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Nejc Žnidarčič

Rekordni šesti naslov svetovnega prvaka
Slalomska elita se vrača v Ljubljano • Benjamin Savšek nadaljuje v zlatem ritmu
Anja Osterman zablestela v enojcu • Spustaški spektakel v Celju

’MAM
NEO.
NEO izkušnja vsakemu pomeni nekaj
drugega. Nekdo rad v vsebinah uživa v
postelji ali na poti, drugi si želi najnovejših
filmov ali pa s prijatelji uživati v prenosih
najbolj napetih derbijev. Vse pa druži
neskončno NEO trenutkov in dejstvo, da
'majo najboljšo izkušnjo, ker 'majo NEO.

’MAM DALJINEC,
KI ME RAZUME.

Glasovno upravljanje v slovenščini se je še pred časom zdelo nemogoče.
Predstavljajte si, da so vaše najljubše vsebine le eno ''kriminalko'' v daljinec
stran. NEO pa razume tudi vaše otroke, ki so le ''lisanke'' oddaljeni od
zabavnega in varnega zavetja Otroškega parka, knjižnice otroških vsebin,
izhod iz katere je zaklenjen s starševskim geslom.

’MAM LIGO ZASE.
NEO vam omogoča, da spremljate vse tekme
najboljših nogometnih lig. Španski, italijanski,
nemški in francoski ligi se avgusta pridruži
še najpopularnejša nogometna liga na svetu
– angleška liga. Če vas kakšna atraktivna
poteza še posebej očara, pa izkoristite funkcijo
prevrtavanja s sličicami in si jo oglejte znova.

’MAM IGRE NA TVJU.
Video igre so peskovnik, kjer lahko doživite svoje
največje sanje. Za igranje iger na televiziji ne
potrebujete več dragih konzol, NEO vse ponuja
v oblaku. Trenutno lahko prek platforme NEO
igrate več kot 120 iger, seznam pa se vsak
mesec povečuje.

’MAM FILME IZ KINA.
OD AVGUSTA
TUDI

ANGLEŠKA
LIGA

’MAM DALEČ
NAJHITREJŠI NET.
Pozabite na težave z manj kakovostno sliko
pretočnih vsebin in dolgotrajnim nalaganjem
dokumentov. Zdaj lahko uživate v hitrosti do
1 Gbit/s, ki je vključena v paketa NEO SVET C
in NEO SUPERNET.*

Obisk kina je zabaven, vendar ima ogled filma
na domačem kavču svoje prednosti. Predvsem
se bolj splača. V videoteki DKino si lahko cela
družina za pol cene kino vstopnice ogleda
izbrani film ali risanko, nekatere že kmalu za
tem, ko zapustijo kinematografe.

’MAM NEO ZA POL CENE.
NEO tako res zagotavlja najboljšo TV izkušnjo,
kar prikazuje tudi več kot 100.000 zadovoljnih
uporabnikov, ki se jim vsak mesec pridružujejo
novi. Pridružite se tudi vi in si zagotovite
neskončno NEO trenutkov, saj vsem novim in
obstoječim naročnikom paketov NEO, ki imajo
izbrani mobilni paket ponujamo 50 % popusta
na naročnino paketov NEO prve štiri mesece*.

telekom.si/neo
*Novi in obstoječi naročniki paketov NEO A, NEO B, NEO C, NEO Brezžični, NEO Enostavni, Brezžični net, Net, in NEO TV, ki so hkrati
naročniki mobilnih paketov ali paketov z mobilno telefonijo in ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, prve 4 mesece za
izbrani paket plačujejo mesečno naročnino, ki je 50% nižja od redne cene. Po pretečenih 4 mesecih se začne zaračunavati redna mesečna
naročnina paketa po takrat veljavnem ceniku. Ta akcijska ponudba se izključuje z ostalimi akcijskimi ponudbami, razen s tistimi, kjer je to
posebej navedeno. Hitrost interneta 1Gbit/s v smeri do uporabnika velja v optičnem omrežju Telekoma Slovenije na paketih NEO Svet C in
NEO SuperNet. Več informacij o ponudbi na www.telekom.si, v Telekomovem centru, na pooblaščenem prodajnem mestu ali pokličite 080 8000.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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Uspešno v nov
olimpijski cikel

V

nov olimpijski cikel - Pariz 2024 - smo vstopili brez večjih
sprememb v delovanju. Nekaj je sicer bilo idej, da bi posegli po
spremembah, na koncu pa je prevladala odločitev, da ostajamo
pri podobni poti kot v prejšnjih letih. Nekoliko smo se kadrovsko
okrepili, sicer pa ostali pri enakem konceptu delovanja ekip. Tudi
večina tekmovalcev se je odločila nadaljevati s tekmovalno kariero.
Covid-19 je po dveh letih končno nekoliko popustil, tako da so se
tudi tekmovanja vrnila v kolikor toliko normalen ritem. V programu so
ponovno vse serije pokalnih tekmovanj in vsa prvenstva.
Po tradiciji se je sezona velikih tekmovanj začela s tekmami svetovnega
pokala v sprintu na mirnih vodah. Ker sta se Špela Ponomarenko
Janić in Anja Osterman odločili za samostojno pot, smo z zanimanjem
pričakovali prvo tekmo. Test pripravljenosti sta opravili z odliko, saj
je Anja na prvih dveh tekmah svetovnega pokala trikrat stopila na
stopničke za zmagovalce, dvakrat celo na najvišjo, na prvi tekmi pokala
pa ji je na odru za zmagovalce družbo delala tudi Špela.
Na najvišjo stopničko je na evropskem prvenstvu znova stopil Benjamin
Savšek in osvojil že svoj četrti naslov evropskega prvaka. Na istem
prvenstvu je z bronasto kolajno v novi olimpijski disciplini, ekstremnem
slalomu, prijetno presenetila Ajda Novak. Že teden dni po tem je za
zgodovinski dosežek - z osvojenim šestim naslovom svetovnega prvaka
- poskrbel Nejc Žnidarčič. Sledil je nov vikend in dve novi zmagi. Na
tekmi svetovnega pokala sta jih dosegla Peter Kauzer in Luka Božič, na
drugi tekmi svetovnega pokala pa sta do srebra prišla Benjamin Savšek
v kanuju in Vid Kuder Marušič v ekstremnem slalomu.
Vse uspehe so dosegli tekmovalci in tekmovalke, ki so že dolga
leta člani reprezentance in znajo svoje izkušnje na pomembnih
tekmovanjih pretvoriti v uspešen nastop. Kot kaže bodo vsi vztrajali do
olimpijskih iger v Parizu. Z upanjem čakamo, da preboj naredi kateri
od mlajših tekmovalcev. Tekmovalce z izkušnjami imajo ob sebi, tako
da s prenosom znanja ne bi smelo biti težav. Z angažiranjem vodje
programa mladih želimo postaviti nov koncept dela z mladimi, ki bi
nam tudi v prihodnje zagotavljal uspehe. Le-tega želimo postaviti na
znanju in izkušnjah. Oboje imamo.
Angažirani pa ostajamo tudi pri organizaciji velikih mednarodnih
tekmovanj. Za nami je že uspešno izvedena tekma svetovnega pokala
v spustu v Celju, pred nami svetovni pokal v Tacnu, ki bo v koledarju
tudi v letu 2023. V predolimpijskem letu bo za nas izziv organizacija
tekme v sprintu na mirnih vodah v okviru Festivala evropske olimpijske
mladine v Mariboru, olimpijski cikel pa bomo organizacijsko zaključili z
evropskim prvenstvom v slalomu v Tacnu. Upamo, da bo organizacijsko
in tekmovalno uspešno.
Andrej Jelenc
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Peter Kauzer najboljši
kajakaš v zgodovini
svetovnega pokala
Uvodna preizkušnja letošnjega svetovnega pokala v Pragi je slovenski reprezentanci
prinesla veliko veselja, saj sta se zmag veselila tako Peter Kauzer med kajakaši kot
Luka Božič med kanuisti. Le teden dni kasneje pa je bil svetovni pokal v Krakovu
za slovensko ekipo srebrno obarvan, saj sta bila druga kanuist Benjamin Savšek in
ekstremni slalomist Vid Kuder Marušič. Odličen začetek serije tekem, ki nas lahko
navdaja z optimizmom, da bomo odlične predstave spremljali tudi v Ljubljani.

38-letni Kauzer se je po štirih letih
znova zavihtel na najvišjo stopničko,
saj je v sezoni 2018 na isti progi, kjer
je letos zmagal na tekmi svetovnega
pokala, postal evropski prvak. Po uspehu na Vltavi je leta 2018 slavil še na
tekmi svetovnega pokala v Augsburgu,
nato pa v sezonah 2019, 2020 in 2021
osvajal srebrne in bronaste kolajne na
največjih mednarodnih tekmovanjih.
Tokratna Hrastničanova zmaga je
prinesla še nekaj več. Z zlato kolajno
in dvanajsto zmago v seriji tekem za
svetovni pokal je postal najuspešnejši
kajakaš svetovnega pokala v zgodovini. Prvo zmago na tekmah za svetovni
pokal je dosegel leta 2006, ko je bil
najboljši v španskem La Seu d'Urgellu
in tu je bil najboljši še v sezoni 2017.
Najuspešnejši je bil na domačem terenu, kjer je doslej dosegel štiri zmage
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za svetovni pokal, cilji v Tacnu pa bodo
zagotovo enaki tudi letos. Po dvakrat
je slavil tudi na svetovnih pokalih v
Augsburgu in Pauju, najboljši pa je bil
še v L'Argentiere-la-Besseeju.
Z zmagoslavjem na Češkem je
prešel v vodstvo po številu zmag na
tekmah svetovnega pokala v konkurenci kajakašev. Doslej si je vodstvo z
enajstimi zmagami delil z Američanom
Scottom Shipleyjem in Britancem
Paulom Ratcliffom, ki sta kraljevala v
90-letih. Rekorderka po številu zmag v
svetovnem pokalu je Avstralka Jessica
Fox, ki zmage vneto zbira tako v kajaku
kot kanuju in jih ima trenutno že več
kot trideset, več zmag na svetovnih
pokalih od Kauzerja pa imajo trenutno
denimo tudi Slovaki Michal Martikan,
Pavol in Peter Hochschorner, Elena
Kaliska in Čehinja Štepanka Hilgertova,
ki pa tekmujejo oziroma so tekmovali
med kanuisti, dvojci oziroma kajakašicami.
Statistiko nastopov v svetovnem
pokalu si je z zmago popravil tudi
Luka Božič, ki se je veselil pete zmage
na tekmah za svetovni pokal, sicer
pa devetnajstih stopničk v tej seriji
tekem. Najprej je kolajne osvajal skupaj s Sašem Taljatom v dvojcu, prvo
posamično kolajno v kanuju enosedu
pa je osvojil leta 2014, ko je bil tretji v
Tacnu. Doslej je zmagi v kanuju enosedu zabeležil v La Seu d’Urgellu (2018)
in Tacnu (2020), v dvosedu pa v Pragi
(2011) in Londonu (2014).
Na svetovnem pokalu v Krakovu
je Benjamin Savšek z drugim mestom
priveslal do 15. stopničk v tej seriji
tekem, petega srebra. Ima štiri zmage
in šest tretjih mest.
Za piko na i uspešnim svetovnim
pokalom, pa je Vid Kuder Marušič z
drugim mestom v ekstremnem slalomu

prišel do prvih stopničk v članski
konkurenci.

V Tacnu zaenkrat 14 slovenskih zmag na tekmah svetovnega pokala
Savske brzice so eno izmed tradicionalnih prizorišč slalomskih tekem
najvišjega mednarodnega nivoja. Od
prve izvedbe serije, v sezoni 1989, je
večkrat kot Tacen tekmo svetovnega
pokala gostil le Augsburg, in sicer
22-krat, medtem ko so se najboljši
slalomisti na tekmi svetovnega pokala
v Ljubljani doslej mudili 18-krat.
V devetnajsti izvedbi svetovnega
pokala bodo slovenski tekmovalci in
tekmovalke lovili petnajsto zmago na
domači progi v tej seriji tekmovanj. Kot
prvi je pred domačimi navijači slavil ka-

jakaš Andraž Vehovar, in sicer v sezoni 1995, sledili
pa so mu Dejan Kralj (2001), Miha Terdič (2002),
Andrej Nolimal (2003), Jure Meglič (2007), Peter
Kauzer (2008, 2011, 2013, 2016), Anže Berčič
(2013), Benjamin Savšek (2014, 2016), Žan Jakše
(2018) in Luka Božič (2020).
Tudi bera srebrnih odličij je nadvse bogata. Že v
prvi izvedbi leta 1989 je bil kanuist Boštjan Žitnik
drugi, na naslednje srebro pa je bilo potrebno počakati šest let. Leta 1995 je bil drugi Fedja Marušič,
ki je do srebra dvakrat priveslal še v sezoni 1999.
Takrat je Tacen gostil kar dva svetovna pokala,
saj so zaradi politične situacije v Skopju tamkajšnjo tekmo organizirali v Tacnu in Primorec je bil
obakrat drugi. Srebrni so bili tudi Andraž Vehovar
(1998), Simon Hočevar (2003), Dejan Stevanovič
(2007), Jure Meglič (2011), Luka Božič in Sašo Taljat (2014), Anže Berčič (2019), Peter Kauzer (2019,
2020) in Eva Terčelj (2019). Za točke svetovnega
pokala je v sezoni 2005 štelo tudi evropsko prvenstvo na Savi, kjer je bil Kauzer prav tako drugi.
Seveda na seznamu ne manjkajo niti bronaste
medalje. Za prvo je leta 1999 poskrbel kajakaš
Miha Štricelj, ki si je stopničko delil z Avstrijcem
Manuelom Koehlerjem, s katerim sta dosegla do
stotinke identičen čas. Leta 2001 je bil tretji Simon
Hočevar, leta 2011 Urša Kragelj, v sezoni 2013 pa
Eva Terčelj in dvojec Božič –Taljat. Leto kasneje
je Luka Božič osvojil bron še v kanuju enosedu, v
sezoni 2019 pa je Ajda Novak priveslala do tretjega
mesta v ekstremnem slalomu.

Program ICF svetovnega
pokala v slalomu na divjih
vodah Ljubljana – Tacen
Petek, 24. junij 2022

9.00 Kvalifikacije - kajak ženske in kajak moški
14.15 Kvalifikacije - kanu ženske in kanu moški

Sobota, 25. junij 2022

9.00 Polfinale - kajak ženske in kajak moški
12.00 Finale - kajak ženske in kajak moški
16.00 Kvalifikacije ekstremnega slaloma

Nedelja, 26. junij 2022

9.00 Polfinale - kanu ženske in kanu moški
11.30 Finale - kanu ženske in kanu moški
15.15 Finalni del ekstremnega slaloma
*Program je okviren in se lahko spremeni.
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Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah

Slab začetek,
sanjski konec
Slalomisti na divjih vodah so se konec maja mudili na evropskem prvenstvu
v Liptovskem Mikulašu, ki je kot edino že tretjič v zgodovini gostilo člansko
evropsko prvenstvo v tej divjevodaški disciplini. Slovenska ekipa je na prvenstvo
odšla optimistično razpoložena in z visokimi cilji, a začetek prvenstva ni bil nič
kaj obetaven. A zadnji dan prvenstva se je vse spremenilo, ko sta s kolajnama
navdušila Benjamin Savšek in Ajda Novak.

P

o uspehih v preteklih sezonah
bi bilo nenavadno, da slovenska
reprezentanca pred odhodom na
Slovaško ne bi imela visokih ambicij.
Med glavne favorite za kolajne smo
uvrščali vsaj četverico, preostale pa
v krog kandidatov za finale. Žal vse
do zadnjega dne športna sreča ni
spremljala slovenske ekipe, kar pa sta
v nedeljo popravila Benjamin Savšek in
Ajda Novak.
Olimpijski prvak iz Tokia Savšek
je tudi na reki Vah v Liptovskem
Mikulašu nadaljeval z izjemnimi
predstavami na tekmovanjih najvišjega
nivoja. Na progi, na kateri se je kalil
legendarni Michal Martikan, ki je bil v
mladosti glavni Benjaminov vzornik, je
ugnal vse tekmece.
V finalni vožnji je bil več kot pol
sekunde hitrejši od Nemca Siderisa
Tasiadisa, na tretje mesto pa se je
uvrstil mladi Španec Miquel Trave.
Savšek je konstantne vožnje kazal
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od kvalifikacij dalje, kjer je imel peti
čas, v polfinalu pa se je v zadnjo fazo
tekmovanja uvrstil s šestim časom. Na
zahtevni progi je najboljše prihranil
za konec in v zelo hudi konkurenci
priveslal do četrtega naslova
evropskega prvaka. Številni favoriti so
delali napake, med njimi vsi Slovaki,
ki so sodili v najožji krog favoritov,
veliko napako v finalu pa je naredil tudi
branilec naslova evropskega prvaka
Denis Gargaud Chanut, ki je vodil po
polfinalu.
Nismo si se še dobro opomogli
od Zdravljice, že so progo zavzeli
tekmovalke in tekmovalci v
ekstremnem slalomu, kjer sta v
glavnem delu veslala Ajda Novak in
Tine Kancler. Za izjemen zaključek
prvenstva je poskrbela Ajda, ki je v
najmlajši divjevodaški disciplini osvojila
bron. V napetem finalu discipline, ki
bo leta 2024 prvič del olimpijskega
programa, je zaostala le za Čehinjo

Terezo Fišerovo in Britanko Mallory
Franklin.
»Nisem še čisto dojela. Vse je šlo
tako hitro, od polfinala do finala.
Poskušala sem čim več dati od sebe,
se poskušala v vsakem trenutku glede
na situacijo najboljše odločiti. Na
koncu se je izšlo, tako da sem zelo
vesela. Pred skupinskimi starti sva se
s trenerjem posvetovala, kako naj se
lotim stvari, če bom v prvi, drugi ali
tretji poziciji. S tem sem si nekoliko
pomagala in se odločala. Najbrž se
bom s to disciplino še naprej ukvarjala,
kolajna je dobra spodbuda,« je bila
navdušena Ajda.
Le malo je do kolajne manjkalo Evi
Terčelj, a se ji je ta izmuznila zaradi
dveh dotikov, še posebej boleč je
dotik zadnjih vrat, ki je bil – kot se
je izkazalo na koncu – usoden. Za
bronasto kolajno je namreč zaostala
za slabo sekundo in pol. Bila je peta.
V finalu kajakašev je veslal Martin

Srabotnik in zasedel enajsto mesto.
Zelo blizu finalnemu nastopu je bila
kanuistka Eva Alina Hočevar. Mladi
tekmovalki se je finale izmuznil za pol
sekunde, tako da je bila enajsta, že dan
prej pa je bila v kajaku 15. V polfinalu
kanuistov je veslal Luka Božič in bil na
koncu 18.

Za velik šok je poskrbel Peter
Kauzer, ki se mu je povsem zalomilo in
je brez polfinala ostal prvič po več kot
desetih letih, v prvi fazi pa je obstal
tudi debitant Ulan Valant. Enaka usoda
je doletela še Ajdo Novak, Anžeta
Berčiča, Aljo Kozorog in Leo Novak.
Praznih rok so ostale tudi vse štiri

ekipe. Kanuistke in kajakašice so bile
šeste, kanuisti deseti, kajakaši pa
enajsti.
Prihodnje leto slalomiste v Krakovu
prvič čaka nastop na evropskih
igrah, evropski različici olimpijskih
iger, ki bodo štele tudi kot evropsko
prvenstvo.

Več energije
za takšno življenje,
ki ga hočemo.
Geoplin. Energiji blizu.
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Četrti naslov evropskega prvaka

Benjamin Savšek -

mojster evropskih prvenstev
Benjamin Savšek je eden redkih športnikov, ki se lahko pohvali, da je osvojil vse,
kar se osvojiti da. Zlato olimpijsko kolajno, naslov svetovnega prvaka in naslov
evropskega prvaka. Slednjih ima več – na nedavnem evropskem prvenstvu na
Slovaškem si je namreč priboril že četrti naslov prvaka stare celine.
Preberite pogovor, ki je nastal takoj po tekmi ob še enem vrhunskem uspehu.
Napeto je bilo. Bilo je veliko
kanuistov, ki ste bili v igri za kolajne,
a te so na voljo le tri. Na koncu si se
veselil ti.
Bila je izredno težka tekma, predvsem zaradi postavitve vratic. Na progi
je bila zahtevna postavitev. Že v polfinalu sem se moral krepko potruditi,
da sem se uvrstil v finale. Potem sem
moral zdržati še pritisk v finalu. Res
sem vesel, da mi je še četrtič uspelo
osvojiti naslov evropskega prvaka. Za
menoj je krasen dan.
Proga je bila tehnično zahtevna,
veliko favoritov je delalo napake, tudi
v finalu. Kako si ti videl to postavitev?
Res je, bila je zelo tehnično zahtevna proga, še posebej spodnji del proge.
Tam ti je že začelo primanjkovati moči,
ampak sem vesel, da sem iztisnil do
konca in iz sebe potegnil še tisto moč,
ki sem jo še imel, in da sem tudi v spodnjem delu opravil tako kot je treba. V
cilj sem prišel kot prvi, a sem bil potem
še kar na trnih, saj sem moral počakati
še ostale tekmovalce, da so prišli v
cilj. V finalu se je delalo veliko napak,
verjetno zaradi zahtevnosti proge.
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Medtem ko si čakal v cilju, na mestu
vodilnega tekmovalca, se je prevrnil
italijanski tekmovalec in si reševal
njegov čoln. Ti je pomagalo pri
razbremenitvi in čakanju?
Morda mi je malo popestrilo čakanje v cilju, da sem odmislil in nisem
tako nestrpno čakal na prihod ostalih
tekmovalcev v cilj. V tem času sem
pomagal italijanskemu kolegu, da mu
čolna ni odneslo naprej po reki.
Slovenska reprezentanca se
praviloma z največjih tekmovanj
vrača s kolajnami. Tako je tudi tokrat.
Priveslal si do četrtega naslova
evropskega prvaka. Kaj ti to pomeni?
Občutek je krasen, je pa res, da se
je bilo potrebno na vsaki tekmi boriti
do maksimuma. Vsaka tekma je bila
zahtevna. Vesel sem, da mi je že četrtič
uspelo priveslati do naslova evropskega prvaka. To so res lepi uspehi.
So si naslovi podobni ali različni?
Za vse se je bilo potrebno res boriti
in držati osredotočenost od starta
do cilja. Pred vsakim startom sem bil
nestrpen in pod pritiskom. Kot kaže,

te pritiske dobro prenašam in mi gre
dobro. Upam, da bo šlo tako tudi v
nadaljevanju sezone.
Sedaj se začenja mednarodna sezona
s svetovnimi pokali. Kaj tekmovalcu
pomeni takšna potrditev na
evropskem prvenstvu? Je to plus ali
lahko tudi minus?
To je vedno plus. Pomeni dodatno
spodbudo, motivacijo za nadaljevanje
sezone. Zavedam se, da sem letos
znova zelo dobro pripravljen. Po drugi
strani pa se zavedam, da prihajajo
nove tekme, na katere se bo potrebno
100-odstotno osredotočiti. Odmisliti
bo potrebno dosedanje uspehe. Upam,
da bo teklo tudi v nadaljevanju sezone.
Ob koncu junija vas čaka tudi
svetovni pokal na domači progi v
Tacnu. Se že veseliš?
V Tacnu je vzdušje vedno na vrhuncu. Doma je, jasno, najlepše tekmovati,
po drugi strani pa se mi zdi, da je doma
tudi največ pritiska. Želim si, da bi tudi
na tisti tekmi medalja ostala doma, v
domačih rokah.

®
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Udejanjamo
napredne zamisli
REEM-C humanoidni robot podjetja PAL Robotics iz Španije z vgrajenima dajalnikoma zasuka AksIMTM in OrbisTM
s funkcijo samodiagnosticiranja v zapestnih, komolčnih in kolenskih zglobih.
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Enostavna montaža
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zunanje dejavnike
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Široke montažne tolerance
Nizek profil in brezkontaktno
delovanje
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zrcalijo v našem odnosu do dela, sodelavcev, partnerjev, naravnega in družbenega okolja. Zavezani k nenehnemu
izboljševanju jih gradimo vsakodnevno na podlagi etičnih načel obnašanja pri poslovanju.
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ZMAGOVALEC IZBORA

Spustaški praznik v
Franciji prinesel nov
izjemen uspeh
V

rhunec letošnje spustaške
sezone je bil v začetku junija,
ko so se najboljši tekmovalci in
tekmovalke udarili za naslove svetovnih prvakov na reki Vezere. Slikovita
francoska vasica Treignac, ki šteje približno 1400 prebivalcev, je teden dni
dihala in živela za športni dogodek, z
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glasnim navijanjem za vse tekmovalce
pa poskrbela za enkratno kuliso.
Za kako velik dogodek za lokalno
skupnost je šlo, pove tudi podatek,
da je bil zvečer, ko so podelili kolajne
najboljšim, trg nabito poln, ljudje so
glasno prepevali francosko himno,
podelitve pa se je udeležil tudi nekdanji francoski predsednik François
Hollande.
Prvenstvo na progi, ki po besedah
Nejca Žnidarčiča izgleda kot bi veslal
sredi Rožnika, se je začelo s slovensko
paradno disciplino – sprintom na divjih
vodah. Čeprav so Francozi računali na
najvišje mesto na domači progi, se naši
reprezentanti niso pustili premagati.
V kvalifikacijah je bil namreč najboljši
Simon Oven, Anže Urankar pa tretji.
Tudi po odločilni vožnji je bil na vrhu
Slovenec.
V finalu, kjer so tekmovalci res vozili
na nož, odločal pa je vsak milimeter in
vsaka stotinka, je še četrtič zapored
s tekmeci pometel Nejc Žnidarčič in
prišel do šestega naslova svetovnega
prvaka. To je rekordni dosežek med
kajakaši, najbližji zasledovalec se
namreč lahko pohvali s štirimi naslovi.
Do rekorda v spustu na divjih vodah
nasploh pa Nejcu sedaj manjka le še
eno zlato, saj se je s šestimi naslovi
izenačil s kanuistoma – Italijanom
Vladijem Panatom in Hrvatom Emilom
Milihramom. Tokratna zmaga je bila
tesna. Drugouvrščenega Francoza
Maxenca Barouha je namreč premagal
za vsega tri stotinke sekunde.
V finalu so veslali še preostali trije
slovenski kajakaši. Anže Urankar, sve-

tovni prvak v sezoni 2017 in bronasti
z lanskega evropskega prvenstva, je bil
v petkovih kvalifikacijah tretji, v finalu
pa je naredil napako, ki ga je na koncu
potisnila na šesto mesto. Zmagovalec
kvalifikacij Simon Oven je prav tako
naredil napako, ki ga je stala uvrstitve
med najboljšimi in je bil 13. Je pa v
finalu napredoval Tim Novak, ki se je
v sobotni del tekmovanja uvrstil kot
petnajsti, finalni nastop pa je končal na
desetem mestu. V finalu kajakašic je
slovenske barve zastopala Ana Šteblaj.
Mlada tekmovalka, ki se je letos bolj
posvečala treningom v sprintu na
mirnih vodah in jo bomo videli na
evropskem in svetovnem prvenstvu do
23 let v tej disciplini, je finale končala
kot enajsta.
Na najvišje mesto je startala ekipa
kajakašev, ki pa je po napaki v zadnjem
delu proge preizkušnjo končala na
četrtem mestu. V sprintu so bile četrte
tudi kajakašice.
V klasiki, ki je sledila, je imel
najvišje ambicije Simon Oven, ki je
branil naslov prvaka iz sezone 2018,
a tokrat višje od desetega mesta ni
šlo. V ženski konkurenci sta veslali le
Živa Jančar in Ana Šteblaj, saj se je
najmlajša članica ekipe Nika Ozimc
poškodovala v ogrevalni vožnji proge
klasičnega spusta. Po težavah sta
nastradali njena rama, kakor tudi čoln,
ki je z zlomljeno špico čakal na prikolici, mlado kajakašico pa so z reševalnim
vozilom odpeljali v bolnišnico. Med kanuisti je bil Nejc Gradišek 13. V ekipni
tekmi klasike so bili kajakaši šesti.

Šesti naslov svetovnega prvaka v sprintu na divjih vodah

Nejc Žnidarčič le korak
od spustaškega rekorda
Nejc Žnidarčič je na svetovnem prvenstvu v Treignacu priveslal do šestega naslova
svetovnega prvaka in tako letvico premaknil še višje, saj ima najbližji zasledovalec
v kajaku štiri naslove, a motiv za prihodnjo sezono še ostaja. Da bi postal najboljši
spustaš vseh časov v katerikoli kategoriji, mu manjka le še en naslov prvaka.
Nejc, šesti naslov svetovnega prvaka
je tu.
Ni slabo. Lani, ko sem osvojil
peti naslov, sem postal prvi s petimi
naslovi. Letos sem ga želel zadržati. V
finalu je šlo kar dobro. Žal mi je vseh
francoskih navijačev, zaradi teh treh
stotink, a to je šport. Še posebno po
kvalifikacijah, kjer mi ni šlo in se mi je
vse podrlo, je bilo težko. Nisem imel
moči, linija je bila slaba. V drugem teku
sem se sestavil in postavil najboljši čas
dneva, takrat sem si dokazal, da sem
še vedno v formi. V finalu sem se na
startu dobro počutil. Bil sem precej
sproščen in zgornji del sem opravil odlično. Pod mostom sem naredil majhno
napako, saj me je neslo preveč v 'rolo',
izgubil sem linijo, ampak sem imel moč,
da sem se izvlekel. Tri stotinke so bile
v mojo korist. Francoze sem že dvakrat
premagal za las, Felixa pred tremi leti
za eno stotinko. Vesel sem, da je bila
do sedaj športna sreča na moji strani.
Si pričakoval novo zmago?
Pred tremi tedni sem zbolel in sploh
nisem mogel veslati, saj sem bil doma z
vročino in sem šele prejšnji teden začel
spet trenirati. V prvih dneh treninga
sem bil kar šibek. Do tekme nisem
vedel, kje sem. Prva vožnja, ki je bila
slaba in nisem imel moči, me je malo
prestrašila, ampak sem se z drugo
vožnjo sestavil in postavil najboljši čas
dneva. V finalu sem startal samozavestno in tukaj je šesti naslov! Res mi je
žal, da ostalim ni uspelo, saj bi si res
želel, da bi si Slovenci delili stopničke
kot pred štirimi leti v Švici.
Zmaguješ kot po tekočem traku.
Zmag in zlatih kolajn se nikoli ne
naveličaš. Tekem res ne maram, saj so
stresne in si cel čas utrujen. Ampak ko
priveslaš v cilj in vidiš zeleno oznako,
se vse izplača.

Ko si na progi in veslaš, se zdi zelo
enostavno. Pa verjetno ni?
Daleč od tega. Spust je fizična disciplina. Letos sem bil znova dva meseca
na pripravah, kjer sem imel tri treninge
dnevno. Res je garaški šport. Je neka
mešanica med mirnimi vodami, kjer
moraš samo garati, in slalomom, kjer
moraš imeti občutek za divjo vodo. Še
posebej v sprintu je težko biti stalno
na vrhu, saj te že majhna napaka lahko
stane veliko. Všeč mi je konstantnost,
ki jo imam in jo prinesejo izkušnje.
Lahko je biti enkrat dober, da si stalno,
pa je bolj pomembna glava kot fizična
pripravljenost.
Glavni tekmeci so bili Francozi, ki
progo verjetno poznajo veliko boljše
in so imeli več priložnosti za trening?
Sprint se da naštudirati. Prej smo
bili tu na pripravah, lahko narediš 10,
15 voženj v enem dnevu. V desetih
dneh, kolikor smo bili tu, se nabere teh
sto voženj. Po drugi strani pa je klasika
res dolga in ima veliko pasti. Voda je
takšna, da se skal ne vidi, tako da so
čolni kdaj tako 'karambolirani', da jih
lahko le še odvržeš.
Proga je kar zahtevna, kar ti leži.
Še posebej mi ležijo naravne reke.
Na umetnih, kjer smo skupaj s slalomisti, je lepo tekmovati in organizacija
je odlična, ampak s tem športom sem
se začel ukvarjati zaradi naravnih rek.
Voda teče drugače, tu smo v naravi,
kar je res lepo. Najrajši tekmujem
na takšnih – tehničnih in naravnih –
rekah.
Imaš šest naslovov svetovnega
prvaka v sprintu na divjih vodah.
Kakšne so sanje?
Sedmi naslov je zagotovo cilj. Vedel
sem, da imam največ naslovov med
kajakaši, ampak sem šele na ICF-ovi
strani prebral, da smo sedaj trije, ki

si delimo šest naslovov, tu sta še
kanuista Panato in Milihram. Ne bi
bilo slabo biti najboljši v zgodovini.
Želim zaključiti na vrhu. Ko enkrat ne
bom več konkurenčen za zmagovalne
stopničke, bom končal. A v sebi še
vedno čutim željo po uspehu. Kot
športnik imam eno izmed najlepših
služb na svetu. Potuješ po svetu, zunaj
si, skrbiš za svoje telo. Dokler bom na
vrhu, bom vztrajal.
Ob reki se je zbralo ogromno
francoskih navijačev. Kako je zmagati
pred toliko ljudmi?
Bilo je veliko navijačev. Trikrat sem
tekmoval v Franciji in vedno je bilo obrežje polno. Niso navijali zame, ampak
za Francoze, tako da je bilo zame kar
sladko, še posebej zato, ker sem zmagal za tri stotinke. A to je šport. Ura na
koncu ne laže in je šlo v mojo korist.
Tu je bilo že prvo svetovno prvenstvo,
leta 1959, tako da je legendaren kraj.
Leta 2019 sem tu zmagal na svetovnem pokalu. Treignac mi bo zagotovo
ostal v lepem spominu.
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Sprinterski svetovni
pokal kakršnega
ne pomnimo

P

red začetkom letošnjih svetovnih
pokalov v Račicah in Poznanju
verjetno niti največji optimisti
ne bi mogli pomisliti, da bodo slovenski sprinterji na mirnih vodah kot
vroče žemljice. S Češke in Poljske so
se namreč vrnili z rekordnimi šestimi
kolajnami.
Kajakašica Anja Osterman je bila
zagotovo prvo ime ženskega dela
mirnovodaških preizkušenj za svetovni pokal v Račicah in Poznanju. Po
koncu lanske sezone, ko sta se s Špelo
odločili, da kreneta na samostojno
pot, je kar nekaj časa razmišljala, kako
dalje. Rešitev se ji je ponudila v obliki
slovaške ekipe, ki so jo sprejeli tako
v času zimskih priprav, kakor tudi v
nadaljevanju sezone. Z novim trenerjem in zagonom je na svetovna pokala
pripotovala v izvrstni formi.
V kraju, slabo uro oddaljenem
od Prage, je Anja najprej veslala v
finalu kajakašic na 500 metrov in v cilj
priveslala kot druga. S tem je osvojila
prvo posamično kolajno na tekmah za
svetovni pokal, po tem je bila večkrat
na odru za zmagovalke že v dvojcu s
Špelo Ponomarenko Janić. Ogrožala
je tudi najboljšo sprinterko na mirnih vodah zadnjih let Novozelandko
Liso Carrington, nosilko 23 kolajn s
svetovnih prvenstev in olimpijskih iger.
Na koncu je za zlatom Anja zaostala za
1,82 sekunde.
Dan kasneje je bilo veselje v slovenskem taboru še večje. Anja in Špela sta
na 200-metrski razdalji poskrbeli za
kar dvojne slovenske stopničke. Anja

je postala prva slovenska sprinterka
s posamično zmago v svetovnem pokalu, Špela, ki je bila prva v zgodovini
slovenskega sprinta na mirnih vodah
s kolajnami z največjih tekmovanj, pa
je priveslala na tretje mesto. S tem sta
Primorki poskrbeli za nekaj mejnikov,
saj je Slovenija v sprintu na mirnih
vodah prvič v zgodovini osvojila dve
kolajni v isti tekmi. Anja in Špela sta sicer bili vajeni skupnih zmagovalnih stopničk med kajakaškimi dvojci, tokrat
pa sta si delali družbo še v posamični
konkurenci.
Anja Osterman je teden dni kasneje
spet odločno napadla in v Poznanju
ugnala vse tekmice. Na koncu je bila
na 200 metrov 11 stotink hitrejša od
najbližje zasledovalke Portugalke Francisce Laie, poljska kajakašica Marta
Walczykiewicz pa je osvojila tretje
mesto. Znova je bila odlična Špela
Ponomarenko Janić, ki je bila peta.
Na 500 metrov je Anja osvojila osmo
mesto.
Drugo pomlad je doživel Jošt Zakrajšek. Nekdanji divjevodaš, ki je bil
tako slalomski kot spustaški reprezentant, je blestel na 5000-metrski
razdalji. Na prvi tekmi v Račicah je bil
tretji, v Poznanju pa drugi. »Če bi sledili
matematiki, mislim, da se ve, kaj bi sledilo naslednjič,« se je nekoliko pošalil
Jošt in nadaljeval: »Kot sem rekel že
po prvi tekmi, se hitro lahko zgodi, da
si en teden na stopničkah, drugič pa
trčiš in si hitro na koncu. Naprej grem
z optimizmom in se veselim naslednje
tekme.«

Zelo dobro je v Poznanju, kjer je
tekmovalni spored sicer krojilo vreme,
tekmoval tudi Vid Debeljak, ki je veslal
v finalu A kajakašev na 200 metrov.
Zasedel je šesto mesto. Njegov sotekmovalec iz dvojca – Rok Šmit, je lep
rezultat dosegel v Račicah, kjer je bil
13. na 500 metrov.
Nadaljevanje mednarodne sezone
sprinterje čaka avgusta. Najprej bodo
tekmovali na svetovnem prvenstvu
v Kanadi, nato pa še na evropskem
prvenstvu v Münchnu, ki bo del EP več
športov.
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Anja Osterman z novo
ekipo do novih uspehov
V preteklih sezonah smo bili vajeni, da Anja Osterman najvišja mesta na
največjih tekmovanjih v sprintu na mirnih vodah osvaja v kajakaškem dvojcu
s Špelo Ponomarenko Janić, letos pa je v prvem delu sezone zasijala z nastopi
v kajakaškem enojcu. Izkupiček dveh tekem svetovnega pokala na Češkem in
Poljskem sta dve zmagi in drugo mesto.

Z

vezda Anje Osterman je na mirnovodaškem nebu zasijala v sezoni 2017, ko se je pridružila Špeli Ponomarenko Janić in začela trenirati pod vodstvom Stjepana
Janića. Že v prvi tekmovalni sezoni, ko je kajakaški enojec
zamenjala za dvojec s Špelo, sta Primorki osvojili kolajni
tako na EP kot SP med dvojci na 500 metrov. Leta 2018
se je Anja zaradi Špeline nosečnosti vrnila v enojec in na
sredozemskih igrah v Španiji na 500 metrov osvojila bron. V
sezoni 2019 sta Anja in Špela znova osvojili kolajno na svetovnem prvenstvu med kajakaškimi dvojci ter vse podrejali
olimpijskemu nastopu v Tokiu.
V olimpijski sezoni 2021 sta bili evropski prvakinji, na
stopničkah pa sta stali tudi na tekmah svetovnega pokala.
Žal se jima je nastop v Tokiu ponesrečil in razočaranje je bilo
neizmerno. Po štirih letih skupnih treningov in priprav sta
se po koncu sezone odločili, da pot nadaljujeta samostojno.
Špela si je vzela nekaj več premora, Anja pa se je odločila za
spremembo.
Po več mesecih, ko še ni vedela, kaj in kako, je v začetku leta stopila v kontakt s slovaško tekmovalko Mariano
Petrušovo in se dogovorila za skupne priprave. Odločitev se
je izkazala za zmagovalno.
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»Januarja, ko se je bilo potrebno odločiti, kam bom šla
na priprave februarja, sem iskala informacije, kam bodo
odpotovale druge ekipe. Ponavadi se športniki med sabo
povežemo, saj je dobro trenirati z močno ekipo. Takrat sem
se spomnila, da Slovaki odhajajo v Ameriko, v Newport, in
sem pisala Petrušovi. V istem dnevu sem se dogovorila s
trenerjem, ki me je povabil in tako se je sodelovanje začelo.
Ko smo bili pet tednov skupaj, je trener videl, da je to to
in da bomo skupaj lahko dobro delovali. Jaz lahko veliko
prinesem njim, prav tako kakor oni meni,« je Anja povedala,
kako je prišlo do sodelovanja s Slovaki in trenerjem Petrom
Likérjem.
Pred prvo tekmo svetovnega pokala v Račicah je bilo kar
nekaj negotovosti, saj nihče ni vedel, kam v premierni sezoni
z novim strokovnim vodstvom Anja lahko poseže. Strah
je bil odveč, saj je navdušila vse, tudi novega predsednika
mednarodne kajakaške zveze Thomasa Konietzka. Prvi dan
final je namreč na 500 metrov osvojila srebro in prišla do
prve posamične kolajne, dan kasneje pa je še zmagala na
200 metrov, kjer je njen uspeh z bronom dopolnila Špela
Ponomarenko Janić. Uspeh na najkrajši tekmovalni razdalji
je Anja ponovila le en teden kasneje na Poljskem, kjer je
bila znova nepremagljiva.

»Na zadnjem svetovnem pokalu, kjer sem veslala v enojcu, to je bilo leta 2018 v Duisburgu, sem bila četrta in mi
je le malo zmanjkalo do medalje. Zdaj, ko sem se po štirih
letih vrnila, sem res navdušena. Zadovoljna sem s svojim
delom, trener je bil tudi zelo navdušen v cilju, saj je tudi
zanj to nekaj novega. Je namreč trener moške ekipe, delo
z menoj in ostalima dekletoma je nekaj novega. Navdušen
je nad treningi in tekmami in mi je povedal, da to zmorem.
Zaenkrat sem dokazala, da res lahko,« je povedala Anja.
Ob tem je dodala: »Dvesto metrov niti nismo trenirali, saj
se osredotočamo na 500 metrov. Pred svetovnim pokalom
sem letos na 200 metrov tekmovala le na domačih izbirnih
tekmah. Res nisem vedela, kaj pričakovati. Prej smo veliko
več delali na sprintih, letos ne, ampak očitno mi še vedno
gre.«
Zadovoljen je bil tudi novi trener Peter Likér: »Po pripravah v Newport Beachu mi je Anja povedala, da ji je všeč
delo z nami, prav tako je dobra kombinacija z našo ekipo.
Dogovorila sva se za sodelovanje v letošnji sezoni, potem
pa bomo videli. Zelo sem vesel njenih zmag na 200 metrov,
saj je v enojcu zmagala prvič, na svetovnem pokalu v Račicah je bila tudi druga na 500 metrov, kjer jo je premagala le
Lisa Carrington. To so zelo dobri rezultati za nadaljevanje, a
čaka nas še veliko dela. Izboljšati moramo tehniko in hitrost
na sredini proge.«
Anja je s Slovaki na pripravah v Ameriki preživela mesec
in pol: »Zelo hitro so me sprejeli v ekipo. Že v Newportu je
trener rekel, da sem vodja ženske ekipe, da si lahko med seboj zelo pomagamo, saj ima v ekipi še dve tekmovalki do 23
let. Med sabo se zelo spodbujamo. Za njih je dobro, da sem
jaz hitrejša, zame pa, da imam dober občutek, saj so nekoliko za mano. Res se trudimo in si pomagamo. Z moškimi tudi
veliko sodelujemo. Imamo super odnos, lepo so me sprejeli
v skupino. Zaenkrat so rezultati tukaj po le treh mesecih
skupnega dela in sem res zelo zadovoljna. Sedaj veliko treniram na Slovaškem. Spim v klubu, jem zastonj v trenerjevi
restavraciji. Res so mi dali vse in me sprejeli odprtih rok. To
mi veliko pomeni.«
Nov trener je prinesel tudi nov način dela, ki Anji zelo
ustreza: »Pristop k treningom je zelo drugačen, tudi pro-

gram je drugačen. Treniramo od ponedeljka do četrtka, v
četrtek pa sledi popoldanski počitek. V nedeljo je znova
čas za počitek, prost imamo cel ponedeljek. To je drugačen
sistem kot prej. Zjutraj se cela ekipa zbere in se ogrejemo.
Pride trener, pove, kaj bomo trenirali, saj do tistega trenutka
ne veš, kaj boš počel, tako da je res zanimivo. Čisto vsak
trening je drugačen. Velikokrat se razdelimo v skupine in
gre najprej z moškim delom, pa potem še z nami. Res se
veselim teh treningov. Punce se med sabo spodbujamo. Res
je dober odnos. Mislim, da se to tudi vidi tudi pri mojem
počutju in zadovoljstvu.«
Anjo Osterman in njene reprezentančne kolege v letošnji
sezoni čakata še dva vrhunca, oba sta na sporedu avgusta.
Najprej bodo v Kanadi tekmovali na svetovnem prvenstvu,
nato pa še na evropskem prvenstvu v Münchnu.
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Kajakaške
reprezentance 2022
Sprint na mirnih vodah

Anja Osterman

Jošt Zakrajšek

Vid Debeljak

Rok Šmit

KKK Tacen
K1m 1000m, K1m
5000m

KKK Tacen
K1m 200m, K2m 500m

KKK Bohinj
K1m 500m, K2m 500m

Luka Božič

Anže Berčič

Alja Kozorog

KK Soške elektrarne
C1m slalom

KKK Tacen
C1m slalom

KK Soške elektrarne
C1ž slalom

Eva Alina
Hočevar

Lea Novak

Eva Terčelj

Ajda Novak

Peter Kauzer

KKK Tacen
C1ž slalom

KKK Ljubljana
K1ž slalom, K1ž
ekstremni slalom

KKK Ljubljana
K1ž slalom, K1ž
ekstremni slalom

BD Steklarna Hrastnik
K1m slalom

KKK Adria Ankaran
K1ž 200m, K1ž 500m

Špela
Ponomarenko
Janić
KKK Žusterna
K1ž 200m, K1ž 500m

Slalom na divjih vodah

Benjamin
Savšek
KKK Tacen
C1m slalom
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KK Simon
K1ž slalom, C1ž slalom,
K1ž ekstremni slalom

Martin
Srabotnik
KKK Nivo Celje
K1m slalom, K1m
ekstremni slalom

Ulan Valant
KKK Ljubljana
K1m slalom

Vid Kuder
Marušič
KKK Tacen
K1m ekstremni slalom

Tine Kancler

Marko Petek

KK Soške elektrarne
K1m ekstremni slalom

KKK Ljubljana
K1m ekstremni slalom

Spust na divjih vodah

Nejc Žnidarčič

Simon Oven

Tjaš Til Kupsch

Ana Šteblaj

Anže Urankar

KK Soške elektrarne
K1m spust

KKK Ljubljana
K1m spust

KKK Ljubljana
K1m spust

KKK Ljubljana
K1ž spust

KKK Ljubljana
K1m spust

Tim Novak

Matija Preskar

Nika Ozimc

Živa Jančar

Blaž Cof

KKK Ljubljana
K1m spust

KKK Krško
K1m spust

KKK Ljubljana
K1ž spust

KKK Ljubljana
K1ž spust

KKK Tacen
C1m spust

Nejc Gradišek

Martin Gale

Leon Breznik

KK Simon
C1m spust, C2m spust

KK Simon
C1m spust, C2m spust

KKK Tacen
C1m spust
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Mladinske in U23 ekipe
Slalom na divjih vodah

Sprint na mirnih vodah

K1M - Ulan Valant, Lan Tominc, Marko Petek
K1Ž - Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Sara Belingar
C1M - Nejc Polenčič, Juš Javornik, Andrej Jeklin
C1Ž - Lea Novak, Eva Alina Hočevar, Sara Belingar
MX1 - Marko Petek, Tine Kancler
ŽX1 - Eva Alina Hočevar, Lea Novak

Tit Faletič K1m 500m, 1000m
Mia Medved K1ž 200m
Mia Medved - Ana Šteblaj K2ž 500m
Anže Pikon - Jakob Stojanovič K2m 500m, 1000m
Mia Medved - Tit Faletič K2x 500m

U23

Mladinci
K1M / Žiga Lin Hočevar, Rene Jeklin, Atej Zobec Urbančič
K1Ž / Naja Pinterič, Sara Globokar, Skok Ula, Ema Lampič
C1M / Žiga Lin Hočevar, Martin Gale, Matej Trojanšek
C1Ž / Naja Pintarič, Ema Lampič, Asja Jug
MX1 / Žiga Lin Hočevar, Rene Jeklin
ŽX1 / Naja Pinterič, Ema Lampič

U23

Mladinci
Matevž Manfreda K1m 200m, 500m
Tjaš Til Kupsch - Santiago Leban Parada K2m 500m,
1000m

Spust na divjih vodah
Izbirne tekme za sestavo ekipe mladincev in U23 za nastop
na evropskem prvenstvu v Banjaluki so na sporedu julija.

2022 ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Ljubljana - Tacen
Sponzorji in partnerji Kajakaške zveze Slovenije

Zlati sponzorji tekme ICF svetovnega pokala

Sponzorji, partnerji in donatorji
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ADRIA KOMBI d.o.o.
Nacionalna druæba za kombinirani promet

ZAUPAJTE
SVOJ TOVOR
STROKOVNJAKOM

PR
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PO

T

D

O

CI

LJ

A

Tivolska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2345 280, F: 01/ 2345 290
infor@adriakombi.si
www.adriakombi.si

• prevozi zabojnikov,
zamenljivih tovorišË,
polprikolic, tovornjakov
po železnici
• storitve na kljuË
• od vrat do vrat

Andraž Vehovar,
Peter Kauzer in
Benjamin Savšek
so v Tacnu posadili lipe
Dobitniki olimpijskih kolajn v slalomu na divjih vodah – zlati Benjamin Savšek ter
srebrna Andraž Vehovar in Peter Kauzer – so aprila v Tacnu posadili lipe in tako
postali del kajakaškega centra na Savi. Vsak je namreč skrbnik enega drevesa, ob
njem pa je tudi obeležje, ki nas spominja na enkratne uspehe na olimpijskih igrah v
Atlanti, Riu de Janeiru in Tokiu.

D

ogodek, ki smo mu bili priča v Tacnu, je le ena izmed
akcij v skrbi za trajnostni razvoj, ki jih Kajakaška zveza Slovenije izvaja v okviru sodelovanja pri projektu
Zavarovalnice Triglav ‘Zavarujmo prihodnost’, sodelovanja
pri trajnostnem razvoju z mednarodno kajakaško zvezo ter
podobnega projekta v sodelovanju z italijansko kajakaško
zvezo.

20

Številka 1

V družbi župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića ter direktorice javnega zavoda Šport Ljubljana Tatjane
Polajnar so srebrni iz Atlante Andraž Vehovar, srebrni iz Ria
Peter Kauzer in zlati iz Tokia Benjamin Savšek, simbolično
posadili lipe, ki so medovite rastline. »Želja vseh športnikov,
predvsem pa nas – predstavnikov športov, ki se odvijajo v
naravi – je, da bi se podnebje in s tem naše okolje čim manj

#Zavarujmo
Prihodnost

zavarujmoprihodnost.si

Skupaj
uresničujemo
cilje
trajnostnega
razvoja.

spreminjalo. Dolge suše in nenadne poplave nam med vsemi najbolj onemogočajo nemoteno vadbo in tekmovanja,«
je povedal direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc.
»Res mi je v veselje. Hvala za to lepo gesto, za obeležitev
teh lepih uspehov s posaditvijo dreves na domači progi, kjer
se kalijo najboljši kajakaši in kanuisti na svetu. Veseli pa
me, da smo hkrati poskrbeli tudi za naravo,« je povedal zlati
olimpijec Savšek.
Podobnega mnenja je tudi Peter Kauzer: »Izjemno sem
počaščen, da sem eden izmed treh dobitnikov olimpijske
kolajne v zgodovini slovenskega kajaka. Lepo je, da se na
tak način spomnijo vseh uspehov in upam, da se jim bo v
prihodnosti pridružilo še kakšno drevo.«
Prvi dobitnik slalomske olimpijske kolajne v zgodovini
slovenskega kajakaštva Andraž Vehovar je imel čast prvi
posaditi drevo. »Hvala za povabilo in to lepo gesto. Lepo je
videti, da stvari, ki smo jih počeli v življenju, niso namenjene
le nam, ampak širši okolici in da to, kar smo naredili, pomeni
še komu nekaj, ne le nam. Premalokrat se vračam v Tacen,
tako da bom sedaj morda večkrat prišel, saj bom moral zaliti
svoje drevo,« se je pošalil Vehovar.
Tokratno sajenje dreves je le ena izmed akcij, ki jih KZS
organizira v prizadevanjih za trajnostni razvoj. Tu ne gre le
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za gesto in sajenje dreves ne sme biti le kompenzacija delovanja kot globalnega športa, ki s svojim delovanjem pušča
velik ogljični odtis. Je le del mozaika številnih ukrepov, ki
jih moramo sprejemati in ponotranjiti, da bi naše aktivnosti
pripomogle k trajnostnemu razvoju.
S to mislijo in v duhu trajnostnega razvoja bo KZS organizirala tudi letošnjo tekmo svetovnega pokala v slalomu na
divjih vodah, ki bo v Ljubljani – Tacnu potekala od 24. do
26. junija. Prizadevali si bomo kar se da zmanjšati uporabo plastične embalaže, postavili bomo otoke za ločevanje
odpadkov, promovirali uporabo koles in javnega prevoza za
prihod na ogled tekmovanja, organizatorji bomo uporabljali
avtomobile na električni pogon, promovirali bomo lokalno
pridelano in zdravo prehrano, za otroke pripravili okoljske
delavnice …
To bo le nadaljevanje in nadgradnja prizadevanj za ohranitev okolja, ki jih je Kajakaška zveza Slovenije začela pred
skoraj 20 leti z akcijo Voda za vedno, s katero udeležence
rekreativnih kajakaških prireditev osvešča o pomenu čistih
voda. Kot ambasador čistih voda in sanitarne ureditve, enega izmed 17 trajnostnih ciljev Združenih narodov, Kajakaška
zveza Slovenije sodeluje tudi pri projektu Zavarovalnice
Triglav – Zavarujmo prihodnost.

GRADNJE
OBDELAVA ODPADKOV
KOMUNALA

kostak.si

Trojna slovenska
kajakaška zmaga v Celju
Slovenski spustaši so na tekmah svetovnega ali evropskega pokala v Celju
tradicionalno odlično tekmovali in tudi tokrat se niso izneverili tradiciji. Večerna
finala pod žarometi, z obveznim sobotnim potekmovalnim koncertom na Špici, za
katere budno skrbi predsednik celjskega kluba Dušan Konda, sta znova prinesla
enkratne uspehe. Slovenska ekipa je v sprinterskih preizkušnjah osvojila kar devet
kolajn.

Č

etrtkov spored tekme za svetovni pokal v spustu
na divjih vodah je prinesel klasiko, ki pa so jo zaradi
prenizkega vodostaja Savinje morali preseliti na Savo
Dolinko pri Bledu. Blizu zmagovalnemu odru je bil Simon
Oven, ki je bil med kajakaši četrti. »Zagotovo je škoda te
sekunde. Proga je domača in zagotovo bi bil lep občutek
doma osvojiti kolajno. Po drugi strani pa imam vseeno
dober občutek. Na svetovnem prvenstvu nisem bil najboljši
v klasiki in po tem nisem vedel, ali jaz nisem 'fit' ali samo
ne poznam proge. Kot kaže nisem poznal proge. Z izjemo
Francozov, ki so letos res 'hudi', sem pri vrhu klasike. Odpeljal sem tako, kot sem želel. Na Dolinki ni zahtevna voda,
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tako da je proga zelo fizična. Nimaš valov za počitek, ampak
samo 'goniš'. Z linijami sem zadovoljen.«
A glavni del za slovensko ekipo je sledil v petek in soboto, ko je bil v Celju na sporedu sprint. Naši reprezentanti na
Savinji niso bili prav gostoljubni, saj so v kajaku tekmecem
prepustili le drobtinice, uspešni pa so bili tudi v preostalih
kategorijah.
Še posebej vroč je bil sobotni kajakaški finale, ko so Nejc
Žnidarčič, Anže Urankar in Tim Novak poskrbeli za kar
trojno slovensko zmagoslavje, ob tem pa sta bila Žnidarčič
in Urankar prvi in drugi tudi dan prej.
»Vsi vedo, da je doma najlepše zmagati. Celje ni med

najbolj divjimi progami, ampak tu sem
vedno rad tekmoval, saj je vzdušje, kot
vidite, fenomenalno. Ko bo koncert, bo
verjetno še več ljudi. Zmagati na domačem svetovnem pokalu je zagotovo
nekaj lepega. Anže je bil na takšnih
kratkih sprintih vedno zelo hiter. Že
pred tekmo sem ga imel za največjega
nasprotnika, super, da si bomo Slovenci delili oder,« je povedal Žnidarčič,
ki je tudi zmagal v skupnem seštevku
svetovnega pokala.
Izjemno razpoložen je bil tudi kanuist Blaž Cof, ki je na prvi tekmi zmagal,
na drugi pa bil bronast. »Fino je, to
vzdušje in priprave na tekmo te dvignejo na nivo, na katerem si bil včasih.
Res da nisem bil na svetovnem prvenstvu, a treniral sem preko cele zime.
Po izbirnih tekmah sem se odločil, da
bom startal na tej tekmi. Kljub službi
sem vložil veliko truda. Všeč mi je, da
mi je uspelo, saj sem se dobro počutil.
Morda je nekoliko drugače dirkati, ko
kajak nekoliko postaviš na stranski tir.
Še vedno je nekje v ozadju. Lepo se je
vrniti in sproščeno startati na tekmi,«
je povedal Blaž Cof.
Prav enkraten dosežek je uspel kajakašici Ani Šteblaj, ki je osvojila srebro
in bron, kljub zlomljeni peti stopalnici.
»Tistim, ki so rekli, naj ne tekmujem ta
vikend, sem želela dokazati, da lahko.
Med veslanjem me ne boli in lahko veslam normalno, sem pa res vesela tega
tretjega mesta, ki mi pomeni kot da bi
zmagala. To niso moje prve zmagovalne stopničke, ampak sem jih res vesela
in upam, da jih bo še več,« je povedala
Ana po bronu, dan kasneje pa mu je
dodala še srebro.
Spregledati ne gre tudi nastopov
preostalih reprezentantov, saj so v finalu veslali še kajakaša Simon Oven in
Tjaš Til Kupsch, kanuista Martin Gale
in Nejc Gradišek ter kajakašici Nika
Ozimc in Živa Jančar. Žal se v finale
nista uspela prebiti Matija Preskar in
Leon Breznik.
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Na dobrodelnih '24
urah veslanja za dober
namen' padel nov rekord
Vroča junijska dneva in akcija '24 ur veslanja za dober namen' sta na Ljubljanico
privabila več kot 200 udeleženk in udeležencev, ki so z vsaj enim preveslanim
krogom med Livado in Ambroževim trgom pripomogli k zbiranju sredstev za
Inštitut Zlata pentljica in Društvo Downov sindrom Slovenija.

K

ajakaška zveza Slovenije, Kajak
kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca so že
deveto leto zapored organizirali humanitarno-športno akcijo ’24 ur veslanja
za dober namen’ na Ljubljanici. Letos
so zbrana sredstva namenjena Inštitutu Zlata pentljica in Društvu Downov
sindrom Slovenija.
Rekreativno-dobrodelne kajakaške
prireditve so se letos udeležili tako
naši zvesti kajakaški privrženci in rekreativci, mladi kajakaši in kajakašice,
kakor tudi diplomati in vrhunski športniki, med njimi tudi nekdanji košarkar
Olimpije Vladimer Boisa.
Na krožni progi med Livado (Kajak
kanu klubom Ljubljana) in Ambroževim
trgom, ki je dolga približno pet kilometrov in pol, smo lahko videli udeležence v velikih indijanskih kanujih,
rekreativnih dvosedih, morskih kajakih,
deskah za veslanje stoje …, kakor tudi v
tekmovalnih čolnih.
Doslej je rekord znašal 30 preveslanih krogov, kar je 165 kilometrov, naša
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reprezentanta v spustu na divjih vodah
Anže Urankar in Matija Preskar pa sta
si zadala, da rekord letos presežeta.
Po 24 urah veslanja in občudovanja
Plečnikovih mojstrovin iz ribje perspektive jima je podvig uspel. Urankar
in Preskar sta dobrodelno akcijo zaključila po 31 krogih in 170,5 preveslanih kilometrih. Le dva kroga manj
je preveslala najvztrajnejša kajakašica

Eva Ferjan (29), več kot dvajset krogov
– 23 – pa je preveslal še Bojan Lenart.
Omeniti moramo tudi preostale
udeležence, ki so preveslali več kot
deset krogov. To so Jakob Majdič (18),
Jernej Kramer (16), Martin Vuk (14),
Andrej Miholič (13), Rosanda Lenart
(12), Marjan Hočevar (11) in Ana Veronika Klemenčič (11).

Vsi udeleženci akcije so skupaj preveslali 650
krogov, kar je skupnih 3575 kilometrov. Podjetje
Mernet je doniralo 2000 evrov za preveslan rekorden
dosežek, Gigagus (CBD shop) pa bo dodal en evro za
vsak preveslan kilometer.
Sredstva, iz prijavnin, donacij in sponzorstva
bodo letos namenjena pomoči društvu Downov
sindrom Slovenija in Inštitutu Zlata pentljica. Društvo Downov sindrom Slovenija v Ljubljani odpira
prostore za zaposlitev odraslih z Downovim sindromom in vzpostavlja informacijsko točko, v okviru
katere bo družinam z otroki z Downovim sindromom
omogočalo vključitev v različne programe. Inštitut
Zlata pentljica pa združuje otroke in mladostnike, ki
so v mladosti zboleli za rakom. S svojim delovanjem
ozaveščajo vrstnike in širšo javnost o svoji bolezni
in nudijo medvrstniško pomoč otrokom, ki se šele
srečujejo z diagnozo.
V preteklih letih so finančno pomoč, pridobljeno z
akcijo ’24 ur veslanja za dober namen’, že prejeli URI
Soča, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mladinski
dom Malči Beličeve, CUDV Dornava, Programi socialne vključenosti Želva, Varstveno-delovni center Novo
mesto, Društvo sožitje Ptuj, CUDV Draga in drugi.

Ljubljanica

2022

JA
24 UR VESLAN
EN
ZA DOBER NAM

SPONZORJI, PARTNERJI IN DONATORJI

Rotary klub
Medana Goriška

Slavko Kolar
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Potovalno kajakaštvo

Jezera in reke nekdanje
Jugoslavije
Po skoraj dveh desetletjih veslanja po rekah nekdanje Jugoslavije se mi je porodila
ideja, da bi se na podobno veslanje podali v potovalnih kajakih. Vse načrtovane
lokacije veslanj sem sicer bolj ali manj že poznal, a sem se vseeno leto poprej
podal na enotedensko raziskovanje. Najprej je bilo potrebno vse preveslati, dobro
naštudirati vhode in izhode za veslanje, poiskati lokacije za spanje in se s starimi
prijatelji v Konjicu in Mostarju dogovoriti za logistiko. In začetna ideja je po skoraj
dveh letih dobila končno podobo.

Z

godaj zjutraj smo po obvezni kavici v Skok šport centru in pripravi opreme krenili iz Ljubljane.
Preko Zagreba in Banjaluke smo pozno
popoldan prispeli do mesteca Jajce, na
obalo Plivskega jezera. Jezero je nekoliko manjše in ga s potovalnim kajakom
obveslaš v dobrih dveh urah in pol. Ker
je bila pot do Jajca kar dolga, je bilo
zato tudi naše prvo veslanje nekoliko
krajše, prijetno in umirjeno.
Naslednji dan smo se iz Jajca preko
Donjega in Gornjega Vakufa ter Prozora pripeljali do Ramskega jezera. Za
pot, dolgo dobrih 100 kilometrov, smo
s kombijem in polno prikolico kajakov
potrebovali skoraj tri ure in smo jo
zato poimenovali 'putovanje putem
AVNOJ-a'. Starejše generacije bodo
vsekakor vedele, kaj je v bivši Jugoslaviji pomenila kratica AVNOJ. Ramsko
jezero je umetno jezero, nastalo leta
1968, ko so tam zgradili jez in ima
površino, veliko kar 15 kvadratnih
kilometrov. Veslanje po številnih
zalivih je bilo prav posebno doživetje,
saj je bil nivo vode konec meseca maja
zelo visok. Po veslanju smo našo pot
nadaljevali do Konjica, oziroma še nekaj dlje do vasi Glavatičevo. Domača
večerja 'ispod peke' in nočitev v Eko
selu pri mojem prijatelju Hitku sta bili
kot vedno do sedaj nekaj posebnega.
Naš načrt za naslednji dan je bil
preveslati del jezera Jablanica pri
Konjicu, a smo ga spremenili. Vodostaj
reke Neretve je bil v tem času dokaj
visok in smo se odločili, da gremo rajši
na rafting. Priložnosti za rafting po
prekrasnem kanjonu Neretve, ki smo
ga že večkrat preveslali v divjevodaških
kajakih, res nismo smeli izpustiti. Po raftingu smo v Konjicu popili pravo turško
kavo, se odpeljali do Mostarja in si vzeli
dan počitka. Obiskali smo nekaj znamenitosti in uživali v lokalni kulinariki.
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Plivsko jezero

Plivsko jezero

Plivsko jezero

Ramsko jezero

Naše naslednje veslanje je potekalo po spodnjem mirnem toku reke
Neretve do izliva v morje. Pri izlivu pri
Pločah nas je ujela zelo močna nevihta,
ki se je pripravljala kar nekaj ur, zato
smo za ta dan planirano veslanje malce
skrajšali.
Cetina. Tudi na reki Cetini smo
z divjevodaškimi kajaki že večkrat
veslali. Ko se brzice zaključijo, se Cetina popolnoma umiri in se po osmih
kilometrih izlije v morje pri mestecu
Omiš. Štartali smo na morju in proti
lahnemu toku slabi dve uri veslali do
Radmanovih Mlinic. V lokalni restavraciji smo pojedli kosilo in v družbi ptic,
rac in drugega vodnega življa odveslali
do našega izhodišča v Omišu.
Približevali smo se koncu našega popotovanja in čakal nas je še zadnji izziv,
veslanje po jezeru Peruča. Tudi jezero
Peruča je umetno jezero, nastalo je ob
izgradnji jeza za hidroelektrarno. Ker
je jezero dolgo 20 kilometrov, smo se
odločili, da preveslamo najbolj razgiban
začetni del jezera, v katerega pri vasi
Vrlika priteče reka Cetina. Še zadnja
večerja in nočitev s pogledom na jezero
ter naslednji dan povratek domov.
Veslanje po rekah in jezerih nekdanje
Jugoslavije je vedno nekaj posebnega.
Vsakič, ko se podamo na veslaško avanturo, poleg veslanja uživamo v lokalni
kulinariki, neverjetnem gostoljubju
domačinov in si ogledamo kakšno novo
zanimivost. Na tokratnem popotovanju
smo si ogledali izvire reke Krupe pri
Banjaluki, Bune v Mostarju, Cetine pri
Vrliki in Krke pri Kninu.
Na koncu so me udeleženci veslanja
vprašali: »Janez, kam in kdaj nas pelješ
naslednjič?« Ja, se bom že spomnil
česa novega in bo to morda za bralce
revije nova zgodba …
Janez Skok

Ramsko jezero

Izliv reke Neretve v morje

Izliv reke Cetine v morje pri Omišu

Številka 1

29

Foto: BoBo/Borut Živulović

Benjamin Savšek prejel
zlati red za zasluge
Olimpijski prvak Benjamin Savšek je za svoje športne uspehe prejel še najvišje
državno priznanje. Predsednik Borut Pahor je na marčevski slovesnosti podelil zlati
red Republike Slovenije za zasluge plezalki Janji Garnbret in Benjaminu Savšku.

O

limpijska prvaka iz Tokia Janja
Garnbret in Benjamin Savšek
sta priznanje iz rok Boruta
Pahorja prejela za izjemne športne
dosežke, uveljavljanje Slovenije na
svetovnem športnem prizorišču in
navdih ljudem.
V obrazložitvi priznanja za
Benjamina Savška so zapisali, da gre za
»tekmovalca s pretanjenim občutkom
za obvladovanje brzic in športnika, po
katerem se zgledujejo tako mlajši kot
starejši tekmovalci«. Član ljubljanskega
Kajak kanu kluba Tacen je kolajne
osvajal že v mlajših kategorijah,
vrhunske rezultate pa je dosegel
na največjih tekmovanjih v članski
konkurenci.
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Z osvojenimi 19 medaljami na
največjih tekmovanjih se je Savšek
zapisal v zgodovino kot eden najboljših
slovenskih športnikov. Prvi medalji z
evropskega prvenstva leta 2012 so
sledili štirje naslovi evropskega prvaka,
naslov svetovnega prvaka, srebrni
medalji s svetovnih prvenstev v letih
2014 in 2015 ter bronasta medalja na
svetovnem prvenstvu leta 2013.
Na OI v Tokiu je s sanjsko vožnjo
priveslal do edinega odličja, ki mu je v
karieri še manjkalo. Z zlato olimpijsko
medaljo v slalomu na divjih vodah je
postal četrti kanuist na divjih vodah na
svetu, ki je osvojil naslov olimpijskega,
svetovnega in evropskega prvaka. Ne
odlikujejo pa ga zgolj športni uspehi,

temveč tudi njegova osebnost, saj je
vzor novim generacijam slovenskih
kanuistov in kajakašev, so v utemeljitvi
priznanja zapisali v predsednikovem
uradu.
»Priznanje zlatega reda mi veliko
pomeni. Daje mi vedeti, da je bil moj
vloženi trud v zastopanje domovine na
tekmovanjih opažen in nekaj pomeni
tudi doma, kjer je najlepše biti cenjen.
Hvala vsem, ki zaznamujete mojo
pot in prispevate k mojim uspehom.
Smo majhen narod, narejen za velike
uspehe. Iskrena hvala iz srca, da
smo skupaj najboljši,« je po prejemu
priznanja dejal Benjamin Savšek.

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.

www.hse.si

MREŽIMO SVETLO PRIHODNOST
www.elektro-ljubljana.si
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