
KAJAK KANU KLUB BOHINJ   

                                                                                                                       

POROČILO  PREDSEDNIKA,  ZA  LETO 2012  

 

Člani predsedstva KKK Bohinj so: Nevenka Leskovšek, Tadeja Matuc, Primož Kristan, Marko 
Lužnik – gospodar, Janez Malej, Matjaž Žmitek, Robert Ribnikar, Polde Šmit – podpredsednik in 
Stane Klemenc – predsednik. 

Nadzorni odbor  sestavljata Jože Odar in predsednik Milan Škof.  

Tako kot prejšnje leto smo tudi za leto 2012 sprejeli zahteven plan, sestavljen iz 42 delovnih 
točk. Od tega smo jih 40 izpolnili, dve smo prenesli v letošnje leto. To sta klubski prostori in 
celoletna hramba čolnov.  

Število članstva je po izločitvi članov z neplačano članarino naraslo na 142.  

 

V letu 2012 smo izvedli naslednje naloge: 

- Aprila smo naredili spremembo plana in kupili 3 in pol leta star, odlično ohranjen WW 
- kombi,  7800 € smo imele na računu, 9000€ smo si izposodili (od predsednika Staneta 

Klemenca). Posojilo smo v celoti vrnili do novembra.   
- Izvedli smo tri tečaje za začetnike in enega za naše člane.  
- Izvedli smo enotedenski kajakaški tabor v Ankaranu, udeležilo se ga je 18 tekmovalcev  
- Na Bohinjskem Jezeru smo izvedli štiri tekme. Vse so bile številčno in kvalitetno dobro 

zastopane – maja skupaj s KZS DP OŠ z velikimi kanuji, junija tekmi za Slo pokal in 
rekreativce, julija 6. Bohinjski maraton, ki je imel dobro mednarodno udeležbo in 
oktobra sprinte in mini maraton za tekmovalce in rekreativce ob zaključku festivala 
pohodništva. 

- Turizem Bohinj je sodeloval pri organizaciji tekme ob zaključku tedna pohodništva in 
pokril del stroškov. 

- Za meritve časov in pripravo rezultatov na tekmah so zaslužni: Vito Arh, Erik Cvetek, 
Matic Štros in Nevenka Leskovšek. 

- Za treninge smo skrbeli : Nevenka Leskovšek, Stane Klemenc, Darko Logar, Primož 
Kristan, nekajkrat so nam priskočili na pomoč še Tomo Smukavec, Robert Ribnikar, 
Matjaž Žmitek in Erik Holzbauer.  

- Zimske treninge v telovadnici je vodil Darko Logar. 
- Po več letih poizkusov so z lastnikom zemljišča Pod Skalco, Nadškofijo Lj stekli 

pogovori za gradnjo brunarice. Obstajajo realne možnosti, da letos začnemo gradnjo 
- Pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine (0,5%) smo začeli izvajati. 
- Spletne strani www.kajakbohinj.com  je  urejal Miha Kalita 
- Konec leta smo izkoristili priliko, ki jo svojim društvom prijazno nudi občina Bohinj in 

skupaj s SD izvedli novoletno prireditev. Vodila jo je Tadeja Matuc, sodelovalo je 29 
članov. 

Poročilo o tekmovalnih dosežkih  

  V petem tekmovalnem letu smo uspešno nadaljevali z dosedanjim načinom dela in ga še 
izboljšali. Na 263 poletnih treningih je sodelovalo 27 otrok. Skupno smo opravili  2811 ur 
treningov s povprečno udeležbo 10 otrok na trening. Največ ur treninga je imela I.skupina. 
Matija Odar 424, Jan šmit 320, Rok Šmit 312 ur treninga, Miha Repinc 203. Pri dekletih jih ima 
Ines Matuc 264, Anja Lužnik 205. Pri drugi skupini imajo največ treningov Taja Smukavec 128, 
Lenart Ribnikar 109, Gregor Medved 105, Špela Bajrič 103 in Jan Markelj 100. Pri cicibanih 

http://www.kajakbohinj.com/


imajo daleč največ ur Jaka Kordež 69, Manca Mikelj 68, Tjaša Mikelj 67. Pri vseh tekmovalcih, 
razen 4. z največ treningov ni prišteto število doma opravljenih ur treninga, ker ga niso 
sporočili. 

Zimske treninge imamo v telovadnici osnovne šole. Pet mesecev, dvakrat tedensko se jih 
udeležujejo vsi otroci. Vodi jih Darko Logar. Ob sredah ima prva skupina treninge v fitnesu,  
vodi jih Andraž Nahtigal. Ob petkih imamo plavanje v radovljiškem bazenu. Za potek skrbi 
Nevenka Leskovšek. S prevozom ji pomaga Erik Holzbauer. 

V decembru smo imeli nekaj treningov smučarskega teka na Soriški Planini. 

------------ 

Najvidnejši letošnji rezultati so bili naslovi državnih prvakov in dosežka Roka Šmita v tujini.  

Rok je na tekmi v Brandenburgu dosegel 19. mesto med 93 tekmovalci na 500m razdalji. 

V Szegedu na olimpijskih upih je bil na 200m na 7.mestu (izmed 28-tih tekmovalcev iz prav 
toliko držav), to je do sedaj naša najboljša uvrstitev. 

Matija Odar in Miha Repinc sta bila v finalni tekmi 9. žal je bilo samo 12 tekmujočih čolnov. 
Matija je bil 2. na 35km maratonu na reki Adiži v Italiji, žal je bilo v kat. samo 6 tekmovalcev, 
tekmo pa sta zaključila samo 2. Ines Matuc se je na tekmah v tujini uvrščala med drugo 
polovico tekmovalk.  

Ines Matuc je d. prv. na 500 in 1000m, Anja Lužnik in Ines Matuc sta osvojili naslov državne 
prvakinje v K2 na 500 in 1000m.  Špela Bajrič je d.prv. na 1000m, tretja na 500m, ter 2. v K2 s 
Tajo Smukavec in 3. na 1000m z Ajdo Kreslin. Taja Smukavec je d.prv na 500 in 1000m v K420. 
Pri fantih je Rok Šmit osvojil 3.mesto na 500 in 1000m, z bratom Janom sta bila 2. v kat. U23 K2 
na 500 in 1000m. Matej Fajdiga je bil 2.na 500 in 1000m. 3. mesto sta dosegla K2 Odar Matija – 
Miha Repinc in Gregor Medved – Lenart Ribnikar.  

Pri cicibanih je bil prvi Nejc Holzbauer, Jaka Kordež 5. 

V Slo pokalu je  pri cicibankah zmagala Manca Mikelj, sestra Tjaša je bila tretja. Pri cicibanih  je 
bil prvi Nejc Holzbauer, Luka Kalita je bil drugi in Jaka Kordež 4.  

 V končni razvrstitvi SLO pokala je naš klub pri  ml. kat. po točkah osvojil 2. mesto, čeprav smo 
bili po številu tekmovalcev na 6. mestu.  

Pri rekreativcih smo najmočnejši slovenski klub in temu primerna je bila tudi uspešnost na  
tekmah. 

Tekmovalno sezono smo uspešno zaključili z maratonom na Ljubljanici 29.oktobra.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Glavne naloge, ki vzporedno z običajnim klubskim delovanjem čakajo novo predsedstvo in vse 
člane kluba v naslednjem mandatu so:  

- izgradnja klubske brunarice Pod Skalco, kot kaže bomo z deli lahko začeli jeseni 
- organizacija štirih tekem v Bohinju 
- nadaljevanje prizadevanja za EP v maratonu 2015, za katerega smo kandidirali lani, 

izbor izvajalca bo znan marca. Decembra smo uspešno prestali prvi pregled naših 
možnosti za organizacijo le tega. 

- Nadaljni razvoj strokovnega dela s tekmovalci in izboljšanje  pogojev dela. V 
bodočnosti upamo na redno zaposlenega trenerja. 



 

Zahvale: 

• Poleg rednega financiranja so nam tudi letos pomagali podjetniki in posamezniki 
•  Za finančno pomoč se zahvaljujem lastnikom naslednjih podjetij in ustanov: 

občini Bohinj za velik prispevek pri nakupu kombija, 
Gorenju Velenje, Protehnu Bohinjska Bistrica, Adriaticu Slovenica, Tomažu Ovnu – 
Senčila Oven Ivančna Gorica, Turizmu Bohinj in TD Bohinj. 

• Za nagrade, pomoč pri organizaciji tekem, in obrtno strokovnih uslugah se 
zahvaljujemo podjetjem: 
Bolle Rodeoteamu Kranj, Eurofotu Kranj, Davorju Kukoviču EpicSlo,  KZS, turističnemu 
društvu Bohinj, gostišču Pod Skalco, turizmu Bohinj, ,  Piceriji Don Andro Ukanc, 
Gostilni Rožič Ribčev Laz, vulkanizerstvu Alojz Kemperle iz Srednje vasi, Antonu Šestu  
avtomehaniku iz Stare Fužine in kovaču  Antonu Zupancu s Savice. 

• Županu Francu Kramarju se zahvaljujemo za podporo uspešnim mladim tekmovalcem 
in posluhu za naše probleme.  

• Kajakaški zvezi Slovenije oz. Živi Cankar, Andreju Jelencu in Jakobu Marušiču se 
zahvaljujemo za strokovno usposabljanje učiteljev  in reprezentance.  

•  Za strokovno pomoč in razvoj dobrega sodelovanja med klubi se zahvaljujemo trenerju 
kluba Soške elektrarne z Mosta na Soči, Jerneju Župančiču in  Ingolfu Beutlu, trenerju 
reprezentance. 

• Ogromen delež k uspešnemu poteku večine klubskih del, organizacije bohinjskih tekem 
in prevozov otrok na treninge in tekme po Sloveniji so prispevali starši naših mladih 
tekmovalcev 

• Za pomoč se zahvaljujemo vsem našim članom in krajanom, ki so nam kakorkoli 
pomagali pri izpolnitvi letošnjega programa in organizaciji številnih tekem na 
bohinjskem jezeru. 

• Brez vaše in njihove pomoči ne bi uspeli. Skupaj pa smo nudili mladim  zdrav razvoj, 
športno udejstvovanje in osebno uveljavitev, bohinjskemu turizmu pa skoraj celoletno 
živahno dogajanje na jezeru. 

• Na koncu se za tekmovalne uspehe zahvaljujem mladim tekmovalcem,  njihovim 
staršem  za podporo, članom predsedstva pa za učinkovito delo.  

• Posebno zahvalo zaslužijo člani predsedstva, ki z današnjimi volitvami končujejo delo v 
klubskem predsedstvu. Janez Malej je bil član predsedstva od ustanovitve, ter 4 leta 
gospodar kluba, ter je sodeloval pri mnogih delovnih akcijah. Na njem je slonela 
izgradnja prvih stojal za čolne, njihova ograditev, naredil je pomol, ki nam je služil do 
letos. Bil je tudi med prvimi učitelji kajaka v klubu. Prepričan sem, da bo s svojim 
znanjem in izkušnjami še vedno sodeloval pri napredku kluba. Predsedstvo po dveh 
letih dela zapuščata še Robi Ribnikar in Matjaž Žmitek. Oba sta velikokrat sodelovala 
pri delovnih akcijah in vodenju klubskih izletov v zimski sezoni. Bila sta dobra 
sodelovca pri izpeljavi naših tekem. Seveda bo tudi njuna pomoč pri delu vnaprej zelo 
dobrodošla. 

 

 

Predsednik KKK Bohinj:  

Stane Klemenc 

Ribčev Laz, 25.1.2013 
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