti našega 
povojnega športa, ni bil le vrhunski kajakaš, temveč tudi alp-
ski smučar, član tedanje državne reprezentance in udeleženec 
ZOI 1956 v Cortini d' Ampezzo. Prav tako kot je bil vzgled lju-
bljanskim in sploh slovenskim kajakašem na divjih vodah, je 
bil tudi najvidnejši alpski tekmovalec tedanjega ljubljanskega 
SK Enotnost, ki je utrjeval in nadaljeval tradicijo nekdanjih lju-
bljanskih klubov, pozneje pa se je alpski del preimenoval v SK 
Olimpija. Enotnost je bila več let ekipni državni prvak v vseh 
smučarskih zvrsteh, uživala pa je tudi ugled v smučarskem sve-
tu.
Na SP v slalomu na divjih vodah v Tacnu leta 1955 se je Lju-
bljana učinkovito predstavila kot športno mesto. Tedaj še ni 
bilo dvorane Tivoli, ki je pozneje ponesla v svet športno ime 
glavnega mesta Slovenije. V povojnih časih je športni svet po-

Piše Jože dekleva Tacen, 1955

Tacen, 1991

Sloka 2010

Reke se ne  
bistrijo več same
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znal Slovenijo le po Planici, potem pa je pokazala prijazno go-
stoljubje Ljubljana.
Z mestnega obrobja ni bilo posebno zamudno priti v središče 
mesta, čeprav je pred tacensko tekmovalno progo stalo komaj 
toliko avtomobilov, da si jih lahko preštel na prste ene roke. Kot 
mlad novinar sem poročal s prvenstva, ki je bilo zame kajpak 
dotlej največja športna prireditev. Asistiral sem uglednemu do-
pisniku Tanjuga Bogdanu Pogačniku, ki je bil kot poliglot na 
prireditvi tudi napovedovalec. Med vsemi poročevalci sva ime-
la edina telefon ob progi, spominjam se, kako se je bilo treba 
dreti in ponavljati imena tekmovalcev, saj so bila za stenografe 
v centrali agencije španska vas.
Številni kajakaški delavci, med njimi že uveljavljena stara gar-
da, bivši tekmovalci in funkcionarji, so se od jutra do večera 
trudili, da je organizacija minila brezhibno, kar so glasno po-
navljale tako rekoč vse reprezentance, ki so sodelovale na pr-
venstvu. Za večino so prireditelji poskrbeli, da so lahko na bli-
žnjih travnikih postavili šotore, tako da so bili udeleženci zares 
ena sama družina.

Na naslednjem SP v slalomu na divjih vodah v Tacnu leta 1991 
je bilo seve vse drugače. Udeleženci so stanovali v hotelih. Ta-
censka slalomska proga jih je pričakala prenovljena, podoba 
Tacna s tribuno za gledalce, posrečeno vgrajeno ob rob vodne-
ga rokava, je bila svetovljanska. Za številne gledalce, ki so se 
zbrali ob deročem koritu slalomske proge, je bilo posebno doži-
vetje, ko je prvič na kaki športni prireditvi zadonela slovenska 
himna Zdravljica.
Slovenija je bila leta 1991 prirediteljica kompletnega prvenstva 
kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Tacnu se je pridružila 
Soča z bojem za svetovne naslove v spustu. Soča je očarala tako 
udeležence SP kot gledalce, med katerimi so bili tudi taki, ki so 
prvič zrli v čudovite barvne odtenke ene najlepših rek na svetu, 
reke, ki jo je z ljubeznijo občudoval veliki pesnik Simon Gregor-
čič. V Bovcu so se na vso moč potrudili, da so se izkazali pred 
obiskovalci in gosti. Zavedali so se, da Bovec ne more živeti brez 
turizma. Izpit so opravili brez napake.
V novih časih so nastale na rekah nove razmere. Reke se ne bi-
strijo več same. Človek mora biti skrben, da vode čim manj pri-
zadene. Danes so kajakaši in kanuisti po naravi svojega športa 
tudi varuhi prirode. V začetkih kajakaškega športa pri nas va-
ruhov okolja ni bilo. Reke so tako rekoč same skrbele zase. Za 
ljudi je bil varuh narave kvečjemu čuvaj v botaničnem vrtu ali 
vrtnar, ki je sadil in negoval cvetje v Tivoliju.
Z razcvetom našega kajakaškega športa, ki vseskozi niza ko-
lajne tudi na največjih tekmovanjih, še zlasti pa turizma s 
kajaki in kanuji na divjih vodah, pa je postala za športnike 
na vodi pomembna dolžnost varovanje njihovega naravnega 
okolja. Kajakaški šport se je s Soče, Save in Ljubljanice pre-
selil na vse konce Slovenije. Povsod se vrste množične kaja-
kaške prireditve, pa tudi sicer na Savi Bohinjki, Savi Dolinki, 
Savinji, Idrijci, Krki, Kolpi, Muri ob lepih dnevih ne manjka 
bistrih voda in čistega zraka željnih navdušencev v čolnih. 
Kaže, da je nadvse mikavno tudi spuščanje čez brzice in valo-
ve z večsedežnimi gumijastimi rafti. Ta vrsta užitkov očitno ne 
terja toliko veščin kot v kajakih in kanujih, razen od čolnarjev, 
ki vodijo čolne.
V Tacnu je voda danes veliko bistrejša kot njega dni, kar do-
kazujejo tudi kopalci, ki se radi osveže v tacenskem tekmoval-
nem kanalu. To ni le zasluga kajakašev, temveč tovarn, ki ne 
izpuščajo več nesnage. Toda tacenski kajakaši nedvomno skrbe 
za svoj tekmovalni poligon in njegovo okolico. Zato so lahko s 
ponosom dočakali udeležence in gledalce letošnjega SP na sa-
vskih brzicah. ■

Milan zadel Jože ilija

alenka Bernot in Borut Justin
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V svetu športa na divjih vodah je bil leta 
1931 rojeni Ljubljančan tako rekoč vse: 
konstruktor čolnov, vrhunski kanuist, 
skupaj s pokojnim bratom Daretom do-
bitnik srebrne kolajne na SP 1963 v Spit-
talu ob Dravi v kategoriji C-2, za tem pa 
tudi funkcionar in prodorni kajakaški 
zanesenjak.
Čeprav se je uveljavil tudi kot eden vodil-
nih slovenskih energetikov in univerzite-
tni profesor, ga najbrž največ Slovencev 
vendarle pozna po tem, da je s svojo nav-
zočnostjo svetu kajakaštva in kanuistike 
na divjih vodah vtisnil neizbrisen pečat.
»Moja kajakaška zgodba sega v davno 
leto 1950 ali pa morda še kakšno leto 
dlje. V letalski konstrukcijski biro, kjer 
sem deloval kot konstruktor jadralnih 
in motornih letal, je nekega dne prišel 
Branko Drofenik – Funa, profesor tele-
sne vzgoje in velik kajakaški zanesenjak. 
Želel je, da mu za kajakaše narišemo le-
seno verzijo učnega vadbenega kajaka,« 
se Natan spominja, kako se je 'zapletel' s 
kajakaštvom.
»Narejen naj bi bil iz lesa in prevlečen 
s platnom. Ustregli smo mu. Kajak smo 
skonstruirali za tedanji Kajakaški klub 
Cveto Močnik z Livade ob Ljubljanici 
(prej KK Ljubljana, zdaj KKK Ljubljana, 
op. p.). No, dva taka čolna po tistih na-
črtih, najprej bolj za šalo kot zares, smo 
naredili potem tudi zase. Tisto poletje 
smo se s kolesi odpravili taborit v Bohinj. 
To je bila neverjetna dogodivščina, pod-
vig par exellence, bi rekli danes. Pustolo-
vščina, da se ti zmeša! Po jezeru smo se 
vozili s tistima kajakoma, po dveh tednih 
pa smo se odločili, da se bomo v Ljublja-
no vrnili z njima kar po Savi.«
Pri znameniti Skali so enega razbili, z 
enim pa vendarle priveslali do Rado-
vljice, kjer so se s čolnom vred spravili 
na vlak. Kmalu za tem je starejši Nata-

nov brat Slavko doma izdelal še turi-
stični kanu. Fantje so začeli razmišljati 
o kakšnem bolj dodelanem čolnu, saj so 
tedaj že marsikaj vedeli o konstrukciji 
plovil, njihovi plovnosti, teži in gibljivo-
sti ter potrebnem materialu za izdelavo. 
Lotili so se dela. Na enega teh čolnov so 
že namestili krovnico, v žargonu imeno-
vano »špricdeko«. S temi čolni so tudi 
začeli tekmovati.
Natan se spominja, da sta skupaj z Mi-
lošem Požarjem z enim izmed teh ka-
nujev le preveslala Savo od Bohinja do 
Ljubljane. Divja voda je druščino vse 
bolj privlačila in Natan Bernot se je kma-
lu lotil izdelave prvega malce boljšega 
tekmovalnega čolna. Na premiernem 
tacenskem SP 1955 so tekmovali prav s 
takšnimi kanuji.
A na prvo prvenstvo na savskih brzicah 
pri Ljubljani so Francozi že prišli s poli-
estrskimi čolni. To je bila tedaj kajpada 
prava tehnološka revolucija v tej športni 
panogi:
»Z delavnico v Solkanu, v kateri so dela-
li tudi nekateri znani solkanski kajakaši, 
smo se zmenili, da jih naredijo po mojih 
načrtih. No, eden je bil bolj čuden, malo 
je vlekel na eno stran, ki je bila bolj težka, 
drugi pa je bil dober. Z njim sta odlično 
tekmovala moja poznejša žena Nena 
(Alenka Bernot, op. p.) in njen sotekmo-
valec Borut Justin,« je o svojih pionirskih 
časih v kajakaštvu za prilogo Dela pred 
letošnjim SP v slalomu na divjih vodah v 
Tacnu pogovor razpredal Natan Bernot.

Natan je na svoji športni poti nasto-
pil na štirih SP – zapored v letih 1955, 
1957 in 1959 in nato še leta 1963. Ko 
je njegov prvotni partner Miloš Požar 
prenehal z aktivnim veslanjem, ga je 
zamenjal Natanov brat Dare. Na SP 
1961 Natan ni nastopil, ker je bil na po-
stdiplomskem študiju v ZDA, kjer pa je 
tudi tekmoval:
»Pravzaprav sem povsod zmagoval, saj 
so ameriški tekmovalci na divjih vodah 
tedaj še močno zaostajali za nami Evro-
pejci,« se je na svoje ameriške športne 
pustolovščine ozrl Ljubljančan, doma 
pod Gradom tik ob Ljubljanici.
Zato pa so v Ameriki že imeli materiale 
in tehnologijo, s katerimi so prekašali 
Evropo, kaj šele Slovenijo. In zato se je 
tudi tam lotil izdelovanja čolnov. Zasno-
val je enosedežni kanu iz poliestra, s ka-
terim je potem pet let zmagoval domala 
na vseh tekmah.
»Naredili smo ga v neki garaži, sam sem 
nadziral izdelavo. Bil je dobesedno moj 
izdelek od začetka do konca. Tedaj sem 
prvič naletel na neopren, material za ve-
slaške jopiče, ki smo si jih prav tako izde-
lovali sami. V primerjavi z današnjimi so 
bili seveda zelo primitivni,« je Natan ni-
zal spomine na svojo ameriško epizodo.
V ZDA je bil Natan veliko kajakaško ime. 
Vsakdo si je želel sesti z njim v čoln, še 
raje postati njegov partner, saj se je ve-
delo, da bo z njim zmagoval. Tako si je 
onstran Atlantika prislužil vzdevek »Div-
ji Natan«. Pravšnji naziv za človeka, ki 
– kot vse kaže – v slovenskih kajakaških 
vrstah prav ta čas po dolgih letih dobiva 
vzorna naslednika v primorskem tande-
mu – Sašu Taljatu in Luki Božiču.
»Fanta sta zares sijajen kanuistični dvo-
jec. Na SP v Tacnu jima želim veliko 
sreče. Menim, da se lahko uvrstita zelo 
visoko, morda celo tako visoko, kot sva 
se pred 47 leti midva z Daretom v Spit-
talu ob Dravi na avstrijskem Koroškem. 
Predvsem pa sta velik obet za sloven-
sko kajakaštvo v prihodnjem obdobju. 
Pravzaprav sta za disciplino C-2 še rosno 
mlada, saj terja veliko izkušenj,« je Natan 
ob koncu pogovora svojima nasledniko-
ma zaželel uspešen nastop na letošnji 
največji poletni športni prireditvi v Slo-
veniji. ■

NaTaN BeRNoT Ni 
NaklJUčNo Po-
JeM SloVeNSke-
ga kaJakašTVa. 
Piše Borut Perko

legendarni ljubljančan 
z nadimkom divji Natan
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Ne le, da sta bila vrstnika in kolega v KK 
Soške elektrarne, skupaj sta ustvarjala 
tudi slalomsko zgodovino na prelomu 
80. in 90 let, ko sta na treh zaporednih SP 
osvojila kar štiri lovorike.
V internem boju si je zadnjo – srebrno 
– na domačih brzicah v Tacnu leta 1991 
priveslal Štrukelj, ki si sicer lasti še štiri 
moštvene kolajne, a je, zanimivo, eden 
redkih članov tedanjega zlatega rodu, ki 
se je pred leti povsem poslovil od športa 
na divjih vodah.
Letošnje SP v slalomu najbrž tudi vam 
samodejno obuja spomin na leto 1991, 
ko ste se na Savi pod Šmarno goro tik 
pred osamosvojitvijo Slovenije okitili z 
naslovom svetovnega podprvaka.
Še vedno se živo spominjam tiste tekme. 
Tedaj smo v finalu veslali dvakrat, veljal je 
najboljši čas. Ko sem prvič priveslal v cilj, 
nisem bil zadovoljen, vedel sem, da sem 
nanizal kar nekaj napak. Nato sem šel na 
zgornji del proge, k domačiji Janeza Sko-
ka. Pogovarjala sva se, vmes sem slišal, 
da me je prehitel Shaun Pearce, na štartu 
pa je čakalo še veliko tekmovalcev. Jasno 

mi je bilo, da bomo moral vdrugo veslati 
bolje. Štartal sem med zadnjimi in še kar 
sem bil drugi. Neverjetno. In tako je tudi 
ostalo. To je bila tedaj mega prireditev, 
našo športno zvrst povrhu z izjemnim 
številom gledalcev. Ko si se pognal s štar-
ta, je navijanje gledalcev s spodnjega dela 
proge kar udarilo vate.
Ali tudi vam slalomistom Tacen vzbuja 
podobna čustva kot menda skakalcem 
Planica, alpskim smučarjem in smu-
čarkam pa Kranjska Gora oziroma Ha-
bakuk v Mariboru?
No, meni sta bili tedaj bolj pri srcu progi 
v Bourg St. Mauriceu in doma na Soči. Iz 
povsem preprostega razloga: zdajšnji ro-
dovi v Tacnu pogosto trenirajo, mi pa ni-
smo. Leto pred SP 1991 so progo v Tacnu 
povsem prenovili. Prejšnja ni bila nič po-
sebnega, novo pa so nam za trening odpr-
li šele dva ali tri mesece pred prvenstvom. 
Zato do nje nisem mogel razviti nekih po-
sebnih čustev in zaradi tega nismo imeli 
nikakršne prednosti domačega terena.
Novega centra ste se vseeno veselili, 
mar ne?

Zelo, saj nam je tak center manjkal. A naj-
bolj narobe je bilo, da se je zgodba kon-
čala le pri progi. Samo nekaj dni po SP se 

Marjan štrukelj: 
Spomini so še živi

SaMo dVa SloVeNSka SlaloMiSTa Na 
diVJiH VodaH Se PoNašaTa S Po dVeMa 
PoSaMičNiMa kolaJNaMa S SVeToVNiH 
PRVeNSTeV – leTa 1964 RoJeNa SolkaN-
ca JeRNeJ aBRaMič iN MaRJaN šTRUkelJ. 
Sprašuje Tanja Volarič
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je začela vojna in nihče se, žal, pozneje ni 
več ukvarjal s širšo zasnovo razvoja tega 
centra.
Še pred nekaj leti ste bili del slovenske 
slalomske zgodbe, trenirali ste tudi po-
znejšega svetovnega podprvaka Miha 
Terdiča, ki je zdaj učitelj vaše sokra-
janke Urše Kragelj. Ste se res dokonč-
no poslovili od kajakaštva?
Leta 2004 sem zapustil reprezentanco, 
v kateri sem pred tem vodil mladinsko 
selekcijo in nato kajakaško člansko za-
sedbo, kot trener sem delal tudi v svojem 
klubu Soške elektrarne. Za slovo sem se 
odločil po SP 2003 v Augsburgu, a me je 
potem kajakaš Uroš Kodelja prosil, da bi 
sodelovala še do OI v Atenah. In potem 
sem res odšel. Dokončno.
Kaj počnete zdaj? V kajak menda še se-
dete, saj kot priseljeni Solkanec živite 
le streljaj od soških brzic?
Ne, nikoli, zdaj bolj pospešeno kolesa-
rim in smučam. Po tekmovalni karieri 
sem se lotil študija, končal politehniko 
v Novi Gorici, zdaj z bratom vodiva dru-
žinsko podjetje, ki se ukvarja s strojnimi 
inštalacijami. Kot tekmovalec sem vedno 
govoril, da se bom od tega športa, tudi 
trenerskega dela, poslovil, ko bom imel 

otroke. Zdaj sta stara pet in sedem let in 
če bi bil trener, bi me le redko videla.
Kako razlagate fenomen Petra Kau-
zerja, ki ga poznate od njegovih mla-
dinskih let?
Poleg Petra ima za njegov vzpon največ 
zaslug njegov oče. Ugibam, da je mor-
da bila njegova prednost tudi to, da je 
bil ves čas v umirjenem okolju, da ni bil 
izpostavljen pritiskom. Že kot mladinec 
je bil odličen. Ne verjamem, da smo bili 
mi kdaj takšni talenti, kot je on. Naši 
rezultati so bili sad težkega dela. Veliko 
garanja je bilo. Saj ga ima za seboj tudi 
Peter, ampak pri njem je vse videti kot 
ena velika šala. Tudi veslanje. On je ka-
jakaški Martikan. Resda se je oblikoval 
deset let, nekajkrat mu je spodletelo, 
a zadnja tri leta ga je skoraj nemogoče 
zriniti z vrha.
Pričakujete, da vas bo letos ujel po šte-
vilu kolajn s SP? Osvojili ste jih največ 
v zgodovini slovenskega slaloma na 
divjih vodah ...
Me je že presegel! Peter je svetovni prvak 
in s tem je že korak pred mano. Poleg 
tega je skupni zmagovalec svetovnega 
pokala, čemur se nihče od nas ni niti pri-
bližal. Tako dober je, da mu od EP v Bra-

tislavi do SP skoraj ne bi bilo treba več 
sesti v čoln, le dobro se je moral spočiti.
Lahko zdajšnji rod na domačem SP še 
nadgradi izreden uspeh z nedavnega 
EP, kjer je osvojil štiri lovorike?
Lahko! Po teh uspehih se Tacna ne bo-
jim, drugače bi bilo, če bi jim na Slova-
škem spodletelo in bi slalomiste začel 
najedati dvom. Lepo je po dolgem času 
videti, da izredno dobro delajo z vsemi 
kategorijami in da niso več le kajaka-
ši tisti, ki vlečejo voz. Tu je dvojec Luka 
Božič-Sašo Taljat, tu sta Urša Kragelj in 
Nina Mozetič, pa kanuist Benjamin Sav-
šek … Zdaj ni več le en sam adut, na ka-
terega bi vsi kazali s prstom in od njega 
zahtevali, da bo osvojil kolajno. Eksplo-
dira lahko kdorkoli.
Se je odtlej, ko ste končali kariero, veli-
ko spremenilo vaši športni zvrsti?
Ogromno! Slalom na divjih vodah zdaj 
zahteva več moči in eksplozivnosti, bolj-
ša je tudi tehnika. Med rodovi je težko 
vleči vzporednice: podobno se ne more 
Ingemar Stemark primerjati z Benjami-
nom Raichom, ki smuča s smučmi vrste 
karving, in skakalci zdajšnjega rodu se 
ne morejo primerjati s tistimi asi, ki še 
niso leteli s škarjasto držo smuči. ■



47

september 33 : POLET

Slovenci na svetovnih prvenstvih 1951-2009
Prvo svetovno prvenstvo ICF v slalomu na divjih vodah so priredili 
Švicarji leta 1949 v Ženevi, vendar tam slovenski oziroma jugoslo-
vanski kajakaši in kanuisti še niso nastopili. Do leta 1999 so svetov-
na prvenstva prirejali na liha leta v dveletnem ciklusu, od leta 2002 
pa se vrstijo vsako poletno sezono z izjemo olimpijskega leta.
Slovenski kajakaši in kanuisti, kajpak v jugoslovanskih dresih, so 
svoj ognjeni krst na SP doživeli leta 1951 v Steyrju v Zgornji Avstri-
ji.

Prva kolajna zadela
Čeprav niso poželi nobenega odmevnega uspeha, je bil premier-
ni nastop velika spodbuda za razvoj te športne zvrsti v Sloveniji. 
Kajakaši in kanuisti so se začeli še bolj zagnano in sistematično 
pripravljati na mednarodne preizkušnje. Kako izjemno hitro so 
napredovali, zelo nazorno priča zgodovinska prva slovenska (in 
seveda tudi jugoslovanska) bronasta kolajna, ki jo je že na nasle-
dnjem, tretjem SP leta 1953 v Meranu na Južnem Tirolskem osvo-
jil Milan Zadel v kategoriji K-1.
Ta izjemen uspeh in zgledno izpeljana prva mednarodna tekmo-
vanja v slalomu na divjih vodah v Sloveniji so botrovala, da je inž. 
Ciril Pogačnik, zaslužen pionir slovenskega kajakaštva in tedanji 
vplivni član komiteja za slalom pri ICF, prodrl s kandidaturo Tac-
na za organizacijo SP 1955. To je bilo šele drugo SP v kateri koli 
športni panogi, ki so ga dotlej zaupali Jugoslaviji oziroma Slove-
niji in sploh prvo po osvoboditvi na naših tleh.

Tacen '55 – Jože ilija do bronaste kolajne
Velik športni dogodek je v organizaciji tedanje Brodarske zveze 
Slovenije potekal je od 29. do 31. julija 1955. Zajeten projekt so 
vzorno izpeljali člani BD Cveto Močnik – Sašo, kakor se je po pa-
dlemu partizanu in predvojnemu kajakašu tiste čase imenoval 
naslednik KK Ljubljana in predhodnik zdajšnjega KKK Ljubljana.
S 15.000 gledalci, ki so si ogledali tekmovanja udeležencev iz 14 
držav, se je Tacen dokončno uveljavil kot eno izmed mednaro-
dnih kajakaških središč. Z bronasto kolajno Jožeta Ilije in 5. me-
stom Milana Zadela (oba K-1) so ljubljanski organizatorji več kot 
izpolnili tudi visoka športna pričakovanja.
Prireditev v Tacnu je obenem že zaznamoval prestižni dvoboj re-
prezentanc ZRN in NDR, ki je odločilno vplival na dogajanje v sve-
tovnem kajakaškem vrhu do sredine 70. let, vključno z olimpijsko 
premiero slaloma na divjih vodah v Münchnu 1972. V ta dvoboj je 
vseskozi uspešno posegala reprezentanca ZRN, občasno pa tudi 
izjemni posamezniki iz drugih tradicionalnih kajakaških držav.
Na SP v Augsburgu (ZRN, 1957), Ženevi (1959) in Hainsbergu 
(NDR, 1961) Slovenci niso posegli v boj za kolajne. V tistem ob-
dobju so se v slovenskem kajakaštvu na divjih vodah v ospredje 
prebili tekmovalci v spustu. Solkanec Pavel Bone je na prvem SP 
v tej divjevodaški zvrsti leta 1959 v disciplini F-1 osvojil srebrno 
kolajno (v dresu ZRN je postal svetovni prvak njegov solkanski 
rojak Toni Prijon!), dve leti pozneje pa še bronasto.

Spittal '63 – nov vrhunec
Vnovič je slovenskemu kajakaštvu zvezdne trenutke naklonilo SP 
1963 v Spittalu ob Dravi na avstrijskem Koroškem. Alenka Bernot 
in Borut Justin sta v disciplini C-2 mešano osvojila prvo sloven-
sko zlato kolajno! Vendar ni ostalo samo pri tem blestečem uspe-
hu: brata Natan in Dare Bernot sta nastop zastopstva Jugoslavije 
ozaljšala še s srebrno lovoriko v disciplini C-2.
Spittal je bil za slovenke kajakaše srečen kraj tudi dve leti pozneje, 
ko je drugič zapored gostil najboljše divjevodaše na svetu. 
Ekipa kanuističnih dvojcev (C-2) v postavi brata Franc in 

Milan zadel
Dobitnik prve slovenske (in jugoslovanske) kolajne 
na SP v slalomu na divjih vodah (3. mesto leta 1953 v 
Meranu, Italija) je športno pot začel kmalu po osvo-
boditvi v tedanjem BD Cvetko Močnik, nasledniku 
leta 1931 ustanovljenega KK Ljubljana. Bil je med 
udeleženci krstnega nastopa Slovencev na svetov-
nih prvenstvih (Steyr, Avstrija, 1951), kjer se je uvrstil 
na 40. mesto. »To so bili časi popolne romantike,« 
se spominja Zadel. Na Ljubljanici so trenirali kon-
dicijo, dvakrat na teden pa so se s kolesi, otovorjeni 
s čolni, odpravili na divjevodaški trening v Tacen: 8 
km z obupnimi kolesi po razdrapanih makadamskih 
cestah do Tacna, potem pa po treningu prav toliko 
nazaj do Livade. Upokojeni diplomirani pravnik je 
športno pot, med katero je poleg več naslovov držav-
nega prvaka požel še nekaj drugih odmevnih med-
narodnih uspehov (na SP 1955 v Tacnu je bil odličen 
5.), sklenil ob koncu petdesetih let. Kajakaštvo še 
zmeraj pozorno spremlja, zlasti pa se veseli velikih 
prireditev v Tacnu: »Peter Kauzer bo na letošnjem SP 
branil naslov svetovnega prvaka. Menim, da bi lahko 
tudi v Tacnu ponovil velik uspeh, saj je že nekaj let 
med najboljšimi kajakaši na svetu. Tudi tekmeci niso 
od muh, sam pa še zlasti nestrpno čakam nastop ka-
nuista Benjamina Savška, ki je moj tihi favorit.« B. P.

andraž Vehovar
Leta 1972 rojeni Lju-
bljančan, je edini slo-
venski kajakaš, ki se 
ponaša z olimpijsko 
kolajno. Na OI 1996 v 
Atlanti na reki Ocoee si 
je, prežet z izjemno sa-
mozavestjo, priveslal 
srebrno lovoriko in se 
z zlatimi črkami zapi-
sal ne le v zgodovino 
slovenskega kajaka-
štva, temveč tudi slo-
venskega vrhunskega 
športa. Med kajakaše 
je zašel potem, ko se je 
ukvarjal že z več drugi-
mi športnimi zvrstmi, 
najprej z gimnastiko in 
pozneje še z alpskim 
smučanjem. Bogato gibalno znanje in sposobnosti 
so mu še kako prišle prav, ko se je odločil za vrhun-
sko športno pot kajakaša in je Tacen postal njegov 
drugi dom. S svetovnih prvenstev 1995 in 1999 se 
je Andraž vrnil z dvema ekipnima srebrnima kolaj-
nama, posamična lovorika v disciplini K-1 pa mu ni 
bila usojena. Sam je prepričan, da se mu je največja 
priložnost izmuznila leta 1997, ko ga je dva meseca 
pred SP presenetila poškodba, ki je notranje ni niko-
li prebolel. Univ. dipl. inž. montanistike (z doktora-
tom) je športno pot sklenil sklenil leta 2000. B. P.

drugi naši velikani 
slaloma na divjih vodah
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Jože ilija
Na Jesenicah leta 1928 rojeni alpski smučar, udeleženec ZOI 
1956 v Cortini d'Ampezzo (Italija), in kajakaš, dobitnik sla-
lomske bronaste kolajne med posamezniki v disciplini K-1 
leta 1955 v Tacnu, zagotovo sodi med najbolj uspešne pred-
stavnike slovenskega športa v obdobju po osvoboditvi. Kot 
uspešen tekmovalec v dveh športnih zvrsteh, eni zimski in 
drugi poletni, je Jože Ilija (+1983) postal ena izmed značilnih 
večstranskih športnih figur svojega časa. Po eni strani je bil 
skupaj z Milanom Zadelom, ki tisto obdobje privlačno opisuje 
kot romantično, mednarodno najuspešnejši kajakaški tandem 
kajakaškega kluba z ljubljanske Livade v zgodnjih petdesetih 
letih, po drugi pa še univerzalen alpski smučar, državni repre-
zentant v smuku, slalomu in veleslalomu. Pozneje je bil nekaj 
časa tudi trener alpskih smučarjev. Z osvojitvijo bronaste ko-
lajne na SP 1955 v Tacnu pred 15.000 navdušenimi gledalci se 
je še posebej zapisal v zgodovino te športne panoge pri nas, saj 
jo je dosegel v rekordni konkurenci tekmovalcev iz 14 držav. 
Z izjemnim dosežkom je prispeval zajeten delež k uveljavitvi 
Tacna v krogu prirediteljev mednarodnih kajakaških tekmo-
vanj, obenem pa je s kolegi slalom na divjih vodah trdno zasi-
dral v slovenskem vrhunskem športu. B. P.

drugi naši velikani slaloma na divjih vodah

alenka Bernot/Borut Justin

Ljubljančanka Alenka Bernot – Nena (1938), na fotografiji v sre-
dini z Borutom Justinom med podelitvijo kolajn na SP 1963, z 
dekliškim priimkom Potokar, je v našem kajakaškem športu v 
marsikaterem pogledu pisala edinstveno zgodbo. Z Borutom 
Justinom sta v kategoriji mešanih dvosedov kanujev (C-2 mix) 
leta 1963 v Spittalu (Avstrija) postala prva slovenska svetovna 
prvaka v slalomu na divjih vodah. Potem ko je najprej veslala 
s sandolinom v VK Savica, se je precej pozno – šele pri 20 letih 
– preselila na nasprotni breg Ljubljanice h kajakašem in kanui-
stom. Seveda je upokojeni univ. dipl. ekonomistki še zdaj žal, da 
mešani dvojec ni bil deležen milosti lordov olimpijskih krogov, 
ko so slalom na divjih vodah prvič uvrstili v program OI 1972 in 
ga je ICF črtala tudi s programa SP. Na SP je prvič nastopila leta 
1961 v Hainsbergu pri Dresdnu, kjer sta z Justinom pristala na 
nehvaležnem 4. mestu. Po velikem uspehu na SP leta 1963 je 
Alenka Bernot nehala tekmovati. »Ker sem diplomirala, je bilo 
treba v službo, vrhunski šport in služba pa že tedaj nista šla sku-
paj,« se spominja Nena, ki je še dolgo za tem ostala zvesta svoji 
športni panogi kot mednarodna sodnica in sekretarka KZS.
Borut Justin (1938) je bil sošolec Alenke Bernot, doma pa le 
kakšnih sto metrov od ljubljanskega kajakaškega kluba na Li-
vadi. Veslati je začel leta 1957, po zlati kolajni med mešanimi 
dvojci C-2 v Spitallu je dve leti pozneje (spet v Spittalu) skupaj 
z Milanom Vidmarjem prispeval svoj delež k srebrni ekipni 
kolajni naših v disciplini 3xC-2. Upokojeni diplomirani in-
ženir strojništva z doktoratom kajakaštvo še zmeraj pozorno 
spremlja in se nadeja ugodnega razpleta SP v Tacnu za sloven-
sko zastopstvo. B. P.

Jernej abramič
Ker se ni nikoli uradno poslovil od tekmo-
valnega kajaka, še vedno kroži šala, da je 
leta 1964 rojeni Solkanec le na dolgih tek-
movalnih počitnicah in zato vsak čas pri-
pravljen na vnovičen štart. Izjemni Primo-
rec bi bržkone storil strašen greh, če se ne 
bi preizkusil v športu, ki uživa v domačem 
Solkanu najvišji status. Že od leta 1978, ko 
je začel trenirati pri KK Soške elektrarne, je 
bil nesmrtno prežet z ljubeznijo do športa na brzicah. Samo v 
slalomu je na SP nanizal kar pet lovorik. Prvo – bronasto z eki-
po – je osvojil v Augsburgu 1985, za tem pa – prav tako skupaj z 
Janezom Skokom in Marjanom Štrukljem – v Bourg St. Mauri-
ceu 1987 še srebrno. Vrhunec kariere je zanj v Franciji napočil 
že dan prej, ko se je kot svetovni podprvak prvič sam povzpel 
na zmagovalni oder. Ob njem je tedaj na 3. mestu stal klubski 
tovariš Štrukelj, oba pa je z zmago presenetil Toni Prijon (ZRN), 
sin nekdanjega odličnega solkanskega kajakaša Tonija Prijona 
st., leta 1959 prvega svetovnega prvaka v spustu (že v nemškem 
dresu). Vmes je Jernej končal poklicno elektrotehnično šolo, 
novega vrhunca športne poti pa se je veselil na SP 1989 na reki 
Savage v ZDA. Požel je še bronasto kolajno med posamezniki, 
moštveno bero pa je s kolegi zaokrožil v popoln sveženj z zlato 
lovoriko v disciplini 3xK-1. Prvi državni prvak samostojne Slo-
venije v slalomu (K-1, 1992) je s 7. mestom v Atlanti 1996 še ve-
dno lastnik tretje najboljše slovenske slalomske uvrstitve na OI. 
Vsestranskost, izjemen občutek za vodo in primorska trma so 
Abramiču omogočali vrhunske rezultate tudi v spustu. Po kon-
čani karieri se je posvetil trenerskemu poklicu in že nekaj let 
uspešno vodi avstrijsko družinsko navezo Helmuta in Violeto 
Oblinger, oba svoj čas že evropska prvaka v svojih kategorijah 
in še vedno v svetovnem vrhu. T. V.

Miha Terdič
Leta 1980 rojeni kajakaš, je svoje 
zvezdne trenutke v razmeroma 
kratki športni karieri doživel na 
SP 2002 v Bourg-St-Mauriceu 
(Francija), kjer je v prestižni di-
sciplini K-1 med posamezniki 
osvojil srebrno kolajno. Člana te-
danjega KKK Tacen sta za preskušanje z divjo vodo že pri 9 letih 
navdušila starejši brat Grega, tudi sam odličen kanuist, in stric 
Jože Vidmar, zdajšnji trener in osvajalec bronaste kolajne na SP 
87 v Meranu v disciplini C-1. Terdičeva športna pot je bila polna 
vzponov in zdrsov. »Moji športni začetki niso bili nič posebne-
ga. Živeli smo blizu Save, zato sem se po zgledu brata kanuista 
in še uspešnejšega strica Jožeta hotel v tej športni zvrsti preizku-
siti tudi sam. Iz leta v leto mi je bilo bolj všeč,« je pred leti Miha 
iz Pirnič povedal v enem izmed intervjujev. Imenitne dosež-
ke v članski konkurenci je napovedoval že kot mladinec. Prvo 
(bronasto) kolajno je osvojil z mladinskim moštvom leta 1996. 
Leto pozneje je s kolegi napredoval do srebrne lovorike, zadnjo 
mladinsko sezono pa je leta 1998 kronal z naslovom svetovnega 
prvaka med posamezniki. Leto 2002 je najprej obrnil sebi v prid 
s senzacionalno zmago na tacenski tekmi svetovnega pokala, 
nato se je povzpel še na drugo stopničko odra za zmagovalce 
na prvenstvu v Franciji. Medtem je postal zelo uspešen trener 
deklet; v njegov vadbeni krog sodi tudi državna reprezentantka 
v disciplini K-1 Urša Kragelj. B. P.

Sloka 2010



49

september 33 : POLET

Leon Žitnik, Jože Gerkman in Janez Andrejašič ter Borut Justin 
in Milan Vidmar se je za zmagovitim moštvom ČSSR in pred ZRN 
uvrstila na sijajno 2. mesto in požela srebrno kolajno!
Nato je sledilo dolgo sušno obdobje. Zaradi spleta različnih ne-
ugodnih okoliščin, zlasti vse večjih finančnih težav v klubih ter 
sporov med Brodarsko zvezo Slovenije in Kajakaško zvezo Jugo-
slavije pa tudi siceršnjih kriznih razmer v velikem delu slovenske-
ga vrhunskega športa v 60. in 70. letih, so naši kajakaši več let na 
največjih tekmovanjih ostajali praznih rok.

zasuk šele v Meranu '83
Naše zastopstvo se ni izkazalo niti na olimpijski divjevodaški pre-
mieri v Münchnu 1972. V zagatnih razmerah se tako zahtevnega 
projekta niso lotili niti pravočasno niti niso imeli na voljo potreb-
nih sredstev. Trenerjem, nekdanjima odličnima reprezentantoma 
Bogdanu Svetu (ki je nato tudi vodil naše zastopstvo na znameniti 
olimpijski progi v Augsburgu) in Janezu Andrijašiču ter Viktorju 
Vestu so naložili nehvaležno nalogo. Edino solidno uvrstitev je na 
Bavarskem s 6. mestom požela dvojica Janez Andrijašič-Peter Gu-
zelj v disciplini C-2.
Na boljše razmere, ki sta jih slovenskemu športu prinesla ustano-
vitev telesnokulturnih skupnosti (1973) in ureditev financiranja, 
so se tudi v slovenskem kajakaštvu dejavno odzvali in si z mladim 
tekmovalnim rodom zastavili visoke cilje. Prva znamenja pre-
poroda so bila 5. mesto Srečka Masleta in Boruta Erjavca (C-2) 
v slalomu na SP 1975 v Skopju, prav tako 5. mesto Petra Kauzerja 
in 6. Silvana Poberaja (oba K-1) v slalomu na SP 1977. Vendar je 
šele na SP 1983 v Meranu nov rod naših kajakašev pod vodstvom 
trenerjev Radeta Kovačevića in Jožeta Tomažiča končal 18-letni 
slovenski post: kanuist Jože Vidmar (C-1) je v svoji disciplini pre-
senetil tekmece in osvojil bronasto kolajno.

abramič in štrukelj tik pod vrhom na SP 1987
V tistem obdobju so zastavo v slovenskem kajakaštvu pod vod-
stvom trenerja Aleša Vesta nosili tekmovalci v spustu. V Meranu 
se je z bronasto lovoriko izkazal tudi znanilec velikih slovenskih 
uspehov v spustu Srečko Masle (C-1), za tem svetovni podprvak 
leta 1985, ki je povrhu skupaj z Andrejem Jelencem (svetovni pr-
vak v spustu 1989) in Slavkom Pinterjem požel srebrno kolajno.
Slalomsko zgodbo so v 80. letih pisali predvsem kajakaši, ki so 
se med osvajalce lovorik vrnili z ekipno bronasto kolajno na SP 
1985 z zasedbo Jernej Abramič, Marjan Štrukelj in Janez Skok. Isto 
moštvo je osvojilo tudi srebrno lovoriko na SP 1987 v Bourg St. 
Mauriceu (Francija), kjer sta se v svetovni vrh s povzpela Jernej 
Abramič in Marjan Štrukelj s srebrno oziroma bronasto kolajno. 
Niz blestečih uspehov v disciplini K-1 v 80. letih je Abramič skle-
nil z bronasto kolajno na SP '89 na reki Savage (ZDA).

Prenova Tacna za SP '91
V pričakovanju drugega prvenstva sveta na savskih brzicah v 
Tacnu, tik pred razglasitvijo samostojne Slovenije junija 1991, je 
tacenska proga leta 1990 doživela korenite posege in dobila zdaj-
šnjo podobo. Temeljito posodobljeno tekmovalno infrastrukturo 
je z imenitnim 2. mestom in srebrno kolajno v disciplini K-1 po-
plačal Solkanec Marjan Štrukelj.
Imeniten uspeh je prišel ob pravem času, samo leto dni pred 
prvo olimpijsko reprizo slaloma na divjih vodah – dolgih 20 let po 
münchenski premieri – v Barceloni 1992. Najprej je moral sloven-
ski šport po osamosvojitvi še skozi zahtevne preizkušnje, da 
so se mu odprla vrata v olimpijsko družino. V Seu d'Urgellu 

drugi naši velikani slaloma na divjih vodah
Jože Vidmar
Iz kajakaškega kluba v Tac-
nu je izšlo mnogo odličnih 
kajakašev in kanuistov na 
divjih vodah. Eden izmed 
najuspešnejših, ki se je na 
SP okitil tudi s kolajno, je 
bil nedvomno tudi leta 
1963 rojeni Jože Vidmar – Joco. Zapriseženi kanuist 
(C-1) se je začel z veslanjem na divjih vodah ukvarja-
ti leta 1974 in je bil do leta 1995 uspešen v tej športni 
panogi kot reprezentant nekdanje skupne države in 
nato samostojne Slovenije. Njegov zvezdni trenutek 
je bilo SP 1983 v Meranu (Italija), kjer je v kategoriji 
C-1 osvojil bronasto kolajno med posamezniki. To 
je, če zanemarimo dvojce, edina slovenska individu-
alna kanuistična slalomska lovorika. Med pomemb-
ne mednarodne uspehe upravičeno šteje tudi 3. 
mesto v skupnem seštevku evropskega pokala, pred-
hodniku zdajšnjega svetovnega pokala. Po končani 
tekmovalni karieri je presedlal med trenerje kanui-
stov v klubu pod Šmarno goro, v katerem ta čas skrbi 
tudi za nadarjena reprezentanta Benjamina Savška 
in Jureta Lenarčiča. B. P.

širok krog favoritov
Seznam favoritinj in favoritov je tudi pred odlo-
čilnimi nastopi na SP v Tacnu zelo širok. Nekaj 
najbolj vročih imen predstavljamo v nadaljeva-
nju, več podatkov o favoritih pa je na voljo na 
spletni strani www.sloka.si, kjer je podrobneje 
predstavljeno tudi slovensko zastopstvo na leto-
šnjem SP v slalomu na divjih vodah.
V Tacnu bodo prvič na SP uradno tekmovale tudi 
kanuistke. Zaradi poškodbe, žal, ne bo nastopi-
la ena najboljših kajakašic vseh časov, dvakratna 
olimpijska zmagovalka, Slovakinja Elena Kaliska, 
ki je bila prisiljena predčasno končati sezono tik 
pred nedavnim EP v Bratislavi.
Favoriti po izboru slovenskih strokovnjakov – in-
dividualno: moški – K-1: Daniele Molmenti (Ita), 
Michael Kurt (Švi), Fabien Lefevre (Fra), Alexander 
Grimm (Nem), Campbell Walsh (VB); C-1: Tony 
Estanguet (Fra), Michal Martikan, Alexander Sla-
fkovsky (oba Svk), Stanislav Ježek (Češ), Sideris 
Tasiadis (Nem); C-2: Peter in Pavol Hochschorner, 
Peter in Ladislav Škantar (vsi Svk), Jaroslav Volf in 
Ondrej Štepanek (Češ), Timothy Baillie in Etienne 
Stott (VB), Fabien Lefevre in Denis Gargaud Chanut 
(Fra); ženske – K-1: Jana Dukatova (Svk), Jasmin 
Schornberg, Jennifer Bongardt (obe Nem), Corin-
na Kuhnle, Violetta Oblinger-Peters (obe Avs); C-1: 
Jessica Fox (Avstralija), Jana Dukatova, Katarina 
Macova (obe Svk).
Ekipno: moški – K-1: Slovenija, Italija, Nemčija, 
Francija, Poljska, Češka in V. Britanija; C-1: Slo-
vaška, Francija, Nemčija, Češka; C-2: Slovaška, 
Češka, Nemčija, V. Britanija; ženske – K-1: Slo-
vaška, Češka, Nemčija, V. Britanija. O. G., N. J. 

Slovenci na svetovnih prvenstvih 1951-2009
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Zdajšnji direktor avstralskih reprezentanc v slalomu na divjih 
vodah in sprintu na mirnih vodah ter podpredsednik Medna-
rodne kajakaške zveze (ICF) je v karieri na svetovnih prven-
stvih osvojil enajst kolajn v diciplini K-1, med njimi kar pet zla-
tih in eno bronasto med posamezniki ter pet ekipnih. Na zanj 
edinih olimpijskih igrah v Barceloni '92 je bil četrti.
V obdobju 1979-1993 je praznih rok ostal le na SP 1991 v Tac-
nu. Med njegovim nedavnim obiskom v Sloveniji pa to ni bil 
edini povod za pogovor z njim.
Kaj vas v Tacnu najbolj spominja na SP 1991?
Bilo je bučno, mislim, da je to najbolj primerno poimenovanje. 
Tukajšnje tekmovališče je kot nekakšen kotel, saj so gledalci 
blizu dogajanju, kar ustvarja posebno napetost, ki prevzame 
gledalce in tekmovalce. Tudi proga je pravi izziv tekmovalcem, 
zato so tukajšnja tekmovanja zmeraj težka. Sicer, kot veste, se 
SP 1991 zame ni izteklo po mojih željah ...
Lahko na kratko opišete vaš tedanji nastop?
V prvi preizkušnji sem precej tvegal in se ni izšlo, v drugi sem 
bil nato zelo hiter, dokler nisem zgrešil vrat ... Na srečo je zma-
gal drug Anglež (Shaun Pearce, op. p.).
Kako, če zanemarimo smolo na SP 1991, gledate na tacen-
sko progo? Vam je všeč?
Rad sem tekmoval v Tacnu in v 80. letih sem dosegel več do-
brih uvrstitev. Nikoli pa nisi vedel, kaj lahko pričakuješ, zato je 
bilo veliko zadoščenje, če si s progo dobro opravil. V starih do-
brih časih, na primer leta 1985 in 1989, se spominjam dobrih 
tekem V Tacnu. Takrat so bili poleg Nemcev zelo močni tudi 
Slovenci, na primer Janez Skok, Albin Čižman, Marjan Štru-
kelj in Jernej Abramič. Domače pa je vedno težko premagati, 
čeprav so pod velikim pritiskom občinstva.

Tacenska proga je bila v obdobju vaše kariere ena prvih v 
umetno zgrajenem kanalu ...
Da, tacenska proga je bila prehod, ki je vodil do OI 1992 v Bar-
celoni. Pozneje so umetne proge postale nekaj običajnega in 
tekmovalci so se jim razmeroma hitro prilagodili. Na naravnih 
progah so bila potem SP le še leta 1993, 1997 in 2002. Umetne 
proge imajo zaradi infrastrukture, stanovitnosti in nadzora 
veliko prednosti, vendar pa gre po drugi strani za odmik naše-
ga športa od naravnih rek. Zato je prav, da kolikor je mogoče, 
ohranjamo stik z izvorom kajakaštva.
S kakšnimi občutki kot podpredsednik ICF pričakujete naj-
večjo slalomsko prireditev sezone v Tacnu?
Nadejam se visoke ravni prireditve, saj se standard SP ves čas 
izboljšuje, tukajšnja organizacijska ekipa pa je zelo izkušena. 
Po tehnični plati ne pričakujem nobenih težav. Prav tako je 
ambient v Tacnu kot naročen za TV prenose. Prvenstvo bi se 
zato utegnilo izteči kot dobra športna promocija slaloma, ki bo 
gledalcem ob progi in pred malimi zasloni pustila lep spomin. 
Upam, da bo tudi mednarodno odmeven medijski dogodek.
Slalom na divjih vodah je med vašo dolgotrajno dejavno 
navzočnostjo v njem doživel veliko sprememb ...
Če smo ob mojih začetkih progo preveslali v treh do štirih 
minutah, smo zdaj pristali pri poldrugi. Tekmovalni čas se je 
skrajšal, naš šport je postal hitrejši in nasploh bolj dinamičen 
ter zato za gledalce bolj privlačen in razburljiv. Po svetu gradi-
jo več prog, zato je slalom dostopen vse večjemu številu ljudi. 
Proces je sicer počasen, a Kitajska ima že več umetnih prog 

V Tacnu je kot v kotlu
leTa 1960 RoJeNi BRiTa-
Nec RicHaRd Fox Je eNo 
izMed NaJVečJiH iMeN SVe-
ToVNega kaJakašTVa. 
Sprašuje Nina Jelenc 
Foto icF

Presenetljivi svetovni prvak v Tacnu leta 1991 v discipli-
ni K-1 Shaun Pearce se še zdaj rad spominja takratnega 
uspeha: »Zame je bilo prvo SP, sem pa leto poprej že zma-
gal na tekmi svetovnega pokala v Ameriki. V Tacnu je bilo 
zelo vroče, ob progi polno gledalcev. Ne spomnim se na-
tančno, kateri Slovenec je štartal pred menoj, a med buč-
nim navijanjem je bilo kar strašljivo čakati na nastop. Še 
zdaj se nekaterih delov proge zelo natančno spominjam, 
drugih pa prav nič. Ker sem štartal v ospredju, sem moral 
skoraj poldrugo uro čakati na zame srečen razplet!«
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v Kataloniji se je olimpijska medalja v disciplini C-1 nasmihala 
Boštjanu Žitniku, a je žal zaradi dotika zadnjih vratic pristal na 
10. mestu, Marjan Štrukelj pa je v K-1 nastop končal na solidnem 
6. mestu.

andraž Vehovar do prve kolajne na oi '96
Za rodom, ki se mu je izmuznila olimpijska priložnost v Seu 
d'Urgellu, so medtem nase že opozarjali tekmovalci, ki so se do-
kazovali z uspehi na mladinskih SP. Prva med njimi sta okusila 
slast kolajne Andraž Vehovar in Fedja Marušič, ki sta se na SP 
1995 v Nottinghamu skupaj z Marjanom Štrukljem med ekipami 
3xK-1 povzpela na 2. mesto.
Le malokdo je v uspehu že prepoznal znamenje velikih obetov 
za slovensko kajakaštvo na OI 1996 v Atlanti (ZDA). Olimpijska 
kolajna je bila velika, a vendarle vse do ugodnega razpleta v olim-
pijskem kajakaškem središču Ocoee River predvsem tiha želja 
slovenskega kajakaškega tabora. Vendar pa je Andraž Vehovar 
neverjetno samozavestno tlakoval pot k srebrni olimpijski kolaj-
ni, ki je izjemno odmevala v domovini.

Po nizu ekipnih kolajn Miha Terdič 2. na SP '02
Po OI v Atlanti so slovenski kajakaši in kanuisti na SP izmenično 
osvajali ekipne kolajne. Na SP 1997 v Tres Coroas (Brazilija) so 
bili z bronasto lovoriko uspešni kanuisti Sebastjan Linke, Gregor 
Terdič in Simon Hočevar, dve leti pozneje s srebrno kajakaši Miha 
Štricelj, Andraž Vehovar in Fedja Marušič. Dokaj pičel pa je bil 
slovenski izkupiček na OI 2000 v Sydneyju, saj sta Simon Hočevar 
(7. v C-1) in Dejan Kralj v K-1 (10.) pristala daleč od kolajn.
SP 2001 bi morali gostiti Američani, vendar so ga zaradi teroristič-
nega napada na WTC v New Yorku odpovedali. Med slovenskimi 
upi je bil zato najbolj opeharjen kajakaš Dejan Kralj. Samo teden 
dni prej je osvojil 2. mesto v skupni razvrstitvi posameznikov za 
svetovni pokal v disciplini K-1 in se mu je z odpovedjo velika pri-
ložnost za zmeraj izmuznila iz rok.
Zato pa je v Bourg St. Mauriceu leta 2002 ni zapravil Miha Terdič, 
ki je 10 let po Štrukljevi srebrni kolajni v Tacnu 1991 slovensko 
bero izjemnih dosežkov malce presenetljivo obogatil s še eno sre-
brno lovoriko med posamezniki v K-1.
SP 2003 v Augsburgu se slovenski slalomisti na divjih vodah ne 
spominjajo radi, saj so tam ostali povsem praznih rok. Prav tako 
je bilo 6. mesto Simona Hočevarja v disciplini C-1 edini solidni 
dosežek naših na OI 2004 v Atenah.
Precej bolj po okusu naših se je izteklo EP 2005, ki ga je gostil Ta-
cen: Peter Kauzer je postal evropski podprvak v K-1, za nameček 
je z Andrejem Nolimalom in Dejanom Kraljem osvojil še naslov 
evropskega ekipnega prvaka. Ta zasedba je z bronasto kolajno iz-
polnila pričakovanja tudi na SP 2005 v Penrithu (Avstralija), zato 
pa so Slovenci vnovič razočarali na SP 2006 v Pragi in leto pozneje 
v Foz do Iguassuju (Brazilija). Tudi veliki upi, ki so jih privrženci 
slovenskih kajakašev stavili na Petra Kauzerja med OI 2008 v Pe-
kingu, so se, žal, tik pred uresničitvijo sanj razblinili in se sprevr-
gli v pretresljivo razočaranje.
Najbrž je tedaj marsikdo Petra že črtal s seznama potencialnih 
šampionov. Vendar je nadarjeni Hrastničan lani na reki Segre v 
Seu d'Urgellu v velikem slogu ovrgel mnenja, da psihično ni kos 
največjim tekmovalnim izzivom in se je kot prvi Slovenec okitil 
z naslovom svetovnega prvaka med posamezniki. Blesteče sta se 
na SP 2009 v Kataloniji odrezala tudi debitanta v disciplini C-2: 
primorska mladca, 19-letni Sašo Taljat in 18-letni Luka Božič sta 
ob svojem prvencu osvojila bronasto kolajno! B. P. ■

kot vsa Evropa skupaj. OI 2008 v Pekingu so bile za 
nas velik korak naprej. Ko sem kmalu ob koncu 70. 
let začel tekmovati, do leta 1992 nismo bili del olim-
pijskega sporeda. Vrnitev v Barceloni je bila velik 
dogodek. Možnosti za napredek je še veliko, še po-
sebej kar zadeva predstavitev slaloma v medijih. Pri-
zadevamo si za večji ugled tekem svetovnega poka-
la in da bi blagovna znamka ICF postala močnejša. 
Postati moramo zanimivi za globalno sponzorstvo. 
K pomembnim spremembam sodijo tudi nekoliko 
spremenjena, dopolnjena in izpopolnjena tekmo-
valna pravila.
Zdaj s kanuji tekmujejo tudi ženske. Kakšno pri-
hodnost pripisujete tej novosti?
Za uveljavitev je potreben čas, čez noč ne gre. Dej-
stvo je, da imajo v drugih športnih zvrsteh ženske 
več enakopravnih možnosti, zato je ta novost za nas 
nekakšen naraven korak naprej. Na letošnjem mla-
dinskem SP je bilo že precej več tekmovalk kot lani, 
kar kaže, da se stvari obračajo v pravo smer.
Vse pogosteje tekmovalci nastopajo tudi v več raz-
ličnih disciplinah ...
To je sicer fizično in tehnično zelo zahtevno, vendar 
po mojem mnenju pozitivno. Možnosti za to so bile 
dane že prej, a se je začelo dogajati šele pred dvema 
letoma. S tem si športniki ustvarijo eno možnost več, 
da bi v slalomu, ki je zelo nepredvidljiv, dosegli do-
ber rezultat.
Se nadejate sprememb tudi v slalomskem olimpij-
skem sporedu?
Iti moramo korak za korakom. Šele po OI 2012 v 
Londonu bo spet priložnost za razpravo o morebi-
tnih dopolnitvah našega sporeda leta 2016. Prva na-
loga ICF je, da skuša povrniti okrnjeno število tek-
movalcev na OI v slalomu na prvotno raven. Vsak 
dodaten tekmovalec bi bil nagrada. Leta 2016 ali 
2020 vendarle realno pričakujemo razširitev spo-
reda z disciplinami za ženske. Težko je reči, kje in 
kako bomo to naredili. Naše želje moramo uskladiti 
z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Potrebuje-
mo dolgoročno strategijo. Nobenih možnosti pa ne 
vidim, da bi v olimpijski spored dodali naše ekipne 
preizkušnje.
Kako presojate možnosti za večjo navzočnost in 
odmevnost slaloma v medijih?
To ni le naloga ICF, temveč tudi nacionalnih zvez in 
prirediteljev naših velikih tekmovanj. Mediji si želijo 
dobro pripravljen in dosledno izpeljan program, ki 
si bo zaslužil visoko medijsko podporo. Zato menim, 
da bi bila profesionalizacija medijske službe na pri-
reditvah dober začetek. Za večjo medijsko privlač-
nost slaloma in kajakaštva nasploh moramo postati 
bolj kreativni, nameniti več poudarka socialnim me-
dijem in internetu ter razviti strategijo vrhuncev.
Kaj je mogoče storiti na krajši rok?
Naš glavni cilj v prihodnjih dveh letih bo doseči višjo 
raven organizacije in zlasti promocije tekem svetov-
nega pokala in svetovnih prvenstev. Mediji morajo 
vedeti, kaj lahko od nas pričakujejo. Zdaj pa smo na 
tem, da so letos samo prireditelji tekem svetovnega 
pokala v slalomu v Pragi zagotovili TV prenos. Brez 
televizijskih prenosov pa gremo korak nazaj, kar ni 
naš cilj. Vem pa, da se mi v tem pogledu za Tacen 
2010 ni treba bati. ■

Slovenci na svetovnih prvenstvih 1951-2009
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Pogovor z Ljubljančanom Andrejem 
Jelencem, nekdanjim svetovnim prva-
kom v spustu na divjih vodah v kanuju 
enosedu (C-1) in asom svetovnega for-
mata, poznejšim dolgoletnim trenerjem 
divjevodašev in zdajšnjim direktorjem 
slovenskih kajakaških reprezentanc se je 
kajpak sukal predvsem o tem, kaj lahko 
pričakujemo od zastopstva Slovenije na 
SP 2010 v slalomu na divjih vodah.
Ali se strinjate s takšno oceno?
Že pri kandidaturi za organizacijo SP 
2010 nas je vodila predvsem želja, da bi 
s prireditvijo na domači progi in pred 
slovenskimi gledalci našim tekmoval-
cem ponudili enkratno priložnost za 
uveljavitev v svetovnem vrhu. Tega se 
vseskozi očitno dobro zavedajo tudi re-
prezentanti in trenerji. Tudi zato so se 
– sodeč po dosedanjih rezultatih – na 
letošnjo sezono odlično pripravili. V 
vseh disciplinah imamo to pot najmanj 
po enega aduta, ki je sposoben doseči 
vrhunski rezultat.
Torej Peter Kauzer ni naše edino vroče 
železo v ognju?
Po njegovi lanskoletni in letošnji domi-
naciji med kajakaši kajpak največ priča-
kujemo od njega. Vendar so tudi Luka 
Božič in Sašo Taljat v disciplini C-2, Be-
njamin Savšek v C-1 ter Jure Meglič, De-
jan Kralj, Urša Kragelj in Nina Mozetič v 
K-1 pa tudi nekateri drugi člani našega 
zastopstva prav tako sposobni poseči po 
visokih uvrstitvah.
Močna reprezentanca na domačem 
terenu, povrhu na zahtevni progi v 
našem priljubljenem Tacnu. Ali je to 
prednost za naše upe?

V Tacnu je zelo specifična proga. Kdor 
je na njej veliko treniral, bo vsekakor v 
manjši prednosti. Vendar to ne velja le 
za naš kajakaški center, to je značilnost 
večine umetnih prog. Nadejamo se, da 
bo poleg dobre pripravljenosti domača 
proga za naše dodaten plus. Zadnje tek-
me so pokazale, da so tekmovalci zelo iz-
enačeni, kar je vsekakor dober obet tudi 
za ekipne preizkušnje in celoten nastop.
Naša reprezentanca z Benjaminom 
Savškom in primorskim dvojcem Bo-
žič-Taljat vnovič posega tudi v kanu-
istični svetovni vrh. Zlasti močno za-
želen dvojec se je do nedavnega zdel 
skoraj kot znanstvena fantastika ...
Pogled v zgodovino pokaže, da smo z iz-
jemo ženskih enojcev v disciplini K-1 v 
vseh drugih že dosegali vrhunske rezul-
tate. Slovenci so kolajne osvajali tako v 
K-1 kot v C-1 in C-2. Res pa je, da tako vr-
hunske posadke, kot jo sestavljata Sašo 
in Luka še nismo imeli. Navdušujeta 
predvsem s slogom veslanja, ki ju uvršča 
ob bok najboljši dvojici zadnjega obdo-
bja, bratov Hochschorner iz Slovaške. 
Savšek je že lani dokazoval, da je sposo-
ben poseči prav v vrh, menim pa, da mu 
bo že letos blizu še Anže Berčič.
Tudi kajakašice obetavno napredujejo 
...
Res je, imamo zelo dobro žensko ekipo, 
ki bi se na SP lahko potegovala za uvrsti-
tev med najboljšo peterico. Ljubljančan-
ka Eva Terčelj je letos še zadnjo sezono 
mladinka, tako da njeno zrelo obdobje 
šele prihaja. Zelo sta med pripravljalnim 
obdobjem napredovali Nina Mozetič in 
Urša Kragelj, ki je postala bistveno bolj 
zanesljiva, kar je dokazala tudi na EP v 
Bratislavi. Na letošnjih tekmah so dekle-
ta imela bistveno manjše zaostanke za 
najboljšimi kajakašicami na svetu kot v 
preteklih sezonah, kar potrjuje obetaven 
napredek.
Naše zastopstvo na SP je dokaj mlado, 
za njim prihaja kopica še mlajših na-
darjenih upov. Se torej že obrestuje 
delo z mladimi?
Po OI 2008 smo sistem dela z reprezen-
tančnimi selekcijami spremenili tako, da 
smo dali večji poudarek individualnemu 
delu trenerjev z njihovimi tekmovalci. 
Takšen koncept je vsaj v prvem obdo-

bju izvajanja pokazal dobre rezultate. 
Tekmovalci večino treninga opravijo v 
klubih, s tem pa dobijo tudi mlajši pri-
ložnost, da trenirajo skupaj z boljšimi in 
prekaljenimi starejšimi kolegi ali se vsaj 
seznanjajo z njihovim napornim vrhun-
skim treningom. S tem pridobivajo do-
datna znanja, da se potem lažje odločajo 
za vrhunsko športno pot. Velika zasluga 
za kakovostni napredek naših tekmo-
valcev gre seveda trenerjem reprezen-
tantov. V klubih trenira kar precejšnje 
število mladih upov, njihove vrste pa si 
prizadevamo pomnožiti, da bi še okrepi-
li našo elito.
EP v Bratislavi se je za naše najboljše 
sijajno izteklo: Kauzer evropski prvak, 
Megliču srebrna kolajna, Urši Kragelj 
pa sploh prva slovenska ženska (bro-
nasta) kolajna na velikih prvenstvenih 
tekmovanjih. Za nameček še bronasta 
lovorika moštva kajakašev ... Znašli ste 
se v krogu favoritov Sloke 2010, ali je to 
breme ali spodbuda?
Nastop v Bratislavi dojemam predvsem 
kot spodbudo. Rezultati niso veliko spre-
menili: naši ključni aduti so bili znani že 
pred EP, dosežki so le potrdili njihovo 
izvrstno formo. Nadejam se, da so jo na 
vrhunski ravni ohranili in jo bodo v odlo-
čilnih preizkušnjah v Tacnu unovčili.
Ste morda lahko bolj konkretni, kaj 
pričakujete od slovenskih nastopov na 
SP 2010?
Napovedi so vedno nehvaležna reč. Se-
veda si vsi želimo, da bi na domačem 
poligonu osvojili kolajno. Peter Kauzer 
bo branil naslov svetovnega prvaka in 
če bi ostal praznih rok, bi bil gotovo pre-
cej razočaran. Z njim vred seveda tudi 
mi na KZS ... Veliko si obetamo tudi od 
drugih posameznikov ter od naših eki-
pnih nastopov, vendar je slalom sila ne-
predvidljiv šport, poln tveganj in pasti. 
Pričakujem, da bodo vsi člani našega za-
stopstva na SP naredili vse, da bi se naš 
nastop iztekel kar najbolje. Če bodo dru-
gi boljši od nas, jim bomo pač športno 
segli v roke. ■

andrej Jelenc:
obeti so veliki
NaJBRž doSleJ še 
Ni Bilo SP, PRed 
kaTeRiM Bi laHko 
goJili Tako ViSo-
ka PRičakoVaNJa 
koT PRed Sloko 
2010 V TacNU. 

Sprašuje Borut Perko
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Nekdanja mladinska svetovna prvakinja in zdaj tudi prva Slo-
venka s kolajno na velikih mednarodnih prvenstvenih tekmo-
vanjih v članski konkurenci je v slovaški metropoli naznanila, 
da bo nevarna tekmica konkurenci tudi na SP 2010.
Tacenske brzice dobro poznate: v čem je poseben mik te 
zahtevne proge?
Tacen mi je všeč prav zaradi visoke zahtevnosti. Je sicer zelo 
specifična proga, ki pa ponuja prednost tekmovalcem z občut-
kom za vodo, kar mi je zelo všeč. Če v Tacnu dobro veslaš, imaš 
občutek, da kar »letiš« po progi, kar je izjemno privlačno. 
Nastop pred domačimi gledalci na veliki tekmi je za vas za-
gotovo velik izziv. Boste kos bremenu pričakovanj športne 
javnosti?
Nastop na SP pred domačimi gledalci so sanje vsakega špor-
tnika in velika čast, pritisk športne javnosti pa zame ne obstaja. 
Zavedam se, da so pričakovanja naših privržencev del vsakega 
športnega dogodka, vendar tega ne bom občutila kot breme. 
Mene zadevajo le moje želje in moja osebna pričakovanja.
 Ali lahko bolj konkretno opredelite vaše cilje na letošnjem 
SP v slalomu?
Letošnje cilje sem si povsem jasno zastavila že na začetku se-
zone. Gre za to, da je treba pokazati tujcem, kako se v Tacnu 
vesla, in kdo je tu doma!
Lahko naštejete favoritinje v vaši disciplini?
Mednje nedvomno sodijo nova evropska prvakinja Jana Du-
katova, evropska podprvakinja Corinna Kuhnle, pa kajakašice 
nemške, češke in angleške reprezentance. Ne gre prezreti niti 
mojih kolegic Nine Mozetič in Eve Terčelj. N. J. ■

Letos je na tekmi svetovnega pokala v Pragi prvič, odkar na-
stopa v svetovnem pokalu, stal na stopničkah odra za zmago-
valce, saj je zaostal le za Čehom Michalom Janejem. V Tacnu, 
na progi, ki jo zelo dobro pozna, si kajpak želi vnovič doseči 
vrhunski rezultat.
Tacenske brzice dobro poznate. V čem je za vas poseben 
mik te zahtevne proge?
Mislim, da je tacenska proga eno izmed redkih tekmovališč, 
kjer množica gledalcev pričara posebno vzdušje. Ko se napol-
ni tribuna, je na progi enkratno tekmovati. Tokrat bo še doda-
tno zanimivo, saj bodo tribune na obeh bregovih Save.
Nastop pred domačimi gledalci na veliki tekmi je za vas go-
tovo zelo mikaven. Boste kos bremenu velikih pričakovanj 
športne javnosti?
Nastop na tem SP je vsekakor velika čast in priložnost, vendar 
pa menim, da bo tekma najtežja doslej, saj so pričakovanja 
vseh zelo velika in zato bo tudi razpoloženje na in ob progi 
temu primerno.
Ali lahko bolj konkretno opredelite vaše cilje na letošnjem 
SP v slalomu?
Moj cilj je nastop v finalu, v katerem bo boj za najvišja mesta 
povsem odprt.
Lahko naštejete favorite v vaši disciplini?
Glavni favoriti so nedvomno Slovaka Michal Martikan in 
Alexander Slafkovsky ter Francoz Tony Estanguet. N. J. ■

SloVeNSka kaJakašica URša 
kRagelJ Je Na NedaVNeM 
eVRoPSkeM PRVeNSTVU V BRa-
TiSlaVi z oSVoJiTViJo BRoNaSTe 
kolaJNe Med PoSaMezNicaMi 
doSegla eNega NaJVečJiH le-
TošNJiH USPeHoV SloVeNSke-
ga SlaloMa Na diVJiH VodaH. 

ključne so 
osebne želje

TRiiNdVaJSeTleTNi lJUBlJaN-
čaN BeNJaMiN SaVšek Je 
zadNJi dVe SezoNi Naš NaJ-
USPešNeJši kaNUiST. 

Najtežja 
tekma doslej
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Nedvomno je Peter prvi slovenski zvez-
dnik v slalomu na divjih vodah in po 
mnenju večine njegovih predhodnikov 
tudi največji talent v slovenski kajaka-

ški zgodovini. Bržkone je vzdevek zletel 
nekomu iz ust med katero tistih žgočih 
navijaških debat, ob katerih se prebudi 
domišljija. Neznani avtor je z njim prav 
gotovo zadel žebljico na glavico.
Branilec naslova svetovnega prvaka v 
disciplini K-1 je ta čas zanesljivo najhi-
trejši in tudi najbolj tehnično podkovan 
kajakaš na brzicah. V Tacnu bo nedavno 
pečeni evropski prvak poskušal ponoviti 
dosežek francoskega asa Fabiena Lefe-
vra (2002, 2003) in Richarda Foxa (1981, 
1983, 1985), edinih, ki sta na zaporednih 
SP postala svetovna prvaka.
Tri tedne pred SP v Tacnu ste osvojili 
naslov evropskega prvaka. Se vam zdi 
to dobra popotnica?
Zagotovo najlepša možna, obenem 
sem s tem uresničil še en svoj sen, ko 

sem lanski svetovni lovoriki dodal še 
evropsko. EP v Bratislavi je bilo neke 
vrste generalka: vsi smo spoznali, kaj 
je še treba izboljšati. Vsakdo med nami 
si je na EP želel doseči dober rezultat 
in ustvariti občutke, da bi se na SP po-
dali s pozitivno popotnico. A Tacen 
bo drugačna zgodba. Kandidati za vrh 
bodo sicer isti, morda bi ob Evropejcih 
dodal še Benjamina Boukpetija iz Toga 
ter Američana Scotta Parsonsa in Da-
vida Forda. Na SP je treba računati še 
s kakšnim presenečenjem, kdo drug pa 
bi utegnil tudi odpasti. Upam, da med 
temi ne bo mene! A načeloma je treba 
favorite iskati med tistimi, ki so vso se-
zono hitri. Na EP le malokdo v desete-
rici favoritov prej še ni osvojil kolajne 
na velikih tekmovanjih.

Bližnji največji navijači 
Petra kauzerja
NiHče PRaV do-
BRo Ne Ve, kJe Je 
VzNikNil VPadlJiVi 
VzdeVek »RakeTa 
iz HRaSTNika«, ki 
Se Je MedTeM že 
USTalil oB NJe-
goVeM iMeNU. 
Sprašuje Tanja Volarič
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Na EP v Bratislavi so Slovaki pokazali, 
da imajo slalomisti na domači progi 
vselej nekaj prednosti. Si nekaj po-
dobnega lahko obetate tudi Slovenci 
v Tacnu?
Domače tekmovališče gotovo prinaša 
prednost, a Slovaki lahko svoj sijajni 
podvig ponovijo tudi izven domovine, 

tako dobri so. Mnogo te prednosti pa na 
SP splahni. To je tekma, ki je nad vsemi, 
pred njo je le še olimpijska preizkušnja. 
Slalomisti pridejo na SP povsem druga-
če motivirani. Ko se pogovarjaš s sve-
tovnimi asi takšnega kova, kot so Tony 
Estanguet, Michal Martikan ali Fabien 
Lefevre, vidiš, da zanje nekaj šteje le 

svetovna lovorika. Vse drugo jemljejo le 
kot pripravo za naskok nanjo. Peter Ho-
chschorner, oče Pavla in Petra, ki sta na 
največjih tekmah že leta nepremagljiva 
v kanuističnem dvojcu, je po prvi leto-
šnji tekmi za svetovni pokal, na kateri je 
zmagala kitajska naveza, dejal: 'Kar naj 
zdaj tudi druga fanta uživata, za nas pra-
vo obdobje šele prihaja'.
Že ob kandidaturi za letošnje SP so pri 
KZS poudarjali, da bodo skušali s tem 
nagraditi vaš rod ...
Moj ciklus poteka drugače in je uskla-
jen z olimpijskim obdobjem. A drži, da 
sem po naslovu evropskega podprvaka, 
ki sem si ga leta 2005 še kot zelenec pri-
veslal prav v Tacnu, čakal trenutek, ko 
bom na Savi spet lahko štartal na najve-
čji tekmi.
Vaš vzpon se je pravzaprav začel prav 
z evropskim srebrom v Tacnu 2005. Se 
je tedaj v vaši glavi začel pravi preboj?
Morda! Nikoli nisem o tem razmišljal 
na ta način, sem pa odtlej stalno napre-
doval in res nizam uspehe na največjih 
tekmovanjih. Doma je drugače nasto-
pati, v bistvu težje kot v tujini, kjer pri-
deš, opraviš svoje in greš. Doma se ob 
tem plete še nešteto drugih zgodb. Zdaj 
se vračam na kraj svoje prve odmevne 
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Da sta odlična in vsestranska športni-
ka, sta potrdila tudi letos, ko sta na SP v 
spustu osvojila dve zlati kolajni. Primor-
ca se z uvrstitvami ne obremenjujeta, si 
pa želita na SP pred domačimi gledalci 
končati tekmo med najboljšimi.
Tacenske brzice dobro poznate. V čem 
je za vas poseben mik te zahtevne pro-
ge?
Luka: Mik je gotovo tako imenovana 
»rampa«, ki je nekaj neobičajnega na ka-
jakaških progah. Vsa proga je zelo zahtev-
na, saj voda precej niha, to pa pomeni, da 
je zelo nepredvidljiva. Na progi me naj-
bolj moti, da so nekateri deli precej poča-
sni, kjer se voda čisto ustavi, zato čoln ne 
drsi tako, kot bi moral. Zaradi tega dobiš 
pogosto vtis, da si slabo veslal, na koncu 
pa vidiš, da si lahko povsem pri vrhu.
Sašo: V prid nam gre, da tujim tekmo-
valcem, ki proge niso vajeni, to povzroča 
velike težave. 
Nastop pred domačimi gledalci na ve-
liki tekmi je za vas gotovo zelo mika-
ven. Boste kos bremenu velikih priča-
kovanj športne javnosti?
Luka: Z gledalci se poskušam čim manj 
obremenjevati, se pa že nekaj časa pri-

pravljamo na to tekmo, saj pričakujemo 
veliko število navijačev. Po drugi strani 
komaj čakam, da se spustim čez zapor-
nico in zaslišim bučanje vsega stadiona. 
Upam, da bom na dan tekme zelo uži-
val.
Sašo: Vsi gledalci, ki bodo prišli, bodo 
dobra vzpodbuda. Če znaš to obrni-
ti sebi v prid, je veliko lažje. Seveda pa 
moraš biti v prvi vrsti sam zadovoljen s 
prikazanim, šele nato bodo tudi drugi. 
Povrhu ne smeš razmišljati, kaj drugi 
mislijo o tebi. 
Ali lahko bolj konkretno opredelite 
vaše cilje na letošnjem SP v slalomu?
Luka: Z izidom se ne bi obremenjeval, 
mislim pa, da spadava v vrh te disci-
pline. Že nekajkrat sva se izkazala s 
tehnično izvrstnimi in hitrimi nasto-
pi, izogniti se morava le kakšnim ka-
zenskim sekundam. Na SP pričakujem 
uvrstitev v veliki finale, s čimer bom 
zadovoljen. V finalu pa se lahko zgodi 
marsikaj ...
Sašo: Najini cilji so vedno samo tehnič-
ne narave, nikoli se ne obremenjujeva 
z rezultatom. Prepričala sva se, da sva v 
tej sezoni veliko hitrejša kot lani in da se 
lahko uspešno kosava s tekmeci. Naprej 
se je treba prebiti skozi kvalifikacije in 
nato po stopničkah naprej. Letos imamo 
zelo dobro ekipo dvojcev, tako da lahko 
tudi v ekipni tekmi pripravimo kakšno 
presenečenje. 
Lahko naštejete favorite v vaši discipli-
ni?
Luka: V najini disciplini je veliko favori-
tov in kajak je tako nepredvidljiv šport, 
da lahko zmaga vsakdo, ki ima vsaj malo 
občutka za vodo. Tukaj so Slovaki, Fran-
cozi, Čehi, Poljaki, Angleži, Rusi ... Ve-
liko favoritov je, med njimi smo seveda 
tudi mi. Vsi se bomo borili za čim boljšo 
uvrstitev in upam, da bomo na koncu 
zadovoljni.
Sašo: V tej sezoni so bili Slovaki in Fran-
cozi najmočnejši tekmeci. N. J. ■

lUka Božič iN Sašo 
TalJaT STa NaSe 
oPozaRJala že V 
MladiNSki koNkU-
ReNci, VSe, ki SPRe-
MlJaJo kaJakaški 
šPoRT, Pa STa NaV-
dUšila z oSVoJiTVi-
Jo BRoNaSTe ko-
laJNe Na laNSkeM 
SP V SlaloMU. 

Prvi cilj je finalečlanske kolajne v karieri. Upam, da bom 
naredil korak naprej in doma osvojil še 
zlato. Nekdanji sotekmovalec, zdaj tre-
ner Andrej Nolimal, ki je tu tudi že zma-
gal na tekmi svetovnega pokala, me je 
pametno popravil, ko sem dejal, da bom 
poskušal ubraniti naslov svetovnega pr-
vaka. Svetoval mi je, naj raje rečem, da 
bom poskušal še enkrat osvojiti svetov-
ni vrh. Na starih lovorikah pač ne smeš 
spati. Jaz nisem, to sem potrdil z naslo-
vom evropskega prvaka.
Najbrž tacensko progo lahko prevesla-
te miže, sploh veste, kolikokrat ste se 
že spustili po njej?
Nimam pojma! Neštetokrat, tolikokrat, 
da mi je po vrnitvi z EP v Bratislavi po 
dveh dneh vadbe postalo na njej hudo 
dolgčas. A to se mi zgodi na vsakem pri-
zorišču, ko sem tam nekaj dni. Očitno se 
na brzicah, kakršne koli že so, povsod 
hitro prilagodim.
Se veliko ukvarjate s tem, kako se raz-
bremeniti visokih pričakovanj, ko bo-
ste na štartu slišali bučno podporo na-
vijačev?
Ubiram preprosto formulo. Na štart 
bom moral iti, po progi se bom moral 
spustiti. To sem si sicer rekel tudi na OI 
2008 v Pekingu, a me je na štartu potem 
zvilo. Ne morem biti pameten in zdaj 
sveto trditi, da se to ne more več po-
noviti. Vem pa, da sem zdaj drugačen, 
bolj zrel, nekatere stvari so mi bolj ja-
sne. Trenutno sploh še nimam občutka, 
da je pred mano SP, jemljem ga kot še 
eno tekmo v sezonskem nizu. Veliko 
grenkih trenutkov sem moral preživeti, 
da sem začel tako razmišljati. Če se ne 
bom sposoben soočiti s pritiskom, si ne 
zaslužim niti finala.
Vaš oče Peter, nekoč zelo dober kaja-
kaš, vas vodi od otroških nog. Kako bi 
opisali to razmerje?
Oče je osrednja osebnost mojega špor-
tnega vzpona. Za vse se moram zahva-
liti njemu, čeprav ve, da sem zdaj že 
toliko zrel, da znam skozi priprave tudi 
sam. Vseskozi je bil moj trener in zato 
sem pred leti tudi vztrajal, da se bom šel 
svojo zgodbo in ne tiste, ki jo je s sku-
pnimi pripravami ves čas vodila Kaja-
kaška zveza Slovenije. Ob mami Aniti 
in dekletu Janji je oče tudi moj najbolj 
goreč navijač. ■
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Slovensko zastopstvo na SP 2010
k-1 – moški: k-1 – ženske: c-1 - moški: c-2 – moški:

Peter Kauzer, rojen 8. 9. 
1983, doma v Hrastniku, naj-
večji uspehi: svetovni prvak 
2009, evropski prvak 2010, 3. 
mesto 3xK-1m na SP 2005.

Jure Meglič, rojen 18. 10. 
1984, doma v Zgornjih Du-
pljah, največji uspehi: evrop-
ski podprvak 2010, evropski 
ekipni prvak 3xK-1 2007, 
zmagovalec tekme svetovne-
ga pokala v Tacnu 2007.

Dejan Kralj (nastopil bo tudi 
v disciplini C-2 skupaj s Si-
monom Hočevarjem), rojen 
28. 6. 1976, doma v Ljubljani, 
največji uspehi: evropski 
prvak 3xK-1 2007, 3. mesto 
3xK-1 na SP 2005 in EP 2010.

Urša Kragelj, rojena 2. 7. 
1988, doma v Novi Gorici, 
največji uspehi: 3. na EP 
2010, evropska prvakinja 
3xK-1ž do 23 let 2010, svetov-
na mladinska prvakinja 2006.

Nina Mozetič, 21. 9. 1983, 
doma v Novi Gorici, največji 
uspehi: 4. mesto na tekmi 
svetovnega pokala v Tacnu 
2008, 3. na mladinskem SP 
2001, mladinska svetovna 
prvakinja 3xK-1ž 2001.

Eva Terčelj (nastopila bo tudi 
v kategoriji C-1ž), rojena 21. 
1. 1992, doma v Ljubljani, 
največji uspehi: evropska 
prvakinja 3xK-1ž do 23 let 
2010, mladinska svetovna 
prvakinja K-1ž 2008, 3. na 
mladinskem SP 2010.

Benjamin Savšek, rojen 24. 
3. 1987, doma v Ljubljani, 
največji uspehi: 2. mesto na 
tekmi svetovnega pokala v 
Pragi 2010, 2. mesto na EP 
2006 do 23 let, evropski prvak 
3xC-1 do 23 let 2009.

Anže Berčič, rojen 25. 11. 
1990, doma v Ljubljani, naj-
večji uspehi: evropski prvak 
3xC-1 do 23 let 2009, mla-
dinski evropski prvak 3xC-1 
2008, 3. na mladinskem EP 
2008.

Jure Lenarčič, rojen 4. 4. 
1990, doma v Ljubljani, naj-
večji uspehi: evropski prvak 
3xC-1 do 23 let 2009 in sve-
tovni mladinski prvak 3xC-1 
2008, mladinski evropski 
podprvak 3xC-1 2008.

Luka Božič (rojen 9. 1. 1991) 
in Sašo Taljat (22. 9. 1989), 
oba z Mosta na Soči, najboljši 
rezultati: 3. mesto v slalomu 
na SP 2009, svetovna prvaka 
v klasičnem spustu in sprintu 
2010.

Luka Slapšak (rojen 11. 
8. 1988) in Urban Jarc (8. 
5. 1985), oba iz Ljubljane, 
najboljši rezultati: 4. mesto 
3xC-2 na EP 2008, 3. mesto 
3xC-2 na EP 2008.

Dejan Kralj (glej K-1) in 
Simon Hočevar (ker veslata 
skupaj šele eno leto, navaja-
mo samo dosežke slednjega), 
rojen 27. 2. 1974, doma v 
Ljubljani, najboljši rezultati: 
3. mesto 3xC-1 na SP 2002, 
3. mesto 3xC-1 na SP 1997, 
evropski prvak C-1 1996.
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