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Veseli jih bomo!

Beni z izjemno 
vožnjo do zlate 
olimpijske kolajne

Pa je napočil čas tudi za olimpijsko zlato. Benjamin Savšek, 
ki je v preteklih letih osvojil zlate kolajne že na vseh velikih 
tekmovanjih, je na olimpijskih igrah v Tokiu z vožnjo za učbenike 

priveslal do zlate olimpijske kolajne, ki mu je kot edina manjkala v 
vitrini z odličji. Pot do nje pa je bila vse prej kot lahka. 

Priprave na prestavljene olimpijske igre v Tokiu so bile v letu, v katerem 
se je bilo potrebno izogniti okužbi s Covid-19 in prilagoditi omejitvam 
zaradi ukrepov za zajezitev virusa, še posebej zahtevne. Poleg tega  
so bile zahtevne tudi interne izbirne tekme, na katerih si je moral  
tako Beni kakor tudi ostali tekmovalci nastop na olimpijskih igrah  
še zagotoviti z rezultati. 

Varna izpeljava tekmovanj pa je bila velik izziv tudi za Kajakaško 
zvezo Slovenije. V letu, ko so bile v prvem planu priprave na nastop 
na olimpijskih igrah v Tokiu, smo bili v Sloveniji organizatorji kar treh 
velikih tekmovanj za mladince in mlajše člane. ICF svetovno prvenstvo 
v slalomu za mladince in U23 v Tacnu ter ECA evropski prvenstvi 
v slalomu in spustu za mladince in U23 v Solkanu smo organizirali 
uspešno. 

Z rezultati na njih so nas razveselili tudi naši mladi tekmovalci. Leto, v 
katerem obeležujemo 90-letnico organiziranega kajakaštva v Sloveniji, 
je bilo od marca do septembra polno dogodkov, kar je dodobra utrudilo 
množico prostovoljcev, brez katerih ne bi uspeli realizirati vsega, kar 
smo si zadali. Upamo, da si bodo preko zime nabrali dovolj energije, saj 
nas tudi v prihodnjih letih čaka organizacija več velikih tekmovanj.

V olimpijski sezoni je marsikatera aktivnost, ki bi jo morali izvesti, 
obstala nekoliko ob strani. Uspešna izpeljava tekmovalnih programov 
je bil poglavitni cilj. Glede na dosežene rezultate smo uspeli. Benijevo 
olimpijsko zlato je seveda na vrhu tabele uspehov, je pa v njej še cela 
vrsta rezultatov, ki so zares vrhunski. Nejc Žnidarčič je z ubranjenim 
naslovom svetovnega prvaka pisal zgodovino v spustu, povsem na 
vrh sta se na evropskem prvenstvu uvrstili Špela Ponomarenko Janić 
in Anja Osterman, Peter Kauzer z osvojeno kolajno na evropskem 
prvenstvu postavlja nove mejnike, med dobitniki individualnih kolajn 
na evropskih prvenstvih pa sta bila tudi Eva Terčelj in Anže Urankar.  
V tabeli uspehov sezone 2021 je 24 osvojenih kolajn, kar je primerljivo 
z najuspešnejšimi sezonami. 

To je naša popotnica v nov olimpijski cikel 'Pariz 2024', ki bo leto dni 
krajši od prejšnjih. Velikih sprememb v delovanju ne načrtujemo.  
Nekaj pa nam jih kljub vsemu narekuje sprememba olimpijskega 
programa. V program iger v Parizu je na novo namreč uvrščen 
ekstremni slalom, iz programa pa je bila izločena moška tekma na 
200m v sprintu na mirnih vodah. Prav v strategijo razvoja ekstremnega 
slaloma in motiviranje tekmovalcev, da novo disciplino vzamejo za 
svojo, bo verjetno potrebno vložiti največ energije. 

Andrej Jelenc
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Olimpijske igre v Tokiu so slo-
venskim ljubiteljem kajakaštva 
prinesle celo paleto najrazlič-

nejših čustev. Od navdušenja, evforije 
in solza sreče do solza žalosti, šoka 
in nejevere. Dodatno leto smo morali 
čakati, da smo lahko spremljali največji 
športni dogodek na planetu, poletne 
olimpijske igre, ki so se po letu 1964 
vrnile v Tokio. Japonci so navkljub zah-
tevni zdravstveni situaciji širom sveta s 
strogimi omejitvami in brez prisotnosti 
gledalcev uspeli izpeljati igre, kakršnih 
doslej še ni bilo. 

Tudi za slovensko kajakaštvo ne. 
Čeprav naši slalomisti že desetletja 
sodijo v svetovni vrh, so se uspehi na 
olimpijskih igrah kar nekoliko izmikali, 
seveda z izjemo naših srebrnih kaja-
kašev Andraža Vehovarja leta 1996 
in Petra Kauzerja leta 2016. Na novo 
slalomsko kolajno na srečo ni bilo 
potrebno čakati dve desetletji, temveč 
je Kauzerjev brazilski uspeh nadgradil 
njegov stalni sostanovalec na repre-

Benjamin Savšek  
na Olimpu

Prestavljene olimpijske igre v Tokiu bodo v slovenski kajakaški zgodovini zapisane 
z zlatimi črkami. Za to je poskrbel Benjamin Savšek, ki je v zgodnjih jutranjih urah 
zadnjega julijskega ponedeljka pripravil pravo kanuistično evforijo v Sloveniji. 
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zentančnih poteh Benjamin Savšek. 
34-letni Beni je že v kvalifikacijah 

nakazal, da bo trd tekmec. V prvi fazi 
tekmovanja je imel drugi čas, v polfina-
lu pa je priveslal na peto mesto ter se 
tako brez težav uvrstil v finale in s tem 
v boj za odličja. 

Dolgoletne sanje, trdo delo in odre-
kanje so bili poplačani 26. julija v ranih 
jutranjih urah po slovenskem času. 
Ljubitelji športa so bili dobro razpolo-
ženi in v pravem navijaškem vzdušju 
že zaradi odlične igre naših košarkar-
jev, vse skupaj pa se je preneslo še v 
kanuistični finale, ki je v televizijskem 
prenosu sledil takoj po košarki. 

Z neverjetno finalno vožnjo, pravo 
poezijo na brzicah, je Benjamin prive-
slal do največjega uspeha in naslova 
olimpijskega zmagovalca!

V polfinalu je kljub dotiku in dvema 
kazenskima sekundama osvojil peto 
mesto ter se tako zanesljivo uvrstil v 
finale. V odločilni vožnji, lahko bi rekli 
kar kariere, pa je prikazal neverjetno 
vožnjo, pravo pašo za oči, in v cilj 
prišel s skoraj petimi sekundami in pol 
prednosti pred takrat vodilnim Nem-
cem Siderisom Tasiadisom.

Doseženi čas je bil izjemen in 
čeprav so bili na startu še štirje tekmo-
valci, je bilo jasno, da bi morali prikaza-
ti izjemne vožnje, če bi želeli prehiteti 
našega najboljšega kanuista. Napadali 
so, a zaman in Benjamin je ostal na 
vrhu vse do zaključka tekme.

Najbolj se je Savšku uspel približati 
Čeh Lukaš Rohan, ki pa je za Beni-
jem zaostal za več kot tri sekunde in 
pol. Tretji je bil Nemec Tasiadis, ki je 
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olimpijsko kolajno osvojil že leta 2012 
v Londonu.

S tem izjemnim uspehom je Benja-
min dopolnil svojo impresivno zbirko 
kolajn s še zadnjo manjkajočo. Zlata 
olimpijska kolajna bo namreč delala 
družbo posamični zlati kolajni s svetov-
nega prvenstva leta 2017, trem zlatim 
posamičnim kolajnam z EP, dvema 
individualnima srebroma s svetovnega 
prvenstva, bronu s SP ter posamične-
mu bronu z EP. Poleg tega moramo 
omeniti še srebrno ter dve bronasti 
ekipni kolajni s svetovnih prvenstev, 
tri zlate, srebrno in dve bronasti ekipni 
medalji z EP. Stopničk na tekmah 
svetovnega pokala pa se je nabralo več 
kot deset.

»Najprej sem pomislil na to, da mi je 
v finalu uspela res vrhunska vožnja. Za 
mano je neprespana noč, ker sem celo 
noč razmišljal o finalu. Odvalil se mi 
je kamen od srca, saj sem dolgo časa 
garal za tole,« je povedal v prvi izjavi za 
TV Slovenija.

Kauzer na četrtih 
olimpijskih igrah

V slalomskem delu smo imeli še tri 
predstavnike. Peter Kauzer je v deželi 
vzhajajočega sonca nastopal na svojih 
četrtih igrah in si želel še druge olim-
pijske kolajne, po srebru iz Ria. A ni 
se izšlo. Iz kvalifikacij v polfinale se je 
uvrstil z enajstim časom, kar neverjet-
no pa je nato ostal brez finala. 

S polfinalno progo je sicer opra-
vil brez dotikov, a ga je rola na dveh 
mestih kar precej zaustavila, tako da ni 
imel prave hitrosti, kar mu je na koncu 
prineslo 12. mesto. Do finala je zmanj-
kalo 65 stotink sekunde.

Po nastopu je bil razumljivo raz-
očaran. »Začel sem v redu, na tistem 
prečenju pa mi je zagrabilo sprednjo 
špico in me je prestavilo nižje, izgubil 
sem zelo veliko moči. Potem pa še 
naslednja kombinacija takoj za drugim 

vmesnim časom. Obrnilo me je, izgubil 
sem hitrost, takrat sem že vedel, da to 
verjetno ne bo dovolj za finale. Počutil 
sem se v redu, čeprav sem zelo slabo 
spal, toda – čoln ni stekel, od šestih 
vratc naprej sem veslal bolj na silo. 
V taki konkurenci in s takima dvema 
napakama zagotovo nimaš kaj praskati. 
Upam, da mi bo zdravje dopuščalo in 
da bom sposoben odvoziti take vožnje, 
kot sem jo letos na evropskem prven-
stvu, ko sem dobil kolajno. Že pred 
temi igrami sem rekel, da bo zadnja 
sezona sezona 2024. Poskušal se bom 
uvrstiti na pete olimpijske igre, vse pa 
bo odvisno od sezon pred tem. Mladi 
pritiskajo, ni res, da doma ne bi imel 
konkurence. Že letos sem se šele na 
zadnji tekmi uvrstil na igre, zagotovo 
me čaka težka naloga,« je povedal za 
TV Slovenija.

Naslov olimpijskega prvaka si je 
z odlično finalno vožnjo priveslal 
Čeh Jiri Prskavec, sicer tudi vodilni 
po polfinalu. Do zlata je prišel z več 
kot tremi sekundami prednosti pred 
Slovakom Jakubom Grigarjem, bron pa 
je po zaslugi Hannesa Aignerja odšel v 
Nemčijo.

Zamujena 
priložnost Eve 
Terčelj

Z visokimi pričakovanji je v Tokio 
odpotovala tudi Eva Terčelj, takrat še 
v vlogi svetovne prvakinje in srebrne z 
letošnjega evropskega prvenstva. A žal 
se Ljubljančanki tokrat stvari po načrtu 
niso odvijale vse od kvalifikacij dalje. 
Nosilka slovenske zastave na odprtju 
olimpijskih iger se je sicer zanesljivo 
uvrstila v polfinale, a vožnje so bile 
daleč od tistih, kakršnih je sposobna. 
Steklo ji ni niti v polfinalni vožnji. 
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Velika napaka na protitočnih vratih 
številka 16 ji je odnesla dragoceni čas, 
hkrati pa so ji sodniki tudi pripisali 50 
kazenskih sekund, saj so ocenili, da pri 
teh vratih ni zadostila pravilu, da mora 
iti skozi vrata glava in vsaj del čolna.

Ob koncu polfinala je zasedla 24. 
mesto, žal pa bi tudi brez kazenskih 
sekund obstala v predzadnji fazi tek-
movanja. 

»Zgodila se mi je napaka. Mislila 
sem, da sem samo izgubila čas, zato 
sem nadaljevala, kot da pribitka 50 
sekund ni bilo. Pribitek je bil mejen, 
a sodniki so pač videli, da ni bilo 
vse čisto. Razočarana sem, a svet se 
zaradi tega ne bo ustavil. Take stvari 
se dogajajo, a meni so se v skrajno 
neprimernem trenutku. Priložnost sem 
zamudila, a bodo nove. Mislim, da sem 
storila vse, kar je v moji moči, nič ne bi 
spreminjala. Iz tega se bom morala kaj 
naučiti, da bo drugič bolje. Hudo je, a 
gremo naprej,« je povedala Eva za TV 
Slovenija.

Naslov olimpijske prvakinje si je 
priveslala Nemka Ricarda Funk. Druga 
je bila Španka Maialaen Chourraut, 
olimpijska prvakinja iz Ria in bronasta 
iz Londona, ki je tako dopolnila svojo 
zbirko olimpijskih odličij, tretje mesto 
pa si je kljub dvema dotikoma priborila 
prva favoritinja Avstralka Jessica Fox.

Alja Kozorog kot 
prva slovenska 
kanuistka na OI

V Tokiu se je pisalo posebno pog-
lavje kajakaške zgodovine. Prvič so 
se pod petimi krogi pomerile kanu-
istke, med njimi tudi Alja Kozorog. Na 
umetni progi Kasai na obrobju Tokia 
je priveslala do 12. mesta. V polfinalu 
je začela odločno, a je nato popustila 

proti zaključku proge, kjer je na 22. 
vratih tudi naredila dotik, ki ji je prine-
sel dve kazenski sekundi. Sicer bi tudi 
brez te napake ostala tik pred vrati 
finala, na enajstem mestu.

»Zagotovo je prisotnega malo 
razočaranja, saj sem po zelo dobrem 
zgornjem delu dobila občutek, da bi se 
lahko uvrstila v finale. Na žalost mi je 
v spodnjem delu zmanjkalo moči, pos-
ledica so bile napake in izguba časa. 
Iz vsega tega se bom poskušala kaj 
naučiti in izkušnje prenesti v naslednje 
tekme,« je za STA povedala Alja, ki je 
leta 2019 na svetovnem prvenstvu 
Sloveniji tudi priborila zgodovinski prvi 
nastop v ženskem kanuju na OI.

Prvi naslov olimpijske prvakinje si 
je po pričakovanjih priveslala Avstralka 
Jessica Fox, srebro je z dobrimi tremi 
sekundami in pol zaostanka pripadlo 
Britanki Mallory Franklin, bron pa 
Nemki Andrei Herzog.

Olimpijske sanje 
splavale po vodi

Po slalomskih preizkušnjah so se 

kajakaška tekmovanja preselila na 
mirnejšo vodo, v kajakaški center Sea 
Forest Waterway. Še nikoli doslej kaja-
kaška in nasploh slovenska športna 
javnost ni tako z nestrpnostjo čakala 
preizkušenj v sprintu na mirnih vodah. 
Špela Ponomarenko Janić in Anja 
Osterman sta nas od leta 2017 dalje 
razvajali z enkratnimi dosežki v kajaka-
škem dvojcu na največjih tekmovanjih, 
zato so bile želje razumljivo visoke tudi 
pred tokijskim vrhuncem. 

Ker so pred mirnovodaši na olim-
pijskem prizorišču tekmovali veslači, 
so ekipe aklimatizacijo opravljale v 
različnih delih dežele vzhajajočega 
sonca. Slovenska dvojica je zadnje 
treninge pred selitvijo v olimpijsko vas 
opravljala v mestu Komatsu, ki slovi 
po gradbenih strojih enakega imena. 
Japonci so se izkazali z gostoljubnostjo 
in predstavitvijo japonske kulture, 
Špela in Anja pa sta pilili zadnje detajle 
pred tekmo kariere. 

Uvodni dan nastopov sta nasto-
pili dvakrat. Najprej sta nastopili v 
kvalifikacijah K2 500m, kjer sta v svoji 
skupini v cilj priveslali kot četrti. Prvi 
dve posadki, Madžarki Tamara Csipes 
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– Erika Medveczky in Belorusinji Volha 
Kudženka – Marina Litvinčuk, sta se 
uvrstili neposredno v polfinale, preos-
tale tekmovalke pa v četrtfinale, ki je 
sledil slabi dve uri kasneje. 

V četrtfinalu Špela, ki je veslala na 
svojih četrtih olimpijskih igrah, in Anja, 
ki je na OI debitirala, nista ničesar 
prepustili naključju in v cilj priveslali 
kot prvi. Bili sta 0,123 sekunde hitrejši 
od Avstralk Alysse Bull in Alyce Wood 
ter 0,542 sekunde od Kitajk Dongjin Li 
in Ju Žou. 

Naslednji dan smo nastavili budilke 
sredi noči, da bi lahko pospremili tek-
mo primorske naveze na 500 metrov. 
Vse sta podredili temu olimpijskemu 
nastopu, vanj vložili več let truda in 
napornih priprav, a sreča ni bila na 
njuni strani.

Tik pred ciljem je trenutek nepazlji-
vosti prinesel napako, ki se je izkazala 
za usodno. Približno dva metra pred 
ciljem sta se namreč prevrnili in tako 
je bilo konec sanj o finalu in kolajni. 
Ker nista prečkali ciljne linije, kakor 
določajo pravila, so ju diskvalificirali, 
zato nista mogli nastopiti v finalu B in 
sta ostali brez uvrstitve.

Kot je bilo običajno za njune nasto-
pe na tej razdalji, sta bili na polovici 
proge nekje v sredini med vsemi 
posadkami, proti koncu proge pa sta 
začeli pospeševati in se približevati 
vodilnim posadkam. V sicer zelo izena-
čeni tekmi je kazalo, da sta na mestih, 
ki vodijo v tako želeni finale A in s tem 
v boj za kolajne, a le kakšen zavesljaj 
ali dva pred ciljem sta se prevrnili.

Po koncu nastopa je bilo razočara-
nje razumljivo neizmerno. Špela Po-
nomarenko Janić je v solzah za STA po-
vedala: »To je eden najhujših trenutkov 
moje kariere. Zgodil se je v najslabšem 
možnem trenutku, na olimpijskih igrah 
se mi je pripetilo to, kar se mi ni v vsej 
karieri. Žalostna sem, težko bo to pre-
boleti. V težkih pogojih, valovih, sva se 
na koncu začeli razhajati, nisva bili več 
usklajeni. Kar naenkrat sva se znašli v 
vodi. Nisem se mogla uloviti, veslo sem 
imela najbrž v zraku. Če bi se uspeli 
obdržati, bi zadržali četrto mesto, ki je 
še vodilo v finale.«

Hude trenutke je preživljala tudi 
Anja Osterman: »Do zdaj sva nizali 
uspeh za uspehom, zdaj nisva ostali le 
brez finala, ampak tudi brez uvrstitve. 
Žal mi je, da se je to zgodilo, toda z 
dvignjeno glavo je treba naprej. Ne 
vem, kaj se je točno zgodilo, vem samo 
to, da so se najine sanje tam razblinile. 
Moram prespati, vedela sem, da bo 
težka, a da bova končali v vodi pa res 
nisem pričakovala.«

Na tribuni je burno odreagiral tudi 
njun trener Stjepan Janić. »Še ved-
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IME UVRSTITEV TEKMOVANJE DISCIPLINA

Ana Šteblaj 2. mesto
3. mesto
3. mesto
1. mesto
2. mesto

EP U23 spust sprint
EP U23 spust sprint
EP U23 spust klasika
WC spust sprint
WC spust sprint

3xK1ž
K1ž
K1ž
K1ž
K1ž

Anja Osterman 1. mesto
1. mesto
3. mesto

EP sprint mirne vode
WC sprint mirne vode
WC sprint mirne vode

K2ž 200m
K2ž 200m
K2ž 500m

Anže Urankar 3. mesto
1. mesto
3. mesto
1. mesto
2. mesto

EP spust sprint
EP spust sprint
SP spust sprint
WC spust sprint
WC spust sprint

K1m
3xK1m
3xK1m
K1m
K1m

Benjamin Savšek 1. mesto
3. mesto
2. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto

Olimpijske igre
EP slalom
WC–skupna razvrstitev
WC slalom
WC slalom
WC slalom

C1m
3xC1m
C1m
C1m
C1m
C1m

Eva Terčelj 2. mesto
3. mesto

EP slalom
WC–skupna razvrstitev

K1ž
K1ž

Helena Domajnko 1. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto

MEP spust sprint
EP U23 spust sprint
MSP slalom
MEP slalom
MEP spust sprint

K1ž
3xK1ž
3xK1ž
3xK1ž
3xK1ž

Jakob Šavli 1. mesto MSP slalom 3xK1m

Jan Ločnikar 3. mesto
3. mesto
1. mesto

MSP slalom
MEP slalom
MSP slalom

K1m
K1m
3xK1m

Juš Javornik 1. mesto SP U23 slalom 3xC1m

Lenart Stanovnik 1. mesto MEP spust sprint K1m

Luka Božič 3. mesto
3. mesto

EP slalom
WC slalom

3xC1m 
C1m

Martin Gale 3. mesto EP U23 spust klasika C2m

Martin Srabotnik 3. mesto SP slalom 3xK1m

Naja Pinterič 3. mesto
3. mesto

MEP slalom
MEP spust sprint

3xK1ž
3xK1ž

Nejc Gradišek 3. mesto EP U23 spust klasika C2m

Nejc Polenčič 3. mesto
1. mesto

EP slalom
SP U23

3xC1m 
3xC1m

Nejc Žnidarčič 1. mesto
1. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto

SP spust sprint
EP spust sprint
SP spust sprint
WC spust sprint
WC spust sprint

K1m
3xK1m
3xK1m
K1m
K1m

Nika Ozimc 3. mesto MEP spust sprint 3xK1ž

Niko Testen 3. mesto SP slalom 3xK1m

Peter Kauzer 3. mesto
3. mesto
2. mesto
2. mesto
3. mesto

EP slalom
SP slalom
WC-skupna razvrstitev
WC slalom
WC slalom

K1m
3xK1m
K1m
K1m
K1m

Sara Belingar 3. mesto MSP slalom 3xK1ž

Simon Oven 1. mesto
3. mesto

EP spust sprint
SP spust sprint

3xK1m
3xK1m

Špela Ponomarenko 
Janić

1. mesto
1. mesto
3. mesto

EP sprint mirne vode
WC sprint mirne vode
WC sprint mirne vode

K2ž 200m
K2ž 200m
K2ž 500m

Tjaš Til Kupsch 3. mesto MEP spust klasika K1m

Ula Skok 3. mesto
3. mesto

MSP slalom
MEP slalom

3xK1ž
3xK1ž

Urban Gajšek 1. mesto MSP slalom 3xK1m

Urh Turnšek 1. mesto SP U23 slalom 3xC1m

Urša Kragelj 3. mesto WC slalom K1ž

Živa Jančar 2. mesto EP U23 spust sprint 3xK1ž

Dobitniki kolajn na največjih 
tekmovanjih v sezoni 2021no menim, da sta bili pripravljeni za 

kolajno, čolni so si bili povsem blizu. 
Madžarki, ki sta blesteli v kvalifikacijah, 
sta se morali za finale zelo potruditi. 
A o tem zdaj nima smisla govoriti. 
Zgodilo se je to, kar se je, jezen sem 
bil, razbijal sem po tribuni,« je povedal 
za STA.

Naslov olimpijskih prvakinj v tej 
disciplini sta si priveslali Novozelandki 
Lisa Carrington in Caitilin Regal, drugi 
sta bili presenetljivo Poljakinji Karolina 
Naja in Anna Pulawska, tretji pa verje-
tno glavni favoritinji Madžarki Danuta 
Kozak in Dora Bodonyi.

Špela in Anja Japonske sicer nista 
zapustili brez uvrstitve, saj smo ju 
videli tudi v posamični konkurenci na 
500 metrov, kjer pa po šoku v dvojcu 
žal nista bili konkurenčni. Iz polfinala 
sta se uvrstili v finale C. Na koncu je 
Anja Tokio zapustila s 17. rezultatom, 
Špela pa z 20.

V finalu A je zmagala Novozelandka 
Lisa Carrington, druga je bila Madžarka 
Tamara Csipes, tretja pa Danka Emma 
Aastrand Jorgensen. Presenetljivo je 
brez kolajne ostala Madžarka Danuta 
Kozak, ki je blestela pred petimi leti na 
OI v Braziliji.
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Benjamin Savšek - olimpijski prvak

»Včasih se mi zdi, da  
še vedno samo sanjam«

»/…/ zadnji zavesljaji Benija Savška proti cilju, to je fantastičen nastop. Beni 
Savšek, osemindevetdeset-petindvajset, to je kolajna olimpijskih iger! To je kolajna 
olimpijskih iger! Beni Savšek je dosegel to, kar je želel, kar je pričakoval, kar je 
upal in sanjal. Tako kot slovenski športni svet. Poglejte, pet sekund in pol skorajda 
prednosti Benija Savška, ki že prejema čestitke. Mislim, da ga bo le težko, težko 
kdo danes prehitel. To je 25. kolajna slovenskih športnikov na poletnih olimpijskih 
igrah, to je jasno,« je v solzah in s tresočim glasom olimpijski nastop Benija Savška 
pospremil dolgoletni komentator kajakaštva na TV Slovenija Marjan Fortin.  
Od uspeha je preteklo že nekaj mesecev, a spomini so še živi.
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Beni, štirje meseci so minili od 
tvojega zlata v Tokiu. Kako pogosto 
ti misli uhajajo k temu uspehu?

Misli na letošnji vrhunski uspeh na 
OI so še vedno prisotne, saj je tudi zla-
ta olimpijska medalja zame še vedno 
sveža, sploh v primerjavi s tem, kako 
dolgo časa sem jo sanjal. Lahko rečem, 
da se mi včasih zdi, da še vedno samo 
sanjam. Ampak, ko pomislim na svoj 
nastop na OI in svojo dobro priprav-
ljenost v letošnji sezoni, si rečem, da bi 
mi težko šlo še boljše.

Navijači, ki smo tekme spremljali 
preko TV, smo bili na trnih. Vedeli 
smo, da si v vrhunski formi, a hkrati 
tudi, da gre v slalomu hitro lahko 
kaj narobe. Kako si ti doživljal ta 
olimpijski nastop z vode?

To je bila moja osredotočena in od-
ločna vožnja. Čutil sem veliko podporo 
vseh tistih, ki so mi vsa leta stali ob 
strani in mi želeli, da se mi v tretje izide. 
In prav to sem si rekel pred nastopom, 
da tokrat ne grem po razočaranje. Seve-
da sem bil na trnih tudi sam, vendar na 
startu o tem nisem več razmišljal, nato 
sem v svojem fokusu odveslal preko 
proge. Res pa je, da sem pogrešal tisto 
pozitivno napeto vzdušje, ki ga ustvarja 
številčna publika na tribunah, kar daje 
največjim tekmovanjem še prav pose-
ben čar. Verjamem pa, da je bilo doma 
preko TV ekranov tudi zelo napeto 
spremljati OI, in vesel sem, da sem s 
svojim nastopom poskrbel za veliko 
veselje navijačev.

V kvalifikacijah si bil drugi, v polfinalu 
peti, tako da so v finalu za tabo startali 
še drugi tekmovalci. Je bila to prednost, 
da nisi bil zadnji na vrhu proge?

Morda. Vendar je bila prednost le 
takšna, kakršno sem si jo sam naredil 
v svoji glavi. Počutil sem se bolje, ker 
se na progo nisem podal kot zadnji. 
Dobro pa sem se zavedal, da realno 
nisem še v nobeni prednosti, saj je 
finale tekma zase in šele finalni nastop 
šteje v boju za medalje. Verjamem pa, 
da je moja vožnja pod 100 sekundami 
ostalim tekmovalcem, ki so startali za 
mano, predstavljala velik izziv.

Slišali smo, da so bile temperature 
v Tokiu izjemno visoke, posledično 
tudi temperature vode. Se čoln v 
takšnih razmerah obnaša drugače? 
Kako zahtevno je bilo vse skupaj za 
tekmovalce?

Moram povedati, da je vročina 
povzročala kar nekaj težav. Ozračje je 
bilo pregreto. Pogreta voda pa je meni 
povzročala največ težav. Na treningih 
se mi je prvič dogajalo, da se mi je 
lepilo pod folijo, ki jo imam na veslu za 
boljši oprijem, med treningom vsakič 
stopilo. In v tako topli vodi si tudi gla-
ve nisem mogel ohladiti. Sem pa imel 
odlično ekipo na bregu, ki je skrbela 
zame, da na tekmi nisem imel več no-
benih težav in pomislekov o vročini.

Tvoja vožnja je bila prava poezija tudi 
za tiste, ki sicer morda ne spremljajo 
kajakaštva. Je bila to popolna 
vožnja?

V kajakaških krogih pravimo, da 
obstaja le optimalna vožnja. Vendar je 
bila zame moja vožnja na OI popolna. 
Težko bi še boljše odpeljal. Vsekakor 
pa se bom še naprej trudil razveselje-
vati s svojimi poezijami na vodi. 

Tvoja reakcija po prihodu v cilj je 
povedala veliko, a vseeno so bili na 
startu še vrhunski kanuisti. Si slutil, 
da bo to vožnja za zlato kolajno?

Ob prihodu v cilj sem bil navdušen 
nad prikazanim in prevzela so me 
čustva veselja. Sam pri sebi sem si 
mislil, da bolje kot tako ne bi mogel 
odpeljati, in slutil sem, da me bo le tež-
ko še kdo premagal. Slutil sem medaljo 
in na koncu sem se razveselil zlata.

Zaradi koronskih omejitev ste v 
mesecih pred OI ostali brez treningov 
na progi, nato pa ste v Tokio 
odpotovali že v začetku julija, čeprav 
so bile tekme šele ob koncu meseca. 
Kako si ves ta čas vzdrževal fokus in 
psihično pripravljenost?

Po eni strani je očitno ta izoliranost 
od zunanjega sveta pred najpomemb-
nejšo tekmo v moji karieri pozitivno 
vplivala name. Rad imam dovolj časa, 
da se brez panike pripravim na tekmo, 
zato mi je ustrezalo, da smo v Tokio 
odpotovali nekoliko prej in sem imel 
dovolj treningov pred tekmo. Že v 
Tokio sem odpotoval motiviran in do 
tekme mi motivacija ni popustila. Tako 
mi je čas v Tokiu hitro minil tudi zaradi 
dobrega vzdušja in povezanosti znotraj 
naše olimpijske slalomske ekipe.

To so bile tvoje tretje OI, a verjetno 
precej drugačne kot tiste v Londonu 
in Riu, če ne zaradi drugega, zaradi 
vseh omejitev. Kako je bilo?

OI v Londonu so bile zame največje 
doživetje, kar se samega dogodka tiče. 
Vendar sem bil še mlad in neizkušen, 
zato me je ta veličina OI kar malo pre-
senetila. V Riu sem bil že izkušen tek-
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movalec in favorit za medaljo, vendar 
sem bil nekoliko premalo napadalen v 
svojem finalnem nastopu. V Tokiu pa 
sem že točno vedel, kaj lahko pričaku-
jem na OI in se niti nisem obremenje-
val z nobenimi drugimi stvarmi, kot le s 
svojim nastopom.

V času predolimpijskega treninga 
ste bivali v hotelu, gibali ste se le na 
relaciji proga - hotelska soba. Kako 
ste preživljali ta čas?

Nič mi ni manjkalo. Imel sem dobro 
družbo celotne ekipe in veliko časa 
zase. Dober teden dni mi je na tre-
ningih manjkal le trener Jože Vidmar, 
saj so nam trenerski del ekipe zaradi 
protokola izolirali v hotelske sobe.

Po selitvi v olimpijsko vas je bilo 
verjetno vseeno drugače. Si tam 
občutil kaj več olimpijskega vzdušja?

Res je, v olimpijski vasi je bilo 
vzdušje precej drugačno, saj smo 
lahko končno zadihali zunanji zrak ob 
sprehodih in razgledih po olimpijski 
vasi. Predvsem gibanje zunaj hotelske 

sobe me je polnilo z energijo. In pa 
seveda srečanje z našo slovensko olim-
pijsko ekipo ter svetovnimi športnimi 
zvezdami. Že samo bivanje v olimpijski 
vasi je posebno doživetje, tako da se 
čuti pravo olimpijsko vzdušje.

Bil si prvi slovenski športnik z zlatom 
v Tokiu, kar je prineslo precejšnjo 
evforijo. Te je odziv navijačev in 
ljubiteljev športa presenetil?

Presenetilo in razveselilo me je šte-
vilo čestitk, ki sem jih prejel od mnogih 
športnih navdušencev, navijačev, vse 
do eminentnih ljudi v naši državi. Vesel 
in ponosen sem bil, da je moj nastop 
požel tako veliko navdušenja med 
Slovenkami in Slovenci.

Ti je zlato prineslo večjo 
prepoznavnost? Te ljudje še ustavljajo 
za kakšno skupno fotografijo ali se je 
vse nekoliko umirilo?

Še vedno se čuti večja prepoznavnost.

Družina, prijatelji, navijači so ti 
ob prihodu pripravili sprejema na 
letališču in v Tacnu. Se je bilo lepo 
družiti z vsemi podporniki?

To so krasni trenutki ob vrnitvi v 
domovino, ko lahko deliš to veselje 
ob uspehu skupaj s svojo družino, 
prijatelji in podporniki. Prav veličasten 
sprejem so mi pripravili. Hvaležen sem 
vsem skupaj ter vsakemu posebej za 
takšen lep sprejem.

V ospredju je seveda olimpijska 
kolajna, a to še zdaleč niso tvoje 
edine letošnje stopničke. Si 
zadovoljen z izkupičkom sezone?

Z letošnjo sezono sem zelo zadovo-
ljen. Moj največji cilj so bile olimpijske 
igre. To sem dosegel z odliko. Stopnič-
ke na svetovnih pokalih pred OI so 
bile odlične priprave pred vrhuncem 
sezone. Stopničke v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala pa so bile le še 

češnjica na vrhu torte. To je bila ena 
najlepših sezon v moji dosedanji karieri.

Blizu je bila tudi kolajna na SP v 
Bratislavi. Napaka se ti je pripetila 
tik pred ciljem. Je popustila 
koncentracija, glede na to, da je bila 
zadnja vožnja naporne sezone?

To je bil najslabši trenutek v letošnji 
sezoni. Odpeljal sem vrhunsko vožnjo 
in v zadnji kombinaciji storil napako. 
Bil sem razočaran. Vendar sem se hitro 
motiviral s tem, da me že naslednje 
leto čaka nova priložnost na SP.

Sezona je bila dolga in naporna kot 
še nikoli. Si uspel prevetriti glavo in 
nabrati novih moči?

Premor po sezoni mi je dobro del. 
Telo in um sta bila izčrpana. Vendar pa 
si ne želim zaspati na lovorikah, zato 
sem že nazaj v pogonu za novo sezono 
in nove izzive.

Si eden redkih, ki imajo v svoji zbirki 
vse: zlato z OI, naslov svetovnega 
prvaka, več naslovov evropskega 
prvaka. Kako to vpliva na motivacijo 
za naprej?

Motivacije mi za enkrat ne zmanjka. 
Uživam v športu in svojem poslanstvu, 
tako da se moja pot vije naprej proti 
Parizu 2024, kajti nisem se še nasitil 
uspehov. 

Priprave na novo sezono so se začele. 
Kje boš preživel zimski trening?

Letos načrtujem zimske priprave na 
otoku Reunion, kamor potujem prvič in 
se veselim, hkrati pa sem zelo radove-
den po odkrivanju nečesa novega.

Želje in cilji za naslednjo sezono?

Želja po uspehih, takšnih kot do 
sedaj, ostaja še naprej. Prav tako pa 
ostajajo visoki cilji za največja tekmo-
vanja v prihajajočih sezonah.

Nina Jelenc
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triglav.siVse bo v redu.

Življenjska zavarovanja

Življenje je 
trenutek zase. 
Zavarujte ga.

Fleksibilne 
zavarovalne 
vsote ob nizkih 
premijah.

Peter
Kauzer 



Jan Ločnikar v Tacnu  
do dveh kolajn

Bron Jana Ločnikarja, dve ekipni zlati kolajni in ekipni bron so izkupiček 
svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki je v 
začetku julija potekal v Tacnu.  

Kar težko je verjeti, da savske 
brzice v vsej svoji bogati zgo-
dovini do letos še niso gostile 

slalomskega prvenstva za mladince in 
mlajše člane. Svetovno prvenstvo za 
prej omenjeni starostni kategoriji bi 
moralo potekati že lani, a je zaradi pan-
demije odpadlo, letos pa je Ljubljana 
vskočila kot nadomestni organizator 
za prvenstvo, ki so ga Novozelandci 
odpovedali. 

Številčna slovenska ekipa, ki so jo 
sestavljali obetavni mladi slalomisti 
in slalomistke, je na domači progi in 
pred domačimi navijači dosegla nekaj 
izvrstnih uspehov. Na savskih brzi-
cah so osvojili jubilejno 50. kolajno z 
mladinskih svetovnih prvenstev, sicer 
pa kar štiri v tem tednu. Glavna vloga 
je tokrat pripadla kajakašu celjskega 
kluba Janu Ločnikarju, ki je v mladinski 
konkurenci prišel do največjega posa-
mičnega uspeha kariere do sedaj.

Tekmovalec, ki je bil blizu kolajni 
že lani na evropskem mladinskem 
prvenstvu v Krakovu, je na domačem 
svetovnem prvenstvu uspel priveslati 

do dveh kolajn. Že uvodni dan tekmo-
vanj je bil skupaj z Urbanom Gajškom 
in Jakobom Šavlijem svetovni mladin-
ski prvak v ekipni konkurenci, k temu 
uspehu pa je dodal še posamičen bron.

Na progi je bil zelo hiter, saj je kljub 
dotiku uspel priti do kolajne. Tekmo-
valca, ki sta bila uvrščena pred njim, 
sta s progo opravila brez dodatnih 
kazenskih sekund. »Zelo sem vesel, 
glede na to, da je to moja prva medalja 
z večjih tekmovanj. Z rezultatom sem 
zelo zadovoljen. Lepo je domov prines-
ti dve kolajni. Vožnja ni bila perfektna, 
veliko bi se dalo izboljšati. Ena vrata 
sem udaril, kar pomeni, da sem dobil 
pribitek dveh sekund. Popravil bi lahko 
tudi linije, da bi čoln bolj tekel, ampak 
v finalu se lahko vse zgodi,« je povedal 
Ločnikar.

Njegov uspeh je s sedmim mestom 
v finalu dopolnil Urban Gajšek, visoko 
pa je bil tudi Jakob Šavli, ki je bil 13.

Ločnikar, Gajšek in Šavli so se na 
brzicah Save veselili zlate medalje v 
konkurenci mladincev. Kljub dvema 
kazenskima sekundama so bili na kon-

cu 98 stotink sekunde hitrejši od ekipe 
Češke, Francija pa je na tretjem mestu 
zaostala za sekundo in 72 stotink. 

Zdravljica je igrala tudi v čast ekipi 
kanuistov do 23 let, ki so jo sestavljali 
Nejc Polenčič, Juš Javornik in Urh 
Turnšek. Z dvema sekundama pribitka 
so bili 84 stotink sekunde hitrejši od 
Čehov, ki so bili drugi, Francozi pa so s 
štirimi kazenskimi sekundami za našimi 
kanuisti zaostali za 92 stotink.

Do kolajne so priveslala še dekleta. 
Helena Domajnko, Sara Belingar in 
Ula Skok so namreč osvojile bronasto 
kolajno. Za novimi svetovnimi mla-
dinskimi prvakinjami iz Nemčije so 
zaostale za 11 sekund in 11 stotink. 
Na drugo mesto so se uvrstile pred-
stavnice Češke.

Kako pa so se v posamični konku-
renci odrezali preostali reprezentanti? 
Med mladinkami je v finalu kajakašic 
veslala Ula Skok. Hči našega nekdanje-
ga vrhunskega slalomista Janeza Skoka 
je na domačem terenu v svoji prvi 
sezoni v mladinski reprezentanci prive-
slala na deveto mesto. Odlični sta bili 
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tudi Helena Domajnko in Sara Belingar, 
ki sta bili 13. in 14. V kanuju do 23 let 
je bila Eva Alina Hočevar osma. V isti 
konkurenci sta veslali tudi Lea Novak 
in Sara Globokar ter bili 24. in 31. V 
konkurenci kanuistov med mlajšimi 
člani so vsi trije slovenski predstavniki 
obstali v polfinalu. Urh Turnšek je bil 
18., Nejc Polenčič 19., Juš Javornik 
pa 22. Tine Kancler je bil med kaja-
kaši do 23 let peti, Ulan Valant 10., 
Lan Tominc pa 22. Eva Alina Hočevar 
je bila med kajakašicami do 23 let 
10., Zala Zanoškar 21., Lea Novak pa 
37.  Mladinec Martin Gale je bil med 
kanuisti 12., Adam Križaj 15., Tit Šenk 
pa 22. Med kanuistkami mladinkami je 
Naja Pinterič osvojila 17. mesto, Ema 
Lampič je bila 23., Asja Jug pa 25. 

Zadnji dan prvenstva smo spremljali 

tekmovanja v ekstremnem slalomu na 
divjih vodah. V ognju je bilo kar nekaj 
slovenskih želez, ki pa so v najmlajši 
kajakaški disciplini obstala pred polfi-
nalno fazo tekmovanja. V preizkušnji, 
ki bo leta 2024 na sporedu olimpijskih 
iger v Parizu in zahteva veliko iznajdlji-
vosti, pomembna pa je tudi sreča, so 
najdlje prišli kajakašica Naja Pinterič 
ter kajakaša Tine Kancler in Jakob 
Šavli. 

Naja je med mladinkami zasedla 
11. mesto, Tine je bil v konkurenci do 
23 let 13., Jakob pa med mladinci 14. 
Marko Petek je bil 19., Erazem Šavli 
39., Ulan Valant 44. (vsi K1m U23), Tit 
Šenk 30., Martel Stušek 46. (oba K1m 
ml.), Lea Novak 17., Eva Alina Hočevar 
25. (obe K1ž U23), Sara Globokar 20., 
Ema Lampič pa 21. (obe K1ž ml.). 
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V Solkanu deset kolajn 
mladih divjevodašev

V drugi polovici avgusta je bila pozornost usmerjena v Solkan, ki je gostil kar dve 
evropski prvenstvi za mladince in mlajše člane. Najprej v slalomu na divjih vodah, 
nato pa še v spustu, ki je po zaslugi klasičnega spusta mlade tekmovalce vodilo 
tudi preko meje v italijansko Pevmo. Slovenska ekipa je v dveh tednih tekmovanj 
prišla do desetih kolajn. 

Rezultatsko uspešnejši so bili spustaši, ki so v štirih 
tekmovalnih dneh osvojili osem kolajn, od tega šest 
posamičnih. Za navdušenje sta poskrbela Helena 

Domajnko in Lenart Stanovnik, ki sta postala mladinska 
evropska prvaka v kajakaški konkurenci sprinta na divjih 
vodah. Kajakašica ljubljanskega kluba se je veselila naslova 
evropske prvakinje z več kot pol sekunde naskoka pred 
tekmicami, prišla pa je še do dveh kolajn. Ekipa kajakašic 
mladink, kjer sta veslali še Nika Ozimc in Naja Pinterič, je 
bila namreč tretja, v ekipi kajakašic do 23 let pa so Hele-
na Domajnko, Ana Šteblaj in Živa Jančar osvojile srebrno 
kolajno.

Po izjemno uspešnem dnevu je nova prvakinja povedala: 
»V vsaki vožnji je bil cilj maksimalno se potruditi. Vedela 
sem, da je realno, a če bi se s tem preveč ukvarjala, bi se 
vožnje verjetno ponesrečile. Tako da sem poskušala čim bolj 
odmisliti. Navdušena sem bolj kot sem pričakovala. Linija v 
finalu je bila blizu idealne, mislim, da ne bi mogla iti boljše 
kot sem šla.«

Zdravljica je igrala tudi v čast Lenarta Stanovnika, ki je 
ponovil uspeh iz kvalifikacij in ugnal vse tekmece. Na koncu 
je bil 69 stotink hitrejši od Čeha Jakuba Gabrlika in 70 
stotink od še enega Čeha Matyasa Novaka. »Neverjetno. 
Nisem pričakoval. Dal sem, kar sem imel, bilo je dovolj. 
Vožnja je bila dobra. Poklopilo se mi je že v kvalifikacijah, v 
finalu pa sem samo še nadgradil,« je povedal Lenart.

Na prvenstvu je dve posamični bronasti kolajni osvojila 
kajakašica Ana Šteblaj, ki je bila med mlajšimi članicami tre-
tja tako v klasiki kot v sprintu. V mladinski konkurenci je bil 
Tjaš Til Kupsch tretji v klasiki, prav tako bronasta v najdaljši 
preizkušnji sta bila tudi Nejc Gradišek in Martin Gale med 

kanuističnimi dvojci do 23 let. 
Teden dni pred spustaši so Sočo zavzeli slalomisti, ki so 

nastopili na prvenstvu stare celine za mladince in mlajše 
člane, in sicer v zelo močni mednarodni konkurenci, izostali 
niso niti udeleženci olimpijskih iger. Posamične kolajne se 
je tako kot v Tacnu veselil Jan Ločnikar, ki je bil znova tretji. 
Na progi je bil izjemno hiter, a je žal naredil dotik, ki mu 
je prinesel dve kazenski sekundi. Po prihodu z vode je bil 
jezen, saj mu je prav ta dotik odnesel naslov mladinskega 
evropskega prvaka, a po podelitvi kolajn najboljšim je že bil 
boljše volje: »Medalja je medalja, vesel sem vsake. A bilo 
bi lepo, če bi bila zlata. Bronasto že imam doma. Vožnja je 
bila dobra, popraviti bi se sicer dalo kar precej stvari, a sem 
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zadovoljen. Čez zimo smo delali dobro, 
dobro sem se pripravil. Da smo dobro 
pripravljeni je zadolžen Aleš Kuder,« je 
povedal Jan Ločnikar. Tretja je bila tudi 
mladinska ekipa kajakašic, za katero so 
veslale Ula Skok, Helena Domajnko in 
Naja Pinterič.
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Nejc Žnidarčič na Donavi 
pisal zgodovino

Deset let je minilo od svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Bratislavi, 
kjer je Peter Kauzer prišel do svojega drugega naslova svetovnega prvaka, in 
divjevodaška karavana se je znova vrnila na brzice proge v Čunovem. A letos je 
bila pozornost namenjena Nejcu Žnidarčiču, ki je postal prvi kajakaš v zgodovini s 
petimi naslovi svetovnega prvaka v spustu na divjih vodah.

Slovaški organizatorji so prvenstvo 
organizirali pod strogimi pogoji, 
vse ekipe so namreč bivale v me-

hurčku modernega športnega centra 
na obrobju Bratislave, ki je ponujal 
vse od namestitve, prehrane, fitnesa, 
bazena, kinodvorane … Prizorišče so 
za omejeno število gledalcev sprostili 
tik pred začetkom prvenstva, akrediti-
rani udeleženci pa so imeli dostop le s 
pogojem bivanja v mehurčku in so se 
lahko gibali le na relaciji hotel – proga 
ali pa so bili testirani vsak dan.

Bratislava je doslej slovenskim 
tekmovalcem prinašala veliko uspe-
ha, tako na svetovnem in evropskem 
prvenstvu kot na tekmah svetovnega 
pokala. Najlepši spomin na letošnjo 
izvedbo skupnega prvenstva za slalo-
miste in spustaše na divjih vodah pa 
bo nedvomno imel Nejc Žnidarčič. 

37-letni kajakaš je v prvem delu 
leta zaman čakal uvrstitev na najvišjo 
stopničko, a vse je bilo poplačano v 
zadnjem spustu sezone. Na Slovaško 
je pripotoval v vlogi branilca naslova 
svetovnega prvaka, ki si ga je priveslal 
leta 2019 na olimpijski progi iz leta 
1992 v španskem La Seu d’Urgellu. V 
letošnji sezoni Nejcu ni vse teklo kot 

si je želel, saj je evropsko prvenstvo 
sklenil na četrtem mestu, brez zmage 
pa je bil tudi v svetovnem pokalu. A na 
tehnično zahtevni progi v Čunovem 
pri Bratislavi je znova pokazal svoje 
mojstrstvo. Tekmece je ugnal za dobre 
pol sekunde.

Z zmago in petim naslovom svetov-
nega prvaka v sprintu na divjih vodah 
je postal prvi kajakaš v zgodovini 
svetovnih prvenstev te divjevodaške 
discipline, ki mu je uspel ta mejnik.

»Ponosen sem na to. Svetovna 
prvenstva so na sporedu od leta 1952, 
nikoli do zdaj pa nihče ni bil petkrat 
svetovni prvak. Vedno, ko si na vrhu 
neke razpredelnice, je super obču-
tek, jaz sem sedaj kar na dveh,« je bil 
ponosen Žnidarčič, ki kraljuje v spustu 
že vse od leta 2008. Vse od takrat se s 
svetovnih prvenstev vrača s kolajnami.

Primorski kajakaš je bil po nasto-
pu presrečen: »To je bila optimalna 
vožnja, vsaj tu na tej progi. Če bi vse 
najboljše dele na treningih sestavil v 
eno, ne bi bila tako dobra kot ta. Izku-
šnje, ki pridejo z leti, se poznajo, da si 
najboljši, ko je to najbolj potrebno.«

Še en favorit za zmago je bil Anže 
Urankar, svetovni prvak iz leta 2017, 

ki je bil letos tretji na evropskem 
prvenstvu, ima pa tudi zmago in srebro 
z letošnjih tekem za svetovni pokal. 
Tokratno preizkušnjo svetovnega 
prvenstva je sklenil na četrtem mestu, 
sekundo za bronasto kolajno. V finalu 
so veslali tudi Tim Novak, Ana Šteblaj, 
Helena Domajnko, Martin Gale in Nejc 
Gradišek.

Že prvi dan tekmovanj so spusta-
ši osvojili tudi ekipno kolajno. Anže 
Urankar, Simon Oven in Nejc Žnidarčič 
so avgustovskemu zlatu z EP dodali 
svetovni bron. Tokratna kolajna je bila 
še težje prigarana, saj je po trčenju v 
eno izmed umetnih ovir Simon Oven 
polomil sedež kajaka, kar veslanje na-
redi skorajda nemogoče. »Zaradi trka v 
oviro, sem odtrgal sedež. V nadaljeva-
nju je bilo kar nekaj težav zaradi tega,« 
je pojasnil Oven.

»Mislim, da je to prva bronasta 
kolajna. V zadnjih desetih letih smo bili 
sedemkrat prvi in enkrat drugi. S to 
vožnjo smo lahko veseli, da smo prišli 
do brona. Simon je imel veliko težavo, 
ko je odtrgal sedež. Brez sedeža po tej 
progi … zame je heroj, da je prišel v cilj 
brez njega,« je povedal Žnidarčič. Anže 
Urankar, ki je veslal na prvem mestu 

18 Številka 2

kajaki in 
kanuji iz 
reciklirane 
plastike

RECIKLIRANO IN TRAJNOSTNO

green        line

www.rotoATTIVO.eu



ekipe in je narekoval tempo po Donavi, 
je po nastopu povedal: »Moja vožnja 
sicer ni bila nič posebnega. Ob prihodu 
v cilj sem videl, da sta Simon in Nejc 
kar zaostala, tako da sem vedel, da sta 
morala imeti hude težave.«

Kolajne bronastega leska so si 
okoli vratu nadeli tudi slalomisti Peter 
Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Te-
sten. V zahtevnih, vetrovnih in mrzlih 
razmerah je imela ekipa ob prihodu 
v cilj pripis dveh kazenskih sekund, a 
sodniki po ogledu posnetka odločit-
ve žal niso spremenili. Na koncu so 
bili Slovenci tretji, tri sekunde in 20 
stotink za novimi svetovnimi ekipnimi 
prvaki Francozi (Boris Neveu, Mathieu 
Biazizzo, Benjamin Renia). Brez dotika 
bi Kauzer, Srabotnik in Testen prišli do 
srebra. Drugo mesto so tako osvojili 
Slovaki Jakub Grigar, Martin Halčin in 
Adam Gonšenica.

»Je nekaj grenkega priokusa, saj 
nihče ne ve, kje smo udarili. Na videu 
se nič ne vidi, a odločitve niso želeli 
spremeniti. Na koncu smo bili namesto 
drugi tretji, ampak kolajna je kolajna,« 
je povedal Peter Kauzer.

»Zjutraj je bilo mrzlo, pihalo je, 
vratca so se zelo premikala, zato smo 
poskušali ostati zbrani od starta do 
cilja, peljati z ničlo in kolikor toliko 

tekočo vožnjo,« je povedal Testen.
»Peljali smo dobro, nekoliko je na-

gajal veter, tako da smo morali reševati 
probleme. Na žalost smo dobili tudi 
en dotik, s katerim se nismo ravno 
strinjali, ampak odločitve nismo mogli 
spremeniti,« pa je dodal Srabotnik. 
Zelo blizu kolajne je bila tudi ekipa 
kajakašic. Urša Kragelj, Eva Terčelj 
in Ajda Novak so bile četrte, le pol 
sekunde za tretjim mestom.

Precej slabše razpoloženje je v sla-
lomski ekipi vladalo po zaključku po-
samičnih finalnih voženj, čeprav so bili 
obeti po kvalifikacijskih vožnjah zelo 
dobri. Prav vsi naši favoriti za najvišja 
mesta so namreč prejeli 50 kazenskih 
sekund oziroma naredili napake, ki 
so jih oddaljile od zastavljenega cilja. 
Še najbolj zadovoljna je bila lahko 
kanuistka Alja Kozorog, ki se je uvrstila 
v finale in bila deseta. Peter Kauzer je 
bil po prejetih 50 kazenskih sekundah 
osmi, Benjamin Savšek deveti, Eva 
Terčelj 26., Luka Božič pa 27. 

Urša Kragelj sicer ni naredila na-
pake za 50 kazenskih sekund, jo je pa 
v zadnjem delu proge odneslo, zaradi 
česar je morala veslati proti toku, kar 
ji je odneslo dragoceni čas in prineslo 
21. mesto. Ajda Novak je bila 14., Niko 
Testen 16., Martin Srabotnik pa 39. 

Klemen Vidmar, Eva Alina Hočevar in 
Lea Novak so obstali v kvalifikacijah. V 
ekstremnem slalomu je bil Vid Kuder 
Marušič 12., Ajda Novak pa se je pos-
lovila po prvi fazi izločilnih voženj. 
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Svetovno prvenstvo  
v Kopenhagnu bo 
potonilo v pozabo

Sprinterje na mirnih vodah je septembra čakalo svetovno prvenstvo na Danskem, 
ki pa bo, vsaj kar se slovenske ekipe tiče, žal hitro potonilo v pozabo. Večini ekipe 
je načrte namreč prekrižala okužba s Covid-19. 

Danska je gostila tretji sprinter-
ski vrhunec sezone, kjer sta 
Špela Ponomarenko Janić in 

Anja Osterman želeli potrditi, da je bil 
olimpijski nastop le nesrečni dogo-
dek in da sodita v svetovni vrh, kar 
sta že pokazali na svetovnem pokalu 
in evropskem prvenstvu v začetku 
sezone.

Večer pred prvimi tekmami pa je kot 
bomba odjeknila novica, da sta bila dva 
izmed testov slovenske ekipe pozitiv-
na, zato je vsa ekipa naslednje jutro 
opravila še dodatno PCR testiranje, ki 
je odkrilo še dodatni okužbi, zato je 
polovica ekipe morala zapustiti hotel, 
kjer so bivale ekipe, in se za deset dni 
preseliti v poseben izolacijski hotel.

Špela in Anja sta tako sezono, ki se 
je začela sanjsko z naslovom evropskih 
prvakinj, sklenili prej kot sta načrtovali, 
prav tako tudi Jošt Zakrajšek. »Po res 
težkih trenutkih v in po Tokiu, ko so 
se najine olimpijske sanje razblinile 
dva metra pred ciljem, se je bilo zelo 
zahtevno znova zbrati in pripraviti na 
svetovno prvenstvo. A uspelo nama 

je in res sva se počutili močni,« je na 
Facebooku zapisala razočarana Špela. 

Na jezeru Bagsvaerd, kakšnih 14 
kilometrov iz centra Kobenhavna, 
sta tako nastopila le Vid Debeljak in 
Rok Šmit. Sprinterja sta se malo pred 
prvenstvom odločila, da se preizkusita 
v kajakaškem dvojcu na 500m in tako 
preverita, kam sodita v tej disciplini in 
kakšni so obeti pred prihodnjo sezono 
ter olimpijskimi igrami v Parizu, katerih 
del tekmovalnega programa bo tudi ta 
disciplina. 

Zaradi okužb v ekipi sta morala 
Vid in Rok prestati več testiranj, kljub 
negativnim testom pa so jima organi-
zatorji zagotovili prostor, oddaljen od 
preostalih tekmovalcev, da bi preprečili 
morebitne zaplete. 

Drugi tekmovalni dan prvenstva sta 
veslala v kvalifikacijah 500-metrske 
razdalje in v cilj svoje skupine prives-
lala kot peta, s štirimi sekundami in 57 
stotinkami zaostanka za vodilnim dvoj-
cem skupine – Ukrajincema Dmitrom 
Danilenkom in Olehom Kukharikom.

S tem rezultatom sta se Šmit in 

Debeljak uvrstila v polfinalni del 
tekmovanja, ki je bil na sporedu isto 
popoldne. Drugi nastop dneva se jima 
ni posrečil. V cilj sta prišla kot deveta, 
štiri sekunde in 70 stotink za Madža-
roma Csabo Erdossyjem in Balintom 
Kopaszem, ter tako zaključila z nastopi 
na tem prvenstvu.

»Nihče od naju, niti trener, nismo 
ravno zadovoljni tako s kvalifikacijskim 
kot polfinalnim nastopom. Je pa to 
verjetno realna slika po dveh mesecih 
skupnega veslanja. Šele pred kratkim 
sem presedlal z 200 na 500 metrov. 
Zadovoljni nismo, je pa nek začetek,« 
je po tekmi povedal Vid Debeljak.

Rok Šmit je dodal: »Odločamo se, 
da se bova naslednje leto poskušala 
osredotočiti na 500-metrsko razdaljo v 
dvojcu. To je nova olimpijska discipli-
na, v kateri vidiva priložnost in bova 
poskušala usmeriti vse moči v to, da bi 
napredovala in se borila z ostalimi.«

Prihodnje leto bo svetovno prven-
stvo v Kanadi, evropsko pa del EP več 
športov v Münchnu. Obe prvenstvi sta 
na sporedu avgusta. 
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Spustašem na Iberskem 
polotoku dve kolajni

Po več kot letu dni brez največjih mednarodnih tekmovanj so spustaši na divjih 
vodah nestrpno pričakovali evropsko prvenstvo v Španiji. Prizorišče in proga 
sta bili neznanki, a na koncu se je slovenska ekipa vrnila s kajakaškim ekipnim 
naslovom evropskih prvakov in bronom Anžeta Urankarja.

Letošnje prvenstvo stare celine je 
potekalo na progi, ki doslej še ni 
gostila mednarodnih tekmovanj 

najvišjega nivoja, a slikovito prizorišče, 
španska klima in neutrudni organi-
zatorji so poskrbeli, da so se ekipe v 
vasici Sabero, ki šteje le nekaj več kot 
tisoč prebivalcev in leži približno 60 
kilometrov severovzhodno od Leona 
v španski pokrajini Kastilja in Leon, 
počutile nadvse prijetno. Prelepa 
pokrajina je poskrbela, da udeležen-
cem ni bilo dolgčas niti, ko na sporedu 
ni bilo tekmovanj, in mnoge ekipe so 
že izrazile zanimanje, da bi v Saberu 
opravljale treninge v zimskih mesecih. 

A vrnimo se k tekmovalnemu delu 
prvenstva. Slovenska odprava je bila 
tokrat mešanica mladosti in izkušenj. 
Kajakašem Nejcu Žnidarčiču, Anžetu 
Urankarju, Simonu Ovnu in Timu No-
vaku sta se pridružili mladi kajakašici 
Ana Šteblaj in Nika Ozimc.

Uvodni del prvenstva, ko so bile na 
sporedu posamične in ekipne klasične 
preizkušnje, se ni odvil po slovenskih 
željah, tako da so nastopi hitro potonili 
v pozabo. Na najvišja mesta v klasič-
nem spustu je računal le Simon Oven, 
ki je na zadnjem EP v spustu na divjih 

vodah, ki je bilo leta 2019 v Bovcu, pri-
veslal do naslova evropskega prvaka.

Po tokratnem kar dolgem klasič-
nem spustu je v cilj prišel izmučen in 
nezadovoljen. V prvi polovici proge je 
še bil blizu mest, ki prinašajo kolajne, 
v drugem delu pa so mu pošle moči, 
tako da je tekmovanje zaključil na 
devetem mestu. 

Drugače je bilo v finalu sprinta, kjer 
so smo imeli v igri za kolajne kar štiri 
kajakaše, edini izmed vseh sodelujočih 
držav, Francozi in Čehi so imeli namreč 
po tri kajakaške finaliste. 

Na koncu si je mesto na zmagoval-
nem odru priveslal svetovni prvak v 
tej divjevodaški disciplini iz leta 2017 
Anže Urankar, ki je bil v finalni vožnji 
za 0,660 sekunde počasnejši od zma-
govalca - Belgijca Maxima Richarda. 
Na drugo mesto je priveslal Francoz 
Maxence Barouh, ki je zaostal za 0,060 
sekunde.

»Malo me je motila zgodnja ura, saj 
nisem jutranji tip človeka. A medalja je 
tu, tako da se ne morem pritoževati. 
Sem zadovoljen. V zgornjem delu sem 
imel nekaj težav, a tako je, vožnja ni-
koli ne more biti popolna,« je povedal 
Urankar.

Tik pod zmagovalnim odrom je tek-
movanje zaključil branilec naslova iz 
leta 2019 Nejc Žnidarčič, ki je naredil 
napako, ki mu je odnesla kolajno, in 
bil četrti. Od Belgijca je bil počasnejši 
za 0,780 sekunde. Simon Oven je 
priveslal na sedmo mesto, Tim Novak 
pa je bil osmi.

V konkurenci kajakašic je Ana 
Šteblaj na svojem drugem članskem EP 
in v prvem finalu prvenstev upala na 
kolajno, a se ji je ta za malo izmuznila. 
Kljub napakam je kajakašica ljubljan-
skega kluba priveslala tik pod zmago-
valni oder, na četrto mesto. Čeprav je 
dosegla izvrsten rezultat, pa je ostalo 
nekaj grenkega priokusa. Zelo dober 
rezultat je dosegla tudi kajakašica 
krškega kluba, 16-letna Nika Ozimc, ki 
se je v finale prebila s 15. časom kvali-
fikacij, v finalu pa je bila deseta. 

V ekipni tekmi so kajakaši startali 
na zlato kolajno in jo na koncu tudi 
osvojili. S tem so preprečili popol-
no francosko zmagoslavje v ekipnih 
preizkušnjah, saj so prav v vseh ostalih 
ekipnih tekmah zmagali Francozi. 
Podobno je bilo v posamičnih vožnjah, 
kjer je za edino nefrancosko zmago 
poskrbel Belgijec Maxime Richard.
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Po smoli v začetku sezone 
boljši zaključek leta

Letošnja sezona je bila dolga in nepredvidljiva. Gradili smo jo na zelo uspešnih 
nastopih ekipe U17 na olimpijskih upih 2020, na ne najbolj uspešni sezoni ekipe 
mlajših članov v 2020 in na žalost tudi na strahu in negotovosti, kako se bo iztekla 
Covid situacija ter na koliko tekem v sezoni 2021 bo vplivala.

V zimskem obdobju so ekipe 
trenirale dobro in na skupnih 
pripravah ter po prvih tekmah 

je bila samozavest na visokem nivoju 
praktično pri vseh. Potem pa so nam 
med mednarodno tekmo v Bratislavi 
zvezde ugasnile: najprej operacija 
slepiča Manfrede, rama pri Stojano-
viću, pik čebele pred startom na EP, 
dimeljska kila Mugerlija tik pred EP in 
še mnogo manjših nesreč v dolgem 
nizu.

Na mladinsko in U23 prvenstvo 
smo čakali dve leti in se nanj priprav-
ljali z vsemi močmi. Posebej dvojec 
Manfreda-Mugerli je tam ciljal visoko. 
A večini čolnov po vseh peripetijah ni 
moglo steči. Storili smo vse, kar je bilo 
mogoče, da bi se dobro pripravili, a po-
leg kupa B final je našo čast na koncu 
rešil le Jakob Stojanović z uvrstitvijo v 
mladinski finale v K1. Velik dosežek za 
tega fanta, ki je pred tremi leti prišel iz 

Čateža na Most kot povsem neizdelan 
kajakaš.

A sezona pred nami je bila še dolga 
in vedeli smo, da moramo vztraja-
ti. Poletje je bilo vroče in naporno. 
Mugerlija smo morali izpustiti iz naših 
vrst, operacija je bila edina prava pot, 
nastopi in treningi bi bili v njegovi situ-
aciji preveč mučni in nevarni. Ostali v 
ekipi so se začeli postopoma dvigati. 

Konec poletja smo mladinsko in 
U23 svetovno prvenstvo v Monet-
mor-o-Velhu začeli počasi, zadržano, 
kot običajno. Potem se nam je končno 
odprlo. Jakob spet v finalu. Manfreda, 
ki je mladinec še naslednjo sezono 
in je takrat šele dobro pozdravil rane 
operacije, je bil v obeh disciplinah 
ob finale le za nekaj desetink. Mia 
Medved in Tit Faletič sta dobro veslala 
v enojcih, a resnično opozorila nase s 
premočno zmago v polfinalu mešanih 
dvojcev na 500m, kjer sta premagala 

tako nemški kot madžarski čoln. Trije 
od štirih tekmovalcev v finalu. Nekaj 
neverjetno napetih in hrabrih bojev ter 
atmosfera, ki jo Portugalci na svojih pr-
venstvih vedno pričarajo, je bilo dovolj 
za nov zagon. 

Manfreda se je teden dni kasneje 
še z zadnjimi močmi ob koncu dolge 
sezone vrhunsko zbral in priveslal do 
brona na tekmi olimpijskih upov v Ra-
čicah. Več kot dober obliž za sezono, ki 
mu do tedaj ni bila namenjena.

Na krilih rezultatov konca sezone, 
združeni v enotno ekipo (po novem 
bodo kompletna U23 in mladinska 
ekipa z nekaj podmladka trenirali 
skupaj vsaj enkrat tedensko na Bledu), 
čakajoč na rekonvalescenta Mugelija 
(po operaciji dimeljske kile) in s še 
več ekipnimi čolni v mislih, se tako 
tekmovalci in trenerji polni motivacije 
že pripravljamo na novo sezono!

Jernej Župančič Regent
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Še ena uspešna sezona 
svetovnih pokalov 

Naši reprezentanti in reprezentantke so nas razveseljevali skozi celo sezono. Od 
prvih majskih svetovnih pokalov, ko smo stiskali pesti za sprinterje, do slalomskih 
junijskih in septembrskih uspehov ter spustaških stopničk.

Deseterica slovenskih kanuistov, 
kajakašic in kajakašev se je 
letos povzpela na zmagovalni 

oder tekem za svetovni pokal. Devete-
rici tistih, ki so to izkušnjo že poznali, 
se je pridružila spustašica Ana Šteblaj, 
ki je na svetovnih pokalih v sprintu 
na divjih vodah v Banjaluki priveslala 
do zlata in srebra. Uspešna je bila tudi 
ob koncu sezone, saj je v skupnem 
seštevku zasedla četrto mesto, le štiri 
točke so jo ločile od tretjega mesta v 
končni razvrstitvi serije. V sprintu na 
divjih vodah sta po dve kolajni osvojila 
še Anže Urankar in Nejc Žnidarčič. 
Urankar je bil na Vrbasu prvi in drugi, 
Žnidarčič pa dvakrat tretji. 

Uspešno sta sezono v Szegedu 
odprli sprinterki na mirnih vodah Špela 
Ponomarenko Janić in Anja Osterman. 
Na 500-metrski razdalji sta bili tretji, 
na 200-metrski pa sta premagali vse 
tekmice in se veselili zlate kolajne. 

Tradicionalno so bile najtežje poto-

valke pri slalomistih na divjih vodah, 
kjer je največ žlahtne kovine tokrat 
pobral Benjamin Savšek. Uspešen je 
bil že v prvem delu sezone, kjer je na 
svetovnih pokalih v Pragi in Markklee-
bergu osvojil bronasti kolajni, na zadnji 
tekmi svetovnega pokala pa se je z 
drugim mestom zavihtel tudi na drugo 
mesto v skupnem seštevku svetovne-
ga pokala. 

Tekma v Pauju je bila nasploh 
sanjska za slovensko ekipo. Poleg 
stopničk Savška smo na zmagovalnem 
odru videli še Luko Božiča, ki je bil 
tretji, med kajakaši je bil Kauzer drugi. 
Že teden pred tem je bil Hrastničan v 
La Seu d'Urgellu tretji, v Pauju pa je 
prejel tudi nagrado za drugo mesto 
v skupnem seštevku svetovnega 
pokala. Uspeh v Franciji sta dopol-
nili še kajakašici Eva Terčelj in Urša 
Kragelj. Terčeljeva s tretjim mestom 
v skupnem seštevku svetovnega po-
kala, Kragljeva pa s tretjim mestom na 

finalni tekmi te serije tekmovanj. 
V Markkleebergu kajakašice sicer 

niso posegle po kolajnah, so pa vseeno 
poskrbele za poseben mejnik. Prvič 
se je namreč zgodilo, da so v finalu 
svetovnega pokala nastopile vse tri 
slovenske predstavnice. Eva Terčelj je 
namreč priveslala do četrtega mesta, 
Ajda Novak je bila peta, Urša Kragelj 
pa šesta. 
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Več kot 50 otrok uživalo 
na mirnovodaškem taboru
Organizacija mirnovodaškega tabora je bila dva meseca pred terminom še pod 
velikim vprašajem. A glavni razlog ni bil Covid-19 tako kot lani, temveč zaprtje 
kampa ob Velenjskem jezeru, kjer smo zadnji dve leti zelo uspešno izvedli tabor. 

Brez lokacije za kampiranje tako 
tabor v Velenju ni bil mogoč 
in prisiljeni smo bili poiskati 

novo lokacijo. Na mizo smo položili 
nekaj možnosti: Bohinj, Most na Soči, 
Murska Sobota in iskali še kakšno, na 
koncu pa se odločili za zadnjo, kar se je 
izkazalo za posrečeno rešitev. 

Prijetna lokacija Ribiškega doma ob 
Soboškem jezeru, mirna, topla voda in 
mnogo dodatnih možnosti za pestro in 
aktivno preživljanje časa so bili glavni 
razlogi za veliko zadovoljstvo otrok. Za 
prehrano so poskrbeli lokalni dosta-
vljavci hrane. Topli obroki za kosila in 
večerje so bili otrokom všeč. Za zajtrke 
smo poskrbeli sami in izbira je bila 
pestra. 

Lokacija tabora je tako rekoč ideal-
na, le nekaj metrov od vode, v prijet-
nem gozdičku. Prostora je bilo dovolj, 
da smo postavili več kot 30 šotorov. 
Imeli smo tudi veliko nadstrešnico, ki 
bi rešila zagato ob morebitnem slabem 
vremenu, ki pa ga na srečo ni bilo. 

Program tabora smo morali zaradi 
spremembe lokacije malce dodelati, 
ampak najpomembnejše teme so osta-
le enake. Prvi dan se je začel naravnost 
nepozabno. Med potjo v Mursko Sobo-
to je v Tokiu namreč veslal Benjamin 
Savšek in osvojil zlato olimpijsko me-
daljo v kanuju na divjih vodah. Otroke 
je dosežek zelo razveseli in odlično 

vzdušje je kar skočilo iz kombijev, ki so 
se pripeljali na lokacijo tabora. 

Nato smo postavili šotore in se 
pripravili na veslanje. Za prvi trening 
smo naredili izbor in več kot 50 otrok 
razdelili v skupine, upoštevali smo 
tako starost otrok kot tudi nivo znanja 
veslanja. Uspeli smo sestaviti štiri ho-
mogene skupine, za vsako pa sta bila 
zadolžena po dva trenerja.

Trenerji smo se za določene 
aktivnosti menjali, s tem smo poskr-
beli za pestrost vadbe, otroci pa so 
dobili več različnih mnenj in trenerskih 
napotkov. Poleg klasičnih tem, kot so 
'trening sprinta', kjer se tekmovalci 
učijo startov, sprintov in vadijo hitrost, 
ter 'trening maratona', kjer nabiramo 
kilometre, vadimo obrate, veslanje na 
valu, menjave in predvsem nabiramo 
kondicijo, so bile na programu tudi 
najbolj priljubljene aktivnosti, kot so: 
'razne discipline', 'igre na vodi' in 'divja 
voda'. Pri 'raznih disciplinah' smo kla-
sični mirnovodaški klubi dolžni zahvalo 
predvsem Benu Sakaču s KKK Rotoa-
ttivo in Živi Cankar s KKK Ljubljana, ki 
sta na tabor prinesla ogromno različnih 
čolnov in plovil. Tako je bilo otrokom 
omogočeno, da so se preizkusili tako 
v čolnih za divjo kot mirno vodo - v 
čolnih za spust, v čolnih za slalom, v 
raznih plastičnih čolnih, namenjenih 
rekreaciji in zabavi, v enojcih in dvojcih 

ter seveda SUP-ih, ki po navadi pred-
stavljajo vrhunec zabave. 

Če kje, potem tu vsak otrok najde 
nekaj zase in v sebi odkrije delček kaja-
kaša. Letos sta za 'igre na vodi' Jana 
Hočevar in Marie Mašinova pripravili 
tako zanimiv in zabaven program, da 
so otroci komaj čakali, da bo na vrsti 
tudi njihova skupina. 

Običajno se na mirnovodaškem ta-
boru enkrat odpravimo na divjo vodo. 
Za nekatere otroke je to sploh prvi stik 
s tekočo vodo in brzicami in Mura je 
bila idealna za ognjeni krst. Nekateri so 
menili, da je bil rafting celo najboljša 
stvar na taboru, zagotovo pa za vse 
posebno doživetje z veliko zabave. Na 
taboru pa v programu ne manjkajo niti 
dejavnosti, kot so 'šola kajaka', kjer se 
predvsem skupine z začetniki spozna-
jo s kajakaškimi osnovami, in seveda 
'tehnika veslanja na miri vodi', kjer se 
vsi seznanijo s teorijo tehnike veslanja, 
demonstracijo na suhem in na vodi, 
vajami za izboljšanje tehnike, napre-
dnejši tekmovalci pa tudi s 'pripravo na 
tekmovanje', kjer govorimo o taktični 
pripravi na nastop, ogrevanju, pravilih, 
opremi, fair-playju ter seveda o vzorni-
kih in vrhunskih kajakaših in kanuistih.

Program pa ni pester samo na vodi, 
ampak tudi zunaj nje. V taboru je bilo 
dovolj prostora za različne igre. Odli-
čen na novo zgrajen motorični park v 
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neposredni bližini jezera smo večkrat 
uporabili tako za zabavno preživljanje 
prostega časa kot tudi za kvalitetne 
suhe treninge. Večeri na taborih so 
vedno nekaj posebnega, taborni ogenj, 
nočno kopanje, razne igre in zabavni 
program ter vrhunec zadnjega dne 
z disko zabavo na taboru nikakor ne 
smejo manjkati. 

Posebnost letošnjega tabora je bil 
četrtek popoldne, ko smo si ogledali 
interaktivno predstavitev Pomurja v 
informacijskem središču Expano. Edin-
stveno doživetje za otroke, ki je obe-
nem tudi zelo poučno. Na koncu smo 
opravili še testiranje na progi, ki je bila 
čez slab mesec prizorišče državnega 

prvenstva v sprintu na mirnih vodah. 
Ko smo še zadnji dan kosili in 

pospravljali tabor, smo bili trenerji 
enotnega mnenja, da smo pet dni ob 
Soboškem jezeru preživeli zelo kvalite-
tno. Otroci so se naučili veliko novega, 
spoznali sotekmovalce iz drugih klu-
bov, predvsem pa zelo uživali.

Ana Mikelj, 11 let
»Dobro je bilo to, da smo veliko vesla-

li, da je bilo jezero majhno in smo vedno 
lahko šli okrog, tudi hrana je bila dobra 
in nič ni bilo slabega vremena. Najboljše 
je bilo, ko smo imeli menjavo disciplin in 
si lahko šel na SUP, pa v ‚kravo‘ (spusta-
ški čoln, o.p.) in v ‚slalomce‘. V Expanu 

je bilo fino, ko si dal gor očala in odletel 
skozi Mursko Soboto. Najboljše je bilo pa 
kopanje, tisto, ko smo šli ponoči.« 

Tevž Sodja, 10 let
»Na taboru je bilo zelo fino, cel teden 

smo imeli lepo vreme. Najboljše je bilo, 
ko smo šli na divjo vodo, na rafting … tja, 
na kaj že … ja, na Muro. Jezero je bilo zelo 
toplo, super za kopanje, tudi spanje v šo-
torih je bilo super. Zvečer smo se vedno šli 
dobre igre ali pa skrivalnice. Na treninge 
je bilo dobro hoditi, ker smo imeli jezero 
čisto blizu, čolnov ni bilo treba nositi. A 
slabega, ne slabega ni bilo nič, vse je bilo 
fino, drugo leto grem spet.«

Andraž Nahtigal

opremljevalec slovenskih  
kajakaških reprezentanc
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90 let organiziranega 
kajakaštva v Sloveniji

Letos obeležujemo 90 let organiziranega kajakaštva v Sloveniji. Zato je prav, da 
se ozremo v zgodovino kajakaštva in pogledamo, kje so naši izvori in začetki. V tej 
in prihodnjih revijah Kajak&kanu vas bomo popeljali v preteklost in se spominjali, 
kako se je razvijalo kajakaštvo v Sloveniji. 

Začetki

Sprva veslanje tako v kajaku kot 
kanuju ni bilo namenjeno športu 
in zabavi, ampak je bilo pripomo-

ček za preživetje na območjih z veliko 
vode. Kajak kot turistika ali šport se je 
začel razvijati šele sredi 19. stoletja, v 
Sloveniji pa šele v začetku 20. stoletja. 
Šport je pač iznajdba industrijske druž-
be. Nuja srednjega delavskega razreda 
po zdravju je narekovala ukvarjanje s 
športom in rekreacijo. Spremembe v 
industrijski družbi ter vedno večje soci-
alne pravice pa so delavskemu razredu 
dale potrebni prosti čas za ukvarjanje 
s športom.

Po prvi svetovni vojni prevladujoča 
filozofija vračanja k naravi in iskanje 
izzivov v naravi je pripeljala do odkri-
vanja naših rek, tudi tistih, ki so zaradi 
svoje divjosti in s tem težavnosti, do 
takrat veljale za neprevozne. V tem 
času je bil rojen tudi moderni alpini-
zem, ko so prvi plezalci odkrivali stene 
Alp ter popisovali svoje vzpone na do 
takrat nepremagane vrhove. 

Prvi čolni na vesla
A tudi kajak in kanu nista novodob-

ni izum. Kajak je bil v prvi vrsti lovski 
pripomoček Eskimov, ki so z njim med 
ledenimi ploščami lovili živali. Njegov 
izvor in starost sta nejasna, saj zapisov 
Enuitov - severnih ljudstev - ni, a 
kajake so uporabljali že ob prvih stikih 
z drugimi, kar nakazuje, da je uporaba 
kajaka med njimi razširjena že precej 
časa. Razvili so tudi tehnike 'eskimota-
že', od koder tudi izvira ime, kar jim je 
omogočalo preživetje, saj je plavanje 
v polarnih vodah pomenilo zagotovo 
smrt. Njihovi kajaki so bili narejeni iz 
lesenih palic ali kitovih kosti, ovitih v 
kože polarnih živali. Vodotesnost so si 
zagotovili z mazanjem s kitovo mastjo. 

Kanu pa se je v nasprotju razvil kot 
transportni čoln na območju velikih 
jezer in velikih počasnih rek. Danes 
najbolj poznan je kanu ameriških Indi-
jancev, ki ga danes še vedno marsikje 
imenujejo indijanski kanu, a podobnih 
plovil je bilo tudi drugje po svetu še 
nekaj. Narejeni so bili iz lesenih reber, 
ovitih z lubjem dreves, največkrat brez. 
Izdelava pa se je razlikovala že med 

različnimi ljudstvi v Ameriki, še bolj pa 
drugod po svetu.

V Sloveniji je bilo na našem ozemlju 
najdenih kaj nekaj čolnov, podobnih 
kanujem, narejenih iz enega kosa 
lesa – drevakov. Drevaki so primitivni 
čolni, izdolbeni iz enega debla drevesa 
in so se uporabljali po vseh jezerih 
širom Alp, pri nas pa zanesljivo še 
na Ljubljanskem barju in tudi drugih 
slovenskih rekah. 

Veslanje kot srednjeveški tran-
sport

Srednji vek je s propadom rimske 
cestne infrastrukture pospešil in na 
novo razvil uporabo vodotokov za 
transport. Povečano število plovil na 
rekah je zahtevalo nekatere prilagodi-
tve. Prvič so nam ostali zapisi o nevar-
nih odsekih rek, prvič so bile prepoz-
nane brzice, ki so se jim izogibali. Za 
transport so uporabljali večino sloven-
skih rek. Za različen transport pa so se 
uporabljale daleč v novi vek. Splavarje-
nje lesa je eden takšnih transportov, ki 
se je kot pomembno izročilo ohranil na 
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reki Savinji in na reki Dravi. Rečni tran-
sport s čolni pa je posebej pomembno 
vlogo odigral na Ljubljanici in na reki 
Savi. Na Savi imamo tako več primerov 
ostankov srednjeveškega čolnarjenja 
ali brodarjenja, kot so temu rekli. Ve-
čina današnjih mest ob reki - Sevnica, 
Radeče, Krško - so bila pomembna 
rečna postajališča. Ohranil se je zani-
miv tehnični spomenik, izkopan kanal 
mimo brzic, poimenovanih Beli maček, 
- Tunel pri Hrastniku, ki ga je v dana-
šnjo podobo dodelal Gabriel Gruber, 
ki je izsušil tudi Ljubljansko barje. Kot 
zanimiv spomenik je potrebno omeniti 
tudi znameniti grad Prusnik, danes žal 
podrt, ki je nastal kot postojanka ob 
reki, kjer je bilo zaradi brzic potrebno 
prenesti čolne. Dolga leta je v njem 
delovala mitnica in kasneje carinarnica 
za s čolni prevoženo blago.

Razvoj modernega kajakaštva 
A pravi razvoj kajakaštva, kakršne-

ga poznamo danes, je sledil sredi 19. 
stoletja. Leta 1865 izdana knjiga Johna 
McGregorja 'A Thousand Miles in the 
Rob Roy Canoe' je pomenila preboj 
med množice in vzpodbudila zanima-
nje za kajakaštvo. McGregorjev čoln, 
poimenovan Rob Roy, se šteje za prvi 
moderni kajak, ki je začel ero razisko-
vanja rek in vodnih poti. Čoln je bil po 
vzoru eskimskih kajakov s platnom 
prevlečena lesena struktura. 

Navdušenje, v prvi vrsti predvsem 
raziskovalni entuziazem, se je hitro 
širilo. V naslednjem desetletju so 
potopisi različnih tur s kajakaškim 
čolnom izhajali eden za drugim. Čolnov 
modela Rob Roy pa McGregor ni uspel 
izdelovati dovolj hitro, kolikor je bilo 
povpraševanja. 

John McGregor je ustanovil tudi 

prvo kajakaško društvo Royal canoe 
club 1866, ki deluje še danes in velja 
za najstarejše kajakaško društvo na 
svetu. 

Prvi kajakaši so se izogibali divjih 
rek, ali bolje rečeno, čolne so prenašali 
preko brzic in kataraktov. A pojavljali 
so se po vseh plovnih kanalih, plovnih 
rekah in mirnejših odsekih rek. Do 
leta 1930 je bila popisana že večina 
evropskih, ameriških, pa tudi bližnjev-
zhodnih rek. V tem času so se podajali 
tudi na daljše ture. Nemški kajakaš 
Schott je preveslal 10 tisoč kilome-
trov dolgo pot, ki je obsegala celotno 
Donavo, Črno morje in vse do Afrike. V 
tem času so obveslali celoten Balkan, 
Apeninski polotok in drugo.

Prvi kajakaši na Slovenskem
Pri nas so dostopne prve fotografije 

modernih kajakašev iz zgodnjih dvaj-
setih let prejšnjega stoletja. Tja segajo 
tudi prvi spomini na avanturiste, ki so 
se podajali na izzivanje narave in s tem 
spoznavanje slovenskih divjih rek. 

Moderno kajakaštvo je k nam prišlo 

iz večjih mest ob robovih slovenskega 
narodnostnega ozemlja. A po zapisu 
ing. Cirila Pogačnika so bili prvi na 
naših rekah nemški kajakaši, ki so pri-
hajali z Bavarske. Pred letom 1920 naj 
bi prvič veslali po reki Savi. A kmalu so 
jim sledili kajakaši iz dveh nam bližnjih 
centrov kajakaštva - iz Gradca in tudi 
Zagreba, ki sta med seboj vsaj v neki 
meri sodelovala. Z veliko verjetnostjo 
lahko trdimo, da so bili to prvi kajakaši, 
ki so veslali po naših rekah. V Zagrebu 
je bil prvi pravi kajakaški čoln kupljen 
leta 1919 in le leto kasneje se mu je 
pridružil kolega s svojim čolnom, s 
katerima sta veslala prvenstveno po 
reki Savi.

V Ljubljani so kmalu dobili več 
posnemovalcev in navdušenih avan-
turistov. Prvi trije čolni so bili takrat 
najmodernejši zložljivi kajaki z leseno 
rebrasto osnovo, prevlečeni s platnom, 
dvosedi, in sicer dva znamke Klepper 
in eden znamke Frosch. Kdo natančno 
so bili lastniki in kje so jih dobili, nam 
ni znano, a kot je v spominih napisal 
Ciril Pogačnik, so se na Savi začeli sre-
čevati ter za skupne izlete in avanture 

27Številka 2 



bilo objavljeno v več dnevnih časopisih 
tistega časa. 

Leta 1927 so prvič veslali od Rado-
vljice do Kranja, in sicer Freyer in Borko 
Trošt. Freyer je z Oskarjem Kovačičem 
(narodni heroj, umrl leta 1944) tega leta 
veslal tudi od Kranja do Ježice, skozi 
znameniti kanjon pri Tribojah na reki 
Savi, ki je danes žal potopljen.

Vožnjo med Ježico in Zidanim 
Mostom pa sta tega leta ponovila tudi 
Pogačnik in Freyer. Ta odsek je bil 
posebej popularen zaradi enostavnega 
dostopa in vožnje nazaj na start, saj je 
bila ob celotni trasi speljana železnica.

Leta 1929 je dvojec Freyer - Trošt 
prvič veslal od Jesenic do Žirovnice, 
leta 1930 pa sta od Bohinjske Bele do 
Radovljice veslala Pogačnik in Freyer. 
Ista sta leta 1931 prvič veslala tudi 
od Mojstrane do Jesenic. S tem je bila 
skoraj celotna trasa Save pokrita, če 
izvzamemo zgornji tok Save Bohinjke. 
Tega so morda prvič preveslali šele v 
začetku petdesetih let, in sicer skupina 
okoli bratov Bernot. V tem času sta 
Anka Tuma in Janez Kveder v kajaku 
preveslala skoraj celotno Dalmacijo.

Eno kajakaških popotovanj po Savi 
leta 1930 je v časniku Jutro popi-
sal tudi fotograf Karlo Kocjančič. O 
prehodu brzice pri Prusniku je zapisal: 
»Počasna vožnja se je spremenila v tek, v 
dir, v bliskovito gonjo, v divjo brzino, ki je 
ustavljala dih. Z dvignjenimi vesli, s široko 
odprtimi očmi, s skrajno napetimi čutili, 
tako je naju zalučalo preko penastega 
grebena v hrušč in trušč rjovečega žrela 
pod skokom, ob rob togotnega vrtinca in 
naravnost proti skali, ki je molela na levi 
kakor širok hrbet iz zelene in bele vode. 
Silen val je planil preko sprednjega dela 
čolna v moje prsi in v obraz ter mi vzel 
vid. V tem trenutku sem mislil in dojemal 
tako jasno kot še nikoli.«

V teh letih so bili pionirji kajakaštva 
na območju Kraljevine Jugoslavije po-
leg omenjenih še: Albin Kolb, Vile Ber-
nik, Mirko Trošt, Stane Predalič, Rajko 
Zajdl, Karl Štrikberger - Kora, Rajko 
Cerar, Oto Žlindra in Jože Vatovec.

Razvoj kajakaštva v Hrastniku
Hrastnik oziroma Podkraj, ki leži 

ob Savi takoj za najatraktivnejšimi 
brzicami, se je moral srečevati že s pr-
vimi kajakaši, ki so se spuščali po reki 
Savi. Reka Sava je, kot smo že omenili, 
nudila precejšen izziv najspretnejšim. 
Z verjetnostjo lahko trdimo, da se je 
splavarsko znanje in izkušnje iz sre-
dnjega veka z izgradnjo cest izgubilo, a 
manjše lesene čolne so ljudje uporab-
ljali za prečkanje reke že dolgo pred 
prvimi modernimi kajakaši. 

Prvi dokumentirani kajak sta leta 
1928 izdelala Oto Žlindra in Jože Va-
tovec. Letnica sovpada s prvimi turami 
ljubljanskih kajakašev, ki pa še zdaleč 

dogovarjati Lado Strgar, Ciril Pogačnik, 
Robert Freyer, Maks Strenar, Josip 
Hafner in drugi. Svoje podvige pa so 
tudi beležili.

Prvi kajakaški izleti
Leta 1926 sta od Ježice do Zida-

nega Mostu tako veslala Hafner in 
Dobovšek. To je prvi zabeležen spust 
s kajaki, ki so ga izvedli slovenski kaja-
kaši. Verjetno sta posnemala kajakaše 
iz tujine, predvsem Zagreba in Gradca, 
ki jim je bil ta odsek poznan in so ga do 
takrat že preveslali.

Pravo potovanje sta si julija leta 
1926 v razvijajoči se kajakaški vnemi 
naredila Max Strenar in Vladimir 
Anžlovar. V ta namen je Max Strenar 
tudi izdelal poseben platnen čoln, ki 
je bil zložljiv le na nekaj delih. Veslala 
sta od Ljubljane, najprej po Ljubljanici, 
nato po Savi, vse do Beograda, kjer 
sta predala pozdrave ljubljanskega 
župana beograjskemu. Za potovanje 
sta porabila nekaj dni in se v Beogradu 
ob prihodu tudi ponosno slikala, kar je 
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niso bili edini. Navdušila sta še druge 
Hrastničane in leta 1933 so že izdelali 
bolj izpopolnjen in predvsem lažji čoln. 
Verjetno so se Hrastničani navduševali 
za kajakaštvo toliko bolj, ker so videli 
Ljubljančane, kako veslajo po njihovi 
reki. O tem nekih stvarnih dokazov ni, 
vendar letnice preveč sovpadajo s pr-
vim veslanjem po Savi in potem s prvo 
tekmo na reki Savi, da bi bilo to naklju-
čje. Tako se je po Savi na izletih pre-
važalo ker nekaj ljudi. Tekmovanja, ki 
so sledila v naslednjih letih in so imela 
tako velik medijski odziv kot ogromen 
odziv ljudi na terenu, so zanimanje za 
ta šport še pospešila. Žal pa v tem času 
v Hrastniku ni prišlo do organiziranega 
ukvarjanja s kajakaštvom.

Tudi v Brežicah so v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja prvič veslali. 
Nekateri meščani so svojim otrokom 
kupili kajakaške čolne in pod vtisom 
prvih mednarodnih tekmovanj so tudi 
sami tekmovali med seboj. Priljublje-
na proga je bila med kopališčem v 
Brežicah navzgor po toku do broda v 
Rajhenburgu in nazaj.

Razvoj kajakaštva na Soči
Izdelava čolnov je zahtevala precej 

spretnosti in izkušenj z obdelavo lesa. 
Zaradi tega ni čudno, da se je kaja-
kaštvo razvijalo v sredinah, kjer so 
dobro obvladali delo z lesom. Takšni 
predpogoji so bili izpolnjeni v Solkanu, 
znanem mizarskem kraju, in zaradi 
tega se je prav tam začel razvijati eden 
izmed centrov kajakaštva. Tudi v Sol-
kanu, kjer kluba sicer še niso imeli, so 
bili izleti nadvse priljubljeni. Veslali so 
po reki Soči in Vipavi. Kmalu so v vseh 
krajih ob rekah, od Kanala do Sovo-
denj, in po Vipavi do Orehovlj poznali 
spretne in pogumne solkanske čolnarje. 
V obdobju pred drugo svetovno vojno 
so tudi kajakaši v Solkanu izdelali prvi 
takšen čoln. 

Solkanski kajakaši so bili ta čas 
odrezani od dogajanja v Sloveniji, hodili 
so svojo pot brez možnosti opiranja na 
druge centre veslanja v Sloveniji. Žal 
se v letih pred drugo svetovno vojno 
tudi niso mogli udeleževati tekmovanj, 
saj so bila v drugi državi. Tekmovanj 
so se udeleževali v takratni Kraljevini 
Italiji, kjer pa kot Slovenci niso imeli ni-
kakršnih možnosti za udeležbo na med-
narodnih tekmovanjih. So pa radi veslali 
po Soči in tudi po novih akumulacijskih 
jezerih, ki so na Soči nastajala v tistih 
letih. Veslali so za veselje in predvsem 
jim je veslanje pomenilo izziv. Čoln je tik 
pred drugo svetovno vojno imelo že ve-
liko Solkancev, med njimi brata Albin in 
Nikolaj Perko, Vladimir Jug, Ivan Golob, 
Vence Komel, Darko Golja, Valerij Bra-
tina - Lerči, Karl Fechtner - Pubi, Oskar 
Golob, Bruno Knez, Kristjan Drašček, 
Danilo Jug, Bastjančič in drugi.
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Začetek organiziranega kaja-
kaštva

Tem začetkom kajakaštva in odkri-
vanju rek ter pestremu kajakaškemu 
dogajanju je sledila ustanovitev kaja-
kaškega kluba v Ljubljani. Septembra 
1931 so se zbrali vidnejši kajakaši in 
napisali pravila Kajak kluba v Lju-
bljani, ki so ga nameravali ustanoviti. 
15. septembra 1931 so na dravsko 
banovinsko oblast poslali v pregled in 
potrditev pravila kluba, podpisana s 
strani desetih ustanovnih članov.

Kajakaški klub je 20. oktobra 
1931 dobil pozitivno rešitev in s tem 
dovoljenje za svoj obstoj s strani bana 
dravske banovine. Ta dan se šteje za 
dan ustanovitve prvega kajakaškega 
kluba na slovenskem ozemlju. 

S tem se je v Sloveniji začelo orga-
nizirano kajakaštvo. Prvi predsednik je 
bil ing. Ciril Pogačnik, tajnik Albin Kolb, 
blagajnik pa Stane Predalič. Slednji 
je imel v svoji trgovini na Kongres-
nem trgu 4 tudi uradni naslov kluba. 
Ugodna prilika za izgradnjo čolnarne 
je bila ureditev struge Ljubljanice skozi 
mesto. Gradbena dela ureditve struge 
in brežin je vodil Ciril Pogačnik in 
verjetno mu ni bilo težko izposlovati, 
da je mesto odstopilo klubu prostor na 
mestu, kjer se je struga začela urejati. 
Prostori kluba so bili nasproti Špice 
prav na začetku meliorirane struge 
reke Ljubljanice. Klub so s finančnimi 
prispevki in delom zgradili člani, same 
načrte pa je seveda izrisal ing. Ciril 
Pogačnik, ki se je spoznal na gradnjo.

V klubskih pravilih pa izhaja, da 
je bila poglavitna naloga kluba: »/…/ 
pospeševanje vodnega športa v zložljivih 
čolnih v svrhe spoznavanja jugoslo-
vanskih rek, jezer in morja ter z izdajo 
vodičev po vodah omogočiti in povzdigni-
ti tujski promet na tem polju«. 

Člani novonastalega kluba so bile 
lahko le osebe, ki so imele svoj čoln, 
oziroma so bile v primeru dvoseda 
lastnik enega sedeža v čolnu. Vsak član 
je moral tudi dobro obvladati veščine 
plavanja.

V pravilih je posebej izpostavljena 
funkcija klubskega kapetana, ki je 
lahko postal le član kluba, ki kaže po-
sebno znanje tega športa v teoretskem 
in praktičnem pogledu in dobro pozna 
vode. Njegovo delo je bilo prenašanje 
znanja na mlade ter organiziranje in 
vodenje klubskih izletov, ki so se po 
ustanovitvi kluba kar množili.

V letih 1932 in 1933 so tako orga-
nizirali veliko izletov tako po reki Savi, 
ki je bila zaradi bližine, pa verjetno tudi 
vodnatosti, najbolj popularna, kakor po 
morju. Ljubljanski kajakaši so preveslali 
praktično celotno jadransko obalo, kot 
tudi večino večjih jugoslovanskih rek.
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Mednarodno povezovanje
Januarja leta 1931 je bil ustanovljen 

Kajak klub Zagreb, pod vodstvom dr. 
Lea Goloba, enega prvih, če ne prvega, 
kajakaša na tem območju. Zagrebški 
klub, imenovan 1. jugoslovanski kaja-
kaški klub v Zagrebu, se je takoj včlanil 
v Mednarodno kajakaško zvezo, takrat 
s kratico I.R.K. (Internationale Reprä-
sentantenschaft Kanusport), ustanov-
ljeno leta 1924. S tem so omogočali 
nastop na tekmovanjih v tujini - Pragi, 
Budimpešti in Münchnu. Z razvojem 
tekmovalnega športa v Ljubljani se je 
pojavila tudi želja včlanitve ljubljan-
skega kluba v mednarodno kajakaško 
zvezo. Leta 1933 se je Kajak klub 
Ljubljana poskušal neposredno včlaniti 
v mednarodno kajakaško zvezo, ki je 
imela tisto leto kongres na Dunaju. A 
bili so zavrnjeni, saj je Jugoslavijo že 
zastopal Kajak klub Zagreb, ki je postal 
član kot prvi. S tem pa se je pojavila 
potreba po ustanovitvi zveze, ki bo 
pokrivala kajakaštvo v takratni Jugo-
slaviji in enakovredno zastopala vse 
klube s tega območja v mednarodni 
kajakaški zvezi.

Zato sta ljubljanski in zagrebški klub 
osnovala Kajakaški savez Jugoslavi-
je, ki je od leta 1935 zastopal klube 
in pokrival kajakaštvo na območju 
Jugoslavije. Ta se je potem lahko tudi 

včlanil v mednarodno kajakaško zvezo 
I.R.K. Zvezi je predsedoval Zagrebčan 
dr. Golob, podpredsednik pa je bil vsa 
leta do konca druge svetovne vojne 
Ciril Pogačnik.

Prva tekmovanja 
Tekmovalna dejavnost se je razvijala 

skupaj s klubsko. A prva tekma na 
Slovenskem je bila pred prvim klubom. 
Organizirana je bila s strani kajaka-
ških navdušencev iz Zagreba. Prvo 
tekmovanje, ki se ga je udeležilo okoli 
50 kajakaških čolnov, je bilo leta 1930 

od Brežic do Zagreba. To se sicer šteje 
za neuradno tekmovanje, saj takrat še 
ni bilo niti enega registriranega kluba. 
A upravičeno lahko štejemo progo 
Brežice - Zagreb za našo najstarejšo 
kajakaško progo. Danes to tradicijo 
vzdržujemo z organizacijo maratona 
Brežice - Zagreb, ki pa je z nastankom 
državne meje malo izgubil na zagonu. 

Do leta 1933 so se tekmovalci 
zagrebškega kluba, in lahko sklepamo 
tudi ljubljanskega, udeleževali tudi tek-
movanj v tujini. Tu so omenjene regate 
predvsem v Münchnu, Pragi in Budim-
pešti. Z nastankom kajakaških klubov 
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po letu 1933 pa so se tekmovanja na 
Slovenskem začela kar vrstiti.

Prva tekma, organizirana v 
Sloveniji

V nedeljo, 16. julija 1933, so organi-
zirali prvo državno prvenstvo v kajaku 
na divjih vodah. Skoraj zanesljivo so se 
tekmovanja poleg članov Kajak kluba 
Ljubljana udeležili tudi tekmovalci iz 
Hrastnika in novega modela čolna, ki 
so ga naredili prav tega leta, ni težko 
povezati s prvenstvom. Prvenstva so 
se udeležili tudi kajakaši iz Zagreba in 
Avstrije. Zanimiva in težka proga je 
bila med železniško postajo Sava pri 
Litiji, kjer je bil start, in Hrastnikom, 
kjer je bil cilj. Uradni časomerilec 
tekmovanja se je po startu usedel na 
vlak ter se z njim odpeljal do Hrastnika 
na cilj, kjer je pričakal kajakaše in jim 
tako izmeril čas. Pokrovitelj prvenstva 
je bil takratni ban dr. Drago Marušič. 
Ob progi se je zbralo 5000 ljudi, kar 
je bilo za tiste čase ogromno. Hkrati 
pa tudi značilno, saj so bile takšne 
mednarodne tekme, kjer se je izkazala 
predvsem spretnost tekmovalcev proti 
naravi, v tistih časih dobro obiskane.

Tako ni čudno, da je železnica v tis-
tih treh dneh, ko je potekalo državno 
prvenstvo, dala 50 odstotkov popusta 
vsem kajakašem pri vožnji z vlakom. 
Z 19 kilometrov dolgo progo je takrat 
najhitreje opravil Avstrijec Bretenloh-
ner (1:06,06). Tudi člani Kajak kluba 
Ljubljana so se izvrstno odrezali. Kolb 
je zasedel drugo mesto, Frayer tretje, 
oba v disciplini kajaka enoseda. V 
kajakaškem dvosedu je drugo mesto 
zasedla posadka Tinta - Istenič. Kot 
zanimivost naj povemo, da je čoln, ki 
je veslal pri Prusniku po desni strani 
Save, kjer je reka manj divja, in ne po 
levi strani, kjer je reka bolj divja in 
nevarnejša, prejel pet minut kazenske-
ga pribitka.

Prvenstvo se je leta 1935 ponovilo 
na isti progi. Prvič je v Sloveniji ostal 
tudi naslov državnega prvaka. Tega 
je osvojila posadka Tinta - Mahnič v 
kajakaškem dvosedu iz Kajak kluba 
Ljubljana. V enojcu je izvrstno drugo 
mesto v mednarodni konkurenci 
zasedel Deutschmann iz ljubljanskega 
kluba.

Olimpijske igre 1936
Ustanovitev zveze je bila predpogoj 

za udeležbo na takrat največji športni 
prireditvi - olimpijskih igrah v Berlinu 
leta 1936. Tega leta je bilo kajakaštvo 
prvič prisotno na olimpijskih igrah. 

V Berlinu so na olimpijskih igrah, 
ki so bile predvsem spretno režirana 
propaganda režima, tekmovali kajakaši 
in kanuisti na 1000- in 10.000-me-
trski razdalji. Iz Slovenije smo imeli 
v disciplini kajaka tri predstavnike. 
Ciril Pogačnik je bil vodja kajakaške 
reprezentance Kraljevine Jugoslavije 
na olimpijskih igrah v Berlinu. 

Druga dva predstavnika pa sta bila 
tekmovalca: Metod Gaberšek in Bojan 
Savnik. Ta tekmovalca sta nastopila 
v kategoriji kajaka dvoseda (F2) in 
zasedla 11. mesto v F2 na 10.000m 
ter 12. mesto na 1000-metrski razdalji. 
Skupaj je bilo na startu 18 čolnov iz 
različnih držav. To je bila za takratni čas 
velika vzpodbuda in odličen rezultat 
tekmovalcev, ki so bili manj kot pet let 
organizirani v klub. Ciril Pogačnik pa je 
kot vodja ekipe sodeloval tudi na kon-
gresu mednarodne kajakaške zveze, ki 
je potekal v Berlinu.

Jakob Marušič
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Skupina Roto že več let reciklira odpadno plastiko in jo uporablja za 
proizvodnjo novih izdelkov. Na trgu odkupujemo odpadni polietilen. 
Prav tako nam stranke lahko Roto izdelke po koncu življenjske dobe 
vrnejo, da jih 100-odstotno recikliramo. 

Letos smo začeli izdelovati posebno linijo kajakov in kanujev 'green line', 
ki jih proizvajamo iz reciklirane plastike. V Roto laboratoriju predelujemo 
tudi material iz reciklirane embalaže, ki se zbere v naravi med ekološkimi 
akcijami. Roto proizvaja tudi čistilne naprave in zbiralnike deževnice, s 
katerimi zmanjšamo uporabo pitne vode in varujemo okolje.

Pridružite se nam, da bomo skupaj poskrbeli za prihodnje generacije in 
čisto okolje.

Več na www.rotoATTIVO.eu



Na čelu ICF odslej Nemec Thomas Konietzko
V Rimu je potekal kongres Mednarodne kajakaške zveze 

(ICF), ki je prinesel zamenjavo na vrhu, saj se je poslovil 
dosedanji predsednik zveze Španec Jose Perurena Lopez, 
ki je bil na čelu od leta 2008. Novi predsednik ICF je postal 
Nemec Thomas Konietzko. 

Dolgoletni kajakaški funkcionar Thomas Konieztko se je 
nove vloge v svetovnem kajakaštvu razveselil prav na 58. 
rojstni dan, zato se je v uvodnem nagovoru kot predsednik 
ICF pošalil, da ima dvojni razlog za veselje, ki ga bo zaradi 
proslavljanja še drago stal. 

V tajnem glasovanju je premagal protikandidata, 
predsednika ruske kajakaške zveze Evgenija Arkhipova. 
Thomas Konietzko je bil v preteklosti trener sprinta na 
mirnih vodah, ki je odkril kasnejšega trikratnega prejemnika 
olimpijske kolajne Christiana Gilla, nato pa se je posvetil 
funkcionarskemu delu. Od leta 2009 do letos je bil predse-
dnik nemške kajakaške zveze, med leti 2011 in 2016 je bil 
član upravnega odbora evropske kajakaške zveze, kjer je 
sedaj častni član. Od leta 2014 je bil član upravnega odbora 
ICF, kjer je od leta 2017 opravljal funkcijo podpredsednika 
zveze. 

Na pozicijo podpredsednikov ICF so bili izvoljeni Argen-
tinka Cecilia Farias, Španec Lluis Rabaneda in Kitajec Aijije 
Liu, na mesto blagajnika pa Italijan Luciano Buonfiglio, ki to 
vlogo opravlja že vrsto let. 

Predsednik komiteja za slalom na divjih vodah ostaja 
Francoz Jean-Michel Prono, ki je bil edini kandidat, komite 
za sprint na mirnih vodah bo vodil Japonec Toshi Furuya, 
komite za spust na divjih vodah prevzema Nemka Manuela 
Gawehn, za maraton bo skrbel Nizozemec Ruud Heijselaar, 
za parakajakaštvo Kanadčan John Edwards, za kajakaški 
polo Britanec Greg Smale, za prosti slog njegov rojak Terry 
Best, za morsko kajakaštvo pa Južnoafričan Colin Simpkins. 
Zdravstveni in antidoping komite bo vodil olimpijski prvak, 
sicer doktor medicine, Tim Brabants. 
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VEČJA MEDNARODNA 
TEKMOVANJA V LETU 2022
V Sloveniji

26. – 27. marec Tekmovanje v slalomu na divjih vodah za točke ICF | Solkan

23. – 24. april Tekmovanje v slalomu na divjih vodah za točke ICF | Ljubljana – Tacen

24. – 26. junij ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah | Ljubljana – Tacen

Svetovna in evropska prvenstva ter svetovni pokali
19. – 22. maj ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah | Račice, Češka

26. – 29. maj ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah | Poznanj, Poljska

26. – 29. maj ECA evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah | Liptovsky Mikulaš, 

Slovaška

2. – 5. junij ICF svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah | Treignac, Francija

10. – 12. junij ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah | Praga, Češka

17. – 19. junij ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah | Krakov, Poljska

23. – 26. junij ECA evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 | 

Beograd, Srbija

24. – 26. junij ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah | Ljubljana – Tacen

5. – 10. julij ICF svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 | 

Ivrea, Italija

21. – 24. julij ECA evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu | Silkeborg, Danska

26. – 31. julij ICF svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah | Augsburg, Nemčija

3. – 7. avgust ICF svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu | 

Halifax, Kanada

11. – 14. avgust ECA evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 | 

Češke Budejovice, Češka

18. – 21. avgust München 2022 – Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in 

parakajakaštvu v okviru EP več športov | München, Nemčija

25. – 28. avgust ECA evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in U23 | 

Banjaluka, Bosna in Hercegovina

26. – 28. avgust ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah | Pau, Francija

1. – 4. september ICF svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in U23 | 

Szeged, Madžarska

2. – 4. september ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah | La Seu d'Urgell, Španija

29. september –  

2. oktober

ICF svetovno prvenstvo v kajakaškem maratonu | Ponte de Lima, 

Portugalska 



USTVARJAJ ZELENO  
PRIHODNOST.
TVOJ ODSLUŽEN MOBITEL 
NAJ OŽIVI KOT  
MEDOVITO DREVO.

Mineva 30 let, odkar smo v Sloveniji dobili mobilno telefonijo, ki nam je spremenila 
življenja. S tem, ko mobitele menjamo za sodobnejše, pa se v predalih nabirajo 
tisti, ki so nam že odslužili. Poiščite jih in jih prinesite na katerokoli prodajno mesto 
Telekoma Slovenije. Za vsak mobitel boste prejeli posebno Treecelet zapestnico, 
mi pa bomo zbrane mobitele reciklirali in v naslednjem letu v Sloveniji posadili 1000 
medovitih dreves. Skupaj ustvarjamo zeleno prihodnost.

www.telekom.si
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www.hse.si

PRIKLOPLJENI NA 
POZITIVNO ENERGIJO

Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji 
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije 
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo 
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v Sloveniji. 
Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot tri četrtine vse 
električne energije iz obnovljivih virov. Kot osrednji steber 
slovenskega elektroenergetskega sistema zagotavljamo 
stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše delovanje in razvoj 
temeljita na načelu odgovornosti do okolja in družbe. Z 
izkušnjami in znanjem več kot tri tisoč strokovnjakov v 
skupini HSE odpiramo nove razvojne priložnosti, ob stalnem 
nadgrajevanju strateških partnerstev tako doma kot v 
tujini pa utiramo pot v zanesljivo prihodnost proizvodnje 
električne energije.


