
 

KAJAK KANU KLUB BOHINJ  

POROČILO PREDSEDNIKA, ZA LETO 2014  

 

Člani predsedstva KKK Bohinj so: Nevenka Leskovšek, Tadeja Matuc, Primož Kristan, Boštjan 
Repinc, Sandi Komar, Klara Medved, Marko Lužnik – gospodar, Polde Šmit – podpredsednik in 
Stane Klemenc – predsednik. 

Nadzorni odbor  sestavljajo Jože Odar, Erik Holzbauer in predsednik Milan Škof.  

Tako kot prejšnje leto smo tudi za leto 2014 sprejeli zahteven plan. Dve točki smo zopet 
prenesli v letošnje leto. To sta klubski prostori in celoletna hramba čolnov. Ostale planirane 
naloge smo realizirali. 

Število članstva s plačano članarino je 132 članov.   

V letu 2014 smo izvedli naslednje pomembnejše naloge: 

- Tadeja Matuc in Klara Medved sta 8.marca uspešno izvedli koncert klape Galešnik 

- Tri tečaje za začetnike in še dodatnega za osnovnošolce, ki je bil brezplačen – 17 
udeležencev, tečaje smo vodili: Nevenka Leskovšek, Darko Logar, Miha Kordež, Andraž 
Nahtigal in Stane Klemenc. 

- Sredi maja smo skupaj s KZS organizirali DP OŠ z velikimi kanuji. 

•  junija tekmo za Slo pokal in rekreativce, 
•  oktobra 7. Bohinjski maraton ob zaključku festivala pohodništva, ki je imel 

mednarodno udeležbo in je veljal za državno prvenstvo. 
• Najzahtevnejša tekma je bil Maraton za svetovni pokal od 5. do 8. junija. Soizvajalci 

te tekme smo bili:občina Bohinj, KZS in KKK Bohinj. Častni predsednik OK je bil 
župan Franc Kramar. Direktor OK Klemen Langus Turizem Bohinj, sekretar Jure 
Sodja TD Bohinj. Na njem je bilo največje breme izvedbe Svetovnega  Pokala. 
Tekma je bila generalka za letošnje maraton EP in je organizacijsko odlično uspela. 
Zahvalo si zasluži veliko število naših članov, ki so pomagali organizirati in izpeljati 
celotedensko akcijo. 

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

• Za meritve časov in pripravo rezultatov na domačih tekmah so zaslužni: Vito Arh, 
Matic Štros in Nevenka Leskovšek. 

• Za treninge smo skrbeli : Nevenka Leskovšek, Darko Logar, Andraž Nahtigal, Miha 
Kordež, Tomo Smukavec in Stane Klemenc. 

• Po več letih poizkusov so z lastnikom zemljišča Pod Skalco, Nadškofijo Lj, 
neuradno obljubljeni dogovori za gradnjo brunarice v marcu. Obstajajo realne 
možnosti, da letos začnemo gradnjo. 

• Pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine (0,5%) se je nadaljevalo. 
• Spletne strani www.kajakbohinj.com že več let ureja Miha Kalita. 
• Konec leta smo izkoristili priliko, ki jo svojim društvom prijazno nudi občina Bohinj 

in skupaj s še dvema kluboma izvedli novoletno prireditev. Vodila jo je Klara 
Medved, sodelovalo je 20 članov, žal zaslužka ni bilo. 

http://www.kajakbohinj.com/�


Poročilo o tekmovalnih dosežkih:  

  V osmem tekmovalnem letu smo uspešno nadaljevali z dosedanjim načinom dela in ga 
kvalitetno še izboljšali. Na 300 treningih je sodelovalo 24 otrok. Skupno smo opravili 3429 ur 
treningov. Največ ur treninga je imela v I. skupini – Ines Matuc, 328. Pri mlajših perspektivnih 
tekmovalcih ima največ treningov Taja Smukavec, 248 ur. Pri najmlajših ima največ ur Manca 
Mikelj, 114. 

Zimske treninge imamo v telovadnici osnovne šole. Pet mesecev, dvakrat tedensko se jih 
udeležujejo vsi otroci. Ob ponedeljkih, sredah in sobotah imamo treninge v fitnesu. Ob petkih 
imamo plavanje v radovljiškem bazenu. 

V januarju smo imeli nekaj treningov smučarskega teka na Soriški Planini in Pokljuki. 

V drugi polovici februarja smo izvedli kvalitetne priprave v Metkovičih na Neretvi. Udeležilo se 
jih je 5 tekmovalcev, 2 sta bila z reprezentanco v Sabaudii. 

Najvidnejši rezultati v letu 2014 so bili naslovi državnih prvakov in nekaj dosežkov v tujini. 

15. marca na DP sprint 5000 m so se uvrstili: 

• na 1. mesto Taja Smukavec, Špela Bajrič in Ines Matuc 
• na 2. mesto Matic Ajdič in Rok Šmit 
 
12. in 13. aprila smo bili V Mantovi (Italija) na prvih mednarodnih tekmah v kajak sprintu.  V 
kategorijah je tekmovalo od 80 do 90 tekmovalcev iz 6. držav. Rok Šmit je v sprintu na 200 m v 
disciplini K1 osvojil 4. mesto. V disciplini K2 (dvojci) je z bratom Janom ravno tako osvojil 4. 
mesto. Do medalje sta jima manjkali 2 stotinki, do zmage pa 15 stotink. 
 
Skupaj s kajakaši z Mosta na Soči smo bili med prvomajskimi prazniki na tekmah v 
Brandenburgu pri Berlinu. Vseh tekmovalcev je bilo 1084. 
KKK Bohinj je imel 5 tekmovalcev. Miha Fartek je na svoji prvi veliki tekmi v tujini v disciplini 
K1 500 m zasedel 8. mesto v A finalu v konkurenci 51 tekmovalcev. Špela Bajrič se je po dveh 
kvalifikacijskih tekmah tekmah uvrstila na 8. mesto v A finalu. Na 5000 m je bila 11. med 30 
tekmovalkami. Tekmovala je še v dvojcu z Mio Medved Soške elektrarne, bili sta trinajsti. 
Matic Ajdič in Jan Markelj sta se v dvojcu K2 500 m uvrstila na 13. mesto med 52. čolni. Jan 
Markelj je bil zelo dober tudi na 500 m, osvojil je 18. mesto med 70. tekmovalci. Taja Smukavec 
se je na njeni najdaljši preizkušnji na 2000 m uvrstila na 26. mesto med 43. čolni, na 500 m pa 
na 22. mesto. To sta dobri uvrstitvi glede na poškodbo na začetku sezone in posledično 
treninge s polovičnimi obremenitvami. 
 
15. 5. smo na Jezeru gostili Državno prvenstvo osnovnih šol z velikimi kanuji. Tekmovalo je 14 
ekip z osmih osnovnih šol. V eni kategoriji so tekmovali registrirani kajakaši, v drugi pa ostali 
osnovnošolci. V obeh sta zmagali bohinjski ekipi in potrdili prvo mesto s prejšnjega državnega 
prvenstva. 
 
Jan in Rok Šmit sta bila konec maja z mladinsko reprezentanco v Pieštanih na Slovaškem.. Rok 
se je uvrstil v A finale, v vseh disciplinah. Na 1000 m je bil 9., na 500 m 8. in na 200 m je zasedel 
odlično 5. mesto. Jan je veslal dvojca -K2 z Janijem Jarcem, klub Soške elektrarne. Na 1000 m 
sta bila 6. v A finalu, na 500 m sta osvojila medaljo s tretjim mestom. To so najboljši rezultati 
leta 2014. 
 
Na memorialno tekmo Matije Ljubeka za nagrado Zagreba je šlo 9 naših tekmovalcev. Špela 
Bajrič in Taja Smukavec sta osvojili prvo mesto v K2 500 m. Druga mesta in srebrno medaljo so 
dosegli: Ines Matuc na 1000 in 500 m, Taja Smukavec na 1000 m, Jan Markelj na 1000 m, Špela 
Bajrič na 1000 m je bila tretja, K2 Jan Markelj in Miha Fartek sta osvojila 3. mesto. Matic Ajdič je 
osvojil 6. mesto (27.tekmovalcev), Gregor Medved je končal v polfinalu. Lenart Ribnikar je na 
500 m osvojil 7.mesto. 
 



 

 
OD 5. DO 8. JUNIJA SMO DOŽIVELI PREMIERNI SVETOVNI POKAL V KAJAK MARATONU 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je svetovni pokal v kajak-kanu maratonu uspel 
odlično. 
 Na tekmah so nastopali tudi naši mladinci, med njimi sta se najbolje odrezala Ines Matuc, ki je 
dosegla dve bronasti medalji pri mladinkah in Rok Šmit, ki je bil v kategoriji mladincev na kratki 
progi peti. Na krajši progi so nastopili še naslednji naši člani Jan Šmit, Špela Bajrič in Lenart 
Ribnikar. Uspešno je nastopala naša reprezentanca. Jošt Zakrajšek in Matic Klobučar sta bila 
prva v svoji kategoriji, Jani Jarc pa tretji, vsi na kratki 3600 m progi. Med člani pa so nas 
zastopali Darko Logar in Janez Marič na krajši progi in Matija Odar na obeh razdaljah.  
 
13. junija je bilo v Piestanyh EP v maratonu. Tam sta tekmovala Ines Matuc v kat. ml. in Matija 
Odar v kat U23. 
Ines je zasedla 11. mesto. 
Matija je zasedel je 17. mesto.  
 
UDELEŽILI SMO SE 24 UR LJUBLJANICE - VESLANJE ZA DOBER NAMEN 
27.6. ob 15h se je začela tekma 24 ur veslanja. Do konca tekme v soboto ob 15h se je na 
Ljubljanici zvrstilo 65 kajakašev, kanuistov in suparjev. Največ krogov, to je 26 oz. 5600 m, je 
preveslal naš član Niko Svoljšak. Na drugo mesto se je uvrstil Fedja Marušič, na tretje Stane 
Klemenc. V soboto zjutraj so prišli veslati še naši mlajši tekmovalci: Manca Mikelj, Taja 
Smukavec, Matic Ajdič, Lenart Ribnikar in trener Miha Kordež. Preveslali so od 5 do 7 krogov. 
Taja se je uvrstila na 2. mesto, Manca na 3. 
V dvojcu sta naša člana Marijana in Franci Rojnik osvojila 2. mesto. 
 
V nedeljo 29. 6. je bilo v Franciji EP juniorjev in ml. članov, v sprintu. Prvenstva se je udeležilo 
8 Slo kajakašev, vodil jih je trener mladinske reprezentance Jernej Župančič, spremljal ga je 
naš trener Darko Logar. Med tekmovalci sta bila 2 naša člana, Jan in Rok Šmit. Jan je v 
disciplini K2 z Janijem Jarcem SE, osvojil 6. mesto v A finalu na 500 m in 7. mesto na 1000 m. 
Rok je na 200 m končal na 12. mestu. 
 
26. 7. smo organizirali maraton za SLO pokal. Cicibani so tekmovali na 2500 m, ml. dečki in 
deklice na 5000 m, vsi ostali na 10.000 m. 
Uvrstitve bohinjcev so bile: 
Cicibanke: Tjaša Mikelj 1. mesto, Urška Mustar 3. mesto, Tamara Pintar Mihajlovič 5. mesto, 
Eva Arh 9. mesto, Nataša Magister 10. mesto med 18-imi tekmovalkami. 
Cicibani: Beni Komar je zasedel 8. mesto med 22-imi tekmovalci. 
Ml. dečki, deklice: Jaka Kordež 8. mesto, Martin Magister 13. mesto. Manca Mikelj je bila 4. 
St. dečki, deklice: Jan Markelj je osvojil 2. mesto, Miha Fartek 5. in Nejc Ropret 16. mesto. Taja 
Smukavec je zasedla 1. mesto. 
V K2 sta veslala Marijana in Franci Rojnik. 
Mladinci, mladinke: Rok Šmit 1. mesto, Jan Šmit 2. mesto, Lenart Ribnikar 3. mesto. Ines Matuc 
je bila 1., Špela Bajrič 2. 
Člani: Matija Odar je bil na 2. mestu, zmagal je Jošt Zakrajšek, ki sodi med prvih 10 kajakašev 
na svetu. Tretji je bil Tine Radinja, 5. Janez Justin - vsi razen Jošta so člani našega kluba. 
Kategorija 35-50 let: 2. mesto Janez Marič, 5. Mustar Frenk, 6. Oven Tomaž, 8. Tomo Smukavec, 
9. Verčič Klemen. 
Kategorija nad 50 let: 2. mesto Peter Kalan, 3. mesto Niko Svoljšak, 5. Rade Ojdanič. Pri 
ženskah je bila 2. Lučka Podlipnik in 5. Helena Rihar. 
 
Svetovnega prvenstva mladincev in U23 v Szegedu se je udeležilo 8 Slo kajakašev. 
Med njimi 2. naša, Rok in Jan Šmit. .  Rok Šmit je bil na 200 m 18. 
 



PRIZNANJA NAJBOLJŠIM ŠPORTNIKOM OBČINE BOHINJ ! 
 
25.8. je bilo v Ceconijevem parku predstavljenih 18 najboljših športnikov za uspehe v 
preteklem letu. 
Med njimi so bili štirje naši tekmovalci : Rok Šmit, Ines Matuc, Jan Šmit in Špela Bajrič. 
Vsi našteti uspehi nas zavezujejo k nadaljnemu resnemu delu. Bodoči razvoj in preboj 
tekmovalcev v svetovni konkurenci, pa ne bo mogoč brez večjega posluha bohinjskega okolja 
do sobivanja na Jezeru in pridobitve osnovne infra strukture. Vseh osem let se tekmovalci 
preoblačijo pod drevesom. 
 
 
DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAK SPRINTU ! 
 
27. in 28. septembra smo imeli na Bledu DP. Prvenstva se je udeležilo 12 klubov. Tekmovali so 
v vseh kategorijah razen cicibanov. Bohinjskih tekmovalcev je bilo 15, tekmovali so v 6. 
starostnih kategorijah v disciplinah K1 in K2, na 200, 500 in 1000 m. 
Naši so osvojili 14 naslovov državnih prvakov, 10 drugih mest in 5 tretjih mest. Skupno so 
dobili 29 medalj, kar je bilo lepo presenečenje (Žusterna je osvojila 27 medalj, Soške elektrarne 
26 medalj. Naš klub deluje s 4x manjšim proračunom, brez klubskih prostorov in brez 
zaposlenih trenerjev). 
 
DRŽAVNI PRVAKI SO: 
Špela Bajrič je prvakinja v K1 na 1000 in 500 m in v K2 s Tajo Smukavec na 1000, 500 in 200 m.  
Taja Smukavec je prvakinja v K1 in K2 na vseh treh razdaljah, K2 skupaj s Špelo. Rok Šmit je 
državni prvak v K1 na 1000, 500 m in 200 m. Jan Markelj na 500 in 200 m K1. 
Manca in Tjaša Mikelj sta državni prvakinji v K2 500 m. 
Medalje so osvojili še: Jan Šmit, Lenart Ribnikar, Matic Ajdič in Miha Fartek. 
Matija Odar je bil trikrat na 4. mestu. Urška Mustar je kot cicibanka tekmovala med mlajšimi 
deklicami in osvojila 4.mesto na 500 m. 
 
13. 9. smo tekmovali v Ankaranu, na regati kluba Adria, ki praznuje 25 let obstoja. 
Rezultati na regati: Jan Markelj K1 - 1. mesto, K2 z Maticem Ajdičem 1. mesto, Mičo Fartek 3. 
mesto, Taja Smukavec 1. mesto, Lenart Ribnikar 3. mesto, Manca Mikelj 6. mesto, Jaka Kordež 
7. mesto, Gregor Medved 9. mesto in Matic Ajdič v K1 4. mesto. Tekmovalo je 5. slovenskih 
klubov, klub iz Raba iz Hrvaške, 2. madžarska kluba in 3. italijanski klubi. V nekaterih 
kategorijah je bila konkurenca zelo močna.  
 
14.9. je bila na Ljubljanici tradicionalna tekma Zmajčkov pokal. ki spada med tekme na divji 
vodi. Namenjena je mlajšim kategorijam. Udeležili smo se je z  10.tekmovalci. Cicibani: Tjaša 
Mikelj, Urška Mustar, Eva Arh, Sara Šeničnjak, Beni Komar. Ml. deklice: Manca Mikelj. Ml. 
dečki:Jaka Kordež. St. deklice, dečki: Taja Smukavec, Jan Markelj, Matic Ajdič, Miha Fartek. Na 
koncu so bili podeljeni pokali za skupen SLO pokal na mirnih in divjih vodah. 
Urška Mustar in Miha Fartek sta osvojila pokala za tretja mesta, Taja Smukavec pa za prvo 
mesto. 
 
TEKME OLIMPIJSKIH UPOV - 12.- 14. 9. 2014 
 
Nastopilo je 549 tekmovalcev iz 28 držav. Od naših tekmovalcev so v Pieštany potovali Rok 
Šmit, Jan Šmit in Špela Bajrič. Tekmovalce sta spremljala Nevenka Leskovšek in Miha Kordež. 
 Na 500 metrski razdalji so nastopali vsi naši tekmovalci, Jan in Rok sta veslala  v dvojcu in 
dosegla peto mesto.  Rok je bil peti v A finalu tudi v K1. Špela in Jan sta v enojcu obstala v 
polfinalu. Na 200 m je Rok za par tisočink zgrešil finale.  
 
 
DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAK MARATONU – BOHINJ, 5. 10. 2014 
 
Bohinj je že osmič gostil mednarodno tekmo v kajak maratonu, ki je štela za Državno prvenstvo 
in Pokal Bohinja ob Festivalu pohodništva. 
 



Naš klub so zastopali: Špela Bajrič, ki je postala nova državna prvakinja v maratonu v 
mladinski kategoriji, Lenart Ribnikar je pri mladincih zasedel 3.mesto, Matija Odar je bil pri 
članih 4. 

V skupni razvrstitvi Slo pokala v sprintu za ml.kat. so bili: Tjaša Mikelj 1 mesto med 36 
tekmovalkami,  Jaka Kordež 6/26 prvo leto med ml. dečki., Beni Komar 10/36, Manca Mikelj 3/16 
prvo leto med ml.deklicami, Matic Ajdič 2, in Miha Fartek 3 / 34. Taja Smukavec 1/17 vsi v K1.V 
disciplini K2 je bila dvojica Ajdič - Fartek 1/17, Urška Mustar - Tjaša Mikelj 5/15. 

Značilnost letošnje sezone so bili problemi z ladjo Bohinj, ki je večkrat ogrožala tekmovalce na 
treningih. Proti koncu sezone je direktor turizma, uspel narediti red. 

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

• izgradnja klubske brunarice Pod Skalco, kot kaže bomo z deli lahko začeli letos 
• organizacija maratona za EP, tekma za Slo pokal in MT, DP maraton 
• 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 pomoč in dobro sodelovanje se zahvaljujemo naslednjim podjetjem in ustanovam: 
• občini Bohinj , Gorenju Velenje, Traig transportnemu podjetju ,Domku trgovina in 

gostinstvo – gostišče Pod Skalco, Pod Brezo, Vulkanizerstvu Alojz Kemperle iz 
Srednje vasi, 

• Turizmu Bohinj in TD Bohinj - Juretu Sodji,Kajakaški zvezi Slovenije, oz., Andreju 
Jelencu, Jakobu Marušiču in Živi Cankar se zahvaljujemo za dobro sodelovanje.  

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

• Velik 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 vloženo delo.  

 

 

Predsednik KKK Bohinj:  

    Stane Klemenc 

 

Ribčev Laz, 30.1.2015 
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