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 Trenerska ekipa: Nevenka Leskovšek, Miha Kordež, Tomo Smukavec, Darko Logar, Stane 
Klemenc 

 
 

10. let od ustanovitve  Kajak kanu kluba Bohinj – 6.oktober 2006 – 6. oktober 2017 

Bohinj ima z Jezerom izredne naravne pogoje za razvoj vodnih športov in tovrstne turistične 

ponudbe. Zato mi je bilo nerazumljivo, da nimamo kluba, ki bi mladini nudil možnosti ukvarjanja s 

športi na vodi in v povezavi s turizmom zagotavljal občanom športne prireditve, dodatne možnosti  

promocije in zaslužka.  

Klub smo ustanovili na mojo pobudo športno ozaveščeni sosedje Dušan Blažin, Rok Jensterle, Janez 

Malej, Maruša Malej,  Andrej Podlipnik,  Nevenka Leskovšek in Stane Klemenc v Ribčevem Lazu 6. 

oktobra 2006.  

Vseh 10 let delovanja sva z veliko požrtvovalnosti in odrekanja vztrajala samo midva z Nevenko,. 

Nevenki se ob tej priliki iskreno zahvaljujem za dolgoletno potrpežljivo podporo meni, za sodelovanje 

pri vzgojnem delu z mladino,  za odlično delo pri organizaciji tekem in številnim ostalim opravilom, ki 

so bila potrebna za dobro, redno delo in razvoj kluba. 

S tekmovalno dejavnostjo smo začeli v sezoni 2007, kar pa brez znanja in izkušenj ni bilo enostavno.  

K pridobitvi potrebnega znanja je pripomogla Kajakaška zveza Slovenije in trenerji izkušenih klubov. 

Tina Ivetac iz kluba Žusterna  je pri nas vodila prvi začetniški tečaj, za njo so nam občasno pomagali  

trenerji iz KKK Ljubljana, Matej Trampuž s sodelavci. Za temi nas je učil osnov zavesljaja Dejan Testen 

iz SE, zadnja leta največ sodelujemo z njegovim klubskim kolegom Jernejem Župančičem.  Največji 

korak smo naredili v letih, ko je krmilo MV kajakaštva prevzel Ingolf Beutel. Seveda smo se v teh letih 

udeležili vseh izobraževanj, ki jih je organizirala KZS s številnimi strokovnjaki in izkušenimi tekmovalci. 

Izpite za učitelje I. In II. stopnje ter sodnike je naredilo okoli 25 naših članov. Štirje smo končali 

izobraževanje za učitelja 3. stopnje. Pet nas ima mednarodno sodniško maraton licenco. V prvem letu 

so nam s podarjenimi kajaki pomagali klubi Žusterna, Adria in Ljubljana. 

 Takrat smo imeli okoli 60 članov, od teh 11 otrok. Število članov se v zadnjih letih giblje od 150 do 

200, tekmovalcev pa od 20. do 25. Trenutno šteje klub 194 članov. 

Leta 2007 smo izvedli  1. bohinjski kajakaški maraton. V naslednjih letih smo povečevali število 

kajakov do današnjih 60. S podporo župana smo postavili stojala za čolne in jih ogradili, ta 



improvizirana čolnarna nam v sezoni služi še danes, žal je že premajhna in nepokrita. Največja 

vsakoletna težava je  iskanje primernih prostorov za zimsko hrambo kajakov. Leta 2012 smo kupili 

rabljen kombi VW Transporter, ki nam dobro služi še danes. 

Na naših začetniških tečajih smo od prvega leta do danes naučili veslati  več kot 350 oseb različnih 

starosti iz vseh koncev Slovenije. Vsa leta imamo redno po tri tečaje na seezono. 

V nekaj letih smo s pomočjo izobraževalnih tečajev KZS in podpore trenerjev iz klubov SE in 

reprezentance napredovali in začeli dosegati odlične rezultate na domačih tekmovanjih. Nekajkrat 

smo bili najboljši klub v SLO pokalu, dobili smo že celo vrsto naslovov državnih prvakov, pred lansko 

leto smo dosegli največje število naslovov v državi, to je 22. 

 Lani smo v mlajših kategorijah osvojili  11 naslovov državnih prvakov. V disciplinah K1 sta državna 

prvaka Tjaša Mikelj na 500 in 1000m in Jan Markelj na 200m. V disciplinah K2  je zmagalo 8 naših 

čolnov. Na vseh treh razdaljah sta pri članicah zmagali Ines Matuc in Taja Smukavec, Taja je z Manco 

Mikelj zmagala še pri mladinkah. Manca in Tjaša Mikelj sta državni prvakinji pri st. deklicah na 500 in 

1000m.  Sara Šeničnjak in Urška Mustar sta prvakinji na 500 in 1000m pri ml. deklicah.  Pri ml. članih 

zaradi menjave starostnih kategorij nismo dobili nobenega naslova naslovov državnih prvakov, 

osvojili smo nekaj drugih mest. 

Že več  let smo stalno zastopani v mladinski in U23 reprezentanci. Zadnji dve leti smo tudi na 

priznanih tekmah v tujini prejeli 10. medalj v ženski in moški konkurenci mladinske kategorije. Brata 

Šmit sta vrsto let naša najboljša tekmovalca in sta dvakrat nastopila na mladinskem SP in  osvojila 6. 

in 9. mesto. Na EP imata 7. in 8. mesto. 

 V prvem desetletnem obdobju smo organizirali  več kot 30 MV tekmovanj. Tradicionalni Bohinjski 

mednarodni maraton smo organizirali že 10x,  zadnja leta redno naredimo maraton DP, različne 

tekme Slo pokala in redno organiziramo rekreacijske tekme. Organizacijski višek sta bila Svetovni 

pokal 2014 in EP v kajak maratonu 2015, ki sta bila vzorno izpeljana in sta Bohinj trdno postavilo na 

zemljevid kajakaških - veslaških destinacij.To sta bili prvi tekmi takega nivoja na mirni vodi v Sloveniji. 

Redno sodelujemo pri organizaciji Triatlona jeklenih. 

V teh letih  smo s pomočjo KZS  in blejskega veslaškega kluba  veliko naredili pri izpolnitvi osnovnih 

pogojev za treninge najboljših  naših in tujih  reprezentanc (ponton, proga,  katamaran). Bohinj je 

idealna destinacija za treninge najboljših športnikov v številnih disciplinah v vseh letnih obdobjih. 

Nakupili smo  opremo, potrebno za treninge v fitnesu in telovadnici. Deset let smo se v vseh 

vremenskih pogojih preoblačili in utrjevali pod bukvijo ob naši čolnarni.  

Lani smo beležili 80. obletnico od prve MV tekme na Bohinjskem Jezeru, to je bilo DP Jugoslavije, ki je 

odločalo o udeležencih Olimpijskih iger.  Oktobra in novembra smo z delavnimi akcijami praznovali  

10. obletnico ustanovitve kluba. Letošnje leto je 10. leto delovanja kluba. 

Prvo desetletje kluba smo obeležili na najboljši način,  realizirali smo dve veliki  želji, dva velika 

projekta, ki smo ju iz leta v leto prestavljali v letnih planih dela. Zgradili smo klubsko brunarico in 

redno zaposlili trenerja. To sta tudi dva  pomembna koraka k nastajanju kajakaškega centra Bohinj. 

Brunarico  nam je uspelo zgraditi z lastnimi sredstvi  in z neprecenljivo organizacijsko, finančno in 

delavno pomočjo naših članov predsedstva in kluba,  KZS,  ter nekaj stalnih donatorjev – Gorenje, 

protehno, Traig, Adriatic Slovenica in Elektro Gorenjska.  Okoli 60 članov kluba je naredilo skoraj 1300 

ur prostovoljnega dela. Pridobili smo funkcionalne, vsestransko uporabne klubske prostore,  ki so 

pogoj za nadaljnje dobro delo z mladino in za razvoj klubskega  rekreativnega ter družabnega 



življenja.  V spodnjem delu stavbe imamo opremljen fitnes, wc,  in garderobne omare.  Zgoraj je 

večnamenski prostor,  ki nam služi za predavalnico, sestanke in treninge. Klubska imovina je z 

dosedanje  hrambe pri nas doma, sedaj vsa preseljena in shranjena  v klubu.  Vse našteto   

tekmovalcem in trenerjem logistično močno olajša strokovno delo.  Enostavnejša bo tudi organizacija 

tekem, ker je vsa potrebna oprema takoj dosegljiva.  

Druga  enako pomembna novost minulega leta je zaposlitve trenerja, kar je rešitev in garancija za 

nadaljevanje in izboljšanje uspešnega desetletnega dela.  Dolgoročno nadaljevanje aktivnosti v tako 

širokem obsegu, samo s prostovoljci ni  bilo več izvedljivo. 

Veliko breme pri razvoju nam predstavlja vsako leto spremenljiva, nedomišljena občinska zakonodaja 

ter posledično stalni napori za veljavnost že dogovorjenih pogojev. Tu mislim na pogoje na jezeru. Čas 

bo pokazal resnost besed odločujočih občinskih organov o podpori klubom za zdrav razvoj bohinjske 

mladine, športnega turizma in zagotovitve potrebne infrastrukture za te namene. Sedaj je najbolj 

pereč problem, primeren prostor za celoletno hrambo čolnov. 

 

Za leto 2016 smo na zadnji skupščini sprejeli obsežen plan. 

- Realizirali smo vse, razen že omenjene celoletne hrambe čolnov. 
- Število članstva s plačano članarino je 121 članov.   

 V letu 2016 smo organizirali naslednje pomembnejše akcije in prireditve:  

 Tadeja Matuc in Klara Medved sta marca uspešno izvedli koncert dalmatinskih  klap .                  

 Tri polno zasedene tečaje za začetnike  smo vodili: Nevenka Leskovšek, Darko Logar, Miha 
Kordež,  Andraž Nahtigal in Stane Klemenc.   

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

 Za treninge smo skrbeli : Nevenka Leskovšek, Miha Kordež, Darko Logar,   Stane Klemenc in 
od aprila naprej Andraž Nahtigal. 

 Z lastnikom zemljišča Pod Skalco, Nadškofijo Ljubljana smo uredili še zadnje potrebne zadeve 
in pridobili gradbeno dovoljenje za graditev klubskih prostorov Pod Skalco. Konec maja smo 
začeli z gradbenimi deli. 

 Pod Skalco smo imeli aprila dve veliki čistilni akciji, za urejanje okolice med in po gradnji smo 
Imeli do konca nov. 4. velike delavne akcije 

 Pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine (0,5%) se je nadaljevalo, dohodek je manjši. 

 Konec julija je Andraž Nahtigal organiziral tabor  KZS  v prostorih Gozdne šole 

 Ob koncu tabora smo 30. julija organizirali tekmo za Slo pokal ml kategorij in rekreativce, 
3.avgusta  smo imeli tradicionalni, že 10. Bohinjski maraton, ki je je veljal za državno 

prvenstvo 

 Miha Kalita je naredil nove spletne strani  www.kajakbohinj.com, ki jih bosta z njegovo 
strokovno pomočjo urejal  Miha Kordež in Andraž Nahtigal. 

 Kronološko poročilo o pomembnih dogodkih in tekmovalnih dosežkih v letu 
2016 : 

Zimski pokal: 

 12. 3. smo bili na zadnji tekmi zimskega pokala za mlajše kategorije v Solkanu. Udeležilo se jo je 5 

naših. Pri deklicah je tokrat od naših, tekmovala samo Sara Šeničnjak in zasedla odlično 3. mesto. Pri 

dečkih je bil najboljši naš Anže Pikon na 5. mestu. Tekmovali so še Jaka Kordež, Andraž Korošec in 

Tilen Varl. Jaka in Tilen sta obstala v kvalifikacijah, Andraž je v finalu zasedel 15. mesto. 

http://www.kajakbohinj.com/


V skupnem seštevku zimskega pokala je Tjaša Mikelj osvojila prvo mesto, čeprav na tej zadnji tekmi ni 

tekmovala. Manca Mikelj je skupno osvojila 3. mesto, če bi se udeležila te tekme bi obdržala drugo 

mesto katerega si je zagotovila na prejšnjih treh tekmah. 

Zaposlitev trenerja 

Po treh letih vztrajanja nam je uspelo, da smo s pomočjo panožne zveze in ministrstva za šport 

zaposlili trenerja za naslednje štiri letno olimpijsko obdobje. To je velika pridobitev in garancija za 

nadaljnje delovanje kluba na visokem nivoju. Kot trener je s 15. 4. začel delati Andraž Nahtigal, prof. 

športne vzgoje. Že v preteklih letih je sodeloval pri vzgoji mladih in tudi končal tečaj za učitelja kajaka 

1. stopnje. Dolgoletno delo z mladino je do sedaj temeljilo na delu upokojencev, kar dolgoročno ne bi 

bilo vzdržno ... 

Plovbni režim na Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki 

Sprejet je bil nov odlok o plovbnem režimu na Jezeru. V poglavju, ki ureja delovanje na Jezeru sta 

bistveni razliki samo v členih, ki sta dovoljevala progo za treninge in večjo moč električnih motorjev. 

Vsebina ostalih členov se bistveno ne razlikuje od odloka sprejetega leta 2013. S končnim rezultatom 

smo lahko zadovoljni, ker so bili predlogi (opozicije v občinskem svetu) še veliko slabši za razvoj 

turistične ponudbe veslaških in kajakaških priprav (grozili so s prepovedjo proge za treninge v juliju in 

avgustu). Sprejeti odlok dopušča progo za treninge, oziroma jo na pismeno prošnjo lahko odobri 

skrbnik Jezera. 

Mednarodna tekma v Mantovi 

11.-12. aprila smo bili na Mednarodni tekmi v Mantovi. Tekmovalo je 8 naših mladincev, od teh        

polovica mlajših. Naši tekmovalci so nastopili v kategoriji mladincev do 18 let. Jan Markelj, Matic Ajdič 

in Miha Fartek so nastopili na 1000 in 200 metrov. Taja Smukavec je nastopila na 500 in 200 metrov 

in se na obeh razdaljah prebila do polfinala. Taja in Jan sta nastopila še v dvojcu in sicer Jan Markelj z 

Luko Drolom, na razdaljah 1000 in 200 metrov sta veslala v polfinalu. Taja je nastopila v dvojcu z Mio 

Medved na 500 metrov, uspelo se jima je prebiti v finale, kjer sta zasedli odlično peto mesto.  

16. april: Čistilna akcija in začetek projekta veslanja po balkanskih rekah 

Udeležili smo se začetne prireditve projekta Balkan River Tours, promocijskega veslanja po 

bohinjskem Jezeru in Savi Bohinjki. 

Bled, 30. 4.-1. 5. 2016 - Državno prvenstvo za člane in izbirna tekma 

Tekme državnega prvenstva so hkrati štele tudi kot izbirne tekme za sestavo reprezentanc. V soboto 

so moški veslali na 1000 m, ženske pa na 500 m. V finale moške tekme sta se uvrstila mladinca Jan 

Markelj in Miha Fartek. Jan je bil dvakrat šesti, Miha pa enkrat sedmi in enkrat osmi. Pri ženskah je 

Ines Matuc zasedla tretje mesto, Taja Smukavec pa je bila šesta. V nedeljo so bile na sporedu tekme 

moških na 500 in 200 metrov ter tekme žensk na 200 in 1000 metrov. 

 V finalu moških na 200 in 500 metrov smo imeli tri predstavnike, Rok Šmit je osvojil srebrno kolajno 

na 200 in bronasto kolajno na 500 metrov, Jan Šmit je bil na 200 metrov peti, na 500 metrov pa osmi. 

Mladinec Jan Markelj  je na 500 metrov osvojil šesto, na 200 metrov pa sedmo mesto. Pri ženskah je 

Ines Matuc osvojila srebrno kolajno na 1000 metrov, mladinka Taja Smukavec je bila na 1000 metrov 

četrta in na 200 metrov peta. 

 

 



Memorial Matija Ljubeka - Zagreb 21. maj 2016 

Manca in Tjaša Mikelj sta na močni mednarodni tekmi v Zagrebu, kot najmlajši v kategoriji osvojili 

bronasto medaljo v K2 1000m. Tudi v K1 1000m sta bili obe v finalu, 5. in 7. mesto. Tjaša celo z mini 

kajakom. 

Fantje so obstali v kvalifikacijah (Jaka Kordež, Andraž Korošec, Anže Pikon) - tekma jim je bila 

predvsem nabiranje izkušenj, med izkušenejšimi in starejšimi vrstniki. 

Tekmovalce smo spremljali Nevenka, Andraž in Stane. Ker so bili naši starejši tekmovalci s klubskim 

kombijem v Nemčiji, nam je OŠ Bohinj posodila šolski kombi, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

V nedeljo 22. 5. je bilo na Jezeru protestno veslanje Slovenskih kajakašev.  

Zaradi solidarnosti, pripadnosti športu in podpori razvoja turizma jih podpiramo in smo sodelovali. 

Statut kluba nas zavezuje, da razvijamo rekreativni in tekmovalni šport, ter sodelujemo z ostalimi 

sorodnimi klubi in turističnimi ustanovami v občini. 

Naša stališča so: 

    Plačuje naj samo tisti, ki bo koristil občinsko turistično infrastrukturo. Zaenkrat so narejeni samo 

privezi za velike čolne, katere bomo najemniki seveda plačali. 

    Vstopno izstopnega mesta še ni ( razen našega pontona, katerega  smo jeseni prodali občini). 

    Rekreativci v glavnem ne rabijo vstopnega mesta in poleti tudi ne pontona, zakaj naj bi plačevali? 

Voda je javno dobro! 

    Želimo pošteno, enakopravno obravnavo vseh bohinjskih klubov - Kajak kanu klub Bohinj naj bi 

edini plačeval teren za svoje treninge in rekreacijo.  Za pripravo in vzdrževanje tekaških prog občina 

nameni velika sredstva,  prispeva tudi za skakalni center. 

Deset let se učitelji, trenerji trudimo z vzgojo bohinjske mladine, zdaj naj bi za svoje delo z mladino še 

plačevali. Otroci, člani kluba do 18 leta so oproščeni plačevanja. Starejši tekmovalci, ki že deveto leto 

svoje življenje podrejajo športu, se odrekajo brezskrbnega mladostniškega uživanja in trdo trenirajo 

vsak dan, ter s svojimi uspehi nosijo ime Bohinja po svetu naj bi plačevali vodo - javno dobro ... 

Večino dela v klubu smo do sedaj opravljali brezplačno. 

Prosim vse, da svoja vprašanja okoli odloka naslavljate na občino Bohinj in Turizem Bohinj, ne na 

Kajak klub Bohinj 

Brandenburg, 20.-22. maj 

 ŽENSKA MEDALJA NA MEDNARODNI TEKMI V Brandenburgu 

Taja Smukavec je v dvojcu z Mio Medved, na 500 metrov osvojila  bronasto medaljo, na 200 metrov 

pa sta bili četrti. Rok Šmit je priveslal bronasto medaljo v enojcu na 200 metrov,  tretja sta bila tudi z 

bratom Janom v dvojcu na 200 metrov. Jan Markelj je v finalu na 200 metrov zasedel šesto mesto, 

šesti je bil tudi na 5000 metrski preizkušnji. V dvojcu je tekmoval z Luko Drolom, dosegla sta šesto 

mesto na 1000 metrov in četrto mesto na 200 metrov. Ines Matuc je bila na 500 m peta Miha Fartek 

in Matic Ajdič sta bila na 200 m sedma in osma na 1000 m.  

 

 



Maj – gradbeno dovoljenej za brunarico:  

Končno smo dobili gradbeno dovoljenje za gradnjo klubske brunarice. Stroški za načrte, pogodbe, 

notarje in komunalni prispevek (občina nam ni odobrila prošnje za oprostitev plačila, na prošnjo in 

pritožbo nismo dobili odgovora) znašajo okoli 6000 €.  

Nadaljnje aktivnosti: planiranje terena, zakoličba objekta, betonska plošča in priključki, skelet, streha 

in dokončanje zunanje podobe objekta, izgotovitev notranjosti. 

 

Tekme mlajših kategorij - SLO pokal v Brestanici  

Osvojili smo 6 medalj.  

 Ajdič – Fartek 1.mesto K2 

 Mustar Urška in Sara Šeničnjak 1.mesto ml. deklice. Med starejšimi Manca in Tjaša Mikelj K2 drugo 

mesto. Tjaša Mikelj  ml. deklica prvo mesto K1, na tretjem mestu je bila Urška Mustar, na 5. mest je 

bila  Sara Šeničnjak, Eva Arh na 9. mestu. Med starejšimi deklicami je bila Manca Mikelj druga. Fantje 

so v enojcih zasedli mesta 7. Jaka Kordež,  8. Anže Pikon in 9. Andraž Korošec. Dvojec Kordež - Pikon 

pa je z malo smole namesto na tretjem mestu, končal v vodi. 

2. tekma za SLO pokal  v Ankaranu 

ml. deklice Tjaša Mikelj 1. , Sara Šeničnjak  2., Urška Mustar 4. Eva  Arh 8.  

Andraž Korošec  je bil 9.,  Anže Pikon 10. V disciplini K2 stan bila 3. 

Dvojca Sara - Urška  in Tjaša – Manca sta osvojila 1. mesti. 

 

Mednarodna tekma Auronzo 1.- 3. 7.2016 

 600 tekmovalcev iz devetih držav in 67 klubov. 

Ines je veslala v K1 na vseh treh razdaljah, na 1000 metrov je bila 9., na 500m 7., na 200 metrov je 

zaradi napake na štartu obstala v kvalifikacijah. 

Mičo Frtek je imel prvi dan  sedem štartov, K1,  K2 s Titom Faletičem z Mosta na Soči, in K4  z Lukom 

Drolom in Titom Faletičem z Mosta ter Filipom Toplikarjem z Žusterne. 

V K1 je Mičo v kvalifikacijah odlično tekmoval z do tri leta starejšimi tekmeci. Na 200 metrov je za las  

obstal v polfinalu, Na 500 metrov pa priveslal do 6. mesta v B finalu. 

V K2 1000metrov sta se s Titom uvrstila v polfinale in tam zaključila kot 7. 

Četverec K4 je bil odličen na 500, prišli so do finala, na 200 metrov pa do polfinala. 

 Taja je veslal v  K1 in K2 z Mijo Medved. V dvojcu sta na vseh treh razdaljah prišli v finale. Na 1000 

metrov sta dobili zlato medaljo, na najkraši razdalji pa bili odlični tretji. 

Taja je bila hitra tudi v K1. Na 200 in 500 metrov je veslala v B finalu, s prvim in tretjim mestom je 

dokazala, da je zelo blizu najboljšim. 

Taja in Mičo sta veslala v mladinski kategoriji, z dva oziroma tri leta strejšimi tekmovalci, zato so 

uvrstitve odlične. 



 

Počitniške dejavnosti za najmlajše 

Kajak kanu klub Bohinj je organiziral v okviru počitniških dejavnosti športno vzgojo za najmlajše. V 

skupini najmlajših od 3 do 6 let je bilo 10 otrok, v skupinah od 6 do 12 let je bilo  35 otrok. 

4. tekma SLO pokala - Most na Soči 15.8. 

 Tekmovali so nakronometer, kjer tekmovalci štartajo posamično. 

Za večino otrok je bila to nova izkušnja. Proga je bila krožna, dolga 1800 metrov. Pri mljaših deklicah 

je bila Tjaša  Mikelj 1., Sara  šeničnjak 2., Eva Arh 5. 

Tilen Varl je bil  na svoji drugi tekmi 15. med skoraj 30. tekmovalci. 

Starejša deklica Manca Mikelj je bila 3., pri dečkih Anže  Pikon 7. Jaka  Kordež 8. in Andraž Korošec 

12. 

Med mladinci  je bil Mičo fartek 6, Matic Ajdič 8. Matic je nato nastopil še na SUP tekmi. Taja 

Smukavec je bila 2., Katja Arh 9. 

10. mednarodni kajakaški maraton - 4. september 2016 

Na tekmi za DP na 20km se  je od naših tekmovalcev najbolje uvrstila Taja Smukavec, osvojila je 

srebrno medaljo.   Na 20km je Tine Radinja osvojil 4. mesto. 

V rekreativnem maratonu na 10km je sodelovalo 26 naših članov. V svojih kategorijah so pri moških 

zmagali:  Jan Markelj, Jan Šmit, Martin Mlakar, Janez Marič. V ženskih kat. so zmagale: Mikelj Manca, 

Podlipnik Lucija, Podgornik Katja, Rihar Helena in Nevenka Leskovšek. V disciplini K2 sta bila prva 

Marija in Franci Rojnik.  Od mlajših tekmovalcev so se na tej tekmi dobro uvrstili še Miha Fartek in 

Tjaša Mikelj na drugo mesto, Sara Šeničnjak je bila tretja. Mikelj Robi je bil  drugi, Frenk Mustar  tretji, 

Jure Kalan 4.  V najstarejši kat. so se naši člani Mihajlovič, Kemperl,Osovnikar in Rozman uvrstili od 2. 

do 5. mesta. Tekma je potrdila, da ima naš klub veliko odličnih rekreativnih kajakašev. Del  tekme si je 

ogledal župan Franc Kramar, ki pa se zaradi drugih obveznosti ni udeležil podelitve priznanj 

tekmovalcem. 

Po maratonu smo prvič priredili rekreativni Festival veslanja, katerega se je udeležilo okoli 60 

različnih plovil - posvečen je bil 80 letnici prve tekme za DP na bohinjskem jezeru. Upam, da bo postal 

samostojna, izvensezonska, vsakoletna prireditev in, da bodo bohinjski turistični delavci spoznali 

možnosti, ki jih nudi ta prireditev, ter jo bodo uvrstili v svoj program. Idejo sem posredoval na 

Turizem Bohinj, odgovora nisem prejel. 

24. in 25. septemba smo se udeležili mednarodne tekme v Rapperswilu na Zürich-škem jezeru v 

Švici. 

V kat. ml. deklic je Tjaša Mikelj osvojila zlato medaljo na 200 in 500m. Sara Šeničnjak je bila na 500m 

tretja.  V disciplini K2 sta Eva Arh in Sara Šeničnjak na 200m zmagali, na 500 stabili tretji. Pri st. 

Deklicah sta sestri Mikelj osvojili srebrno medaljo na obeh progah. Katja Arh je pri mladinkah osvojila 

6. in 7. mesto v njeni prvi sezoni veslanja. Fanta Jaka Kordež in Andraž Korošec sta obstala v polfinalu. 

Na to tekmo smo peljali s seboj še 2 člana prijateljskega kluba SE - Alen Mugerli in Neja Vodopivec. 

Oba sta bila uspešna in sta osvojila 2. in 3. mesto na obeh razdaljah. 

 



 

22. oktober Ljubljanski maraton 

Maratona sta se udeležili samo Eva in Katja Arh, z njima je veslal trener Andraž Nahtigal.  Dekleti sta 

se uvrstili na 3. in 4. mesto. V kat. starejših rekreativcev nas je veslalo 5.  JureKalan je zmagal, 2. je bil 

Đorđe Mihajlovič, 3. Niko Svoljšak, 5. Stane Klemenc, 9.Andrej Pivk. 

 

29.11.Brunarica je končana! 

 

Dobili smo nov klubski prostor, ki je osnova za razvoj družabnega življenja in rekreacije članov. 

Ob tej priliki se zahvaljujem številnim članom, ki smo bili na akcijah ob gradnji objekta. Posebna 

zahvala gre članom, ki so poleg dela prispevali še finančna sredstva in s tem odločilno pripomogli 

dokončati projekt. 

Od 194 članov se je na akcije odzvalo tretjina članov, skupaj smo opravili več kot 1300 delavnih ur. 

Te številke kažejo, da se zavedamo članskih dolžnosti in pripadnosti športu, klubu. S skupnimi močmi 

lahko dosežemo kakršen koli cilj. 

Na najlepši način smo obeležili prvi del desete obletnice delovanja kluba.  

KRONOLOŠKI POTEK GRADNJE: 

25. maj mulčanje terena 

7.6. izkop 

10.6. delovna akcija, urejanje okolice, lesena obloga pontona 

13.6. temeljna plošča je narejena, izkop in napeljava komunalnih priključkov 

 18.6.Delovna akcija  za urejanja terena in popravilo sprehajalne poti  

21.7. začetek postavljanja skeleta, streha je bila pokrita  v rvem tednu avgusta 

5.9. – 9.9. vse zunanje stene so postavljene 

10.9. delovna akcija, čiščenje, nasipanje prsti, planiranje okolice, sejanje trave, začetek polaganja 

izolacije, in zaščitnih folij 

13.9. izkop in postavitev ponikovalnice 

16.9. ročni izkop in  postavitev el omarice 

19.9. izdelava inštalacij za kopalnico, wc 

21. 9. žlebovi 

26.9. estrih 

29.9. akcija – nasipanje peska,  prsti, dokončna ureditev okolice, položitev okroglic ob poti, valjanje 

1.10. – 13.11. zaključek izoliranja, montaža elektro inštalacij, montaža notranjih oblog, ploščic, 

kopalnice 



13.11. polaganje talne obloge spodaj 

15.11. pripeljali pohištvo  

16. 11. pritrditev hišne številke 

22.11. polaganje talne obloge zgoraj 

23.11. čistilna akcija notranjosti brunarice 

28.11. montaža stopnic in lakiranje 

30.11. OTVORITEV – na ogled brunarice smo povabili vse donatorje, sponzorje, župana, udeležence 

delovnih akcij in ostale člane kluba 

Do konca decembra smo naredili še stopniščno ograjo, položili ploščice nad kuhinjskim pultom, 

dokončali pult in še nekaj manjših del. 

 

Vse o klubu,  tekmah in rezultatih si lahko ogledate na prenovljenih klubskih straneh,  

www.kajakbohinj.com 

 

 

 

Zahvale: 

Zaradi financiranja gradnje klubskih prostorov smo morali zagotoviti bistveno več finančnih sredstev, 

kot v prejšnjem  obdobju. S pomočjo članov kluba nam je uspelo  zagotoviti potrebna sredstva in 

obdržati solidno likvidnost klubskega računa. Precej članov je prispevalo finančna sredstva, drugi so 

nam pomagali s storitvami in nakupi potrebnih materialov tretji s popusti na kupljeno blago ali 

storitve.  

Poleg rednega sofinanciranja Občine Bohinj in KZS, so nam pomagala podjetja in 
posamezniki, 

  Za pomoč in dobro sodelovanje se zahvaljujemo naslednjim podjetjem, 
posameznikom in ustanovam, nekateri so naši stalni donatorji drugi so prepoznali 
resnost in pomembnost našega projekta in  podprli gradnjo kajakaške brunarice: 

 

OMEGA AIR,  LJUBLJANA, KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE, GORENJE VELENJE, TRAIG 

TRANSPORTNO PODJETJE IVANČNA GORICA, ADRIATIC SLOVENICA, DOMKO d.o.o., POD 

BREZO, GOSTIŠČE POD SKALCO, PRO TEHNO BOHINJSKA BISTRICA, ROBI MIKELJ s.p., 

PRAVNA PISARNA DRNOVŠEK, COMETT DOMOVI d.o.o. – MATJAŽ ČAMPA, GORENJSKA 

BANKA, SENČILA OVEN, DARKO LOGAR, STANE KLEMENC, ŠPORTNO DRUŠTVO 

OSOVNIKAR, DOORS BLED, ELEKTRO GORENJSKA, GOSTIŠČE ERLAH UKANC, MARKO 

STANOVNIK SREDNJA VAS, INTUS INVEST- PETER KRIVEC, VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE, 

JANEZ RAVNIK,  ELEKTRIK HOLZBAUER, MARJANA IN FRANCI ROJNIK  LJUBLJANA,  KNAUF 

ISOLATION, LUKA FABIJANI, PAC SPORT, TOMAŽ FETIH, MATEJ KOSEM, MARTIN MAGISTER, ALPIN 

SPORT, MIHA REPOVŽ,  LIP BLED, UROŠ URH, JURE REBOLJ, FRENK PODLIPNIK, STANE MIKELJ, 

SREČO VIDA, KLEMEN ARH, JOŽE MARKELJ, DRAGO CVETEK, VULKANIZERSTVO KEMPERLE 

SREDNJA VAS 

http://www.kajakbohinj.com/


 Kajakaški zvezi Slovenije, oz., Andreju Jelencu, Jakobu Marušiču, Živi Cankar in 
trenerju kluba Soške elektrarne z Mosta na Soči, Jerneju Župančiču se 
zahvaljujemo za dobro sodelovanje.  

 Za strokovno vodenje tekmovalcev in sodelovanje pri vseh klubskih dogajanjih se 
zahvaljujem trenerjem Nevenki Leskovšek, Mihu Kordežu, Andražu Nahtigalu,Darku 
Logarju in Stanetu Klemencu 

 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 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 
popestrili dogajanje na jezeru 

Za uspešno sodelovanje v preteklih desetih letih se zahvaljujem vsem dosedanjim 
sodelovcem vseh  predsedstev, s skupnimi močmi, požrtvovalnim delom in vizijo nam 
je uspelo ustvariti klub, ki nam je v ponos in zadovoljstvo. Tu bi rad izpostavil 
učinkovito sodelovanje prvih dveh gospodarjev kluba, Janeza Maleja in Marka Lužnika, 
ki sta ustvarjalno delovala po 4 leta. Za razumevanje in vsestransko podporo pri mojem 
delu se posebej zahvaljujem Nevenki. 

Izredno pomembno se mi zdi dejstvo, da smo z ustvarjenim sistemom delovanja, 
kvalitetno kadrovsko zasedbo in materialnimi pogoji ustvarili pogoje za dolgoročno 
delo in preživetje kluba.  Ob zaljučku mojega desetletnega predsednikovanja v klubu se 
za občasne nesporazume in trenja, ki so nastala zaradi mojega vztrajnega (tišastega) 
karakterja opravičujem vsem prizadetim. Novemu vodstvu kluba želim uspešno delo. 

  

 

 

 

 

 

Predsednik KKK Bohinj: 

Stane Klemenc 

 

Ribčev Laz, 28.1. 2017 

 

 

 

 


