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Stane Klemenc, predsednik KKK Bohinj od 2006–2017
Ribčev Laz, 12. januar, 2018 (foto: Alenka Teran Košir)

Uvod

Po desetih letih vodenja kluba sem se odločil, da iz arhivskega gradiva 
sestavim bilten, v katerem je zabeleženo neposredno dogajanje.

Predstavljeno je z originalnimi letnimi poročili in fotografijami. 
Dodanih je še nekaj drugih arhivskih člankov in prispevkov naših 
članov, članov predsedstva, trenerjev in tekmovalcev, napisanih tik 
pred izdajo biltena.

Deseto, jubilejno leto se je izteklo 27. septembra 2017.  
Od takrat je počasi nastajala podoba biltena. 
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USPEŠNIH 10. LET KAJAK KANU KLUBA BOHINJ 

Stane Klemenc

KAJAKAŠKA BRUNARICA je rezultat uspešnega dela v prvem desetletju obstoja kluba. (foto: Stane Klemenc)

27. september 2006 ustanovitev kluba – 27. september 2017  
konec jubilejnega desetega leta

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 rekreacijo, 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  
27. septembra 2006. 

S tekmovalno dejavnostjo smo začeli v 
sezoni 2007, kar pa brez znanja in izkušenj 
ni bilo enostavno. Izpite za učitelje I. in 
II. stopnje ter sodnike je v naslednjih letih 
naredilo okoli 25 naših članov. Štirje smo 
končali izobraževanje za učitelja III. stopnje. 
Pet nas ima mednarodno sodniško maraton 
licenco. Trenutno šteje klub 196 članov. 
Še aktivni trenerji smo: Miha Kordež, Andraž 
Nahtigal, Nevenka Leskovšek, Darko Logar 
in Stane Klemenc.

Leta 2007 smo izvedli 1. bohinjski kajakaški 
maraton. S podporo župana Franca Kramarja 
smo isto leto postavili stojala za čolne in jih 
ogradili, ta improvizirana čolnarna nam v 
sezoni služi še danes, a je žal 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. 

V državi smo tekmovalno med vodilnimi 
klubi. Glede na organizacijske in športne 
dosežke v kratkem obdobju delovanja smo 
najuspešnejši kajakaški klub v Sloveniji. 
Nekaj sezon smo bili prvi klub v Slovenskem 
pokalu mlajših kategorij. 

Že več let smo stalno zastopani v mladinski 
in U 23 reprezentanci. Zadnji dve leti smo 
tudi na priznanih tekmah v tujini prejeli 
10 medalj v ženski in moški konkurenci 
mladinske kategorije. Najuspešnejši 
tekmovalci na mednarodnih tekmah so bili: 
Špela Bajrič, Ines Matuc, Rok in Jan Šmit, 
Miha Fartek in Jan Markelj. Brata Šmit sta 
bila vrsto let naša najboljša tekmovalca 
in sta dvakrat nastopila na mladinskem 
Svetovnem prvenstvu in osvojila 6. in 
9. mesto. Na Evropskem prvenstvu sta 
zasedla 7. in 8. mesto. 

V prvem desetletnem obdobju smo 
organizirali več kot 30 kajakaških 
tekmovanj. Tradicionalni Bohinjski 
mednarodni maraton smo organizirali 
že 11 krat, zadnja leta redno organiziramo 
maraton DP, različne tekme Slo pokala in 
rekreacijske tekme. Organizacijski višek 
sta bili tekmi za Svetovni pokal 2014 in 
Evropsko prvenstvo v kajak maratonu 2015, 
ki sta bili vzorno izpeljani in sta Bohinj 
trdno postavili na zemljevid kajakaških – 
veslaških destinacij. To sta bili prvi tekmi 
takega nivoja na mirni vodi v Sloveniji.

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. Zemljišče za klubske prostore 
Pod Skalaco imamo v najemu od Nadškofije 
Ljubljana, ki se ji za dobro sodelovanje 
zahvaljujemo. 

Brunarico nam je uspelo zgraditi z lastnimi 
sredstvi in z neprecenljivo organizacijsko, 
finančno in delovno pomočjo članov kluba, 
Kajakaške zveze, ter nekaj donatorjev – 
Omega Air, Gorenje, Pro Tehno, Traig, Adriatic 
Slovenica in Elektro Gorenjska. 

Občina Bohinj pri projektu žal ni sodelovala 
in nam ni odobrila prošenj za finančno 
pomoč in za oprostitev plačila komunalnega 
prispevka.

Druga enako pomembna novost minulega 
leta je redna zaposlitve trenerja preko 
panožne zveze, ministrstva za šport 
in kluba, 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.

Na zadnji skupščini kluba 29. 1. 2017 sem 
po desetih letih uspešnega dela na mestu 
predsednika kluba in trenerja, 
z zadovoljstvom, da sem v celoti izpolnil 
zadane cilje, svoje delo predal novemu 
vodstvu.

Klub sedaj vodita predsednik Leopold
Šmit in podpredsednik Miha Kordež. Člani
predsedstva v letu 2017 smo bili: Tadeja
Matuc, Darko Logar, Boštjan Repinc, Iztok
Ajdič – blagajnik, Niko Kordež – gospodar 
Matjaž Varl in Stane Klemenc.
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Glede na idealne naravne danosti v Bohinju za gojenje veslaških športov in 
dosedanjo neorganiziranost na tem področju smo se odločili, da ustanovimo 
veslaški klub. 

V Ribčevem Lazu 87 smo se 27.09.2006 ob 20 uri sestali:

Dušan Blažin, Rok Jensterle, Stane Klemenc, Nevenka Leskovšek, Janez Malej, 
Maruša Malej in Andrej Podlipnik in sklenili ustanoviti Kajak kanu klub Bohinj.

Prisotni smo soglasno izvolili delovno predsedstvo:

Delovni predsednik:  Dušan Blažin
Zapisnikar:  Nevenka Leskovšek
Overitelja zapisnika:  Rok Jensterle in Maruša Malej.

Dnevni red: 
1. Ustanovitev Kajak kanu kluba Bohinj
2. Določitev področja delovanja
3. Statut in pečat društva
4. Izvolitev predsedstva kluba
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad1. Na predlog S. Klemenca smo soglasno sprejeli:

Sklep št.1: Ustanovi se kajakaški klub Bohinj z imenom KAJAK KANU KLUB BOHINJ 
(KKK Bohinj), Ribčev Laz, 4265 Bohinjsko jezero p.p.50.

Ad 2. V razpravi se je izoblikovalo mnenje, da se bo društvo zavzemalo za širitev 
športne in tehnične kulture med občani, posebej med mladino, ker ob vseh 
naravnih danosti slednja nima možnosti ukvarjanja s kajakaškimi in veslaškimi 
športi, predvsem zaradi drage opreme in pomanjkanja strokovnega vodenja. 
Za dvig popularnosti tega športa bomo skupaj z drugimi športnimi klubi (Triatlon 
klub Bohinj) in turističnimi organizacijami organizirali različne tekmovalne in 
rekreacijske prireditve na jezeru. Predvsem pa se bomo zavzemali za ohranjanje 
prvobitnosti jezera in okolice v skladu z zakoni Triglavskega narodnega parka.
Klub nima lastnih prostorov, pošto bo prejemal na sledeči naslov: KKK Bohinj, 
Ribčev Laz, 4265 Bohinjsko jezero, p.p.50.

ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA
KAJAK KANU KLUBA BOHINJ
dne 27.09.2006 v Ribčevem Lazu 87

Ad3. Seznanili smo se s splošnimi določbami novega Zakona o društvih in 
s predlogom Statuta KKK Bohinj. Ugotovili smo, da je Statut v skladu z 
Zakonom o društvih. Za pečat društva smo izbrali okroglo obliko s stiliziranim 
mostom in cerkvijo ter čolnom z vesli. Barva je modra. 
Soglasno smo sprejeli:

Sklep št. 2: Sprejme se predlagani Statut KKK Bohinj, ki v 60-tih členih določa 
vse zahtevane določbe, potrebne za delovanje kluba ter pečat društva.
Ad4. Po razpravi in volitvah o članih predsedstva kluba smo soglasno sprejeli:

Sklep št. 3: Člani predsedstva KKK Bohinj so:

predsednik:   Stane Klemenc
podpredsednik :  Andrej Podlipnik
tajnica:  Nevenka Leskovšek
namestnica tajnice:  Maruša Malej
blagajnik:  Greta Andrič
gospodar:  Janez Malej

Ad5. Pripraviti bo potrebno pristopne izjave, poiskati informacije o zavarovanju 
o odgovornosti na tečajih, treningih in tekmah. Pripraviti članske izkaznice in 
pravilnik o disciplinski odgovornosti članov. Za decembrske Bohinjske novice 
pripraviti članek o klubu.

Ustanovni zbor se je zaključil ob 23 uri.

Ribčev Laz, 27.09.2006

Zapisala:  Nevenka Leskovšek    

Overitelja zapisnika:  Maruša Malej
 Rok Jensterle
      
Delovni predsednik:  Dušan Blažin
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Bohinj ima z Jezerom in Savo Bohinjko izredne naravne danosti za razvoj 
kajakaštva na mirnih in divjih vodah. Nikoli pa še ni bilo ustvarjenih 
pogojev za razvoj tega športa.

Prvi kajakaški klub v Bohinju smo ustanovili na mojo pobudo 27. 9. 2006.
Ustanovni člani smo bili: Greta Andrič, Dušan Blažin, Rok Jensterle, Stane 
Klemenc, Nevenka Leskovšek, Janez Malej in Andrej Podlipnik.

Namen kluba je ustvariti vsestransko dobre pogoje za razvoj kajakaškega 
športa – predvsem mirno vodaškega, treninge klubov in reprezentanc. 
Organizirati kajakaške tečaje in otrokom ter mladini omogočiti redne 
treninge in tekmovanja.
Razviti organizirano rekreativno kajakaštvo, izobraževati člane in vzgajati 
strokovne kadre.

Zavedamo se da Bohinj kot turistični kraj mora razvijati in omogočiti
športno rekreativno dejavnost svojim gostom in domačinom.
Veliko pozornost pa moramo usmerjati na ohranitev dragocenega jezerskega 
okolja ter iskanjem soglasja med razvojem potrebne infrastrukture in 
narave.

Na tečajih za kajak divje vode se je leta 2007 izobraževalo 6 naših članov, 
nekateri morajo še narediti praktični del izpita. Lani pa se nas je sedem 
udeleževalo predavanj za strokovne delavce mirne vode, zaključili ga bomo 
v prvi polovici leta 2009.
Klub šteje preko 100 članov, imamo čez 20 kajakov in razvojno vizijo ter 
upam, da še dovolj volje, za izpolnitev zadanih nalog.
Več o našem delu preberite na www.kajakbohinj.com

V klub se lahko včlanite po elektronski pošti na naslov: 
kajak.bohinj@gmail.com

Predsednik:
Stane Klemenc

KAJAK KANU KLUB BOHINJ

DESET USPEŠNIH LET BOHINJSKEGA KAJAKAŠTVA

Andrej Jelenc
Direktor Kajakaške zveze Slovenije

ugotovila, da bi tovrstno prvenstvo lahko 
uspešno organizirali tudi v Bohinju. Zveza je 
evropski kajakaški zvezi (ECA) posredovala 
kandidaturo za organizacijo evropskega 
prvenstva 2015 in bila uspešna. V letu pred 
tem pa je bila KKK Bohinj zaupana tudi 
organizacija tekme svetovnega pokala. 
Evropsko prvenstvo v maratonu leta 2015 
je bilo pod vodstvom Staneta Klemenca 
in prvega operativca Jureta Sodje uspešno 
organizirano, udeleženci pa so vsi po vrsti 
hvalili gostoljubnost organizatorjev in 
lepote Bohinja.

Skupaj z razvojem kluba pa so rasli tudi 
rezultati klubskih članov. Že v nekaj letih 
so mladi člani kluba začeli posegati po 
najvišjih mestih v svojih kategorijah. Rok 
in Jan Šmit sta z uvrstitvijo v A finale in 
osvojenim petim mestom na evropskem 
prvenstvu mlajših članov vsekakor dosegla 
najboljši rezultat klubskih tekmovalcev na 
največjih tekmovanjih, ne gre pa pozabiti, 
da so v okviru državne reprezentance na 
evropskih prvenstvih nastopali tudi Jan 
Markelj, Špela Bajrič, Ines Matuc in še 
nekateri mladi člani KKK Bohinj.

Za Kajakaško zvezo Slovenije je izrednega 
pomena, da se z razvojem kluba Bohinj 
uveljavlja tudi kot destinacija za priprave, 
ki iz leta v leto v Slovenijo privablja več 
vrhunskih svetovnih sprinterjev na mirnih 
vodah. K nadaljnjemu razvoju bo vsekakor 
izredno pripomogla tudi nova brunarica, 
s katero je klub dobil svoj domicil. Z 
električnimi katamarani in drugo opremo, ki 
jo bomo klubu poskušali zagotoviti na KZS 
pa bomo še izboljšali pogoje za vadbo.

Želimo si, da bi tudi predpisi, ki naj bi urejali 
športne dejavnosti na jezeru, omogočali 
nadaljnji razvoj kajakaštva v Bohinju, saj 
je dosedanji razvoj kluba pokazal, da je 
Bohinj pravi kraj in Bohinjci pravi ljudje za 
kajakaštvo. 

Veslanje s kajaki in kanuji po Bohinjskem 
jezeru ima dolgo tradicijo. Za formiranje 
prvega kajakaškega kluba pa je bilo potrebno 
počakati na pravega človeka na pravem 
mestu ob pravem času. Stane Klemenc, ki 
se je v Ribčev Laz preselil leta 1998, je okoli 
sebe zbral skupino kajakaških navdušencev, 
ki so za svoje veselje in rekreacijo veslali 
po Bohinjskem jezeru in leta 2006 ustanovil 
Kajak kanu klub Bohinj.

Klub je že v letu 2008 pri Kajakaški zvezi 
Slovenije registriral 28 tekmovalcev, v večini 
sicer rekreativcev, med njimi pa so bili tudi 
že mladi tekmovalci, ki so v naslednjih letih 
postali osnova za resen tekmovalni program. 

Stanetov načrt, kako razviti klub, ki ima z 
lepoto Bohinjskega jezera izjemne pogoje za 
razvoj kajakaštva na mirnih vodah, je bil od 
vsega začetka zelo ambiciozen. Zavedal se 
je, da bo za napredovanje potrebno pridobiti 
potrebno znanje. Že od vsega začetka se 
je zato povezoval z drugimi slovenskimi 
kajakaškimi klubi. V začetku s KKK Ljubljana 
in KKK Žusterna, kasneje, ko je na Mostu na 
Soči zrasla močna mirnovodaška sekcija, 
pa z Jernejem Župančičem Regentom in 
mirnovodaši z Mosta. Leta 2009 se je trinajst 
članov KKK Bohinj uspešno udeležilo 
usposabljanja za učitelja kajaka na mirnih 
vodah 1, štirje izmed njih pa so kasneje 
uspešno pridobili tudi naziv učitelja kajaka 2. 

Ambicije, da bi bilo kajakaštvo na mirnih 
vodah v Bohinju čim bolj prisotno, je Staneta 
in njegove kolege privedlo do zamisli, da 
bi bilo potrebno kajakaštvo promovirati 
tudi z močno mednarodno prireditvijo. V 
Bohinju so sicer že tradicionalno organizirali 
kajakaške maratone z mednarodno udeležbo, 
vendar so bile ambicije višje. Lokacija in 
prostorske možnosti so nakazovale, da bi bilo 
mogoče organizirati prvenstvo v kajakaškem 
maratonu. Stane in generalni sekretar 
Kajakaške zveze Slovenije Jakob Marušič sta 
si tako leta 2012 ogledala svetovno prvenstvo 
v kajakaškem maratonu v Rimu in takoj 
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Ideja veslanja po Bohinjskem jezeru ni nova. 
Prvo veslanje po Bohinjskem jezeru morda 
omenja France Prešeren v Krstu pri Savici 
ki ga lahko datiramo v 8. ali 9. stoletje v čas 
pokristjanjevanja. Arheologi so na jezerskem 
dnu v mulju do sedaj našli vsaj dva drevaka. 
Žal datiranja še nista doživela, a sklepati je, 
da so drevake oziroma drevakom podobna 
plovila, lokalni prebivalci uporabljali vse do 
novega veka.

Veslanje kot šport je veliko mlajše. Kajak 
in kanu v današnjih oblikah namenjenih 
športu in rekreaciji poznamo šele dobrih  
100 let. A Bohinj se je zgodaj zapisal v 
zgodovino slovenskega kajakaštva.  

Že prvi kajakaši in kanuisti, ki so se takrat 
ukvarjali še bolj z turistiko kakor športom 
so veslali po Bohinjskem jezeru. Tako je bilo 
veslanje iz športno rekreacijskih vzgibov na 
Bohinjskem jezeru prisotno že dolgo pred 
turističnim razcvetom jezera.

Leta 1936 je bilo na Bohinjskem jezeru 
državno prvenstvo takratne Kraljevine 
Jugoslavije v kajaku na mirnih vodah. 
To leto je bilo Olimpijsko in tekmovalci, 
ki so uspešno nastopali v Berlinu so se 
pomerili tudi v Bohinju. To je bilo verjetno 
prvo tekmovanje na vodi z udeleženci iz 
svetovnega vrha, ki so ga videli Bohinjci.

SPOMINI JAKOBA MARUŠIČA, DOLGOLETNEGA 
GENERALNEGA SEKRETARJA KAJAKAŠKE ZVEZE 
SLOVENIJE

Jakob Marušič

Tudi razvoj kajakaštva po drugi svetovni 
vojni je bil v veliki meri vezan na Bohinj. 
Eno vidnejših avantur zgodnjega obdobja 
kajakaštva v Sloveniji je predstavljal prav 
spust od Bohinja do Ljubljane. Leta 1950 se 
je skupina mladih, na dopustu v Bohinju, 
za kar so si izdelali kajak čolne, ki so jih 
v Bohinj privlekli na vozičkih odločila, da 
bodo odšli domov s spustom po Savi. Dokaj 
srečno so prišli do proslavljene Skale na 
Savi pod Sotesko pri Bohinjski Beli, kjer 
so z veliko mero sreče razbili le en čoln. 
Ta čoln je kasneje Branko Drovenik-Funa 
na tem mestu postavil navpik, da je bil 
še dolga leta v opomin drugim. Vožnjo so 
nadaljevali le z enim čolnom in namesto 
do Ljubljane so prišli do Radovljice, kjer so 
sedli na vlak. Avantura jih je navdušila za 
veslanje, vsi trije bratje Bernot udeleženci 
te avanture, so se usmerili v kanu šport in 
se v njem proslavili. Tako lahko trdimo, da 
je prav Bohinj zaslužen za skokovit razvoj 
kajakaškega športa po drugi svetovni vojni 
v Sloveniji. 

Žal je kasneje s specializacijo kajaka na 
divje vode v Sloveniji zanimanje vrhunskih 
kajakašev za Bohinj za nekaj časa zamrlo. 
Najdlje do Soteske so prihajali kajakaši na 
tekmovanja in treninge, jezero pa prepustili 
turistiki in tabornikom, ki so s pridom 
uporabljali jezero.

V letih, ko sem prišel na Kajakaško zvezo 
Slovenije, smo veliko razmišljali o širitvi 
kajakaštva po Sloveniji. Gorenjska regija je 
bila prazna, zadnji klub ob Savi navzgor pa v 
Tacnu pri Ljubljani. Kot ena od možnih točk 
se nam je vedno ponujal Bohinj. Zato sem bil 
toliko bolj navdušen, ko je v letu, mislim da, 
2005 prišel Stane Klemenc k meni v pisarno 
z vprašanji o ustanovitvi kluba v Bohinju. 
Toliko bolj sem se veselil želje Bohinjcev po 
ukvarjanju z mirno vodo, ki je bila do takrat 
v domeni obalnih klubov. Klub v Bohinju bi 
tako predstavljal močno protiutež klubom v 
Kopru.

Na skupščini Kajakaške zveze Slovenije,  
24. 4. 2007 v Ljubljani, so člani Kajakaške 
zveze soglasno sprejeli KKK Bohinj v 
Kajakaško zvezo Slovenije. Nevenka 
Leskovšek je obširno predstavila delovanje 
kluba do sprejetja v Kajakaško zvezo 
Slovenije, se zahvalila zvezi za pomoč in 
prosila za nadaljnjo podporo kluba s strani 
zveze. Istočasno smo v zvezo sprejeli še KKK 
Orka iz Ankarana in Rafting klub Maribor.
Kaja kanu klub Bohinj se je potem razvijal 
skokovito. S pomočjo evropskega denarja 
namenjenega razvoju športa smo kupili 
nekaj tekmovalnih čolnov. Prvo leto čolne 
za mlade, tako imenovane mini kajake, 
drugo leto pa resne tekmovalne čolne. 
Kupili smo jih na Madžarskem kamor sva 
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jih s takratnim predsednik KKK Bohinj 
odšla iskat sama. Po celonočni vožnji sva 
pripeljala čolne najprej v Ljubljano on pa 
nato v Bohinj. Ti tekmovalni čolni so klubu 
omogočili kvalitetno delo z mladimi, ki jih je 
bilo v klubu iz leta v leto vedno več. 

A za prelomnico lahko štejemo svetovno 
prvenstvo v maratonu leta 2012 v Rimu. Ta 
mlada disciplina, ki smo se je prvič udeležili 
ravno leta 2007, je bila v bohinjskem klubu 
toplo sprejeta. Veliko članov kluba se je 
navdušilo nad to kajakaško disciplino. 
Tako smo v Rim prvič potovali z večjo 
reprezentanco in večjo ekipo v kateri smo 
bili tudi Jakob Marušič, Stane Klemenc. 
Obisk svetovnega prvenstva v Rimu pa je 
bil prelomen tudi zato, ker smo se kar na 
svetovnem prvenstvu odločili, da izpeljemo 
eno od prvenstev v kajakaškem maratonu 
tudi v Bohinju. 
Na prvenstvu v Rimu je bilo prisotno 
celotno vodstvo mednarodne kajakaške 
zveze in z lobiranjem smo pričeli že takoj 
in pri vseh. Tako je že naslednje leto 2013 

v Bohinj prišel delegat mednarodne zveze 
preverit primernost Bohinja za organizacijo 
Evropskega prvenstva za katerega smo se 
odločili. Takrat so tudi prvi klubski člani, 
Kordež Miha, Nevenka Leskovšek, Stane 
Klemenc in Kristan Primož, naredili izpit 
za mednarodnega sodniki, s čemer je 
KKK Bohinj postal sposoben gostiti tudi 
najzahtevnejša tekmovanja. 

V letu 2014 smo kot generalko za Evropsko 
prvenstvo Bohinj 2015, gostili tekmovanje 
za svetovni pokal v kajak maratonu. 
Tekmovanje je uspelo ne le organizacijsko 
ampak tudi rezultatsko. Naši tekmovalci 
Jošt Zakrajšek, Rok Klobučar in predvsem 
domačinka Ines Matuc so dosegli prve 
medalje v kajakaškem maratonu na velikih 
tekmovanjih za Slovenijo. S tem je celoten 
kajakaški maraton dobil nov zagon na 
višjem nivoju.

Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu 
Bohinj 2015 je bila zgodba zase in upam da 
jo bodo opisali drugi bolje in detajlneje. Ob 
pomoči Občine Bohinj, Turističnega društva 
Bohinj, neumornega Jureta Sodjo in seveda 
članov kluba KKK Bohinj, ki so držali v 
svojih rokah ne le organizacijo tekmovanja 
ampak tudi vsega dogajanja v tistih dneh v 
Bohinju, smo izvedlo prvenstvo, ki je ostalo 
v spominu vsem. Prvič smo v Sloveniji 
izvedli tekmovanja v kajakaškem maratonu. 
In v ponos mi je, da sem lahko sodeloval 
zraven. Nešteto vezi, ki so se spletle v tistih 
dneh trdno držijo še danes. 

Ravno to je tisto najbolj vredno, na kar 
opozarjam vedno, in je članom KKK Bohinj 
tako z odliko uspelo. Zato za prehojeno pot 
v prvih desetih letih KKK Bohinj, obema 
predsednikoma in ostalim klubskim članom, 
ravno tako pa tudi Občini Bohinj, kjer je klub 
doma, izrekam čestitke in zahvalo. Z vami je 
veselje sodelovati in upam, da bomo tudi v 
prihodnje sodelovali pri novih projektih, ki 
plemenitijo kajakaštvo v Sloveniji in v svetu.

Arhivske slike bratov Bernot iz leta 1950.
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PRVA KAJAKAŠKA TEKMA NA MIRNIH VODAH 
V SLOVENIJI

Zbral in zapisal: Darko Logar, KKK Bohinj
Viri: Članki iz časopisa Jutro, leto 1936

Tekmovanje 5. 7. 1936 se je prvič sploh 
odvijalo na mirni vodi. Organizator 
(Jugoslovanska kajakaška zveza) je na tekmi 
za državno prvenstvo pričakoval udeležbo 
18 do 20 čolnov enojk in dvojk, poleg tega 
pa še udeležbo Nemcev s 15 čolni. Članek v 
časopisu (Jutro, 6. 7. 1936) slikovito opisuje 
dogajanje tistega dne: “Malo ima Bohinj 
takih dni, kakršen je bil danes. Nebo 
jasno kot ribje oko, temno-zelena jezerska 
površina, voda pa tako kristalno čista, da je 
razločiti vsak kamenček na dnu. In potem 
okolica! Od vseh strani kipe proti nebu 
vršaci, na levi se na strmi skali dviguje 
kakor orlovo gnezdo smučarski dom Skale, 
prav na zapadu se pa dviguje mogočna 
silhueta novega doma SPD na Komni, za 
njim pa s snegom zalita severna stena 
Bogatina. Ni čuda, da je letos v Bohinju 
obilo tujcev, tako pri Sv. Janezu, Sv. Duhu, 
pri Zlatorogu in v Ukanci. Jezero je letos 
nenavadno naraslo. Zlasti lep je pogled od 
Zlatoroga proti slapu Savici, ki še nikdar ni 
izlival tako mogočnega curka v 80 metrsko 
globino, kakor sedaj. V tem prelepem 
kotičku naše domovine so se danes zbrali 
najboljši kajakaši Jugoslavije v borbi za 
državno prvenstvo. Konkurenca je bila proti 
pričakovanju pičla. Ne le, da niso nastopili 
vsi domači prijavljeni, na startu tudi ni bilo 

V Bohinju ima kajak dolgo tradicijo. Precej 
daljšo kot nam seže spomin. Letos mineva 
82 let od izvedbe prvega tekmovanja na 
Bohinjskem jezeru, ki je bilo sploh prvo v 
kajaku na mirni vodi na slovenskih tleh. 

Razpis tekmovanja je bil objavljen v 
časopisu jutro, 25. 6. 1936: “Kajakaška regata 
bo letos v Bohinju na progi 10 km od starta 
pri Sv. Duhu proti hotelu Sv. Janez, kjer je 
na približno 1700 metrov prvi obrat, nato 
vodi v ravni črti proti zapadu, kjer je na 
skrajni točki spet obrat (5900 m) ter se vrača 
proti cilju pred hotelom Sv. Janez. Regata 
je razpisana za šest kategorij in sicer: a) 
zložljivi kajak-enojka FI (tekmovalni), 
obenem izločilna borba za olimpijado 
(op. Berlin 1936), b) zložljivi kajak-dvojka 
FII (tekmovalni), obenem izločilna borba 
za olimpijado, c) kajak-enojka (leseni) KI 
(tekmovalni), obenem izločilna borba za 
olimpijado. Izven okvira tekme za državno 
prvenstvo tekmujejo udobnejši kajaki za 
dame in gospode, zložljiva enojka, zložljiva 
dvojka za gospode in zložljiva dvojka za 
damo in gospoda. Pravico starta imajo 
vsi verificirani člani Jugoslovanskega 
kajakaškega saveza. Start izven konkurence 
ni dovoljen. Tekmovanje se prične ob 
10.30…”. 

Nemcev, ki menda zaradi deviznih težkoč 
niso mogli priti pravočasno v Bohinj. Tako 
je nastopilo skupno le 9 čolnov, ki pa so 
nudili izredno ogorčeno borbo. Doseženi 
rezultati so prav razveseljivi in se nam ni 
bati, da bo Jugoslavija na olimpijadi slabo 
zastopana…”. Zmagovalec v kategoriji 
posameznikov je bil s časom točno 62 
minut Deutschman (KK Ljubljana). V 
kategoriji dvojic pa sta s časom 55 minut 10 
sekund slavila inž. Gaberšek in Šavnik (KK 
Ljubljana). 

Kajak kanu klub Bohinj je 80-obletnico 
prvega tekmovanja obeležil 3. 9. 2016 z 
organizacijo tekmovanja v kajakaškem 
maratonu. Tekmovanje je štelo za državno 
prvenstvo. Isti dan je bil izveden tudi prikaz 
kajakaštva po starem. 

Pa še aktualni citata iz tistega časa: “Bohinj 
je precej drag. Ne vemo zakaj. Morda 
nameravajo na ta način pridobiti več 
tujcev? Na svetu je vse mogoče in morda je 
ta metoda pravilna. Potrpeti je treba, čas bo 
pokazal.” (Jutro, 18. 7. 1936). 

Potek kajakaške proge iz leta 1936
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10 LET KAJAK KLUBA BOHINJ

Jernej Župančič Regent

Obe veliki tekmi sta minili v znamenju 
čudovite kulise bohinjskega jezera in 
brezhibne organizacije. Bohinjci so uspeli 
vsakič zagotoviti tudi popolno vreme.

Zame kot trenerja pa so si pridobili 
spoštovanje še posebej s tem, da so od prvih 
let delovanja vedno imeli svoje tekmovalce 
in tekmovalke v mladinski ekipi, kasneje 
tudi v U23 ekipi. Gotovo bo prišel kmalu 
čas, da bodo imeli svoje kajakaše tudi v 
članski ekipi. Uspeva jim torej pokrivati tako 
množično kot tekmovalno plat športa.
Od kar so poleg prostorov za čolne lani 
uspeli dokončati svojo čisto pravo hiško in 
odkar na njihovem jezeru trenira vedno več 
tujih in domačih vrhunskih kajakašev, sem 
prepričan, da se bo njihov razvoj nadaljeval. 
Gotovo je pred njimi še veliko vzponov 
kot tudi padcev. Razvoj kluba je organski 
in tu ne gre prehitevati – štejejo le trma, 
vztrajnost in samozavest. To pa Bohinjci 
vsekakor imajo!

Z velikim veseljem sem opazoval prvih 10 
let rasti Kajak Kluba Bohinj. Ko pomislim na 
vse, kar so bohinjski kajakaši v desetih letih 
dosegli, se zdi, da so prehodili veliko daljše 
obdobje kot le eno dekado.

Predvsem je bilo lepo videti kako hitro 
je klub zrasel po številčnosti. Med 
rekreativnimi člani so gotovo največji 
kajakaški klub v Sloveniji. Po številčnosti 
tekmovalne skupine so tudi med večjimi 
mirnovodaškimi klubi.  Predvsem pa so 
med večjimi klubi po svoji aktivnosti in 
angažiranosti – vzgoji trenerjev, številu 
prostovoljcev, številu organiziranih tekem 
na letni ravni... 

Zelo velika stopnica navzgor sta bili tekma 
svetovnega pokala v maratonu 2014 in 
Evropsko prvenstvo v maratonu 2015. 
Ogromen zalogaj za kogarkoli, kaj šele za 
mlad klub brez izkušenj z organizacijo 
prvenstev in v državi, kjer v mirnih vodah še 
ni bilo organiziranih podobnih tekem. 

Jernej Župančič Regent je trener Slovenske mladinske reprezentance ter trener KKK Soške 
Elektrarne z Mosta na Soči. Bil je najboljši Slovenski kajakaš na mirnih vodah in kot prvi, 
član Olimpijske reprezentance v Atenah in Pekingu. V mojih najbolj aktivnih letih je bil moj 
neimenovani mentor, odličen učitelj in sodelavec. Kluba Bohinj in Most na Soči še vedno 
uspešno sodelujeta.
Stane Klemenc
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POROČILA 
PO LETIH
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POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2007

Stane Klemenc
Ribčev Laz, 26. 1. 2008 

Klub je bil v prvem letu delovanja uspešen. 
Članstvo je preseglo št. 70.

Udeležili smo se 75. obletnice KZS, na 
skupščini KZS aprila 2007smo bili sprejeti 
v njeno članstvo, udeležili smo se nekaj 
pomembnih sestankov v Ljubljani.

Imamo več kot 10 rabljenih čolnov – podarili 
so nam jih klubi KKK Žusterna iz Kopra, 
KKK Ljubljana iz Ljubljane, KKK Adria iz 
Ankarana, družina Vidic in Mirko Škantar. 
Konec leta smo kupili dva nova mirno 
vodaška čolna, nabavili smo 12 vesel, 
8 rešilnih jopičev in 60 tekmovalnih številk. 

Janez Malej je naredil pomol, ki je postal 
točka našega zbiranja v tem poletju. Ob 
pomolu smo imeli tudi klubske sestanke 
vsak petek, pred njim pa smo veslali. Zimske 
sestanke smo imeli v Gostišču Rožič.

Izvedli smo tri začetniške tečaje, naša ekipa 
je sodelovala na Zoisovih igrah – drugo 
mesto, TD Bohinj smo pomagali postaviti 
prireditveni šotor in veslali za popestritev 
srečanja Objezerskih krajev. 

I. začetniški tečaj so vodili člani KKK Ljubljana, 
Matej Trampuž, Anže Šuštar in Jaka Lesjak.  
(foto: Stane Klemenc)

Udeleženci prvega začetniškega tečaja. (foto: Stane Klemenc)

Spretnostne vaje so bile zabavne.  
(foto: Stane Klemenc)

Veslanje v stoje je vaja za dobro ravnotežje.  
(foto: Stane Klemenc)

Avgusta smo izvedli 1. Bohinjski kajakaški 
maraton, katerega se je udeležilo 
60 tekmovalcev, od tega 10 tekmovalcev 
našega kluba. Dobili smo 4 pokale, ki krasijo 
klubsko vitrino.

Sodelovali smo pri občinski čistilni akciji, po 
prireditvi Kresna noč smo čistili obalo, imeli 
smo prijeten klubski piknik. Pomagali 
smo pri izvedbi Triatlona jeklenih. Za 
razpoznavnost kluba smo naredili lepe 
klubske majice.

7 otrok se je udeležilo tabora v Solkanu, 
9 otrok je šlo na prvo tekmo za Zmajčkov 
pokal v Ljubljani in dostojno predstavilo 
naš klub. 

Po katastrofalnih poplavah smo 
pomagali našemu članu Roku Holzbauerju 
urejati posledice neurja okoli hiše v 
Nomenju.

Konec oktobra smo se trije udeležili 
Ljubljanskega kajakaškega maratona.

6 članov je bilo na tedenskem tečaju KZS za 
Vodnika čolnov II. stopnje – Maruša Malej, 
Rok Jensterle, Domen Zupančič, Robi Franjič, 
Anže Krek, Erik Holzbauer. Na njih bo slonel 
nadaljnji strokovni razvoj kluba.

Seznam prve generacije otrok z opravljenim 
tečajem:
Lapajne Pija, Lužnik Anja, Arh Peter, Arh 
Gregor, Holzbauer Nik, Karabašič Tin, 
Kovačič Luka, Odar Matija, Ravnik Kristijan, 
Pavliha Matic, Šmit Jan, Šmit Rok,
Zalokar Martin, Zupančič Matjaž
Seznam aktivnih rekreativcev:
Drnovšek Nina, Leskovšek Nevenka, Malej 
Maruša, Jensterle Rok, Guzej Tine, Klemenc 
Stane, Kristan Primož, Logar Darko, Malej 
Janez, Ojdanič Radovan, Plestenjak Jani, 
Podlipnik Andrej, Škof Milan Štih Roman 
Nahtigal Andraž

Konec leta smo izvedli anketo med člani 
kluba. Rezultati ankete so omogočili 
formirati razne delovne skupine.

Na koncu se zahvaljujem našim članom za 
prizadevno delo pri vseh zahtevnih akcijah 
kluba, tu mislim predvsem na 1. Bohinjski 
maraton in Zoisove igre. Posebej bi se za 

V kajaku je super. (foto: Stane Klemenc)

Nevenka Leskovšek pri treningu na Jezernici.  
(foto: Stane Klemenc)

Janez Malej je nabavil prvega pravega mirno 
vodaša. (foto: Stane Klemenc)

Vasja Kersnik je član od začetka. (foto: Stane Klemenc)
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prizadevnost rad zahvalil Janezu Maleju, 
Nini Drnovšek, Maruši Malej, Roku Jensterlu, 
Greti Andrič in Nevenki Leskovšek. Seveda 
pa klub ne bi strokovno napredoval brez 
pomoči vodstva Kajak zveze Slovenije, 
Andreja Jelenca, Jakoba Marušiča in trenerja 
Mateja Trampuža. Za prijateljsko pomoč se 
zahvaljujem še Zdenki Ponomarenko KKK 
Žusterna, Sreču Masletu in Živi Cankar KKK 
Ljubljana, Vladimiru Jakominu KKK Adria 
Ankaran ter našim donatorjem, sponzorjem 
in podpornikom – Fujiju Slovenija,  
Pro Tehnu Bohinjska Bistrica, Borisu 
Rožiču, Gostišču pod Skalco, okrepčevalnici 
Breza, Euro fotu Kranj, Bolle – Rodeo team, 
Heliosu Domžale, Lipu Bohinjska Bistrica, 
Filbu Bohinjska Bistrica, Akroniju Jesenice, 
LTO ju Bohinj in TD Bohinj. Za podporo, 
razumevanje in pomoč klubu ter našim 
projektom se zahvaljujem županu Francu 
Kramarju in sodelavkama na Občini Bohinj 
Ivi Lapajne in Aniti Zorč. 

Predlog plana 2008
–  Skupščina KKK bo 26. januarja ob 18h

 – Izdelava spletnih strani 

–  Izdelava stojal za čolne, postavitev ograje  
 okoli čolnov

–  Popravilo in barvanje starih čolnov

–  Označiti proge za trening – 200, 500, 1000,   
 2000m – sprejemljiv način?

–  Nakup čolnov 

–  Začetniški tečaji – vodijo naši vodniki   
 čolnov

–  Dvodnevni tečaji za turiste 

–  Vikend tečaji 

–  Brezplačni enodnevni tečaj za člane

–  22.–28. junij kajakaški tabor naših otrok na  
 morju – pri KKK Adria v Ankaranu 

–  Redni treningi mladih bodočih    
 tekmovalcev 

–  Udeležba mladih na tekmah za Slovenski  
 pokal

–  Udeležba rekreativcev – maratoni za SLO   
 pokal

–  Udeležba otrok na začetniškem taboru MV  
 KZS v Bohinju 29. 7.–2. 8.

–  3. 8. II. Bohinjski maraton, vse kategorije –  
 SLO maraton pokal

–  30. 8. organizacija veslaškega dela   
 Triatlona Jeklenih

–  Sodelovanje na Zoisovih igrah

–  Poletno srečanje članov, veslanje in piknik

Pod Brezo je bil čas za veselje. (foto: Stane Klemenc)

Drugi začetniški tečaj je bil namenjen rekreativcem. 
(foto: Stane Klemenc)

Prve Zoisove igre je organiziral Jure Sodja TD Bohinj, 
športni klubi smo pomagali. Na sliki je naša ekipa: 
Maruša Malej, Rok Jensterle in Marko Lužnik. 
(foto: Stane Klemenc)

–  Prijava mladih tekmovalcev na KZS

–  Prijava rekreativcev, ki bodo redno ali   
 občasno tekmovali na maratonih MV za   
 slo pokal

–  Financiranje – sponzorji

 – Izdelava načrtov klubskih prostorov ...,

  ureditev celoletne hrambe čolnov –   
 uskladitev z Ureditvenim načrtom Občine  
 Bohinj 

–  Dolgoročna rešitev financiranja
 

Prvi Bohinjski kajakaški maraton smo izvedli  
11. 8. 2007. (foto: arhiv KKK)

Nina Drnovšek je dolgoletna članica kluba, bila je 
članica predsedstva kluba in še vedno z veseljem 
vesla in pomaga klubu. (foto: arhiv KKK)

Dolgoletni predsednik Triatlon kluba Bohinj Korel 
Medvešček vesla na prvem Bohinjskem maratonu. 
(foto: arhiv KKK)

Zmagovalci prvega maratona so bili Zdravko 
Mitrič, Matjaž Avšič in Boris Irt. (foto: arhiv KKK)

Prvo Silvestersko veslanje. (foto: arhiv KKK)

Tretji tečaj v letu 2007 sta vodila Maruša Malej in Rok Jensterle. (foto: Stane Klemenc)
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TIH BOD’, PA VESLEJ!

Primož Kristan

svet sprinterjev z osemintrideset centimetri 
širine. Najprej madžarska kopija in potem še 
čisto pravi rabljen Vanquish III. Privajanje je 
prineslo tudi marsikatero neželeno kopanje 
v jezeru, kar je bilo neprijetno zlasti v 
hladnejših obdobjih leta.

Če se spet vrnem k tistemu prvemu 
maratonu in odmislim žuljave roke, 
nesrečno plavanje do ribogojnice, kamor 
sem se izvlekel, potem ko me je zalil val 
glisirajočega reševalnega čolna, da mi je 
do konca tekme komajda uspelo dohiteti 
sotekmovalce in končati tekmo na 
predzadnjem mestu, potem moj ognjeni 
krst prvega kajakaškega maratona sploh 
ni bil tako neprijeten. V obrisih pa se je 
že napovedovalo novo obdobje mojega 
življenja, desetletno obdobje spoznavanja 
kajakaštva. Izjemna športna dejavnost na 
prelepem jezeru in v družbi dobrih ljudi! 
Najbolj neverjetno pa je, kako se je v desetih 
letih delovanja kluba razvijalo in prenašalo 
znanje, kako so tudi triatlonci in drugi 
akterji sledili temu trendu in kako zelo se 
je spremenila tehnika veslanja. Tipičnih 
čolnov za spust na divjih vodah, ki so bili še 
pred nekaj leti zaščitni znak Jeklenih, zdaj 
na jezeru skorajda ni več opaziti.
V desetletju aktivnega kajakaštva sem 
sočasno z lastnim učenjem spremljal 
odraščanje nadobudnega kajakaškega 
podmladka, ki je takrat še nevede že stopal 
na pot, ki je najboljše vodila do naslovov 
državnih prvakov v kajaku na mirnih vodah 
in nekatere med njimi celo do mladinske 
reprezentance. Verjamem, da kmalu tudi 
članske.

Kot član predsedstva kluba in učitelj kajaka 
sem imel priložnost aktivno spremljati 
razvoj kluba od samega začetka delovanja. 
Od brušenja in lakiranja prvih podarjenih 
čolnov, treningov otrok, taborov v Ankaranu, 
izobraževanj in seminarjev, opravljanja 
izpitov, organizacije tekmovanj na lokalni in 

»Ej, kdo že je tisti sivi možakar, ki z 
vozičkom pelje kajak proti jezeru... videvam 
ga skoraj vsak dan.« »Klemenc se piše. 
Vem, ker včasih razvija diase v fotostudiu 
zraven Name.« »A ni malo podoben nekemu 
znanemu alpinistu ali popotniku? Mislim, 
da je bil pred kratkim na televiziji v 
dokumentarcu o Grenlandiji.« »Ma ne vem, 
meni se vsi ti hribovci zdijo podobni.«

Tako nekako je tekel pogovor, ko sva pred 
več kot desetletjem s tedanjim dekletom pila 
kavo v Brezi, bifeju ob obali Bohinjskega 
jezera, in opazovala Staneta, ki se je v zanj 
značilni in zavidanja vredni pokončni drži 
odpravljal veslat. »Kaj, če bi kar stopila do 
njega? Ti že veslaš, jaz pa sem ravno prebrala 
v novicah, da je bil pred kratkim ustanovljen 
kajak klub.« »Ja, pojdiva do njega.« In sva 
šla. V petih minutah smo status popolnih 
neznancev zamenjali za nekaj, kar je z leti 
preraslo v trajno prijateljstvo. »Le pridita v 
klub, bosta veslala. Ti, ki praviš, da že veslaš, 
pa lahko greš naslednji teden na maraton.« 
»Na koliko kilometrov pa se vesla?« »Moški 
dvajset, ženske petnajst kilometrov. Boš 
zmogel, saj izgledaš dovolj močan.« In tako 
sem v enem tednu presedlal z divjevodaške 
»banane« v čisto pravega mirnovodaša 
– mini kajak, ki je pri mojih takrat še 
petinsedemdesetih kilogramih iz vode gledal 
komaj centimeter ali dva. Nekaj dni sem 
vztrajno vadil in mi je kar šlo. Občudoval 
sem ravne linije, drsenje čolna in premik na 
zaveslaj. Slednji strokovni izraz sem seveda 
uradno spoznal veliko pozneje v kajakaški 
šoli ob mentorstvu Jerneja Župančiča 
Regenta. Novi čoln je bil v primerjavi s 
prejšnjim kot dan in noč. In koliko čolnov 
je še sledilo. Prvi resen osebni nakup je bila 
Svetkova Barracuda 5.7, ki se nam je takrat, 
zlasti če je šlo za karbonski model, vsem 
zdel kot raketa na vodi. Sledil je nakup čisto 
pravega Nelota, model Viper. Ta se je kmalu 
izkazal za »prepočasnega«, saj je bil širši od 
tekmovalnih modelov. No, in potem vstop v 

državni ravni ter seveda organizacije tekme 
za svetovni pokal v kajakaškem maratonu 
in evropskega prvenstva, ki je zame pomenil 
nekakšen vrhunec dogajanja, saj mi je 
življenje medtem postavilo na pot druge 
preizkušnje. Prizadevanja za lastne klubske 
prostore in naposled tudi gradnjo klubske 
brunarice, ki nedvomno predstavlja vrhunec 
desetletnih prizadevanj vodstva kluba, sem 
tako spremljal zgolj kot zunanji opazovalec, 
a v srcu še vedno zraven. Tudi veslam še 
vedno, precej manj kot bi si želel, a še vedno. 
In vedno bom. Človek le redko kje občuti 
toliko spokojnosti kot ob tihem drsenju 
čolna skozi jutranje ukanške meglice na poti 
mimo Jame v objem sončnega vzhoda, ki v 
odsevu gladine fužinarskega zaliva privablja 
z dvojno močjo. Ob misli na vse tiste ure 
v družbi najmlajših kajakašev, ko smo v 
začetnem obdobju ob treningih zmogli najti 
čas tudi za kulturno udejstvovanje, pa se 
rad spominjam tudi sobotnih avgustovskih 
večerov pri Androtu, kjer smo za pico in 
nekaj evrov z mlajšimi kajakaši, ki so bili 
tudi glasbeno navdahnjeni, opravljali 
aktivno regeneracijo v obliki glasbenih točk. 
Del treningov je bila tudi zabava in prav iz 
tega obdobja so med drugim tudi naslednji 
verzi, ki smo jih peli na Šifrerjeve Moje 
miške:

U Bohinju, mau čez devet,
zjutrej gre kajak klub na jezer spet,
od Skalce gor prot Ukancu,
al pa prot Kramarju.

Če j voda mrzla, nas na mot,
če piha veter, če kdo pade not,
Bohinjci smo utrjeni,
tud kadar nas zebe do kosti.

Stane nas tera, ne pozna milosti,
ampak rezultatov brez treninga ni!
Res neusmiljen včash se nam zdi,
ko se ne da nam kliče: Tih bod pa veslej, 
veslanje krepi!

U Bohinju, mau čez deset,
dopoudne u kajaku prežvimo spet,
roke bolijo, nam to ni mar,
ker pokalov spet padl bo par. 

Na tekmi vsak bo vse od sebe dal,
na štartu adrenalin.
Še pok pištole, voda vzvalovi,
na čeu kolone nas kar izstreli!

U Bohinju, mau čez enajst,
počas pospravlamo, za jest je cajt.
Domu hitimo, žganci pa mlek,
To nam bo super šlo u tek.
To nam bo super šlo u tek.
Bomo močni, da veslal bi tud u breg!

Primož Kristan je dolgoletni član, trener, sposoben organizator in dober prijatelj. (foto: arhiv KKK Bohinj)
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Janez Malej, prvi gospodar kluba. Bil je odličen, ker 
zna narediti vse potrebno. (foto: Stane Klemenc)

POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2008 

Stane Klemenc
Ribčev Laz, 18. 1. 2009

 Po uspešnem letu 2007 smo sprejeli za leto 
2008 zahteven plan, sestavljen iz 24 delovnih 
točk. 18 smo jih v celoti izpolnili, 4 deloma, 
dveh, ki sta bili daljnoročno naravnani, 
a zelo pomembni, zaradi objektivnih 
razlogov nismo niti poskušali reševati. 
To sta klubski prostori, celoletna hramba 
čolnov in dolgoročna rešitev financiranja. 
Naredili pa smo nekaj neplaniranih zelo 
pomembnih stvari. To so nakup prikolice, 
udeležba 7-ih članov na strokovnem tečaju 
za učitelje kajaka na divjih vodah I. stopnje, 
ter pridobitev ergometra za treninge. 
Število članstva je naraslo na 104 člane. 

Uspešni smo bili na pomembnih investicijsko 
razvojnih področjih klubskega dela. Pod 
Skalco za WC jem smo izravnali teren kjer je 
Janez Malej s pomočjo članov kluba izdelal 
stojala za čolne, potem smo jih ogradili 
z ograjo in prebarvali. Končna podoba in 
uporabnost čolnarne sta zelo dobri. Del se je 
udeleževalo 20 članov, naredili pa smo 168 
delovnih ur. 
 
– S pomočjo Kajakaške zveze smo maja kupili 
 šest novih kajakov, julija pa smo od KKK   
 Orka iz Ankarana kupili prikolico za prevoz 
  čolnov, kar nam je olajšalo prevoze čolnov  
 na tekme. Ker nimamo klubskega kombija  
 sem na svoj avto, na svoje stroške montiral  
 vlečno kljuko. Otroke pa so na tekme, na   
 svoje stroške vozili starši. Oktobra smo  
 preko KZS naročili 4 tekmovalne kajake,   
 ki bodo dobavljeni v začetku leta 2009,   
 najmlajši pa bodo z njimi tekmovali ko   
 preidejo v naslednjo starostno kategorijo.

– Na začetku pomladi smo se lotili  
 popravljanja in barvanja leto prej   
 podarjenih čolnov. To smo delali pri  
 nas doma, okoli hiše je bilo 18 čolnov.   
 Dvanajst članov je naredilo nekaj čez 110 
  delovnih ur. Nevenka nam je priskrbela   
 barvo in jih prebarvala. Strokovno je   
 popravila vodil Janez Rupnik. 

Janez Malej in Marko Lužnik, vsak po 4 leta sta bila 
gospodarja kluba. (foto: Stane Klemenc)

Andraž Nahtigal, Primož Kristan, Janez Malej in 
Marko Lužnik po končanem delu. (foto: Stane Klemenc)

– Rekreativno potovalna sekcija pod   
 vodstvom Nine Drnovšek je proti koncu   
 sezone poskušala zmotivirati člane, a kaj 
 več od veslanja dveh na Bledu in   
 planiranega odhoda na Osojsko Jezero, ki   
 je odpadlo zaradi dežja in ohladitve, nam ni  
 uspelo. 

– Propagandna sekcija ali bolje Petra Cvelbar  
 je pripravila plakate za naše tekme, tečaje  
 in diplome za tečajnike, Darko Logar pa je  
 izdelal lično tablo za 2. Bohinjski kajakaški  
 maraton. 

– V juliju in avgustu smo imeli tri začetniške  
 tečaje z 31-mi tečajniki vseh starosti, šest  
 otrok pa je nadgrajevalo pridobljeno znanje  
 z rednimi treningi. V letu 2009 pa bodo   
 lahko tekmovali na tekmah za Slo pokal.

– Spomladi je na naše povabilo prišel   
 na trening v Bohinj slovenski najboljši  
 mirno vodaš Jernej Župančič Regent,  
 z njim je bil še Novozelandec Ben Fouhy, 
  oba udeleženca lanskih OI. Našim   
 najmlajšim sta predstavila vrhunski način 
  veslanja kajaka in jim dala vzpodbudo za  
 nadaljnje delo.

– Na področju izobraževanja je uspelo 
 s sodelovanjem KZS in direktorja   
 reprezentanc g. Andreja Jelenca 
 organizirati tečaj za učitelje oziroma   
 strokovne delavce I. stopnje. Predavanj in  
 praktičnega dela se je udeleževalo 7 naših  
 članov. Praktične nasvete in njegov način  
 veslanja nam je pokazal Stjepan Janič,  
 6. z OI. Izpite bomo delali spomladi.

– Aktivno sem sodeloval pri pripravi novega  
 plovbnega reda na Jezeru in Savi Bohinjki.  
 V komisiji, ki jo je vodil g. Jakob Demšar je  
 bil še g. Klemen Langus. Za izvajanje le   
 tega je po mojem mnenju potrebno najprej  
 urediti prostor za celoletno hrambo čolnov  
 vseh koristnikov Jezera, priveze in vstopno  
 izstopna mesta.

Največ časa in energije je bilo namenjene 
kajakaški rekreacijski in tekmovalni 
dejavnosti otrok. 

V KKK Bohinj smo z rednimi treningi mladih 
kajakašev pričeli 28.aprila, večino sem jih 
vodil sam, nekajkrat pa so pomagali Primož, 
Nevenka in Nina. Do 24. oktobra smo izvedli 

Janez Rupnik in Janez Malej. (foto: Stane Klemenc)

Janez Rupnik. (foto: Stane Klemenc)

Nevenka Leskovšek pripravlja smolo za popravilo 
kajakov. (foto: Stane Klemenc)

Marko Lužnik in mojster Janez Rupnik ,
ki nas je učil popravljati čolne. (foto: Stane Klemenc)
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83 treningov na Jezeru in 12 na kajakaškem 
taboru v Ankaranu. Treningov se je skupno 
udeleževalo 22 otrok (skupaj 541 udeležb s 
povprečjem 8 otrok na trening). Velikokrat 
je bilo zasedenih vseh 11 za tekmovanja 
primernih kajakov, pomagali smo si z 
ostalimi čolni.
 
Udeležili smo se tekem za SLO pokal v 
Ankaranu (07. 06. in 27. 07.), na Ptuju (21. 06.), 
v Žusterni (21. 09.). Na teh tekmah je 
tekmovalo 7 naših otrok. Skupaj so v 
Slo pokalu osvojili 16 medalj. V skupni 
razvrstitvi Slo pokala se je Anja Lužnik 
uvrstila na 3. mesto pri mlajših deklicah, Rok 
Šmit na 2. mesto in Jan Šmit na 3. mesto v 
kategoriji mlajših dečkov, ter Nik Holzbauer 
na 2. mesto pri cicibanih. V Slo pokalu so bili 
uvrščeni še Boštjan Žmitek na 7. mesto in 
Matija Odar na 8. mesto pri starejših dečkih 
ter Martin Zalokar, Luka Kovačič, Jure Jeršič 
in Matic Cesar pri mlajših dečkih.

Državnega prvenstva na Ptuju (31. 08.) se je 
udeležilo sedem tekmovalcev. Ml. deklica 
Anja Lužnik je osvojila 3. mesto, ciciban Nik 
Holzbauer je bil 4., pri mlajših dečkih pa so 
bili Jan Šmit 2., Rok Šmit 3., Martin Zalokar 
7., Luka Kovačič 8. in Matic Cesar 10.

Regate Capris v Žusterni (09. 08.), 
rekreativnih tekmovanj in maratonov v 
Bohinju (02. 08. in 04. 10.) se je udeležilo  
15 otrok. Za 9 otrok sta bili bohinjski tekmi 
prvi, trije so tekmovali na Ljubljanici (25. 10.) 
in dva v Kopru (06. 12.). 
 
Konec junija se je 9 otrok udeležilo 
6-dnevnega klubskega kajakaškega 
tabora v Ankaranu. Vodila sva ga Marko 
Lužnik in Stane Klemenc. Naredili smo 11 
dve urnih treningov, ki so jih nekajkrat 
popestrili prijatelji kajakaši iz ankaranskih 
klubov Orka in Adria. Med jutranjim in 
večernim veslanjem so se otroci zabavali 
po lastnem programu. Vsi udeleženci tabora 
so pridobili na moči, vztrajnosti in tehniki 
veslanja na morskih valovih.
 
3. avgusta smo priredili 2. bohinjski 
kajakaški maraton. Letos se ga je udeležilo 
točno 100 tekmovalcev iz treh držav. Tekma 
je veljala za Slovenski maraton pokal in 
za Pokal Bohinja, ki pa žal skupno ni bil 
razglašen. Tekmovali smo v 10 kategorijah. 
Šola kajaka na 200m, dečki in deklice na 

Nevenka obvlada vse, kar je v zvezi z barvami in 
kemijo. (foto: Stane Klemenc)

Po nekaj dneh dela so kajaki, kot novi.  
(foto: Stane Klemenc)

Prva vesla, ki nam jih je ugodno preskrbel g. Toni 
Prijon. (foto: Stane Klemenc)

Tina Ivetac, Jan Šmit, Matija Odar, Anja Lužnik, 
Rok Šmit, Luka Kovačič, Matic Cesar in Nik 
Holzbauer. (foto: Stane Klemenc)

2000m, ženske na 8000m in moški na 16000m. 
Organizacija in vreme sta bila odlična. 
Tekmovali so člani vseh slovenskih mirno 
vodaških klubov. Najboljši z novim 
rekordom proge je bil Marko Bandel iz 
Žusterne, pri ženskah pa Teja Kralj iz istega 
kluba, oba v absolutni konkurenci.
Od prvega do tretjega mesta v svojih 
kategorijah smo se uvrstili naslednji člani 
KKK Bohinj: Luka Plahuta, Luka Kovačič, 
Anja Lužnik, Manca Vida, Boštjan Žmitek, 
Petra Cvelbar, Nina Drnovšek, Nevenka 
Leskovšek in Stane Klemenc. Pri izvedbi 
maratona so nam pomagali: Občina Bohinj, 
LTO Bohinj, TD Bohinj, Pro Tehno in Slap 
iz Bohinjske Bistrice, Eta Cerkno, Fuji 
Slovenija, Helios Domžale, Eurofoto Kranj, 
Rodeo team – Bolle Kranj, Krka Novo Mesto, 
Okrepčevalnica Pod Skalco, Don Andro 
Ukanc, Boris Rožič, Ribiška družina Bohinj, 
Milan Čuden, Simon Podlipnik, Erik Cvetek, 
Vito Arh, Jože Trošt, TG sport life in Slonček 
iz Ljubljane. Za nemoten potek tekme, 
razglasitve rezultatov in družabnega dela je 
poskrbelo okoli 30 članov našega kluba. 
 
Na Zmajčkovem pokalu v Ljubljani so 
tekmovali naši najmlajši člani letošnje 
kajakaške šole. Izkušnje so pridobivali: Ines 
Matuc, Neža in Lenart Ribnikar, Aljaž in Luka 
Plahuta, Gregor Medved in Nik Holzbauer.
 
V okviru 1. Festivala pohodništva v Bohinju 
je bila 4. 10. organizirana kajakaška tekma za 
mlajše kategorije in rekreativce. Tekmovali 
so člani štirih slovenskih klubov. Pri 
deklicah do 10. leta je Neža Ribnikar dosegla 
prvo mesto. Pri cicibanih (šola kajaka) je 
zmagal Nik Holzbauer, 4. je bil Aljaž Plahuta, 
5. Ryan Moolman, 7. pa Luka Korošin.
Pri mlajših deklicah je bila Anja Lužnik 
druga, Ines Matuc pa tretja. Pri starejših 
deklicah je zmagala Manca Vida.
V najštevilčnejši kategoriji mlajših dečkov 
je bil Rok Šmit drugi, Jan Šmit četrti. Od 
petega do desetega mesta pa so se zvrstili 
naši dečki: Matic Cesar, Martin Zalokar, 
Jure Jeršič, Luka Plahuta, Lenart Ribnikar 
in Gregor Medved. Jan in Rok sta tekmovala 
tudi v dvojcu, žal sta bila edina. Boštjan 
Žmitek je v kategoriji starejših dečkov 
zasedel drugo mesto.

Starejši pa smo se uvrstili takole: med 
mlajšimi rekreativci sta prvo in drugo mesto 
zasedla Darko Logar in Primož Kristan.  

Prve treninge je vodila Tina Ivetac iz Kopra.  
(foto: Stane Klemenc)

Najprej se je treba naučiti vstopanja v kajak.  
(foto: Stane Klemenc)

Pogovor pred odhodom na vodo. (foto: Stane Klemenc)

Tretji dan so že lepo veslali, valovi jih niso motili. 
(foto: Stane Klemenc)
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Pri starejših je bil Stane Klemenc drugi, 
Jakob Jelenc, ki takrat še ni bil naš član tretji, 
Alf Moolman četrti. 

Na Ljubljanskem maratonu so na 5000m 
tekmovali trije mlajši člani: Anja Lužnik je 
osvojila prvo mesto pri mlajših deklicah, 
Rok Šmit prvo in Jan Šmit drugo mesto pri 
mlajših dečkih, Rok je prejel še pokal za 
najboljši čas pri mlajših kategorijah. 
Pri starejših rekreativcih na 10km sem 
(Stane Klemenc) osvojil prvo mesto, naša 
nova člana Andrej Vertačnik in Jakob Jelenc 
sta pri mlajših rekreativcih osvojila drugo in 
tretje mesto.

Na maratonu od Kopra do Lucije 6. decembra 
(20km) sem bil (Stane Klemenc) tretji. Rok 
in Jan Šmit pa sta v tekmi na 2000m osvojila 
prvi dve mesti.

Z novembrom so se treningi preselili v 
šolsko telovadnico, odlično jih je vodil Darko 
Logar, občasno ga je nadomeščal Marko 
Lužnik. Za otroke je Roman Štih organiziral 
tečaj smučarskega teka v Laškem Rovtu, 
poleti pa bomo mi naredili kajakaški tečaj 
tekačem na Jezeru.
 
5. decembra sva se z Nevenko udeležila 
prireditve Kajakaš leta v Novi Gorici.
Zadnja letna aktivnost je bilo  
3. tradicionalno Silvestrsko veslanje kanujev. 
Udeležilo se ga je 16 članov, navkljub mrazu 
smo uživali in skupaj nazdravili Novemu 
letu.

Za nadaljnji razvoj kluba z dosedanjim 
tempom in omogočanje osnovnih pogojev 

Vlado Jakomin s KKK Adria Ankaran, pri 
registraciji svojih tekmovalcev. (foto: Stane Klemenc)

Štart II. Bohinjskega maratona. (foto: arhiv KKK Bohinj)

Jernej Župančič razlaga tehniko zaveslaja našim mladim tekmovalcem. (foto: Stane Klemenc)

Olimpijca Jernej Župančič Regent in Ben Fouhy 
iz Nove Zelandije predstavljata najuspešnejšo 
tehniko veslanja. (foto: Stane Klemenc)

treninga, tu mislim predvsem na garderobo, 
moramo rešiti prostorsko vprašanje. Pereče 
bo vprašanje pokritega in ogrevanega 
prostora za popravilo čolnov, kar bi bilo 
najbolj pametno narediti pred sezono. Še 
vedno rešujemo delovanje kluba s sestanki 
v gostilnah, skladiščem in pisarno pri 
nas doma, prikolica je do začetka gradnje 
letošnje pomladi spravljena pod streho pri 
Milanu Škofu. 

Zahvaljujem se vsem članom, ki so v 945 
urah prostovoljnega dela pripomogli pri 
organizaciji in izpeljavi tekem ter delovanju 
kluba.
Za prizadevnost in prijateljske odnose 
se zahvaljujem najmlajšim bohinjskim 
tekmovalcem, ki so presegli vsa 
pričakovanja in prvo sezono skupaj osvojili 
37 medalj, štirje pa so bili odlični na 
državnem prvenstvu .

Za pomoč pri izpolnitvi plana dela 
in zbiranja sponzorskih sredstev se 
zahvaljujem: Nini Drnovšek, Nevenki 
Leskovšek, Petri Cvelbar, Janezu Maleju, 
Primožu Kristanu, Darku Logarju, Poldu 
Šmitu, Zoranu Golobu in Marku Lužniku.

Posebna zahvala velja g. Andreju Jelencu 
direktorju reprezentanc KZS in g. Jakobu 
Marušiču sekretarju KZS za dobro 
sodelovanje, sofinanciranje nakupov čolnov, 
organizacijo tečaja in podarjeni ergometer, 
županu občine Bohinj g. Francu Kramarju 
za podporo in izven sistemsko pomoč, ter 
predsednici KKK Žusterna gospe Zdenki 
Ponomarenko za podarjeno veslo. Za dobro 
sodelovanje se zahvaljujem morskim 
klubom Orka, Adria in Žusterna. 

Vsega narejenega pa ne bi mogli izpeljati 
brez razumevanja gospodarstva in 
posameznikov. Naši donatorji in sponzorji so 
bili: Eta Cerkno, Gorenje Velenje, Roiss d.o.o. 
Ljubljana, Pro Tehno d.o.o. Bohinjska Bistrica, 
Helios Domžale, Fuji Slovenija, Eurofoto 
Kranj, Rodeo Team – Bolle Kranj, g. Mitja 
Bajrič Bohinjska Bistrica, in Odvetniška 
pisarna Nina Drnovšek Ljubljana. 

Na koncu bi se rad zahvalil še gospe Greti 
Andrič za dvoletno brezplačno urejanje 
vseh računovodskih poslov, kar je tudi lep 
finančni prispevek klubu.

Luka Kovačič s pokalom za odlično veslanje na  
II. Bohinjskem maratonu. (foto: arhiv KKK Bohinj)

Nevenka Leskovšek še vedno sodeluje pri vzgoji 
otrok. (foto: Stane Klemenc)

Župan Franc Kramar je podeljeval priznanja.  
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Župan Franc Kramar mi izroča pokal.  
 (foto: arhiv KKK Bohinj)



3938

2. BOHINJSKI 
KAJAKAŠKI MARATON

v kajaku na mirnih vodah

organizira

štart/cilj
nedelja, 3. avgusta 2008 ob 10.00  pri cerkvi sv. Janeza v Ribœevem Lazu

kategorije
M1: mladinci od 15 do 18 let
M2: moøki do 30 let
M3: moøki od 30 do 50 let
M4: moøki nad 50 let

Æ1: mladinke od 15 do 18 let 
Æ2: æenske do 30 let
Æ3: æenske od 30 do 50 let
Æ4: æenske nad 50 let

ml. deœki: 11-13 let
ml. deklice: 11-13 let
st. deœki: 13-15 let
st. deklice: 13-15 let

razglasitev rezultatov
na prireditvenem prostoru Pod Skalco ob 13.00

INFO: www.kajakbohinj.com, kajak.bohinj@gmail.com, 041 667 070 Stane Klemenc

Skupinski štart vseh kategorij
moøki in mladinci veslajo 16 km (4 dolæine jezera), 

æenske in mladinke 8 km (2 dolæini jezera),
deœki, deklice 2 km

KKK BOHINJ POKROVITELJ MARATONA
Ribčev Laz p.p.50 FUJI FILM SLOVENIJA
4265 Bohinjsko Jezero

POROČILO IN ZAHVALA!

2. BOHINJSKI KAJAKAŠKI MARATON – BOHINJ 2008

3. avgusta smo organizirali drugi kajakaški maraton. Udeležilo se ga je natančno  
100 tekmovalcev v 14. kategorijah. 
Vreme nam je bilo letos naklonjeno, cel dan je bilo lepo sončno in med samo tekmo 
ne prevroče. 
Ženske so veslale 8 km, moški 16 km, otroci na 2km, šola kajaka na 200m.

Tekma se je začela s startom ob 10h, končala pa do 12h. Med tem ko se je pripravljala 
lista rezultatov so nam članice kluba postregle z odličnim golažem, sadjem , pecivom 
in pijačo. Pokale so podeljevali, župan občine Bohinj gospod Franc Kramar, trener 
KKK Adria Ankaran in mednarodni sodnik gospod Vladimir Jakomin in trener 
KKK Orka Ankaran gospod Meho Titorič. Podelili smo medalje vsem tekmovalcem, 
najboljšim pa še 32 pokalov. Sledilo je prijetno druženje in žrebanje praktičnih 
nagrad…

Zahvaljujemo se podpornikom maratona:  ETA CERKNO
  FUJI FILM SLOVENIJA
  OBČINA BOHINJSKA BISTRICA
  LTO Bohinj
  Pro Tehno D.O.O. Bohinjska Bistrica 
 
Nagrade tekmovalcem so prispevali:  BOLLE – RODEO TEAM KRANJ
  EURO FOTO KRANJ
  HELIOS DOMŽALE
  KRKA Novo Mesto
  SLAP Bohinjska Bistrica 
  TG SPORT LIFE
  PICERIJA DON ANDRO
  Trgovina za male živali SLONČEK
  PEKARNA LAPAJNE, Bohinj
 

Z objavami v medijih so nam pomagali:  RADIO TRIGLAV KRANJ
 

Čolne za pomoč potapljačem so posodili:  GOSTIŠČE ROŽIČ
  ČOLNARNA IZI
  MILAN ČUDEN
  RIBIŠKO DRUŠTVO BOHINJ
 

Stane Klemenc KKK Bohinj Ribčev Laz, 4. 8. 2008
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KKK BOHINJ
Stane Klemenc
Ribčev Laz, pp 50

Občina Bohinj
Župan g. Kramar

Smernice za pripravo odloka o plovbnem redu in režimu vzpostavljanja reda 
Na obali

Pripraviti moramo razvoju turizma, športa in rekreacije prijazno ureditev. 
Za takojšnje izvajanje je pomembno predvsem, da naredimo finančno 
sprejemljivo varianto, ki bo omogočala realizacijo in izvajanje sprejetih odlokov. 
Vse mora potekati postopoma in usklajeno z vsemi uporabniki.

Ponujamo Vam ideje in pomoč pri izvedbi projekta.

Obalni režim – dolgoročne rešitve

Ureditveni načrt Pod Skalco. Nove potrebe in ideje.

Predlagamo načrtovanje modernega kajakaškega centra, ki bi dolgoročno rešil 
sedanje pomanjkljivosti in ne bi pretirano posegal v Jezero kot simbol Bohinja. 
Najprimernejši prostor je v gozdičku za WCjem Pod Skalco. Nudil bi potrebne 
pogoje za gojenje vodnih športov in prispeval k boljši ponudbi, pomembni za 
razvoj turizma.

Upoštevati moramo današnje stanje in ne ogrožati eksistence delujočih pravnih 
oseb.

Ureditev pristanišč 

Narediti priveze za plovila – leseni in pl. čolni, razen za ladje, ki naj bi ostale na 
obstoječih lokacijah, brez gradnje novih čolnaren. S tem bi bili posegi v naravno 
okolje minimalni.
 
Za ostala plovila bi se uredili privezi – pristanišča na več prostorih – Pod Voglom, 
CŠOD, Gozdna šola, Camp, Ukanc.

Za težja plovila bi bil vstop samo na rampi v zalivu Pod Sklaco. 

Ureditev hrambe čolnov in ladij

Kanuje in kajake bi se umaknilo z obale. Dnevno bi se jih pospravljalo v za to 
postavljena stojala, ki bi bila ob kajakaškem centru. Tam bi uredili tudi celoletno 
hrambo čolnov – stog. 
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Zimska hramba ladij bi bila odmaknjena od jezera, zgraditi bi bilo potrebno pokrite 
prostore kjerkoli izven zaščitenih območij, kjer bi se lahko vršil tudi remont ladij, ki 
je na jezeru in obali ekološko nesprejemljiv. Transport s prirejeno prikolico.

Center vodnih dejavnosti

Center vodnih dejavnosti – bohinjski kajakaški center Pod Skalco (športne 
dejavnosti –kajakaši, jadralci, surfarji, potapljači – reševalna služba, ribiči, 
rekreativci, – ? komercialne dejavnosti).
Načrtovati je treba moderen center, ki bo v prihodnosti podpiral
razvoj turizma, športa, vzgoje mladine, rekreacijo ter ohranjal prvobitnost jezera 
in okolice. 

Velika dodana vrednost bi bila ureditev muzeja bohinjske jezerske tradicije.

–  Pripraviti moramo projekt modernega kajakaškega centra in kandidirati 
 za EU sredstva. 
 
 
Prva faza, izvedljivo v krajšem času

V prvi fazi moramo narediti finančno in časovno izvedljivo varianto
Obalnega režima, da začnemo še letos vzpostavljati urejenost na obali.

– Pod Skalco postaviti velik stog za celoletno hrambo kajakov in kanujev.  
 Za začetek lahko samo stojala – kot čolnarna kajak kluba.
 Izvedba – organizacija Kajak kanu klub Bohinj.

– Urediti priveze za velike čolne ( leseni jezerci in ribiški), izkoristiti obstoječe  
 možnosti – Rožičev pomol, in mali pomoli pod Skalco.

– Določiti max.velikost plovil-pl.čolnov, jadrnic, katamaranov?.. (izvzeti obstoječi  
 ladji in čolni na vesla).

–  Nadzorna služba – na obali redarji, na jezeru KKK z ustrezno obeleženim čolnom.

–  Urediti informiranje – o odloku, klubske in komercialne informacije – oglasne  
 table.

–  Ustanoviti odbor za pripravo idej in rešitev, katerega sestavljajo:
 Župan občine
  KKK Bohinj, ribiči, potapljači, izvajalci komercialnih dejavnosti 
 Arhitekt
 TNP
 LTO
 TD
 KZS
  Domačini, poznavalci jezerske preteklosti – Izi, Rožič Boris.
   

Ribčev Laz, 16. 7. 2008

 
KKK BOHINJ
Ribčev Laz p.p. 50
Stane Klemenc

Občina Bohinj
Gospod župan
Franc Kramar

Predlog, ideja, potreba:

Kajak kanu klub je z zelo hitrim razvojem dosegel amaterski maksimum.
Počasi bo treba vodenje kluba in treningov reorganizirati.

Trenutno ima klub evidentiranih 105 članov od teh 82 s plačano članarino. Število 
pa se bo letos še povečalo za 10%. Treningov se udeležuje že čez 15 bohinjskih otrok. 
Aktiven je tudi del njihovih staršev. Devet otrok pa že uspešno tekmuje za državni 
pokal

Za reorganizacijo pa nujno potrebujemo lastne prostore: 
– klubska soba – pisarna
– slačilnica, garderoba
– shramba 
– delavnica za popravilo čolnov
– wc, tuš
– fitnes za zimske treninge
–  muzej Jezerske zgodovine

Postavili bi kajakaški stan, primerna lokacija je vzhodno od wc ja Pod Skalco. 
Idejna velikost potrebnega prostora je 150 m2. Stroške bomo v večji meri pokrili 
z našo aktivnostjo…

KKK BOHINJ

Stane Klemenc

Ribčev Laz, 16. 7. 2008



4544

POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2009 

Stane Klemenc
Ribčev Laz, 15. 1. 2010

Tako kot prejšnje leto smo tudi za leto 2009 
sprejeli zahteven plan, sestavljen iz 35 
delovnih točk. 25 smo jih v celoti izpolnili, 
nekatere deloma, dveh pa sploh nismo 
poskušali reševati. To sta klubski prostori in 
celoletna hramba čolnov. 

Število članstva je naraslo na 140, žal jih 45 
članarine ni plačalo, če je letos do marca ne 
bodo plačali, jih bomo črtali iz spiska članov.

Planirano in narejeno je bilo:

– novo stojalo za 10 čolnov, naredil in   
 sponzoriral ga je Janez Malej– vrednost del  
 po planu 300€,

– popravilo in barvanje treh čolnov, izvajalca  
 Nevenka Leskovšek in Stane Klemenc,   
 dvojca pa so zbrusili Polde, Jan in Rok Šmit,  
 Janez Malej je zanj naredil novo krmilo,   
 material in delo je bilo brezplačno,

– vzdrževanje čolnov med sezono, Stane   
 Klemenc,

– spletne strani www.kajakbohinj.com je   
 naredil Vito Arh, za beleženje aktualnih   
 dogodkov pa sem skrbel jaz,

– nasutje peska in ureditev okolice pri   
 čolnarni – Stane Klemenc, Polde Šmit,

– generalna prenova prikolice za prevoz   
 čolnov – Marko Lužnik, Vojko Matuc,   
 Polde Šmit, Robert Ribnikar, Anton Šest je  
 zamenjal ležaje, Lojz Kemperle pa nam je  
 podaril rezervno gumo,

– kupili smo tri skoraj nove kajake za   
 rekreativno veslanje naših članov,

– sedem nas je zaključilo izobraževanje za   
 učitelje kajaka in kanuja na mirnih vodah –  
 Nina Drnovšek, Nevenka Leskovšek, Primož  
 Kristan, Darko Logar, Janez Malej, Milan   
 Škof in Stane Klemenc,

– izvedli smo tri tečaje za začetnike, enega   
 slabo obiskanega za naše člane in enega   
 za mlade bohinjske smučarske tekače,   
 oni pa pozimi učijo teka na smučeh naše   
 tekmovalce. Na koncu sezone smo izpeljali  
 še tečaj za bohinjske karateiste,

Prvi januarski izlet. (foto: Stane Klemenc)

Razigranost. (foto: Stane Klemenc)

Rok Šmit in Lenart Ribnikar. (foto: Stane Klemenc)

Izlet na Vogar, Nejc Holzbauer pri koritu.  
(foto: Stane Klemenc)

– izvedli smo enotedenski kajakaški tabor  
 v Ankaranu, udeležilo se ga je  
 8 tekmovalcev. Vodila sva ga Marko Lužnik  
 in Stane Klemenc. Trenirali smo po 4 ure   
 dnevno. Na treningih in pri zabavi smo   
 odlično sodelovali z ankaranskima  
 kluboma Orka in Adria,

– triatlon klubu smo pomagali pri izvedbi   
 kajakaškega dela tekme,

– na Bohinjskem Jezeru smo izvedli tri   
 tekme. Vse tri tekme so bile številčno in   
 kvalitetno dobro zastopane. 

Junija tekmo za Slo pokal in rekreativce, 
avgusta 3. bohinjski maraton, ki je imel 
mednarodno udeležbo in oktobra mini 
maraton ob zaključku festivala pohodništva. 
Udeležili so se ga vsi najboljši slo kajakaši. 
Špela Ponomarenko, Jernej Zupančič, župan 
Franc Kramar in direktor turizma Bohinj 
Klemen Langus pa so podeljevali medalje,

– konec leta smo izkoristili priliko,   
 ki jo svojim društvom prijazno nudi občina  
 Bohinj in izvedli novoletno prireditev.  
 Vodil jo je Darko Logar, sodelovalo nas je 30  
 članov in nekaj prijateljev,

– poleg rednega financiranja so nam tudi   
 letos pomagali podjetniki in posamezniki.  
 Za finančno pomoč se zahvaljujem   
 lastnikom naslednjih podjetij: Pro Tehno 
  Bohinjska Bistrica, Elmont Bled,    
 Diagnostični center Bled,

– kajak kanu klubu Adria Ankaran in   
 predsedniku Vladu Jakominu se  
 zahvaljujem za podarjeni odlični kajak K 2,  
 korektno sodelovanje in sodniško pomoč  
 na naših tekmah,

– piceriji Don Andro se zahvaljujem za   
 nakup dveh KV radio postaj, ki sta nam  
 v veliko pomoč pri komunikaciji na tekmah.  
 Roku Holzbauerju pa za dobavo in montažo  
 dveh avtomatskih luči v čolnarni,

– za nagrade in pomoč pri organizaciji tekem  
 se zahvaljujem podjetjem Fuji Slovenija   
 Ljubljana, Rodeo Team – Bolle Kranj,   
 Eurofoto Kranj, Helios Domžale, Krka Novo  
 Mesto, KZS, turističnemu društvu Bohinj,  
 gostišču Pod Skalco in turizmu Bohinj.   
 Turizem Bohinj je sodeloval pri organizaciji  
 tekme ob zaključku tedna pohodništva in  
 pokril večino stroškov,

Z Rokom In Janom proti vrhu Ratitovca. 
(foto: Rafko Vodišek )

Štart maratona. (foto: arhiv KKK Bohinj) 

Najbolj razburljiv je bil vstop v vodo.  
(foto: Stane Klemenc)

Neža Ribnikar na Zmajčkovem pokalu. 
(foto: Stane Klemenc)
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– Triatlon klubu in predsedniku Jožu Troštu  
 se zahvaljujem za postavitev ozvočenja in  
 sodelovanje na vseh naših tekmah,

– za meritve časov in pripravo rezultatov na  
 tekmah so zaslužni: Vito Arh, Erik Cvetek,  
 Matic Štros, Maruša Pintar, Urša Štros in   
 Nevenka Leskovšek,

– županu Francu Kramarju se zahvaljujem   
 za sprejem uspešnih mladih tekmovalcev  
 in posluhu za naše probleme,

– Kajakaški zvezi Slovenije oz. Andreju   
 Jelencu in Jakobu Marušiču se zahvaljujem  
 za strokovno usposabljanje učiteljev,   
 pomoč pri nabavi čolnov, svetovanje in   
 prijazno sodelovanje pri našem razvoju,

– za strokovno pomoč in razvoju dobrega   
 sodelovanja med klubi se zahvaljujem  
 trenerju kluba Soške elektrarne z   
 Mosta na Soči Dejanu Testenu njihovemu  
 članu olimpijcu Jerneju Župančiču,   
 ter predsedniku in članom kluba   
 Orka iz Ankarana Mehu, Danieli, Malinu in  
 Aljažu Titoriču,

– za odstop honorarja v višini 216€ za 
  vodenje zimskih treningov v telovadnici   
 se zahvaljujem Darku Logarju in  
 občasnima namestnikoma Marku Lužniku  
 in Nevenki Leskovšek,

– odstop dela honorarja, potnih in drugih   
 stroškov v višini 250€ – Stane Klemenc 

– Nina Drnovšek je sponzorirala nakup 50   
 kap s klubskim znakom v vrednosti …,

– Propagandna sekcija oziroma Petra Cvelbar  
 je pripravila plakate za naše tekme, tečaje  
 in diplome za tečajnike, Darko Logar pa je  
 ponovno poskrbel za informacijsko   
 tablo za 3. Bohinjski kajakaški maraton,

– ogromen delež k uspešnemu poteku   
 večine del, organizacije bohinjskih tekem  
 in prevozov otrok na treninge in  
 tekme po Sloveniji so prispevali starši   
 naših mladih tekmovalcev. Višino tega   
 prispevka ocenjujem na 3000€. Zaradi   
 tega nam ni potrebno razmišljati o nabavi  
 klubskega kombija, ki bi bila povezana   
 z bistveno večjimi stroški. Iskreno se jim   
 zahvaljujem za njihov trud in ustvarjanje  
 prijateljskega vzdušja v klubu. 

Taja Smukavec na tekmi Zmajčkov pokal v 
Ljubljani. (foto: Stane Klemenc)

Neža Ribnikar, Anja Kravanja, Matej Fajdiga, Taja 
Smukavec, Nejc Holzbauer in trenerka Nevenka 
Leskovšek na Zmajčkovem pokalu. (foto: S. Klemenc )

Slika uspešnih po zaključni tekmi Slo pokala. Neža 
Ribnikar, Rok Šmit, Anja Lužnik, Ines Matuc, Jan 
Šmit, Nevenka Leskovšek, Stane Klemenc, Nik  
Holzbauer in Lenart Ribnikar. (foto: arhiv KKK Bohinj) 

Poročilo o treningih in tekmovanjih:

V drugem tekmovalnem letu smo zelo uspešno 
nadaljevali lani načrtovano in začeto pot. Na 
88 treningih je sodelovalo na začetku sezone, 
aprila 10 otrok, od junija naprej 15, avgusta se 
nam je občasno pridružil še en šestletnik. 
 
V različnih starostnih kategorijah so trenirali 
in tekmovali :

– cicibani: Nejc Holzbauer, Peter Matuc,

– cicibanke: Neža Ribnikar, Taja Smukavec,

– ml. deklice: Anja Lužnik, Anja Kravanja,

– ml. dečki: Nik Holzbauer, Matej Fajdiga,   
 Gregor Medved, Lenart Ribnikar, Jan Šmit,  
 Rok Šmit, 

– st. deklice: Ines Matuc,

– st. dečki: Matija Odar, Miha Repinc,  
 Tine Škantar. 
 
Letos smo tekmovali na petih tekmah za 
Slovenski pokal (Ptuj, Bohinj, Koper, Ankaran 
2x), na Državnem prvenstvu v maratonu v 
Bohinju in na Ptuju na Državnem prvenstvu 
na kratkih progah, ter še na devetih tekmah. 
Otroci so si priborili več kot 60 medalj.

Na tekmah za državno prvenstvo so 
tekmovali:

– Anja Lužnik, državna prvakinja v maratonu,  
 ter sprintu na 500m in 1000m

– Ines Matuc, državna prvakinja v maratonu,  
 druga na 500m

– Rok Šmit, državni prvak v maratonu in na  
 500m 

– Jan Šmit, drugi v maratonu in na 500m   
 (zadnji trije na 1000m niso tekmovali)

– Lenart Ribnikar je bil šesti v maratonu in   
 četrti na 500m

– Matej Fajdiga je bil osmi v maratonu. 
 
Na tekmah za Slo pokal so končni skupni 
rezultati po kategorijah sledeči:

– Neža Ribnikar  1. mesto – cicibanke,

– Anja Lužnik  1. mesto – ml. deklice,

– Ines Matuc  2. mesto – st. deklice,

– Rok Šmit  1. mesto – ml. dečki,

– Jan Šmit  2. mesto – ml. dečki,

– Nik Holzbauer  5. mesto – ml. dečki,

– Lenart Ribnikar  6. mesto – ml. dečki,

– Matija Odar  7. mesto – st. dečki,

– sedemletni Nejc Holzbauer je uspešno   
 tekmoval dvakrat.

Tomaž Oven je vsestranski športnik in podpornik 
kluba. (foto: Stane Klemenc)

Lučka Podlipnik Franko je naša najuspešnejša 
rekreativka. (foto: Stane Klemenc)

Tamara Bobnar na treningu. (foto: Stane Klemenc)

Ivan Arenšek preizkuša veslanje na deski. 
(foto: Stane Klemenc)
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Najbolj uspešni so bili otroci, ki so se redno 
udeleževali treningov oziroma so bili čez 
leto najbolj prizadevni. 

Dejavni smo bili tudi pri rekreativcih, 
število tekmovalcev mi je uspelo povečati 
na 27, pridružili so se nam izkušeni veterani 
iz Škofje Loke in tako smo pri starejših 
rekreativcih postali najmočnejši slovenski 
klub. Udeležili smo se vseh domačih tekem 
v Kopru, Ankaranu, Ljubljanskega maratona 
in Božičnega maratona. Na vseh smo osvajali 
medalje.
Na Bohinjskem maratonu je sodelovalo 21 
naših članov – tekmovalci in rekreativci, 
osvojili smo 11 medalj.

Ljubljanskega maratona v začetku novembra 
se nas je udeležilo 9 tekmovalcev, dobili smo 
8 medalj, od tega tri kolajne tekmovalci in 
pet rekreativci.

Božičnega maratona 6.decembra so se 
udeležil štirje rekreativci v najstarejši 
kategoriji in dobili tri medalje. Tako je na 
novo organizirana skupina rekreativcev že 
prvo leto odlična.

Z novembrom so se treningi preselili v 
šolsko telovadnico, ki jih zopet vodi Darko 
Logar. Ostale zimske aktivnosti so smučarski 
teki, ki jih vsak petek vodi Roman Štih, 
pohodi v hribe, ki jih vodim jaz in smučanje 
s starši.

Najbolj perečega problema, to je klubskega 
prostora, garderobe, skladišča za čolne 
pozimi in ureditve obale še vedno ni mogoče 
rešiti, ker nesposobna birokracija ali pa 
skriti interesi, že 19 let rešujejo postopek 
denacionalizacije Pod Skalco.

Na koncu se zahvaljujem za pomoč pri 
organizaciji tekem in drugih delih vsem 
članom kluba, ki so nam občasno pomagali. 
Vse člane, ki lani niso utegnili pa vabim 
k sodelovanju v letošnjem letu, ali pa, da 
ostanejo še naprej podporni člani.

Na spomladanskem treningu. (foto: Stane Klemenc)

Primož Kristan je več let vodil klubsko glasbeno 
skupino. Od leve: Primož Kristan, Jan Šmit, Ines 
Matuc, Anja Lužnik, Matej Fajdiga, Rok Šmit, pri 
vratih je podpredsednik Andrej Podlipnik.
(foto: Stane Klemenc)

Tekma na Ljubljanici. Veslata Anja Osterman in 
Stane Klemenc. (foto: arhiv KKK Bohinj) 

Katastrofalna poplava 25. 12. 2009. (foto: S. Klemenc ) Marko Lužnik na taboru v Ankaranu leta 2011. (foto: Mitja Bajrič)

SPOMINI MARKA LUŽNIKA, 
DRUGEGA GOSPODARJA KLUBA 

Marko Lužnik

Zapiski gospodarja:

Leto 2011: 
Februar: Prenova stare prikolice-nov zaboj, 
namenjen veslom;
Marec: Licenčni Seminar, nakup petih novih 
kajakov-štirje sprinterji (K1) in en dvojec (K2);
April: Čistilna akcija (Urejanje čolnarne in 
njene okolice ter tudi južna obala jezera), 
nakup nove prikolice; projekt širitve čolnarne 
(več stojal za čolne).
V letu 2011, smo imeli skupaj 52 različnih 
čolnov.

Leto 2012:
Marec: Popravilo stopnic na pomolu, 
dopolnitev okolice čolnarne z elementi, ki 
omogočajo še treninge na suhem (klopca 
za zgibe, trebušnjake, preskoke, drog za 
dvigovanje trupa itd.), pridobitev katamarana 
(sestavljanje in postavitev le-tega v vodo);
April: Čistilna akcija;
Maj: Pridobitev novega pomola in mini dvojca 
iz Madžarske, izdelava mostu za pomol, 
nabava klubskega kombija;
Oktober: Pospravljanje čolnov, pomola in 
katamarana.

Po nekaj letih sem nato delo gospodarja 
prepustil ostalim oziroma generaciji, ki je 
sledila, da bi lahko klubu z novimi idejami 
pomagali in se razvijali naprej. 

Jezero v Bohinju je vedno predstavljalo 
kraj za druženje, rekreacijo, deset let nazaj 
pa je bil ustanovljen tudi KKKB. Začelo se 
je s tečajem, ki smo se ga lahko udeležili 
vsi, tako stari, kot mladi. Dobili smo vsak 
svoj čoln, ki smo jim rekli ˝račke˝, zaradi 
široke oblike in velikosti same, ki je bila 
dokaj majhna. Prišlo je tudi veliko otrok, 
ki so jih starši podprli in začel se je projekt 
ustanovitve kluba, ki ne bi bil namenjen 
le rekreativcem, temveč bi omogočal tudi 
mlajšim, da uspejo v tem športu. Tudi jaz 
sem bil eden izmed teh staršev, ki so bili 
pripravljeni pomagati, da klub postavimo 
na noge. Zaradi stalne udeležbe na tekmah, 
pa sem kasneje naredil tudi sodniški izpit 
in pomagal pri izvedbi tekem. V času izven 
sezone tekem in stalnih treningov na vodi 
pa sem se, kot gospodar, s pomočjo ostalih 
staršev, srečeval z različnimi drugimi deli, 
ki jih je bilo treba postoriti. Spodaj je del 
zapisnika, ki sem ga opravil, kot gospodar.
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POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2010 

Stane Klemenc
Ribčev Laz, 28. 1. 2011

Člani predsedstva KKK Bohinj so: Petra 
Cvelbar, Nevenka Leskovšek, Primož Kristan, 
Marko Lužnik, Janez Malej – gospodar, 
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 2010 
sprejeli zahteven plan, sestavljen iz 35 
delovnih točk. Od tega smo jih 33 izpolnili, 
dveh točk nismo poskušali reševati. To so 
klubski prostori, celoletna hramba čolnov in 
pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine 
(0,5%).

Število članstva je naraslo na 170, žal jih 27 
članarine ni plačalo.

Planirano in narejeno je bilo:

– popravilo čolnov – Janez Rupnik,

– vzdrževanje čolnov med sezono – Stane   
 Klemenc,

– spletne strani www.kajakbohinj.com je   
 brezplačno urejal Vito Arh, za beleženje   
 aktualnih dogodkov pa je skrbel Stane   
 Klemenc,

– čistilna akcija 17. aprila: 51 članov je   
 očistilo vzhodni in severni del obale,

Kondicijski izlet na Koblo, Lenart Ribnikar in Anja 
Lužnik. (foto: Stane Klemenc)

Skupni trening naših in mostarskih kajakašev v Mostu na Soči, vodil ga je odličen trener Dejan Testen. 
(foto: Stane Klemenc)

Špela Bajrič, Taja Smukavec, Matej Fajdiga, Peter 
Matuc in Nik Holzbauer so zaskrbljeni na štartu 
teka za zimski pokalv Kopru. (foto: Stane Klemenc)

Rok in Jan Šmit na teku. (foto: Stane Klemenc)

– v čolnarni je Marko Lužnik povišal ograjo   
 z bodečo žico, ker so nam pozimi ukradli  
 1 morski kajak, 

– kupili smo 15 novih kajakov,

– trije člani so zaključili izobraževanje za   
 učitelje kajaka in kanuja na mirnih vodah  
 – Tomo Smukavec, Tamara Bobnar in Ivan   
 Arenšek,

– izvedli smo tri tečaje za začetnike, enega   
 za naše člane in enega za bohinjske   
 smučarske tekače,

– izvedli smo enotedenski kajakaški tabor  
 v Ankaranu, udeležilo se ga je 16    
 tekmovalcev. Vodili smo ga Marko   
 Lužnik, Erik Holzbauer in Stane Klemenc. 

 Trenirali smo po 4 ure dnevno. Na   
 treningih in pri zabavi smo odlično  
 sodelovali z ankaranskima kluboma Orka   
 in Adria,

– na Bohinjskem Jezeru smo izvedli štiri  
 tekme. Vse so bile številčno in kvalitetno   
 dobro zastopane – junija tekmi za Slo pokal 
 in rekreativce, julija 4. bohinjski maraton,  
 ki je imel dobro mednarodno udeležbo 
 in oktobra mini maraton za tekmovalce   
 in rekreativce ob zaključku festivala   
 pohodništva, ta tekma šteje za Pokal   
 Bohinja,

– k organizaciji Triatlona smo pristopili   
 šele aprila letos, da ne bi odpadel ali celo 
 dokončno prenehal. Zato nismo kandidirali  
 za sredstva na javnem razpisu. Tekmo  
 smo izpeljali z nekaj organizacijskimi   
 napakami, ki pa se na zunaj niso zaznale  
 v celoti. Največji problem Triatlona je  
 zaključno finančno poročilo. Tekma se je z  
 velikim angažmajem velikega števila naših  
 članov končala z minimalno izgubo ( izpad  
 obljubljenega prispevka CP KR). To ni v 
  skladu z našo začetno idejo, da bomo 
 tekmo izpeljali z dobičkom, kateri bi  
 pripomogel k razvoju naše osnovne   
 dejavnosti,

– 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 17 članov,

– poleg rednega financiranja so nam tudi   
 letos pomagali podjetniki in posamezniki.  

Naš klub so na zimskem pokalu zastopali: Matej, 
Gregor, Nik, Lenart, Jan, Rok, Taja, Ines, Špela, Anja 
K., Anja L. in Peter (foto: Stane Klemenc)

Anja, Nik, Ines in Stane na kolesarskem izletu v Brda 
skozi Italijo. (foto: Nevenka Leskovšek)

Miha Fartek prvič v kajaku. (foto: Mitja Bajrič)

Rok, Lenart in Gregor pred štartom.  
(foto: Mitja Bajrič)
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Za finančno pomoč se zahvaljujem   
lastnikom naslednjih podjetij:

 Gorenje Velenje, Pro Tehno Bohinjska   
 Bistrica, Planet Sport Trzin, Domko in   
 Dom Trade Žabnica. Picerija Don Andro in  
 podjetje LMS iz Bohinjske Bistrice sta nam  
 podarila štiri KV radijske postaje,

– za nagrade in pomoč pri organizaciji tekem  
 se zahvaljujemo podjetjem:

 Bolle Rodeo Team Kranj, Eurofoto Kranj,   
 Factory Store Celje, Proloco Kranj, Salomon  
 Trzin, Helios Domžale, Krka Novo Mesto,   
 KZS, turističnemu društvu Bohinj, gostišču  
 Pod Skalco, turizmu Bohinj, Gostilni Rožič  
 Ribčev Laz in Smučarskemu centru Kobla,  
 ki nam za tekme posoja reševalno vozilo.   
 Turizem Bohinj je sodeloval pri  
 organizaciji tekme ob zaključku tedna   
 pohodništva in pokril stroške,

– Jožu Troštu se zahvaljujem za postavitve   
 ozvočenja in sodelovanje na vseh naših   
 tekmah,

– za meritve časov in pripravo rezultatov na  
 tekmah so zaslužni: Vito Arh, Erik Cvetek,   
 Matic Štros, Maruša Pintar, Urša Štros in   
 Nevenka Leskovšek,

– 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, pomoč pri nabavi čolnov,  
 svetovanje in prijazno sodelovanje pri  
 našem razvoju,

– za strokovno pomoč in razvoju dobrega   
 sodelovanja med klubi se zahvaljujemo   
 trenerju kluba Soške elektrarne z Mosta   
 na Soči, Dejanu Testenu njihovemu članu   
 olimpijcu Jerneju Župančiču, in Frediju   
 Apoloniju iz KKK Ankaran,

– KKK Žusterni se zahvaljujemo za podarjeni  
 rabljeni kanu C2.

– za vodenje zimskih treningov v  
 telovadnici se zahvaljujemo Darku Logarju  
 in občasnemu namestniku Marku Lužniku,

– propagandna sekcija ali bolje Petra Cvelbar  
 je pripravila plakate za naše tekme, tečaje  
 in diplome za tečajnike, Euro foto pa je   
 poskrbel za popravke informacijske   
 table za 4. bohinjski kajakaški maraton,

Štart majske tekme: Stane Klemenc, Marko Bandelj, 
Jure Kalan,Niko Svoljšak, Primož Kristan,Pio 
Lapanja, Pavel Kalan, Peter Kalan. (foto: Mitja Bajrič)

Taja Smukavec prejema medaljo.  
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Miha Fartek in Peter Matuc na stopničkah.  
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Jan Šmit, Rok Šmit in Miha Repinc so prejeli medalje 
na Ljubljanskem maratonu. Levo stoji Bojan Žmavec, 
dolgoletni predsednik KZS. (foto: Stane Klemenc)

– 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. 

 Višino tega prispevka ocenjujem na več 
 kot 3000€. Zaradi tega nam ni potrebno   
 razmišljati o nabavi klubskega kombija, ki  
 bi bila povezana z bistveno večjimi stroški. 
 Iskreno se jim zahvaljujem za njihovo  
 podporo in ustvarjanje prijateljskega   
 vzdušja v klubu. 

Treningi

V tretjem tekmovalnem letu smo zelo 
uspešno nadaljevali z dosedanjim načinom 
dela. Na 108 treningih je sodelovalo 22 otrok, 
proti koncu sezone so se priključili še trije. 
Skupno smo opravili 2100 ur treningov s 
povprečno udeležbo 10 otrok na trening.

Tekmovanja:

Kajak kanu klub Bohinj je bil v letu 2010 
zelo aktiven. Izvedli smo pet tekem, kar 
je ena tekma za Slo pokal več, kot je bilo v 
letnem planu. Z 20 mladimi tekmovalci smo 
se udeležili 16 tekmovanj. Od tega pet tekem 
za Slo pokal in Državnega prvenstva. V Slo 
pokalu je naš klub zbral največ točk, kar je 
bilo prvovrstno presenečenje.
Osvojili smo 40 zlatih, 36 srebrnih in 
28 bronastih medalj. Na tekmi Festival 
pohodništva smo zbrali največ točk in 
osvojili Pokal Bohinja.

Tabor v Ankaranu je bil najbolj pričakovan klubski dogodek. (foto: Stane Klemenc)

Postavljanje tabora. (foto: Stane Klemenc)

Franci in Marijana Rojnik sta stalna udeleženca 
tekem in ostalih akcij kluba. (foto: Stane Klemenc)

Štart mednarodne tekme Bohinjski maraton.  
(foto: Stane Klemenc)
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Na Državnem prvenstvu so osvojili:

1. mesto in naslov državne prvakinje v   
 sprintu na 500m – Ines Matuc, st. deklice

1. mesto in naslov državne prvakinje v   
 sprintu na 1000m – Ines Matuc, st. deklice

1. mesto in naslov državne prvakinje K2   
 sprint na 500m –– A. Lužnik, I. Matuc

1. mesto in naslov državnega prvaka v   
 sprintu na 1000m – Rok Šmit, st. dečki

2. mesto v sprintu na 500 in na 1000m  
 – Anja Lužnik, st. deklice

2. mesto v sprintu na 500 in na 1000m  
 – Špela Bajrič, ml. deklice

2. mesto K 2– 500m (dvojci)   
 – Jan Šmit, Rok Šmit, st. deč.

2. mesto v sprintu na 500    
 – Rok Šmit, st. dečki

3. mesto v sprintu na 1000m    
 – Jerca Žmitek, st. deklice

3. mesto v sprintu na 500    
 – Matej Fajdiga, ml. dečki

3. mesto K2 500m –članice    
 – A. Lužnik, I. Matuc, st. dek.

Pri cicibanih sta bila:

1. mesto v sprintu na 200m – Taja Smukavec

2. mesto v sprintu na 200m – Miha Fartek

V Slovenskem pokalu, ki je seštevek 5-tih 
tekem so se uvrstili:

1. mesto pri cicibankah  – Taja Smukavec

1. mesto pri cicibanih  – Miha Fartek

2. mesto pri cicibanih  – Nejc Holzbauer

3. mesto pri cicibanih  – Peter Matuc

2. mesto pri ml. deklicah – Špela Bajrič

4. mesto pri ml. dečkih – Nik Holzbauer

1. mesto pri st. deklicah – Ines Matuc

2. mesto pri st. deklicah  – Anja Lužnik

4. mesto pri st. deklicah – Anja Kravanja

5. mesto pri st. deklicah – Maja Fartek 

7. mesto pri st. deklicah  – Jerca Žmitek

2. mesto pri st. dečkih  – Rok Šmit 

3. mesto pri st. dečkih – Jan Šmit 

6. mesto pri st. dečkih – Lenart Ribnikar 

10. mesto pri st. dečkih – Gregor Medved

Zmagovalke menarodnega Bohinjskega maratona: 
Kati Gal – Madžarska, Edit Fried – Kanada in 
Mateja Buriša – Hrvatska. (foto: Petra Cvelbar)

Prijatelj, Lazslo Berta z Madžarske nam je izdeloval 
kajake in nas učil veslanja kanuja. (foto: Stane Klemenc)

Uspešni tekmovalci na tekmah za DP na Ptuju.   
(foto: Stane Klemenc)

Sodelovali smo na otvoritveni prireditvi
EP v kajaku na divjih vodah Sloka 2010 v Ljubljani. 
(foto: Stane Klemenc)

7. mesto pri ml. mladincih, 500m    
 – Miha Repinc

8. mesto pri ml. mladincih, 500m    
 – Matija Odar 

9. mesto pri ml. mladincih, 500m    
 – Tine Škantar

 

7. mesto pri ml. mladincih, 1000m    
 – Miha Repinc

9. mesto pri ml. mladincih, 1000m   
 – Matija Odar 

10. mesto pri ml. mladincih, 1000m  
 – Tine Škantar

Tekmovalno sezono smo uspešno zaključili 
z maratonom na Ljubljanici 30. oktobra.
Pri rekreativcih smo najmočnejši – najbolj 
množičen slovenski klub in temu primerna 
je bila tudi uspešnost na rekreativnih 
tekmah.

V oktobru smo naredili dva klubska izleta – 
na Planinsko polje in na Cerkniško jezero. 
Prvega se je udeležilo 13 naših članov, 
drugega pa 23.

ZA POMOČ SE ZAHVALJUJEMO VSEM 
NAŠIM ČLANOM IN KRAJANOM, KI 
SO NAM POMAGALI PRI IZPOLNITVI 
LETOŠNJEGA PROGRAMA DEL, TEKMOVANJ 
IN ORGANIZACIJI ŠTEVILNIH TEKEM NA 
BOHINJSKEM JEZERU. BREZ VAŠE POMOČI 
IN DELA NE BI BILO NIČ. SKUPAJ PA 
SMO USTVARILI MLADIM MOŽNOST ZA 
ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE IN UVELJAVITEV, 
BOHINJSKEMU TURIZMU PA SKORAJ 
CELOLETNO ŽIVAHNO DOGAJANJE NA 
JEZERU.

NA KONCU SE ZA TEKMOVALNE USPEHE 
IN KLUBSKO ZMAGO V SLO POKALU 
ZAHVALJUJEM MLADIM TEKMOVALCEM IN 
NJIHOVIM STARŠEM ZA PODPORO, ČLANOM 
PREDSEDSTVA PA ZA UČINKOVITO DELO.

Udeleženci klubskega dne pri izviru Bistrice. 
(foto: Stane Klemenc)

Klubski dan je bil dobro obiskan in zabaven. 
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Štart rekreativcev v kanujih na tekmi v 
Kostanjevici na Krki. (foto: Stane Klemenc)
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SPOMINI JOŠTA ZAKRAJŠKA, NAJBOLJŠEGA 
SLOVENSKEGA KAJAKAŠA NA MIRNIH VODAH

Jošt Zakrajšek

turistov, mi pa smo bili sredi preoblačenja 
in pospešeno vlekli kajakaške hlače na 
nage riti. Kadar pa je bilo slabo vreme sicer 
turistov ni bilo, je bilo pa zaradi hladnega ali 
deževnega vremena preoblačenje kar precej 
neprijetno.

Danes se je k sreči to spremenilo, saj je 
garderoba za preoblačenje sedaj v klubu. 
V klubskih prostorih je urejen tudi manjši 
fitnes, ki ga tekmovalci iz drugih klubov, 
kadar smo tam na pripravah, s pridom 
uporabljamo.

KKK Bohinj že od nekdaj dobro skrbi za 
svoje tekmovalce, promovira kajakaški 
šport ter organizira kajakaške tečaje in 
tekmovanja. Zelo pomemben doprinos pa 
ima tudi k treningom tekmovalcev iz drugih 
klubov, ki v Bohinj pridemo na priprave, saj 
skrbi za kajakaško infrastrukturo (ponton za 
vstop v vodo, izgradnja kluba, shranjevanje 
čolna, fitnes, kajakaška proga, postaja za 
polnjenje katamarana). Tako lahko moji 
treningi v Bohinju potekajo nemoteno in 
na najvišji možni ravni. Mirno lahko rečem, 
da je tudi KKK Bohinj z vso svojo pomočjo, 
ki so mi jo nudili v teh letih soudeležen pri 
doseganju mojih vrhunskih rezultatov.

S kajakom na mirnih vodah sem pričel leta 
2010 in od takrat lahko rečem, da sem kar 
tesno povezan z Bohinjskim jezerom in KKK 
Bohinj.

Vsako leto, v poletnem času, pred 
najpomembnejšimi tekmovanji tam opravim 
številne treninge in priprave. Pri tem pa 
so mi člani KKK Bohinj vedno priskočili na 
pomoč, kadar sem jo potreboval.
Stane Klemenc me je velikokrat spremljal 
na mojih treningih, jih štopal, snemal, me 
spodbujal in navsezadnje dal tudi kakšen 
napotek. Včasih sem opravil tudi kakšen 
trening skupaj s člani kluba, ki se razvijajo 
skupaj s klubom in iz leta v leto napredujejo. 
Na treningih so tako bili zelo dober »sparing 
partner«.

Z letom 2017, ko je članom kluba uspelo 
postaviti še hiško v kateri imajo sedaj 
klubske prostore in fitnes, pa je ta klub 
končno pridobil osnovno infrastrukturo, 
ki je osnova za delovanje ter razvoj kluba 
in nadgradnjo kvalitete treninga. Pred 
tem smo se s člani kluba, kadar sem bil 
tam na pripravah, za trening preoblačili 
kar pod eno tamkajšnjih bukev, ki raste v 
bližini sedanjega kluba. Včasih je bilo kar 
malce nerodno, ko je mimo prišla skupina 

Jošt Zakrajšek na svetovnem prvenstvu 2015 v Milanu. (foto: Stane Klemenc)

POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2011 

Stane Klemenc 
Ribčev Laz, 26. 1. 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 2011 
sprejeli zahteven plan, sestavljen iz 39 
delovnih točk. Od tega smo jih 35 izpolnili, 
dveh točk nismo poskušali reševati. To so 
klubski prostori in celoletna hramba čolnov. 
Pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine 
(0,5%) bo upoštevano z letom 2012. 

Število članstva je po izločitvi članov  
z neplačano članarino naraslo na 156.

Planirano in narejeno je bilo:

– popravilo 7 čolnov, 

– vzdrževanje čolnov med sezono – Stane   
 Klemenc,

– spletne strani www.kajakbohinj.com je   
 urejal Miha Kalita,

– v čistilni akciji 9. aprila je okoli 50 članov  
 očistilo okolico našega pomola, ter   
 vzhodni in severni del jezerske obale,

– čolnarno smo povečali za dve stojali –   
 zdaj je v njej lahko 66 kajakov,

– kupili smo 7 kajakov,

– kupili smo novo prikolico, v Protehnu   
 iz Bohinjske Bistrice pa so nam izdelali   
 nadgradnjo za prevoz kajakov,

– naš član Tomaž Oven – Senčila Oven nam  
 je izdelal kovinski zabojnik za transport   
 vesel na prikolici,

– naš član Davor Kukovič – Epic Slovenija   
 nas je zelo ugodno oskrboval z vesli Epic, 

– izvedli smo tri tečaje za začetnike in   
 enega za naše člane,

V Kulturnem dom Joža Ažmana smo organizirali 
svečano podelitev priznanj najboljšim kajakšem 
in kanuistom. (foto: Stane Klemenc)

Župan Franc Kramar je pozdravil športnike in 
podelil priznanja. (foto: Stane Klemenc)

Klubski glazbeniki so popestrili prireditev. 
(foto: Stane Klemenc)

Miha Repinc pred skupino zasledovalcev. 
(foto: Stane Klemenc)
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– izvedli smo enotedenski kajakaški tabor   
 v Ankaranu, udeležilo se ga je 17 naših   
 tekmovalcev, pet iz KKK Adria, eden 
  iz Tacna in ena deklica z Madžarske.   
 Vodili smo ga Marko Lužnik, Nevenka   
 Leskovšek, Primož Kristan in Stane  
 Klemenc. Trenirali smo po 4 ure dnevno.   
 Na treningih in pri zabavi je bilo   
 sodelovanje otrok odlično,

– na Bohinjskem Jezeru smo izvedli štiri  
 tekme. Vse so bile številčno in kvalitetno   
 dobro zastopane: maja skupaj s KZS   
 Državno prvenstvo OŠ z velikimi kanuji,  
 junija tekmi za Slo pokal in rekreativce,   
 julija 5. Bohinjski maraton, ki je  imel 
  dobro mednarodno udeležbo in oktobra   
 mini maraton za tekmovalce in  
 rekreativce ob zaključku Festivala   
 pohodništva,

– Ministrstvo za šport nam je dodelilo   
 status društva v javnem interesu,

– Turizem Bohinj je sodeloval pri    
 organizaciji tekme ob zaključku Tedna   
 pohodništva in pokril del stroškov,

– Jožu Troštu in Leopoldu Šmitu se   
 zahvaljujem za postavitve ozvočenja in   
 sodelovanje na vseh naših prireditvah,

– za meritve časov in pripravo rezultatov   
 na tekmah so zaslužni: Vito Arh, Erik  
 Cvetek, Matic Štros, Katjuša Lapajne,  
 Maruša Pintar, Urša Štros in Nevenka   
 Leskovšek,

– za vodenje zimskih treningov v   
 telovadnici se zahvaljujemo Darku   
 Logarju in občasnemu namestniku Marku  
 Lužniku,

– propagandna sekcija ali bolje Petra   
 Cvelbar je pripravila plakate za    
 naše tekme in tečaje,

– zahvaljujemo se KZS za katamaran, ki  
 nam bo služil pri treningih in varovanjih  
 na tekmah. Pripeljali smo ga sredi tega   
 meseca in je shranjen v občinski čolnarni.  
 Zapletlo se je pri dobavi električnega   
 motorja, a upam na ugodno rešitev,

– v decembru smo za vse tekmovalce in   
 trenerje dobili sponzorske jakne Gorenje,  
 kupili smo pa še zgornje dele trenirk na   
 zadrgo in s kapuco za vse člane, ki   
 sodelujejo pri klubskih akcijah,

– konec leta smo izkoristili priliko, 
 ki jo svojim društvom prijazno nudi  

Gostje na skupščini kluba so bili: Dejan Testen 
in Pija Zalokar z Mosta na Soči, ter direktor 
reprezentanc KZS Andrej Jelenc (foto: Stane Klemenc)

Člani kajak klubov Most na Soči in Bohinj na 
Markovem trgu v Benetkah. (foto: arhiv KKK Bohinj)

Kolesarski izlet na Kras. (foto: Stane Klemenc)

Zoran Medved, Vili Fartek in Matjaž Žmitek so 
pomagali razširiti čolnarno. (foto: Stane Klemenc)

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

– poleg rednega financiranja so nam tudi  
 letos pomagali podjetniki in posamezniki.  
 Za finančno pomoč se zahvaljujem 
  lastnikom naslednjih podjetij: Gorenje 
 Velenje, Pro Tehno Bohinjska Bistrica,  
 Adriatic Slovenica, Elektro Gorenjska,   
 Tabacum z Novega mesta, SKB, Turizem   
 Bohinj, Picerija Don Andro,

– za nagrade, pomoč pri organizaciji   
 tekem, in obrtno strokovnih uslugah se  
 zahvaljujemo podjetjem: Bolle   
 Rodeo Teamu Kranj, Eurofotu Kranj,   
 Davorju Kukoviču EpicSlo, Senčila Oven-   
 Ivančna Gorica, KZS, Turističnemu  
 društvu Bohinj, gostišču Pod Skalco,   
 Turizmu Bohinj, Jožetu Cerkovniku   
 z Ukanca, Gostilni Rožič Ribčev Laz,   
 vulkanizerstvu Alojz Kemperle iz Srednje  
 vasi, Antonu Šestu avtomehaniku iz Stare 
  Fužine in kovaču Antonu Zupancu s   
 Savice.

Poročilo o tekmovalnih dosežkih

V četrtem tekmovalnem letu smo zelo 
uspešno nadaljevali z dosedanjim načinom 
dela. Na 281 poletnih treningih je sodelovalo 
25 otrok. Skupno smo opravili okoli 2788 ur 
treningov s povprečno udeležbo 10 otrok 
na trening. Največ veslaških treningov je 
opravil Rok Šmit -128, sledita mu Matija Odar 
101 in Jan Šmit 100 treningov. Pri dekletih 
jih imajo največ Ines Matuc 97, Anja Lužnik 
91 in Manca Vida 80. Pri drugi skupini imata 
največ treningov Taja Smukavec 72 in Lenart 
Ribnikar 63.

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

Trikrat na teden po nekaj otrok vozim na 
Sorico, kjer pridobivamo moč s smučarskim 
tekom. Žal se treninga lahko udeležuje samo 
omejeno število otrok, ker nimamo prevoza 
– kombija. Starši ne morejo voziti otrok, ker 
zaradi kratkih zimskih dni, odhajamo takoj 
po šoli, ko so še v službah. 

Gospodar kluba Marko Lužnik, Matjaž Žmitek in  
Vojko Matuc pripravljajo profile. (foto: Stane Klemenc)

Tekma za Slo pokal v Ankaranu. (foto: Stane Klemenc)

Nekaj let smo organizirali prvenstvo osnovnih šol 
v veslanju velikih kanujev. (foto: Stane Klemenc)

Tabor v Ankaranu je bil vedno živahen
in dobro obiskan. (foto: Mitja Bajrič)
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V letu 2011 smo osvojili 132 medalj. In sicer 
54 zlatih, 49 srebrnih in 29 bronastih.
Najvidnejši letošnji rezultati mlajših 
kategorij so bili naslovi državnih prvakov. 
Anja Lužnik in Ines Matuc sta osvojili po 
3 naslove državne prvakinje. Na drugem 
mestu sta bili Špela Bajrič in v njeni četrti 
disciplini še Ines Matuc, na tretjem pa Taja 
Smukavec in dvakrat Manca Vida. Pri fantih 
je Rok Šmit osvojil 4 naslove državnega 
prvaka – v vseh možnih disciplinah. Dvakrat 
drugi je bil Jan Šmit, ki ima v dvojcu z 
bratom dva naslova državnega prvaka. 
Eno drugo in eno tretje mesto je osvojil še 
dvojec Matej Fajdiga in Nik Holzbauer. Pri 
cicibanih je bil prvak Miha Fartek, tretji pa 
Nejc Holzbauer. Rok Šmit in Anja Lužnik sta 
postala tudi državna prvaka v maratonu 
na 5000m, Ines Matuc je bila v tej disciplini 
druga. 

V Slo pokalu, ki šteje 5 tekem smo dobili 11 
pokalov od tridesetih. Zmagovalci v svojih 
kategorijah so bili Anja Lužnik, Ines Matuc, 
Rok Šmit in Miha Fartek. Pokale so osvojili 
še Špela Bajrič, Taja Smukavec, Ajda Kreslin, 
Maja Fartek, Manca Vida, Jan Šmit in Nejc 
Holzbauer. Zelo je napredoval Matija Odar, 
pri mladincih se uvršča že na 4. mesto.
Naša najštevilčnejša kategorija mlajših 
dečkov in deklic bo letos tekmovala v 
kategoriji mlajših mladink in mladincev. 
Borili se bodo za vstop v mladinsko 
reprezentanco in se spopadali z normami na 
tekmah v tujini. 

Anja Lužnik in Ines Matuc sta bili vedno uspešni. (foto: Stane Klemenc)

Štart Bohinjskega maratona 2011.  
(foto: Stane Klemenc)

Stane Klemenc daje na tablo nov tedenski program. 
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Po zadnji tekmi Slo pokala v Ankaranu so najboljši 
prejeli pokale za sezono 2011. (foto: arhiv KKK Bohinj)

S štirimi tekmovalci se bomo na osnovi 
dosedanjega dela v februarju udeležili 14 
dnevnih priprav skupaj z reprezentanco in 
njenimi trenerji.

Kandidati za priprave so: Ines Matuc, Manca 
Vida, Anja Lužnik, Rok Šmit, Jan Šmit, Matija 
Odar in Miha Repinc.

Upam, da bomo v l. 2012 ponovno uspešni v 
Slo pokalu, ki bo zdaj slonel na tekmovalcih, 
ki so bili razvrščeni v letošnjem letu do 
petega mesta – Špela Bajrič, Taja Smukavec, 
Ajda Kreslin, Maja Fartek, Matej Fajdiga 
in Nik Holzbauer. Težko delo bosta imela 
Lenart Ribnikar in Gregor Medved, ki tudi 
prestopata v višjo kategorijo. Pri cicibanih 
imajo sedaj možnosti za stopničke Luka 
Kalita, Nejc Holzbauer in Peter Matuc, lahko 
pa preseneti še Jaka Kordež. Pri deklicah 
bodo v pokalu tekmovale Kaja Marič in 
Manca ter Tjaša Mikelj. Z resnim delom še 
naprej, bodo tudi rezultati dobri.

Tekmovalno sezono smo uspešno zaključili 
z maratonom na Ljubljanici 29.oktobra. 
Decembra smo se udeležili še prve Slo tekme 
na ergometrih.

Pri rekreativcih smo najmočnejši – najbolj 
množičen slovenski klub in temu primerna 
je bila tudi uspešnost na rekreativnih 
tekmah. Teh medalj žal nimam poštetih.
V lanskem letu smo naredili dva klubska 
kolesarska izleta – na Kras in v Goriška Brda. 
Konec decembra smo skupaj s kajakaši z 
Mosta na Soči naredili lep izlet s kajaki po 
Benetkah. 

Zahvale:
– 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, svetovanje in prijazno    
 sodelovanje pri našem razvoju,
– za strokovno pomoč in razvoju dobrega 
 sodelovanja med klubi se zahvaljujemo   
 trenerjema kluba Soške elektrarne z   
 Mosta na Soči, Jerneju Župančiču in 
 Dejanu Testenu, ter Ingolfu Beutlu, 
 trenerju reprezentance,

Klubski dan smo začeli s psihično pripravo na 
veslanje. (foto: Stane Klemenc)

Drugi del klubskega dne. (foto: Stane Klemenc)

Jan Šmit na testiranju. (foto: Stane Klemenc)

Matija Odar na testiranju plezanja po vrvi.  
(foto: Stane Klemenc)
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– 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. Višino tega prispevka  
 ocenjujem na več kot 4000€. Iskreno se 
 jim zahvaljujem za njihovo podporo in   
 ustvarjanje prijateljskega vzdušja v klubu.  
 Zaradi tega nam do sedaj ni bilo potrebno  
 razmišljati o nabavi klubskega kombija,  
 ki bi bila povezana z bistveno večjimi  
 stroški. S prestopom mlajših kategorij 
 tekmovalcev v mladinske vrste in s tem 
 obširnejši sistem treningov in tekmovanj, 
 pa kaže, da starši časovno ne zmorejo 
 potrebnih celoletnih transportov. Kombi 
 postaja nujno potreben.

Za pomoč se zahvaljujemo vsem našim 
članom in krajanom, ki so nam pomagali 
pri izpolnitvi letošnjega programa del in 
organizaciji številnih tekem na bohinjskem 
jezeru. Brez vaše in njihove pomoči ne bi 
uspeli. Skupaj pa smo ustvarili 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 pa za podporo, članom predsedstva 
pa za učinkovito delo. Posebno zahvalo 
zasluži naš podpredsednik Polde Šmit za 
uspešno delo z donatorji.

Na Peči za zaključek sezone. (foto: arhiv KKK Bohinj)

Trening v Mostu na Soči. Z leve stojijo: Stane Klemenc, Rok Šmit, Manca Vida, Lucija, Ines Matuc, Jan 
Šmit, Matija Odar, Matic Klobučar, Jani Jarc in Jernej Župančič. (foto: arhiv KKK Bohinj)

Zaključek sezone, otroci težko čakajo na torto. 
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Državno prvenstvo 2011 – Matija Odar, Miha Fartek,  
Špela Bajrič, Rok Šmit, Manca Vida, Anja Lužnik,  
Miha Repinc, Matej Fajdiga, Peter Matuc, Ines Matuc,  
Taja Smukavec, Jan Šmit. (foto: Stane Klemenc) 
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POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2012 

Stane Klemenc

Ribčev Laz, 25. 1. 2013

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 tri in pol leta star, odlično ohranjen 
 WW kombi, 7800 € smo imeli 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,

Priprave v Skradinu. (foto: Stane Klemenc)

Jernej Župančič in trener Slo reprezentance Ingolf 
Beutel na treningu. (foto: Stane Klemenc)

Trening z medicinkami. (foto: Stane Klemenc)

Ines Matuc in Manca Vida trenirata v dvojcu – K2. (foto: Stane Klemenc)
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–  na Bohinjskem Jezeru smo izvedli štiri   
 tekme. Vse so bile številčno in kvalitetno   
 dobro zastopane – maja skupaj s KZS   
 Državno prvenstvo 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 Ljubljana  
 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, Miha Repinc 203. Pri 
dekletih jih ima Ines Matuc 264, Anja Lužnik 
205. Pri II. skupini imajo največ treningov 
Taja Smukavec 128, Lenart Ribnikar 109, 
Gregor Medved 105, Špela Bajrič 103 in 

Tekma na Bledu. (foto: Stane Klemenc)

Jan in Rok Šmit na pripravah v Skradinu.  
(foto: Stane Klemenc)

Prof. Anton Ušaj jemlje kri iz ušesa Roka Šmita. 
(foto: Stane Klemenc)

Manca Vida na tekmi v Mantovi (foto: Stane Klemenc)

Naša ekipa v Mantovi v družbi trenerja Fredija 
Apollonia iz Ankarana in Nevenke Leskovšek.  
(foto: Stane Klemenc)

Jan Markelj 100. Pri cicibanih imajo daleč 
največ ur Jaka Kordež 69, Manca Mikelj 68, 
Tjaša Mikelj 67. Pri vseh tekmovalcih, razen 
štirih 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 bazenu v Radovljici. 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 drugi na 35km maratonu 
na reki Adiži v Italiji, žal je bilo v kategoriji 
samo 6 tekmovalcev, tekmo pa sta zaključila 
samo dva. Ines Matuc se je na tekmah 
v tujini uvrščala med drugo polovico 
tekmovalk. 

Ines Matuc je državna prvakinja na 500m in 
1000m, Anja Lužnik in Ines Matuc sta osvojili 
naslov državne prvakinje v K2 na 500m in 
1000m. Špela Bajrič je državna prvakinja na 
1000m, tretja na 500m, ter druga v K2 s Tajo 
Smukavec in tretja na 1000m z Ajdo Kreslin. 

Anja in Stane lepita novo nalepka na nov kombi, 
Manca ju nadzoruje. (foto: arhiv KKK Bohinj)

Z novim kombijem smo šli na prvo dolgo pot v 
Brandenburg pri Berlinu. (foto: Stane Klemenc)

Štart tradicionalnega Bohinjskega maratona. (foto: Stane Klemenc)

Rok Šmit trenira ravnotežje v tekmovalnem 
kajaku. (foto: Stane Klemenc)
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Taja Smukavec je državna prvakinja na 
500m in 1000m v K420. Pri fantih je Rok 
Šmit osvojil tretje mesto na 500m in 1000m, 
z bratom Janom sta bila druga v kategoriji 
U23 v K2 na 500m in 1000m. Matej Fajdiga 
je bil drugi na 500m in 1000m. Tretje mesto 
sta dosegla v K2 Odar Matija in Miha Repinc 
pri mladincih, Gregor Medved in Lenart 
Ribnikar pri mlajših mladincih. 

Pri cicibanih je bil prvi Nejc Holzbauer, Jaka 
Kordež pa peti.

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 četrti. 

 V končni razvrstitvi Slo pokala je naš klub 
pri mlajših kategorijah po točkah osvojil 
drugo 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, Jan Markelj. (foto: Stane Klemenc)

Odličen športnik in triatlonec, Robi Mikelj  
s hčerkama Tjašo in Manco. (foto: Stane Klemenc)

Cicibanki Urška Mustar in Tjaša Mikelj. 
(foto: Stane Klemenc)

Darko Logar, Matija Odar in Rok Šmit na treningu. (foto: Stane Klemenc)

–  nadaljnji 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  
 Rodeo Teamu 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 oziroma 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   

Matija Odar je na Adiži osvojil prvo medaljo na 
tekmi v tujini, za naš klub. (foto: Stane Klemenc)

Pred štartom maratona na Adiži v Italiji. (foto: Stane Klemenc)

Konec leta nas je obiskal predsednik mednarodne 
kajakaške zveze Jorn Cronberg. Stane Klemenc in 
Primož Kristan v njegovi družbi. 
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Rok Šmit v našem fitnesu, opazuje ga Anja Osterman, 
ki je en mesec trenirala pri nas. (foto: Stane Klemenc)
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 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 štiri 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 sodelavca pri izpeljavi naših   
 tekem. Seveda bo tudi njuna pomoč pri  
 delu vnaprej zelo dobrodošla.

Prvi zimski pohod na Koblo. (foto: Stane Klemenc)

MOJE IZKUŠNJE S KAJAK KANU KLUBOM BOHINJ

Luka Kalita

Nad kajakom sem se navdušil na poletnem 
tečaju po katerem sem se takoj odločil za 
treniranje. Treningi so mi bili zelo všeč – 
tako poletni, kot zimski. Poleti zato, ker 
je bilo zelo lepo veslati po jezeru in biti 
toliko časa tik ob vodi. Velikokrat smo se po 
treningu tudi kopali. Zimski treningi so bili 
zelo raznoliki, počeli smo cel kup različnih 
stvari, tako da sem res užival.

Tudi tekme so mi bile zelo všeč. Še posebej, 
ko smo se peljali s kombijem, se skupaj 
ogrevali in igrali nogomet. Posebno 
doživetje so bile tudi poletne priprave v 
Ankaranu kjer smo spali v šotorih in imeli 
vsak dan treninge, ki so bili še bolj zanimivi 
kot po navadi.

Treniranje kajaka na mirnih vodah mi je 
ostalo v res lepem spominu in sem hvaležen 
vsem trenerjem ter sotekmovalcem za vse 
kar sem od njih prejel in se naučil.

Luka se nam je pridružil leta 2011  
in je bil nadarjen tekmovalec. 
Na tekmah najmlajših je priveslal  
kar nekaj medalj. 

Stane Klemenc
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KRATKI SPOMINI NA RAZVOJ TEKMOVALCA IN KLUBA 

Miha Fartek

V kajak kanu klubu Bohinj sem 8. ali 9. leto, 
ne vem čisto natančno in že od samega 
začetka mi je bil ta šport všeč. V začetku 
večinoma zaradi zabave, sedaj pa je prerasel 
v zelo resen šport v katerem sem uspešen. 
V teh letih sem dosegel kar nekaj dobrih 
rezultatov doma, kot tudi v tujini. Še posebej 
je bila lanska sezona kljub nekim težavam 
ena izmed boljših do sedaj, dosegel sem zelo 
dobre rezultate in tudi nekaj medalj.

Sedaj tudi lažje treniramo, ko imamo svojo 
klubsko hiško in svoj fitnes zato so sedaj 
treningi enostavneje izvedljivi in se lahko 
normalno preoblečemo. V lanskem letu 
pa sem imel priložnost nastopiti tudi na 
Evropskem olimpijskem festivalu kjer sem 
dobil veliko novih izkušenj in videl kako 
potekajo velika tekmovanja. Dosegel sem 
četrto mesto.

V klubu se počutim dobro in upam, da bo 
tako ostalo in uspešno potekalo tudi v 
naslednjih 10 letih. Lahko pa bi bilo več 
podmladka kot ga je sedaj.

Miha Fartek je že od začetka zelo 
perspektiven tekmovalec. Na prva mesta 
se je uvrščal v vseh kategorijah do sedaj. 
Imel je krajšo krizo pri prehodu v najstniška 
leta. Ker sem, kot Mičev trener poznal 
njegove potenciale sem se povezal s starši 
in s skupnimi močmi smo krizo uspešno 
prebrodili. Vredno je bilo truda. Zdaj že 
precej let športne obveznosti jemlje zelo 
resno in prizadevnemu delu so sledili 
uspehi. Ima še veliko sposobnosti in rezerv 
za razvoj. 
Rešil je čast naših tekmovalcev in je eden 
redkih, ki je napisal prispevek za ta bilten.

Stane Klemenc

Miha Fartek je začel tekmovati leta 2010. Bil je najboljši ciciban, redno se je uvrstil med tri najboljše 
v kategoriji ml. in st. dečkov, je najboljši med ml. mladinci v državi. Lani je na OI mladih in na EOP 
(evropske igre mladih) osvojil četrto mesto.

POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2013 

Stane Klemenc 
Ribčev Laz, 25. 1. 2014

Člani predsedstva KKK Bohinj so: Nevenka 
Leskovšek, Tadeja Matuc, Primož Kristan, 
Marko Lužnik – gospodar, Boštjan Repinc, 
Sandi Komar, Klara Medved, 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 2013 
sprejeli zahteven plan, sestavljen iz 46 
delovnih točk. Od tega smo jih 42 izpolnili, 
dve sta odpadli (tabor Ankaran, DP OŠ), dve 
smo zopet prenesli v letošnje leto. To sta 
klubski prostori in celoletna hramba čolnov. 

Število članstva je po izločitvi članov z 
neplačano članarino naraslo na 174 članov. 

V letu 2013 smo izvedli naslednje 
pomembnejše naloge:

–  tri tečaje za začetnike in enega za naše   
 člane,

–  na Bohinjskem Jezeru smo organizirali tri 
  tekme. Vse so bile številčno in kvalitetno   
 dobro zastopane, junija tekmi za Slo pokal  
 in rekreativce, oktobra 7. Bohinjski   
 maraton ob zaključku Festivala 
 pohodništva, ki je imel mednarodno   
 udeležbo in je veljal za Državno prvenstvo  
 v kajak maratonu,

–  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, Darko Logar, Andraž Nahtigal,   
 Miha Kordež, Primož Kristan, Stane   
 Klemenc in Tomo Smukavec,

–  treninge v pripravljalnem obdobju v   
 telovadnici je vodil Darko Logar, v fitnesu  
 pa Andraž Nahtigal,

Prvi februarski trening smo naredili pri klubu  
Canottieri Timavo v Monfalconu – Tržiču.  
(foto: Stane Klemenc)

Pozitivno vzdušje pred treningom je zelo 
pomembno. (foto: Stane Klemenc)

Kanali mirne vode vodijo do morja.  
(foto: Stane Klemenc)

Po vrnitvi iz Italije smo trenirali doma.  
(foto: Stane Klemenc)
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–  po več letih poizkusov so z lastnikom 
  zemljišča Pod Skalco, Nadškofijo Ljubljana  
 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 Klara Medved,   
 sodelovalo je 27 članov,

–  največji korak za mednarodno    
 prepoznavnost smo naredili z uspešno  
 so kandidaturo za EP 2015, posledično   
 junija 2014 gostimo še Svetovni pokal v  
 maratonu. Za EP smo kandidirali skupaj   
 z Občino Bohinj in KZS. Ustanovljen je 
 bil začasni organizacijski komite (OK),   
 katerega častni predsednik je župan  
 občine Bohinj, predsednik je Klemen   
 Langus, podpredsednik Miro Sodja,   
 sekretar Jure Sodja in člani Jakob Marušič,  
 Andrej Jelenc in Stane Klemenc.

Poročilo o tekmovalnih dosežkih 

 V šestem tekmovalnem letu smo uspešno 
nadaljevali z dosedanjim načinom dela 
in ga še izboljšali. Na 293 treningih je 
sodelovalo 28 otrok. Skupno smo opravili 
4659 ur treningov. Največ ur treninga je 
imela I. skupina. Matija Odar 482, Jan Šmit 
443, Rok Šmit 405 ur treninga. Pri mlajših 
perspektivnih tekmovalcih imajo največ 
treningov Taja Smukavec 364, Špela Bajrič 
232, Jan Markelj 289 in Matic Ajdič 292. Pri 
cicibanih ima Jaka Kordež 96, Manca Mikelj 
102, Tjaša Mikelj 109, Urška Mustar 95, 
Benjamin Komar 44, Eva Arh 36 ur. Zadnja 
dva sta se nam priključila sredi sezone.

Zimske treninge imamo v telovadnici 
osnovne šole. Pet mesecev, dvakrat tedensko 
se jih udeležujejo vsi otroci. Vodi jih Darko 
Logar. Ob ponedeljkih in sredah ima prva 
skupina treninge v fitnesu, vodi jih Andraž 
Nahtigal. Ob petkih imamo plavanje v 
radovljiškem bazenu. Za potek skrbita Miha 
Kordež in Nevenka Leskovšek. 

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

Kombi nam je služil za garderobo.  
(foto: Stane Klemenc)

Matija, Rok, Miha in Jan na pontonu.  
(foto: Stane Klemenc)

Kvaliteten bazični trening je osnova za 
tekmovalno sezono. (foto: Stane Klemenc)

Brunarico Turističnega društva smo koristili dve 
sezoni. (foto: Stane Klemenc)

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

Rok je bil v A finalih na mesnarodnih 
tekmah v Piestanyh, Auronzu in Račicah.  
V Mantovi pa sta Jan in Rok Šmit v kategoriji 
K2 osvojila prvo medaljo za KKK Bohinj v 
sprintu na 200m. Matija Odar in Miha Repinc 
sta bila v Auronzu 4. v sprintu K2 1000m.

Na državnem prvenstvu na Ptuju so naši 
tekmovalci osvojili 11 naslovov državnih 
prvakov v disciplinah K1 in K2. Prvo mesto 
sta osvojila tudi tekmovalca v najmlajši 
kategoriji, cicibani, rezultati pa ne veljajo  
za DP.

V Slo pokalu je pri cicibankah zmagala 
Manca Mikelj. Pri cicibanih je bil najboljši 
Jaka Kordež. Pri mlajših mladincih sta bila 
prva Špela Bajrič in Jan Šmit.

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

Tekmovalno sezono smo večina zaključili 
z maratonom na Ljubljanici 26.oktobra, le 
mladinec Matija Odar je bil v novembru na 
Ardežkem maratonu. Med 206 tekmovalci 
je bil na 50. mestu, vsi tekmovalci so se 
pomerili v članski kategoriji. 

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 tekme za svetovni pokal,  
 tekma za Slo pokal in MT, Državno   
 prvenstvo maraton,

Trening na žogah smo naredili na naši terasi.  
(foto: Stane Klemenc)

Dogovori za snemanje kajakaške oddaje. Od leve 
Robi Franjič, Gregor Peternel, Gregor Zadravec in 
Milan Lebar. (foto: Stane Klemenc)

Snemanje TV oddaje, veslata Benjamin Komar in 
trenerka Nevenka Leskovšek. (foto: Stane Klemenc)

Rok Šmit, Jošt Zakrajšek, Jan Šmit in Miha Repinc trenirajo veslanje na valu. (foto: Stane Klemenc)
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–  nadaljnji 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, Protehnu  
 Bohinjska Bistrica, Elektru Goranjska,   
 Tomažu Ovnu – Senčila Oven Ivančna   
 Gorica, Turizmu Bohinj in TD Bohinj –  
  Juretu Sodji, gostišču Pod Skalco,   
 vulkanizerstvu Alojz Kemperle iz Srednje  
 vasi, Antonu Šestu avtomehaniku iz Stare 
  Fužine in mizarju Frenku Podlipniku,

–  županu Francu Kramarju se zahvaljujemo  
 za podporo uspešnim mladim    
 tekmovalcem in posluhu za naše  
 probleme,

–  Kajakaški zvezi Slovenije oziroma 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,

–  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. 

Gregor Medved, Matic Ajdič, Jan Markelj in Lenart 
Ribnikar na počitku med treningom.  
(foto: Stane Klemenc)

Maratonci pred štartom. (foto: Stane Klemenc)

Jakob Marušič, Jure Sodja, Jernej Župančič,  
Fredi Apollonio, Andrej Jelenc in Tone Urankar na 
tekmi v maratonu. (foto: Stane Klemenc)

Matija Odar pri prenosu kajaka v tretjem krogu. 
(foto: Stane Klemenc)

KAJAK KANU KLUB BOHINJ IN JAZ 

Miha Kordež

V letu 2014 sem na klubu samostojno prevzel 
prvo skupino otrok, z večino izmed njih 
delam še danes. 

Moja vizija in poslanstvo je mlade naučiti 
uživati v športu in zdravem načinu življenja 
ter s tem pomagati skupnosti, da mladi 
ostanejo oz. postanejo aktivni. Na višjem 
nivoju s tekmovalci seveda stremimo 
k doseganju uglednih rezultatov, kar 
tekmovalcem in trenerju prinaša osebno 
zadovoljstvo. Ker vem čemu vse se morajo 
tekmovalci odreči za dosego vrhunskih 
rezultatov, sem na njih še toliko bolj 
ponosen. Kot trener sem najbolj ponosen 
na uvrstitev mojih tekmovalcev v finale 
Svetovnega prvenstva za mladince in 
verjamem, da bomo nekoč stopili še 
stopničko višje. 

V petih letih udejstvovanja v klubu sem 
doživel veliko prijetnih trenutkov. Naučil 
sem se, da ti šport lahko da ogromno in moje 
mnenje je, da bi se vsak človek moral kdaj 
preizkusiti v kakšnem športu – ko te šport 
potegne vase se lahko samo še prepustiš in 
uživaš. 

Prvi stik s klubom sem imel pomladi leta 
2012, ko sem kot samouk kajakaš želel 
izpopolniti znanje veslanja po mirni 
vodi. Že po prvem pogovoru s takratnim 
predsednikom in pobudnikom ustanovitve 
kluba Stanetom Klemencem mi je bilo 
jasno, da je za tako uspešnost kluba 
po le nekaj letih delovanja potrebno 
veliko zagnanosti in odrekanja. Po nekaj 
preveslanih kilometrih na jezeru so me 
trenerji in otroci kmalu vzeli » za svojega« 
in moja vez s klubom je bila vedno večja. 
Ker mi je delo z mladimi všeč in sem vedno 
za nove izzive sem začel razmišljati, da 
bi ob pridobitvi znanja tudi sam rad delal 
z mladimi kajakaši. V letu 2013 sva bila z 
Andražem Nahtigalom prvič udeležena na 
zimskih pripravah kajakašev kot pomočnika 
trenerja, poleti istega leta pa sva opravila 
izpit za Učitelja kajaka. Sam sem v letu 2013 
pomagal Stanetu pri večino treningih, kjer 
sem pridobil tudi ogromno znanja, ki ga je 
bil Stane vedno pripravljen deliti. Veliko 
dragocenega znanja o kajakaštvu na mirnih 
vodah mi je posredoval tudi Jernej Župančič 
Regent – bivši kajakaš olimpijec, ki je trener 
pri klubu KK Soške elektrarne. 

Miha Kordež na treningu. (foto: Stane Klemenc)
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POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2014 

Stane Klemenc 
Ribčev Laz, 30. 1. 2015

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   
 Državno prvenstvo 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 v kajak maratonu,

–  najzahtevnejša tekma je bila tekma za 
  Svetovni pokal v kajak maratonu 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 OK Jure Sodja TD Bohinj. Na njem 
  je bilo največje breme izvedbe Svetovnega  

Na izlivu Neretve v morje. (foto: Stane Klemenc)

Priprave v Metkoviču na Neretvi.  
(foto: Stane Klemenc)

Neretva in njeni rokavi so idealni za kajakaške 
bazične priprave. (foto: Stane Klemenc)

Treninge na vodi smo dopolnjevali z vadbo v 
fitnesu. (foto: Stane Klemenc)

 pokala. Tekma je bila generalka za letošnje  
 Evropsko prvenstvo v kajak maratonu 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 Ljubljana  
 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. 

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 treninga 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.

Trener Miha Kordež na Neretvi. (foto: Stane Klemenc)

Andraž Nahtigal se je uvajal v trenersko delo že 
pred zaposlitvijo v klubu. (foto: Stane Klemenc)

Po 22km so priveslali do izliva Neretve v morje. 
(foto: Stane Klemenc)

Na povsem mirni vodi veslajo Matija, Miha, Ines, 
Anja in Špela. (foto: Stane Klemenc)
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V drugi polovici februarja smo izvedli 
kvalitetne priprave v Metkoviču na Neretvi. 
Udeležilo se jih je pet tekmovalcev, dva sta 
bila z reprezentanco v Sabaudii.

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

Na Državnem prvenstvu v kajak sprintu na 
5000m 15. marca 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 na mednarodni 
tekmi v Mantovi -Italija. V posameznih 
kategorijah je tekmovalo od 80 do 90 
tekmovalcev iz šestih držav. Rok Šmit je v 
sprintu na 200m v disciplini K1 osvojil četrto 
mesto. V disciplini K2 je z bratom Janom 
ravno tako osvojil četrto mesto. Do medalje 
sta jima zmanjkali 2 stotinki, do zmage pa 15 
stotink sekunde. 

Skupaj s kajakaši z Mosta na Soči smo bili 
med prvomajskimi prazniki na tekmah v 
Brandenburgu pri Berlinu, kjer je tekmovalo 
1084 tekmovalcev. KKK Bohinj je imel pet 
tekmovalcev. Miha Fartek je na svoji prvi 
veliki tekmi v tujini v disciplini K1 500m 
zasedel osmo mesto v A finalu v konkurenci 
51 tekmovalcev. Špela Bajrič se je po dveh 
kvalifikacijskih tekmah tekmah uvrstila na 
osmo mesto v A finalu. Na 5000m je bila  
11. med 30 tekmovalkami. Tekmovala je še v 
dvojcu z Mio Medved Soške elektrarne, kjer 
sta zasedli sta 13. mesto.

Matic Ajdič in Jan Markelj sta se v dvojcu 
na 500m uvrstila na 13. mesto med 52 čolni. 
Jan Markelj je bil zelo dober tudi na 500m, 
osvojil je 18. mesto med 70 tekmovalci. Taja 
Smukavec se je na njeni najdaljši preizkušnji 
na 2000m uvrstila na 26. mesto med 43 
čolni, na 500m 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 iz 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.

Zagrebški kanuist Nikica Ljubek na Svetovnem  
pokalu v Bohinju. Je sin legendarnega Matije Ljubeka  
in stalni gost naših tekmovanj. (foto: Stane Klemenc)

Na tekmi v Ankaranu je domači klub Adria 
praznoval 25. obletnico delovanja.  
(foto: Stane Klemenc)

Naša ekipa zmaguje na tekmovanju osnovnih šol. 
(foto: Stane Klemenc)

Vegelj je bil prizorišče Svetovnega pokala 2014  
in EP 2015. (foto: Bobo) 

Jan in Rok Šmit sta bila konec maja z 
mladinsko reprezentanco na mednarodni 
tekmi v Pieštanih na Slovaškem. Rok se je 
uvrstil v A finale v vseh disciplinah. Na 1000 
m je bil 9., na 500 m 8., na 200 m je zasedel 
odlično 5. mesto. Jan je veslal dvojca (K 2) 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 
1000m in 500 m, Taja Smukavec na 1000 m, 
Jan Markelj na 1000 m. Špela Bajrič je bila 
tretja na 1000 m, Jan Markelj in Miha Fartek 
sta osvojila 3. mesto v kategoriji K2. Matic 
Ajdič je osvojil 6. mesto (27.tekmovalcev), 
Gregor Medved je končal v polfinalu. Lenart 
Ribnikar je na 500m osvojil 7. mesto.

OD 5. DO 8. JUNIJA SMO organizirali 
SVETOVNI POKAL V KAJAK MARATONU

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli,  
da je svetovni pokal v kajak-kanu maratonu 
odlično uspel.

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. Med 
člani pa so nas zastopali Darko Logar in 
Janez Marič na krajši progi in Matija Odar 
na obeh razdaljah. Uspešno je nastopala 
tudi slovenska reprezentanca. Jošt Zakrajšek 
in Matic Klobučar sta bila prva v svoji 
kategoriji, Jani Jarc pa tretji, vsi na kratki 
3600 m dolgi progi.

13. junija je bilo v Piestanyh Evropsko 
prvenstvo v maratonu. Tam sta tekmovala 
Ines Matuc v kategoriji mladink in Matija 
Odar v kategoriji U23. Ines je zasedla  
11. mesto, Matija pa 17. mesto. 

Svetovnega pokala v kajak maratonu, Bohinj 2014 
se je udeležilo 10 držav. (foto: Stane Klemenc)

Na desni se Rok Šmit bori z angleškim 
tekmovalcem. (foto: Bobo)

Zračni pogled na skupino tekmovalcev. (foto: Bobo)

Štart članske kategorije. Tretji v belem čolnu  
je zmagovalec Jošt Zakrajšek. (foto: Bobo)
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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, to je 26 
krogov dolgih 5600m 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 dvojcih 
sta naša člana Marijana in Franci Rojnik 
osvojila 2. mesto.

V nedeljo 29. 6. je bilo v Franciji EP juniorjev 
in mlajših članov v sprintu. Prvenstva se je 
udeležilo 8 slovenskih kajakašev, vodil jih 
je trener mladinske reprezentance Jernej 
Župančič, spremljal ga je naš trener Darko 
Logar. Med tekmovalci sta bila dva naša 
člana, Jan in Rok Šmit. Jan je v disciplini  
K2 z Janijem Jarcem SE, osvojil šesto mesto  
v A finalu na 500m in sedmo mesto na 1000m. 
Rok je na 200m končal na 12. mestu.

Svetovnega prvenstva mladincev in U23 
v Szegedu se je udeležilo 8 slovenskih 
kajakašev.

Med njimi dva naša, Rok in Jan Šmit. Rok 
Šmit je bil na 200m 18.

26. 7. smo organizirali maraton za Slo pokal. 
Cicibani so tekmovali na 2500 m, mlajši 
dečki in deklice na 5000 m, vsi ostali na 
10.000 m.

Uvrstitve Bohinjcev so bile sledeče.

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.

Mlajši dečki, deklice: Jaka Kordež 8. mesto, 
Martin Magister 13. mesto. Manca Mikelj je 
bila 4.

Starejši 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.

Tekmovalec prihaja na ponton za izhod na prenos 
kajaka. (foto: Bobo)

Veslanje na valu tekmovalcu prihrani veliko moči. 
(foto: Bobo)

Štartni ponton. (foto: Bobo)

Rok Šmit, Jani Jarc in poznejši zmagovalec Matic 
Klobučar takoj po štartu. (foto: Bobo)

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.

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 
nadaljnjemu 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 infrastrukture. 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 šestih starostnih kategorijah 
v disciplinah K1 in K2 na 200m, 500m in 
1000m.

Osvojili so 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 1000m in 
500m in v K2 s Tajo Smukavec na 1000m, 
500m in 200m. Taja Smukavec je prvakinja v 
K1 in K2 na vseh treh razdaljah, v kategoriji 

Ines Matuc z medaljo v družbi Madžark in Fejstke. 
(foto: Stane Klemenc)

Kajak je treba prenesti 120m in ponovno skočiti  
v kajak, ter odveslati naslednji krog. (foto: Bobo)

Zmagovalna skupina tekmovalk v članski 
kategoriji. Edina Csernak in Lilla Horvath HUN  
in Alenka Hrochova CZE. (foto: Bobo)

Naš najboljši tekmovalec, Jošt Zakrajšek na štartu. 
(foto: Bobo )
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K2 skupaj s Špelo Bajrič. Rok Šmit je državni 
prvak v K1 na 1000m, 500m in 200m. Jan 
Markelj na 500m in 200m v kategoriji K1.

Manca in Tjaša Mikelj sta državni prvakinji 
v K2 500m.

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 
500m.

13. 9. smo tekmovali v Ankaranu, na regati 
kluba Adria, ki praznuje 25 let obstoja.
Rezultati na regati: Jan Markelj v K1 1. 
mesto, v K2 z Maticem Ajdičem 1. mesto, 
Miha 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 pet slovenskih klubov, klub 
Rab iz Hrvaške, dva madžarska kluba in trije 
italijanski klubi. V nekaterih kategorijah je 
bila konkurenca zelo močna. 

14. 9. je bila na Ljubljanici tradicionalna 
tekma za Zmajčkov pokal, ki spada med 
tekme na divji vodi. Namenjena je mlajšim 
kategorijam. Udeležili smo se je z desetimi 
tekmovalci. Cicibani: Tjaša Mikelj, Urška 
Mustar, Eva Arh, Sara Šeničnjak, Beni Komar. 
Mlajše deklice: Manca Mikelj. Mlajši dečki: 
Jaka Kordež. Starejše 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

Pogled z vrha ni pogost, je pa najlepši. (foto: Bobo)

Dekleta v narodnih nošah vzpodbujajo 
tekmovalce. (foto: Stane Klemenc)

Ines Matuc je vodila skupino maratonk in na koncu osvojila odlično 3. mesto. (foto: Stane Klemenc)

Ines je na tekmi za Svetovni pokal 2014 osvojila 
3. mesto. (foto: Stane Klemenc)

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. 

Tekme za 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 tretje 
mesto, Matija Odar je bil pri članih četrti.

V skupni razvrstitvi Slo pokala v sprintu 
za mlajše kategorije so bili: Tjaša Mikelj 1. 
mesto med 36 tekmovalkami, Jaka Kordež 6. 
med 26 tekmovalci (prvo leto med mlajšimi 
dečki), Benjamin Komar 10./36, Manca Mikelj 
3./16 prvo leto med mlajšimi 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 Bohinj uspel narediti 
red.

Glavne naloge, ki vzporedno z običajnim 

Jošt Zakrajšek je bil najhitrejši. (foto: Stane Klemenc)

Jure Sodja in Stane Klemenc z ekipo ICF 
-Mednarodne kajakaške zveze. (foto: Bobo)

Tomo in Taja Smukavec, Jan Šmit in Nevenka 
Leskovšek preizkušajo nove kajake.  
(foto: Stane Klemenc)

Izvajalci tekme za Svetovni pokal 2014. (foto: Bobo)
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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, Državno prvenstvo v kajak   
 maratonu,

–  nadaljnji 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, oziroma   
 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 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.

Tradicionalni Ljubljanski maraton. V rumenem 
čolnu Stane Klemenc, v modrem Matic Ajdič.
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Kolaž letošnjih dosežkov. 

Peter Kalan, dvigalec uteži je bil Jugoslovanski 
državni prvak. Je naš dolgoletni član. (foto: Stane 
Klemenc)

V športni dvorani Gasilskega doma Srednja vas, 
nas je učil pravilnega dviganja uteži. (foto: Stane 
Klemenc)

Trenerski zapiski so nujni za načrtno delo s tekmovalcem.

Na pripravah v Metkoviču sta bila trenerja Miha Kordež in Andraž Nahtigal. Pri testiranjih sva jima 
pomagala Darko Logar in Stane Klemenc.
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POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2015 

Stane Klemenc 
Ribčev Laz, 30. 1. 2016

–  Člani predsedstva KKK Bohinj smo:

–  Predsednik: Stane Klemenc

–  Podpredsednik: Polde Šmit

–  Gospodar: Niko Kordež

–  Blagajnik: Iztok Ajdič

–  člani: Sandi Komar, Boštjan Repinc, Tadeja  
 Matuc, Franci Mustar, Nevenka Leskovšek

–  Računovodkinja: Tanja Zalokar

–  Nadzorni odbor: Tomo Smukavec –   
 predsednik, člana: Jože Odar, Jože Markelj

–  Urejanje internetne strani: Miha Kalita

–  Kontaktiranje in skrb za občinske razpise  
 za financiranje športnih društev: Klara   
 Medved

–  Marketing, sponzorji, donatorji: Polde   
 Šmit, Mitja Bajrič

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

Za leto 2015 smo na zadnji skupščini sprejeli 
obsežen plan. Treh nalog nismo izpolnili 
in smo jih prenesli v letošnje leto. To so 
klubski prostori, celoletna hramba čolnov in 
zaposlitev trenerja. Ostale planirane naloge 
smo realizirali.

Število članstva s plačano članarino je 122 
članov.

V letu 2015 smo organizirali naslednje 
pomembnejše prireditve: 

–  Tadeja Matuc in Klara Medved sta 8. marca  
 uspešno izvedli koncert dalmatinske   
 klape, 

–  tri tečaje za začetnike smo vodili: Nevenka  
 Leskovšek, Darko Logar, Miha Kordež in   
 Stane Klemenc,

–  sredi maja smo skupaj s KZS organizirali   
 Državno prvenstvo OŠ z velikimi kanuji,

–  junija tekmo za Slo pokal in rekreativce,

Jan Markelj se je razvil v vse stranskega športnika. 
(foto: Stane Klemenc)

Moč je nujna za učinkovit zavesljaj. Rok Šmit  
se pripravlja na novo uspešno sezono.  
(foto: Stane Klemenc)

Ines Matuc v fitnesu pod nadzorom trenerja Mihe 
Kordeža. (foto: Stane Klemenc)

Manca Mikelj, Taja Smukavec, Tjaša Mikelj, Jan 
Markelj, Matic Ajdič in Sara Šeničnjak na tekaški 
progi. (foto: Stane Klemenc)

–  1. avgusta 9. Bohinjski maraton ob   
 zaključku Festivala pohodništva, ki je imel  
  mednarodno udeležbo in je veljal za   
 državno prvenstvo,

–  najzahtevnejša prireditev je bilo EP v   
 kajak in kanu maratonu. Soizvajalci tekme  
 smo bili: Občina Bohinj, KZS in KKK Bohinj.  
 Častni predsednik OK je bil župan Franc 
  Kramar. Direktor OK Klemen Langus 
 Turizem Bohinj, generalni sekretar Jure   
 Sodja TD Bohinj. Na njem je bilo največje 
  breme organizacije EP.  
 Tekma je organizacijsko 
 odlično uspela. Zahvalo si zasluži veliko 
 število naših članov, ki so pomagali   
 organizirati in izpeljati celotedensko   
 prireditev.

–  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 občasno Andraž Nahtigal in   
 Tomo Smukavec,

–  po več letih poizkusov smo se uskladili   
 z Občino Bohinj in z lastnikom zemljišča   
 Pod Skalco, Nadškofijo Ljubljana podpisali 
  pogodbo in pridobili stavbno pravico,

–  obstajajo realne možnosti, da letos   
 spomladi začnemo gradnjo,

–  pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine  
 (0,5%) se je nadaljevalo,

–  spletne strani www.kajakbohinj.com že   
 več let ureja Miha Kalita, FB strani pa  
 Miha Kordež.

Darko Logar je pomagal na pripravah.
Vsa leta je občasno sodeloval pri treningih in vodil 
zimsko vadbo v telovadnici. (foto: Stane Klemenc)

Konec februarja smo ponovno na Neretvi. Rok 
Šmit pri treningu tehnike zaveslaja.  
(foto: Stane Klemenc)

Miha Fartek in Jan Markelj sta odlična naslednika 
malo starejše kategorije. (foto: Stane Klemenc)

Marca je bila pri nas izbirna tekma v kajak maratonu za EP v Bohinju. (foto: Stane Klemenc)
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 Poročilo o tekmovalnih dosežkih:

PREGLED SEZONE 2015 

Deveto tekmovalno sezono smo zaključili 
z nekaj odličnimi uvrstitvami v tujini. Pred 
našo deseto obletnico delovanja kluba mi 
je v veliko zadovoljstvo, da bomo izpolnili 
tihe razvojne želje in cilje, katere smo si 
zadali v tretjem tekmovalnem letu. Pet naših 
tekmovalcev je trenutno v reprezentanci, naš 
član bo debitiral v elitnih tekmah svetovnega 
pokala, za najboljšimi pa imamo še nekaj 
perspektivnih tekmovalcev. Dobro smo 
razvili tudi rekreativno kajakaštvo in oživili 
dogajanja na Jezeru. Načrte pa smo presegli 
z odlično uspelim evropskim prvenstvom v 
kajak maratonu.

Naši najpomembnejši uspehi v sezoni 2015: 

–  PRVA ŽENSKA MEDALJA NA MEDNARODNI  
 TEKMI V TUJINI,

–  11. in 12. aprila smo bili na Mednarodni   
 tekmi v Mantovi. Tekmovalo je 8 naših 
  mladincev, od teh polovica mlajših  
 mladincev – Miha Fartek je bil še starejši   
 deček. Pri juniorjih na 200 m je bilo v   
 kvalifikacijah 99 tekmovalcev,

–  Starejša mladinka Špela Bajrič in mlajša   
 mladinka Taja Smukavec sta poskrbeli za  
 presenečenje in osvojili 3. mesto  
 v disciplini K2 500m. To je naša prva   
 medalja na močni mednarodni tekmi za   
 ženske kategorije, .

–  Špela Bajrič je bila 6. še v K1 500m in  
 15. v K1 200m,

–  Rok Šmit je osvojil dve 5. mesti in to v K1   
 200m in v dvojcu z bratom Janom na 200m.  
 V K1 na 1000m je bil 12.,

–  zelo dobre čase je dosegel mlajši mladinec  
 Jan Markelj. Za nabiranje izkušenj so v   
 K1 veslali še Matic Ajdič, Miha Fartek in   
 Taja Smukavec (na 200m se je uvrstila v   
 polfinale),

–  Ines Matuc je letos prvo leto v kategoriji   
 U23 in se je na 200m in 500m prebila v   
 polfinale, 

–  mladinec Lenart Ribnikar je veslal na 200m  
 in na 1000m. 

–  7 MEDALJ V NEMČIJI, 

–  prvomajske praznike smo preživeli na   
 tekmah v Brandenburgu pri Berlinu. Med  
 790 kajakaši in kanuisti je bilo tudi  
 6 Bohinjcev. Rok Šmit je bil nepremagljiv   

Na tekmi v Mantovi sta Špela Bajrič in Taja 
Smukavec osvojili prvo žensko mednarodno 
medaljo za naš klub. (foto: Stane Klemenc)

Slovenski kajakaši so zbrali dovolj točk za skupno 
osvojeno 3. mesto, pokal je v zdaj v naši vitrini. 
(foto: Stane Klemenc)

Prizorišče velikih tekem v Brandenburgu pri 
Berlinu. (foto: Stane Klemenc)

Rok Šmit in Špela Bajrič sta osvojila največ medalj 
na mednarodnih tekmah. (foto: Stane Klemenc)

 v vseh disciplinah v kategoriji mladincev. 
 Zmagal je na 5000m, 1000m in 200m. Špela 
  Bajrič je bila 3. na 500m in 200m ter 1. na 
 5000m. V disciplini K2 500m sta veslali Taja 
  in Špela ter osvojili srebrno medaljo. Miha 
  Fartek je bil 7. v A finalu na 500m in 8. na 
 2000m. Taja Smukavec je bila 7. na 5000m. 
  Mlajša mladinca Jan Markelj in Matic Ajdič  
 sta bila med 70 tekmovalci 24. in 29. na   
 5000m, 

–  MEDNARODNA TEKMA NA SLOVAŠKEM  
 – 5 X V A FINALU,

–  29. 5–31. 5 smo se udeležili močne   
 mednarodne tekme na Slovaškem,  
 Pieštany. Na 500m in 200m je Rok Šmit   
 zasedel 5. mesto. Špela Bajrič in Mia   
 Medved (KK Soške elektrarne) sta v finalu 
  dvojcev zasedli odlično 6. mesto.  
 Jan Markelj je pri mlajših mladincih na   
 1000m zasedel 9. mesto. Jan Šmit se   
 je v četvercu uvrstil v A finale. 

–  USPEHI NAJMLAJŠIH V ZAGREBU IN   
 BRESTANICI,

– 30. 5. sta bila Miha Fartek in Manca Mikelj  
 na MT za pokal Matije Ljubeka v Zagrebu,  
 sodelovali so tekmovalci iz štirih držav,

–  Miha je v kategoriji starejših dečkov   
 prepričljivo zmagal v kvalifikacijah  
 in finalu. Manca je kot mlajša deklica   
 tekmovala v kategoriji starejših deklic in   
 na 1000m osvojila 7. mesto.

–  V nedeljo 31. 5. smo bili na tekmah Slo   
 pokala v Brestanici, ki je prvič kot novo   
 prizorišče gostila kajakaško tekmo.  
 Tekmuje se na akumulacijskem jezeru   
 elektrarne. Cicibanki Urška Mustar in   
 Sara Šeničnjak sta v mini dvojcu (MK2)   
 zmagali, v enojcih (MK1)sta si priveslali  
 1. in 2. mesto. Med mlajšimi deklicami sta 
  bili sestri Manca in Tjaša Mikelj    
 nepremagljivi v kategorijah MK1 in MK2.   
 Eva Arh je osvojila 11. mesto, Peter Matuc  
 10. mesto. Miha Fartek je na 1000m osvojil  
 2. mesto. 

–  EVROPSKO PRVENSTVO V KAJAK KANU   
 MARATONU 2015, 

–  v začetku julija smo bili soorganizatorji   
 pet dnevnega evropskega prvenstva za   
 masters (veteranske) kategorije in aktivne 
 tekmovalce. Udeležilo se ga je 145   
 veteranov in 221 aktivnih tekmovalcev iz  
 23 držav (pri mastersih so lahko nastopali  
 tekmovalci iz vsega sveta), 

Taja Smukavec in Špela Bajrič sta osvojili medaljo 
v Brandenburgu. (foto: Stane Klemenc)

Kajakaške proge v zagrebškem športnem parku 
Jarun. (foto: Stane Klemenc)

Miha Fartek je zmagal na tekmi v Zagrebu.  
(foto: Stane Klemenc)

Fejstka se uči veslati za prihajajoče Evropsko 
prvenstvo – pomagal ji je Miha Fartek.  
(foto: Stane Klemenc)
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–  za Slovenijo so pri mastersih tekmovali:   
 Darko Logar, Jernej Župančič, Jože Hafner,  
 Peter Kalan, Niko Svoljšak in Stane 
 Klemenc,

–  pri aktivnih tekmovalcih so tekmovali:   
 Ines Matuc, Metka Volk Štefič, Jošt  
 Zakrajšek, Peter Samotorčan, Jani Jarc,   
 Rok Štefič, Jakob Klobučar, David Franca,  
 Žiga Sardoč, Matic Ajdič in Jan Markelj.   
 Najboljši rezultat je dosegla Ines Matuc 
  z 9. mestom v kategoriji od 18 do 23 let.  
 Tudi veterani smo uspešno nastopali.   
 Rezultati in vse podrobnosti so na  
 www.info@bohinj.si/euro2015.  
 Tekmovanje smo po mnenju tekmovalcev, 
  trenerjev, sodnikov in članov vodstva   
 mednarodne (ICF in ECA) in Slovenske   
 kajakaške zveze izvedli  odlično.

–  Za brezhibno izvedbo je zaslužnih preko 
  100 prizadevnih prostovoljcev in   
 kajakašev iz vseh koncev Slovenije,  
 raznih bohinjskih športnih in kulturnih   
 društev, Turizma in TD Bohinj, občinske   
 komunale, Kajak zveze Slovenije in  
 10 mednarodnih prostovoljcev. Vsem se   
 iskreno zahvaljujemo za nesebično pomoč  
 in njihov doprinos k vzorni izpeljavi zelo  
 zahtevnega projekta,

–  glavnino odgovornih nalog so opravljali   
 člani našega kluba, ki so žrtvovali po   
 teden dni letnega dopusta za organizacijo 
  in izvedbo prvenstva. Najodgovornejše   
 delo je opravil generalni sekretar OK Jure 
  Sodja, s turističnega društva. Direktor   
 OK je bil Klemen Langus, častni predsednik  
 župan Franc Kramar,

–  hvaležen in ponosen sem na naše člane,   
 ki so s svojim znanjem, spretnostmi in   

Slovenska kajakaška reprezentanca za EP.
Z leve: Jošt Zakrajšek, Jani Jarc, Ines Matuc, Jakob 
Klobučar, David Franca, Metka Volk Štefič, Jan 
Markelj, Matic Ajdič, Žiga Sardoč in trener Stane 
Klemenc. (foto: Stane Klemenc)

Miha Kordež vodi našo ekipo na otvoritvi 
evropskega prvenstva. (foto: Bobo)

Ines Matuc na EP v Bohinju. (foto: Bobo)

Zagrizeni boji mladincev na EP pri nas. (foto: Bobo)

 iskušnjami z devet letnega sodelovanja   
 pri številnih kajakaških tekmah odločilno  
 doprinesli k eni od najpomembnejših   
 kajakaških prireditev v Sloveniji. To EP je  
 bila prva velika tekma na mirnih vodah v  
 naši državi,

–  9. BOHINJSKI MARATON, 

–  1. avgusta smo bili gostitelji 9. bohinjskega  
 maratona, ki je veljal za DP, SLO pokal in   
 rekreativno MT. Sodelovali so tekmovalci  
 iz treh držav, vseh tekmovalcev je   
 bilo okoli 150. Tekma je bila izvedena   
 brez prenosov čolnov. V tekmi za DP 
 je pri članicah zmagala Ines Matuc, pri   
 mladinkah Taja Smukavec, pri starejših   
 mladincih Rok Šmit, pri mlajših mladincih  
 je bil Jan Markelj 3., pri starejših dečkih   
 je zmagal Miha Fartek. 

 Pri cicibankah sta bili Urška Mustar druga  
 in Sara Šeničnjak tretja. Dobro smo   
 se odrezali tudi pri rekreativcih,  kjer 
  so v različnih starostnih kategorijah Darko  
 Logar, Niko Svoljšak in Lučka Podlipnik   
 dosegli prva mesta, Katja Mlakar, Janez 
 Marič, Rade Ostojič in Đorđe Mihajlovič   
 druga mesta, Martin Mlakar in Brigita Nose  
 sta osvojila 3. mesti,

–  DRŽAVNO PRVENSTVO V SPRINTU,

–  zadnji avgustovski vikend smo tekmovali  
 na DP na Ptujskem jezeru. Naši tekmovalci  
 so osvojili 46 medalj, od tega 22 zlatih, 18   
 srebrnih, 6 bronastih

–  imamo 22 naslovov državnih prvakov.   
 Nekaj naših tekmovalcev je uspešno   
 tekmovalo tudi v višji kategoriji. Bili smo 
 najuspešnejši klub na tem DP. Tekmovalo  
 je preko 100 tekmovalcev iz 11 slovenskih  
 klubov,

Na EP v kajak maratonu Bohinj 2015, so tekmovali najboljši evropski kajakaši. (foto: Bobo)

Matic Ajdič in Jan Markelj sta zastopala Slovenijo. 
(foto: Bobo)

Med prenosom kajaka trener Stane Klemenc  
pomaga tekmovalcu Janiju Jarcu. (foto: Bobo)

Jan Markelj in Matic Ajdič v cilju. (foto: Bobo)
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–  DRŽAVNI PRVAKI 2015 so: 

–  v disciplini K1 je Rok Šmit mladinski   
 državni prvak na 200m, 500m in 5000m, ter  
 na 500m še v članski kategoriji, Jan Šmit   
 na 1000m, Miha Fartek v kategoriji starejših 
  dečkov na 1000m in na 500m, Špela Bajrič  
 na 5000m, 1000m in 500m pri mladinkah,

–  na 5000m pri mlajših članicah Ines Matuc,  
 pri mlajših mladinkah Taja Smukavec, in   
 pri mlajših deklicah Manca Mikelj, 

–  v disciplini K2 sta brata Šmit mladinska   
 državna prvaka na vseh treh razdaljah in  
 na 200m, še v članski kategoriji, dvojec   
 Špela Bajrič in Taja Smukavec je prav tako  
 zmagal na vse treh razdaljah, sestri Manca  
 in Tjaša Mikelj sta državni prvakinji na   
 500m in 1000m,

–  SVETOVNO PRVENSTVO V SPRINTU,

–  na SP v Montemorju na Portugalskem   
 konec julija sta brata Jan in Rok Šmit v   
 disciplini K2 1000m osvojila odlično  
 9. mesto,

–  EVROPSKO PRVENSTVO V SPRINTU,

–  na EP v Bascovu, Romunija 18.– 20.   
 septembra sta brata Šmit osvojila 8. mesto  
 v K2 500m, na 200m je Rok Šmit osvojil   
 odlično 7. mesto.

–  MARATON SVETOVNO PRVENSTVO, 

–  na SP maraton v Gyoru 11. 9. je Ines Matuc 
  osvojila 15. mesto. V kategoriji veteranov   
 nad 65 let sva z Nikom Svoljškom osvojila  
 17. in 19. mesto,

–  SLOVENSKI POKAL MLAJŠIH KATEGORIJ,

–  v Slo pokalu je letos nastopalo 11 naših 
  tekmovalcev. V skupnem seštevku 
  petih tekem so se naši dobro uvrstili.   

Madžarka Renata Csay je že vrsto let najboljša  
v kajak maratonu na svetu. (foto: Stane Klemenc)

V disciplini K2 sta zmagala Španca Merchan – 
Alonso pred parom Boros-Solti z Madžarske in 
Bouzan-Fernandez iz Španije. (foto: Bobo)

Člani ICF in ECA Jorn Cronberg, Branko Lovrić in Albert Woods z sodniki in delom ekipe prirediteljev  
- Jure Sodja, Nevenka Leskovšek, Stane Klemenc, Primož Kristan, Frenk Mustar in Peter Uhan. (foto: Bobo)

Rok Šmit vesla pred tremi Belgijskimi tekmavalci, 
za njimi je Jani Jarc – Bohinjski maraton.  
(foto: Stane Klemenc)

 Pri cicibankah sta Urška Mustar in 
  Sara Šeničnjak v MK1 zasedli 2. in 3. mesto,  
 v dvojcu pa sta osvojili 1.mesto. V kategoriji 
 mlajših deklic sta Manca in Tjaša Mikelj 
  osvojili 1. mesto v dvojcu – MK2. Manca 
  je osvojila 2. mesto v disciplini MK1, Tjaša 
 3., Eva Arh 9., Tamara Pintar 12. in Nataša 
 Magister 15. mesto. Pri dečkih je Jaka 
 Kordež osvojil 4. mesto, Peter Matuc  
 14. in Benjamin Komar 31. mesto. Pri   
 starejših dečkih je v K1 Miha Fartek osvojil  
 2. mesto. Konec sezone sta se jim pridružila  
 Anže Pikon in Andraž Korošec, ter uspešno  
 veslala na domači tekmi. Cilj pri najmlajših  
 pa niso rezultati, temveč dolgoročni razvoj  
 osebnosti, spoznavanje športa, ljubezen do  
 raznovrstnega gibanja in pravilen razvoj   
 motoričnih sposobnosti,

–  KLUBSKI DAN, 

–  na klubskem dnevu 3. oktobra se nas je,   
 slabemu vremenu navkljub, zbralo okoli 50  
 članov. Otroci so na ognju pekli hrenovke,  
 klobase in jabolka. Vsi skupaj pa smo bili   
 postreženi z odličnim golažem v gostišču  
 Pod Skalco. Za posladek so poskrbele   
 pridne mame naših tekmovalcev.  
 Pivovarna Union je poskrbela za pivo.   
 Spomnili smo se letošnjih tekmovalnih   
 uspehov. Tekmovalci pa so nam doživeto   
 predstavili njihove treninge in dosežke.   
 Svoje vtise smo dodali še trenerji in člani  
 predsedstva,

–  POKALNA TEKMA MLADIH ŠAMPIONOV  
 V BOLGARIJI,

–  10. in 11. oktobra smo bili na zadnji   
 tekmi te sezone. V Plovdivu so naši mladi 
  tekmovalci nabirali izkušnje in se tudi   
 dobro uvrščali. Mladinka Špela Bajrič   
 nas je ponovno razveselila z osvojitvijo 
  srebrne medalje na 500m in bronaste na   
 200m. Matic Ajdič, ki je prvo leto mladinec,  
 se je na 1000m uvrstil na 15. mesto, leto 
  mlajši Miha Fartek pa na 17. mesto. Na   
 200m je bil Miha 14., Matic 16. Z nami je bil  
 še član Soških Elektraren Alen Telban,   
 ki je dosegel 16. in 15. mesto. Vse stroške   
 tekmovanja in nastanitve je nosila 
 bolgarska kajakaška zveza, ki bo naslednje  
 leto organizator EP v sprintu za juniorje in  
 mlajše člane.

Stane Klemenc po prihodu v cilj na SP v Gyoru. 
(foto: Ines Matuc)

Urška Mustar in Sara Šeničnjak na stopničkah 
med številno skupino cicibank. (foto: Stane Klemenc)

Naša ekipa z medaljami državnega prvenstva na 
Ptuju. (foto: Stane Klemenc)

Niko Svoljšak je na SP maraton veslal v kategoriji 
veteranov. (foto: Ines Matuc)

Ines Matuc na maraton SP v Gyoru.  
(foto: Stane Klemenc)
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NAČRTI ZA LETO 2016

–  Leta 2016 bomo beležili deseto obletnico   
 kluba in 80. obletnico prve tekme za 
  državno prvenstvo na Bohinjskem  
 jezeru. Upamo, da bomo sposobni   
 organizirati mednarodno tekmo in jo 
 vklopiti v turistično dogajanje Bohinja.   
 Zaradi zmanjšanih sredstev kluba in   
 prevelike obremenjenosti, smo odpovedali 
  organizacijo Državnega prvenstva   
 osnovnih šol z velikimi kanuji, ki je bil   
 zadnja štiri leta redno izveden v Bohinju.  
 V okviru festivala pohodništva, že to 
 sezono nismo izvedli planirane tekme.   
 Najbolj pa se veselimo zdajšnje realne   
 možnosti pridobitve klubskega prostora   
 in zaposlitve trenerja, za kar si že dolgo   
 prizadevamo,

–  v devetem tekmovalnem letu smo uspešno  
 nadaljevali z utečenim načinom dela in   
 ga pri treningih najboljših tekmovalcev še 
  izboljšali. Enakega tempa pa nismo mogli  
 vzdrževati na vseh področjih, popustili   
 smo pri vpisu novih cicibanov, klubskih   
 izletih, nismo kandidirali za novoletno   
 prireditev. Močan razlog za to popuščanje  
 je bil velik angažma članov na EP, ki nas  
 je izčrpal. Zaposlitev trenerja je jamstvo,  
 da se bo dobro delo nadaljevalo in   
 nadomestilo zamujeno,

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

– izgradnja klubske brunarice Pod Skalco, kot  
 kaže bomo z deli lahko začeli letos aprila.  
 Ta pridobitev bo olajšala pogoje našim   
 tekmovalcem in reprezentancam, pridobili  
 bomo pogoje za takojšnjo analizo treningov 
 in ne nazadnje bomo lahko razvili 
  družabno življenje članov, 

–  organizacija 10. bohinjskega maratona za 
  DP, MT ob 10. obletnici kluba in 80.letnici   
 prve tekme na bohinjskem jezeru, tekma za  
 Slo pokal maraton,

–  priprava biltena ali foto knjige ob 10   
 obletnici kluba,

–  nadaljnji razvoj strokovnega dela s   
 tekmovalci in izboljšanje pogojev dela. S   
 tečaji in drugimi aktivnostmi organizirati  
 skupino cicibanov, ker so z novim letom vsi  
 prestopili v višjo kategorijo mlajših deklic  
 in dečkov.

Ines Matuc na Sp začenja tek s kajakom.  
(foto: Stane Klemenc)

Jan Šmit, trener Miha Kordež, Nevenka Leskovšek 
in Rok Šmit na EP v Bascovu – Romunija. 
(foto: Stane Klemenc)

Brata Šmit na EP v Bascovu. (foto: Stane Klemenc)

Špela Bajrič je na tekmi v bolgarskem Plovdivu 
osvojila 3. mesto. (foto: Stane Klemenc)

Po koncu tekmovalne sezone smo se povzpeli na 
Viševnik. (foto: Nevenka Leskovšek)

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, Elektru Gorenjska, 
  Adritic Slovenici, Priori – Zaščiti Ptuj,   
 Domku trgovina in gostinstvo – gostišče   
 Pod Skalco, Pod Brezo in Vulkanizerstvu   
 Alojz Kemperle iz Srednje vasi,

–  Turizmu Bohinj in TD Bohinj – Juretu Sodji,  
 Kajakaški zvezi Slovenije, oziroma Andreju  
 Jelencu, Jakobu Marušiču in Živi Cankar   
 se zahvaljujemo za dobro sodelovanje, še   
 posebno pri izvedbi tekme za EP. Jure Sodja  
 generalni sekretar evropskega prvenstva   
 je odlično opravil svoje delo, za kar se mu  
 iskreno zahvaljujem,

–  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 evropskega   
 prvenstva v kajak maratonu 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 vsem trenerjem, mladim   
 tekmovalcem, njihovim staršem za   
 podporo, članom predsedstva pa za vloženo  
 delo. 

Za izboljšanje in popestritev naših treningov nam 
je Davorin Zalokar pokazal serijo zanimivih vaj. 
(foto: Stane Klemenc)

Davorin Zalokar s popolnim obvladovanjem 
telesa, lahkotno izvaja zahtevne vaje. (foto: Stane 
Klemenc)

Rok Šmit ponavlja vajo mojstra Davorina 
Zalokarja. (foto: Stane Klemenc)

Nevenka Leskovšek pri treningu z mlajšo skupino. 
(foto: Stane Klemenc)
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EVROPSKO PRVENSTVO V KAJAKAŠKEM MARATONU 
NA MIRNIH VODAH V BOHINJU 2015

Jure Sodja
Gen. sekretar EP Bohinj2015

Spominjam se nekega zasneženega dne, ko 
je bil na obisku glavni prijatelj naše tekme 
gospod Joern Cronberg. V snegu smo si 
ogledovali področje, kjer naj bi priredili EP. 
Morda se je Stanetu približno sanjalo, kje in 
kako bomo to izvedli, meni prav gotovo ne. 
Meni je samo krojilo po glavi, da je to velik 
projekt, katerega bo treba tudi v posteljo 
nositi s seboj, da se bo doseglo uspešno 
izvedbo.
 
Po naši uspešni kandidaturi, ki jo je pripravil 
Primož Kristan in potrjeni tekmi, smo se 
morali na nivoju destinacije dogovoriti o 
izvedbi. Tu je izredno vlogo odigral direktor 
Turizma Bohinj Klemen Langus, ki je 
razumel, da se to ne da izpeljati amatersko 
in da bo potreben angažma celega človeka 
za določen čas. Tako sem prevzel funkcijo 
generalnega sekretarja OK EP. Sliši se 
vrhunsko, vendar lahko priznam, da je bilo 
včasih, še posebej po prvenstvu, to izredno 
nehvaležno. 

Kako začeti zapis o nečem velikem, o nečem, 
kar si kar precej časa živel in tudi sanjal. 
Morda še najlažje s časovnimi okvirji. Kot 
je Darko Logar pred prvenstvom raziskal, 
ima kajakaški šport v Bohinju že zelo dolgo 
tradicijo, saj je bilo uradno tekmovanje na 
10000 m organizirano že leta 1936. Zanimivo 
je to, da je bil kajakaška regata takrat prvič 
organizirana na mirnih vodah in 9 čolnov 
se je borilo za olimpijske kvalifikacije. Čas 
zmagovalca je bil 62 minut. 

Dobrih deset let nazaj se je zgodilo 
nekaj velikega – Kajak Kanu Klub 
Bohinj z njegovimi člani in klenim ter 
samozavestnim predsednikom Stanetom. 
Skupaj smo sodelovali pri več projektih, 
tudi sporekli smo se kdaj, vendar cilji 
so bili vedno znani in en takšnih je bil 
– organizacija Evropskega prvenstva v 
kajakaškem maratonu, ki je 3., 4., 5. julija 
2015 potekalo v Bohinju. 

Jure Sodja nam je pomagal voditi številne tekme. Pri organizaciji evropskega prvenstva je opravil 
veličastno delo. (foto: Stane Klemenc)

Odločno sem pričel z delom in kmalu smo 
imeli celostno podobo, ki je bila delo Urške 
Alič in pripravljali smo vse potrebno za 
uspešno izvedbo. 

Prva akcija, učenje in promocija na EP, 
ki ga je gostila prekrasna Portugalskem. 
Nepozabno doživetje in predvsem 
prepotrebna izkušnja, brez katere bi na 
našem prvenstvu naredili preveč napak. 
Vendar da ne bo pomote, Portugalske 
nisem videl nič, saj v času prvenstva razen 
tekmovališča, prostora za otvoritev in 
hotelske sobe, nisem videl ničesar. Preprosto 
ni bilo časa ali pa sem bil preutrujen. Skupaj 
s Stanetom sem posnel cca 3000 fotografij, 
veliko mini filmčkov in posnel za 30 ur 
mojega govora na diktafon. To še ni bilo nič 
težkega, težje se je bilo poslušati…
Naslednja akcija je bilo prvenstvo na 
Slovaškem, ki smo se ga udeležili s 
promocijskim materialom in tam smo 
doživeli popolnoma drugačno prvenstvo, kot 
je bilo na Portugalskem, kjer vlagajo precej 
denarja v ta šport in imajo tudi prvake. Na 
Slovaškem praktično razen nas vpletenih, 
nihče ni vedel, da poteka prvenstvo. Ta 
izkušnja je bila odlična, saj sem lahko 
primerjal in iskal kar najboljše rešitve za 
naše prvenstvo. 

V začetku julija 2015 pa je prišel dan D in 
v Bohinju se je odvijal športni spektakel. 
Evropsko prvenstvo v kajakaškem 
maratonu. V naš kraj je privabil več kot 500 
udeležencev, ki so uživali v prekrasnem 
vremenu, prijaznosti ljudi, v odlični 
organizaciji prvenstva in v poštenih 
športnih dvobojih. Pohvale na račun 
organizatorjev in predvsem na račun lepot 
našega kraja še danes dežujejo. Ponosni smo 
lahko, da smo imeli prireditev na takšnem 
nivoju, da si vrh evropske organizacije želi 
ponovitve v obliki Svetovnega prvenstva. 
Poudariti je potrebno, da v Sloveniji v tem 
letu skorajda ni bilo tako velikih športnih 
prireditev in v Bohinju smo še danes lahko 
ponosni, da je Kajak kanu klub Bohinj s 
podporo Kajakaške zveze Slovenije, Turizma 
Bohinj in Občine Bohinj, pripeljal tako 
veliko prireditev v letu 2015 prav k nam. 
Pred nami je bilo Evropsko prvenstvo v 
kajakaškem maratonu. Tekmovalci so prišli 
iz 19 držav. Pred prvenstvom je bilo 1.,2. 
julija na vrsti svetovno prvenstvo amaterjev, 

kjer smo gostili tekmovalce iz 25 držav in 
so nastopali v najrazličnejših starostnih 
kategorijah. Ta dneva sta bila dobra 
generalka za kasnejši vikend, ki je bil pred 
nami.

Naš klub je tvoril jedro prostovoljcev, ki so 
tekmo skupaj s Kajakaško zvezo Slovenije, 
Občine Bohinj, Turizma Bohinj in TD 
Bohinj speljali. Vsak dan je v povprečju na 
tekmovanjih sodelovalo 150 organizatorjev, 
pred tekmami pa smo imeli skoraj dva 
tedna ekipo najmanj 10 ljudi na pripravah 
prvenstva. To je bil izredno zahteven del 
prvenstva in še danes sem hvaležen vsem 
kmetom, ki so na dali parcele v najem, pa 
tudi Slovenski vojski za vso opremo, ki 
smo jo potrebovali. Na prireditvah smo 
imeli ogromno različnih pozicij, ki smo jih 
uspešno zapolnjevali. Info pisarne, sodniške 
službe, štarterji, fotografi, pr, seli, varnost, 
vozni park, doping kontrola, čiščenje, 
gostince, nočni varnostniki, protokol 
s podelitvami in še mnogo tega je bilo 
potrebno za izvedbo. 

V pripravi na prvenstvo je bilo čutiti 
tisto pravo energijo, saj nam je ob strani 
stala tudi Občina Bohinj, ki je pomagala 
pri ureditvi prizorišča, s postavitvijo 
vstopnih in izstopnih mest za tekmovalce, 
z ureditvijo izgleda celotne kajakaške vasi. 
Na naš poziv se je odzvalo precejšnje število 
prostovoljcev, ki so prišli iz cele Slovenije, 
imeli pa smo tudi mednarodno prostovoljsko 
skupino, ki je štela 10 oseb. Zanimive so bile 
tudi njihove dežele od koder so prišli, od 
Severne Koreje do Španije. 

Izreden stres ter tudi izreden ponos, tako 
oseben, lokalen in narodni je napajal 
utrujena telesa in glave, ko smo na otvoritvi 
poslušali himno v izvedbi Alenke Gotar. 
Veselje ob dejstvu, da so bili uradniki, ki smo 
jih gostili že prvi dan zelo zadovoljni, pa 
prekrasno poletno večerno druženje z njimi 
na Voglu, ko smo se izkazali z lepimi darili 
in seveda na koncu tudi prekrasen pogled 
na multikulturno športno barvito kajakaško 
vas. Za vse to smo garali in na koncu smo 
lahko zadovoljni. Prvenstvo je naredilo blizu 
2500 nočitev, naša fb stran je imela v času 
prvenstva več kot 3000 sledilcev, tekme si 
je na internetni televiziji ogledalo več kot 
35000 unikatnih gledalcev. Za poplačilo 
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našega skupnega truda, pa je poskrbelo 
vreme, saj smo imeli ves čas prvenstva 
prekrasne dneve brez oblačka. Prvenstvo 
je poneslo ime Bohinja daleč po Evropi in 
še danes k nam prihajajo obiskovalci, ki so 
nekako bili povezani s tem prvenstvom. 
Trudili smo se tudi za navijače. Trudili smo 
se, da nas spoznajo kot gostoljubne, prijazne, 
zabavne gostitelje in kljub temu, da množice 
niso obiskale tekem in bi seveda želeli še 
kakega gledalca več, verjamemo, da nam je 
to uspelo. Na prizorišču smo nudili gostinske 
storitve, sladoled, otroške delavnice, imeli 
smo lepo otvoritev, med tekmami je blestel 
moj moderatorski kolega Bojan Makovec- 
Maki, ki je navduševal športnike s svojim 
obvladovanjem navijaških 10 jezikov, 
odlično glasbeno podlago pa je zagotavljal 
DJ Aqua. 

Tudi navijali smo, navijali smo za naše 
športnike, ki so se trudili v tem težkem 
športu. Navijali smo za domačine, za izredno 
mladi dvojec Markelj-Ajdič in našo odlično 
Ines Matuc. Med domačine radi štejemo 
tudi Jošta Zakrajška, ki nam je precej 
pomagal tudi pri promociji prvenstva. Med 
navijanjem so starši tekmovalcev garali vsak 
na svoji poziciji, saj smo res potrebovali vse 
razpoložljive roke. 
Žal je tudi to prvenstvo imelo drugo 
plat medalje in to je bil končni minus v 
proračunu EP. Verjamem, da je nastal zaradi 
kompleksnosti tekmovanja, neznank glede 
končnih številk tekmovalcev in malce tudi 
zaradi želje po vrhunski izpeljavi dogodka. 

Žal že med prvenstvom in po njem nisem 
doživljal ovacij na nivoju našega kraja, 
vendar je šlo pri vsemu tudi za politiko, 
ki ni mogla skrhati odličnih občutkov 
glede prvenstva. Dejstvo je, da si takšnih 
svetovnih dogodkov brez pomoči kraja, 
regije in države ne da niti zamisliti. 
Navdušujoče je bilo zame osebno dejstvo, 
da sem na VŠGT diplomiral z 10tko za 
diplomsko nalogo z naslovom Organizacija 
Evropskega prvenstva v kajakaškem 
maratonu. Še večje zadovoljstvo je odziv 
ljudi, ki so v dogodek investirali svoj 
čas, moč in znanje in so bili moji kolegi 
prostovoljci. Nikoli ne bom pozabil pomoči 
vseh vpletenih posameznikov in institucij, 
s katerimi smo dosegli res veliko. 

EP v Bohinju je pokazalo, da je za velike 
dosežke potrebno stopiti skupaj in nastopiti 
kot eno za dosego končnega cilja. To je 
verjetno tisto najtežje, vendar trdno 
verjamem v to in komaj čakam na podoben 
izziv. Lahko bi bil kmalu, saj so nam nudili 
Svetovno prvenstvo 2020, ki ga ne bo, ampak 
nekoč bomo zopet garali za takšen dosežek 
in splačalo se bo!!!

RAZVOJ KLUBA – VSEM TEKMOVALCEM,  
UČITELJEM IN PREDSEDSTVU 

Zdravo, drage športnice in športniki - prijatelji,

hitro se bliža naša 10 obletnica ustanovitve kluba. Ta je tudi mejnik mojega 
polnega delovanja pri razvoju kluba - opravljanja funkcije predsednika, 
vodenje njegovega tekmovalnega dela in delno tudi trenerskega. (terminski 
plan in glavne cilje sem si zadal že na začetku dela v klubu).

Začeli smo samo z željo po aktivnem kajakaštvu brez znanja, izkušenj in 
tradicije. V vseh teh letih se je v klubu na tečajih in treningih zvrstilo zelo 
veliko otrok, najbolj vztrajni ste še vedno z nami. Postali ste steber ml. 
reprezentance, tekmovati v svetovnem pokalu je realnost. Skupaj smo se 
učili, izobraževali, tekmovali in si nabirali izkušnje. Preko 15 nas je v tem 
obdobju naredilo učiteljske tečaje, nekaj sodniške.. , z vami nas je ostalo 
malo. Smo pa tisti še vedno pripravljeni delati in vam omogočati lažjo pot 
nadaljevanja vaših športnih aktivnosti. Naj bo to v vrhunskem športu ali 
rekreativnem. Zadnjega boste lahko gojili do konca življenja. To je tudi 
bistveno daljše obdobje življenja, redna športna aktivnost pa je za zdravo 
nadaljevanje življenja največjega pomena. Iz svojih izkušenj vam povem, 
da šport v poznih letih pomeni veliko veselje in bolj neopazno - nemoteče 
staranje.Zdaj pa k bolj konkretnim zadevam. Prišel je čas, ko boste morali 
starejši aktivni in neaktivni tekmovalci doprinesti svoj delež k nadaljnjemu 
obstoju in razvoju kluba. Vem, da se zavedate koliko truda smo vložili  
v delo z vami , vem tudi, da ste se razvili v odlične mladenke in mladeniče, 
športnike z zdravim razmišljanjem in razumevanjem pomena športa za 
razvoj otrok in zdrav način življenja. Siguren sem, da vam ni vseeno kaj se  
bo dogajalo s klubom vnaprej in da boste z njim po svojih možnostih delovali, 
živeli še naprej. Če bo vse po sreči, bomo v naslednjem letu imeli svoj klubski 
prostor, ki vam bo olajšal nadaljnje delo in privabil nove športa željne otroke. 
V rekreativni šport potegnite še vaše starše, dlje vam bodo v oporo in veselje. 

Naslednji teden, še bolje to soboto bi želel, da se sestanemo in pogovorimo  
o vašem doprinosu razvoja kluba vnaprej. Aktivni tekmovalci pa razmislite  
o ciljih prihodnje sezone.

Za soboto predlagam izlet na Cerkniško Jezero (Planinsko polje nima vode, 
reka je pa v senci). Vabim vse, da gremo po dolgem času skupaj veslati.  
Se zmenimo  danes in jutri - kdor ne pride na trening naj pokliče.

Še naprej naj vam bo šport priljubljen način življenja, na koncu vam bo to 
izredno pomembno in v veselje.

Stane Klemenc
   
21. 10. 2015   
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POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETO 2016 

Stane Klemenc 
Ribčev Laz, 28. 1. 2017

–  Člani predsedstva KKK Bohinj smo bili:

–  Predsednik: Stane Klemenc

–  Podpredsednik: Polde Šmit

–  Gospodar: Niko Kordež in Jože Markelj

–  Blagajnik: Iztok Ajdič

–  člani: Sandi Komar, Boštjan Repinc, Tadeja  
 Matuc, Franci Mustar, Nevenka Leskovšek

–  Računovodkinja: Tanja Zalokar

–  Nadzorni odbor: Tomo Smukavec –   
 predsednik, člana: Jože Odar, Jože Markelj

–  Urejanje internetne strani: Miha Kalita

–  Kontaktiranje in skrb za občinske razpise  
 za financiranje športnih društev: Klara   
 Medved

–  Marketing, sponzorji, donatorji:  
 Polde Šmit, Mitja Bajrič

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

10. let od ustanovitve Kajak kanu kluba 
Bohinj – 27. september 2006–27. september 
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  
27. septembra 2006. Sara Šeničnjak je na Oviratlonu dosegla edino 

medljo za naš klub. (foto: Stane Klemenc)

Zimski pohod na Vogar. (foto: Stane Klemenc)

Na tekmi za zimski pokal smo bili uspešni.  
(foto: Stane Klemenc)

Tretja tekma za zimski pokal, oviratlon v Solkanu. 
(foto: Stane Klemenc)

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. Prva tečaja v letu 
2007 so vodili trenerji iz KKK Ljubljana, 
Matej Trampuž s sodelavci. Tina Ivetac iz 
kluba Žusterna je pri nas vodila prve dni 
treninga. Za temi nas je učil osnov zaveslaja 
Dejan Testen iz SE, zadnja leta največ 
sodelujemo z njegovim klubskim kolegom 
Jernejem Župančičem. V prvem letu so nam  
s podarjenimi kajaki pomagali klubi 
Žusterna, Adria in Ljubljana. 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 1. In 2. stopnje ter sodnike 
je naredilo okoli 25 naših članov. Štirje smo 
končali izobraževanje za učitelja 3. stopnje. 
Pet nas ima mednarodno sodniško maraton 
licenco.

Na začetku 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.

Anja Osterman, Ingolf Beutel, Fredi Apollonio in 
Miha Kordež v Mantovi. (foto: Stane Klemenc)

Trenerji Andraž Nahtigal, Miha Kordež in Jernej 
Župančič na pokalu Matije Ljubeka v Zagrebu. 
(foto: Stane Klemenc)

Rok Šmit pred ciljem na tekmi v Zagrebu.  
(foto: Stane Klemenc)

Ekipa Protehna sestavlja nove pontone v zalivu 
Pod Skalco. (foto: Stane Klemenc)
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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 
sezono.

V nekaj letih smo s pomočjo izobraževalnih 
tečajev KZS in podpore trenerjev iz kluba
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 10krat, zadnja 
leta redno izvedemo 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.

Konec aprila nas je zopet obiskala zima.  
(foto: Stane Klemenc)

Guglielmo Guerrini je znameniti trener nekdanje 
najboljše kajakašice sveta Josefe Idem. Nesebično 
mi je delil svoje bogato znanje. Na sliki je z 
varovanko Viktorio Schwarz. (foto: Stane Klemenc)

Andraž Nahtigal in Nevenka Leskovšek na 
treningu z najmlajšimi. (foto: Matjaž Varl)

Protestno veslanje proti predlogu novega odloka  
o plovbnem režimu. (foto: Matjaž Varl)

Redno sodelujemo tudi 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 
delovnimi 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 delovno pomočjo naših članov 
predsedstva in kluba, KZS, ter nekaj stalnih 
donatorjev – Gorenje, Pro Tehno, 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 

Jošt Zakrajšek vesla na kvalifikacijah za OI v Duisburgu. Z Nikom sva prišla navijati. (foto: Stane Klemenc)

Trening na domačem Jezeru. (foto: Stane Klemenc)

Tekma na Bledu. (foto: Stane Klemenc)

Rok in Jan Šmit sta prejela medalji, v sredini 
zmagovalec Tilen Vidovič. (foto: arhiv KKK Bohinj)
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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 izpeljali 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.

Trener Andraž Nahtigal s svojimi tekmovalci v 
Brestanici. (foto: Nevenka Leskovšek)

Tjaša in Manca Mikelj, Anže Pikon, Andraž 
Korošec in Jaka Kordež na tekmi v Zagrebu med 
trenerjema Stanetom Klemencem in Andražem 
Nahtigalom. (foto: Nevenka Leskovšek)

Trener Andraž Nahtigal razlaga tekmovalcem cilj 
naslednje vaje. (foto: Stane Klemenc)

Tjaša Mikelj in Urška Muster na tekmi za Slo pokal 
v Brestanici. (foto: 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 novembra 4 obsežne   
 delovne 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 mlajših 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 tekmovalcev 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.

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. Na tekmi za Slo pokal v Ankaranu.  

(foto: Nevenka Leskovšek)

Pohod k izviru Bistrice. (foto: Stane Klemenc)

Zgodnje spomladanski trening v divje vodaških in 
morskih kajakih. (foto: Stane Klemenc)

18. maja se je gradnja klubske brunarice začela. 
(foto: Stane Klemenc)
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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. Nevenka z otroci ob Suhi. (foto: Stane Klemenc)

Organizator tekme je bil KKK Orka.  
(foto: Nevenka Leskovšek)

To leto smo prvič organizirali športne urice za 
pred šolske otroke. (foto: Stane Klemenc)

Mi se znamo zabavati... (foto: Stane Klemenc)

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 proti vsebini 
nekaterih točk predloga Plovbnega režima.

Zaradi solidarnosti, pripadnosti športu in 
podpori razvoju 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.

Skok s stilom. (foto: Stane Klemenc)

Davorin Zalokar pomaga pri športnih uricah.  
(foto: Stane Klemenc)

Kdo bo prišel skozi pajkovo mrežo?  
(foto: Stane Klemenc)

Odločen skok čez oviro. (foto: Stane Klemenc)
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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 brezskrbnemu 
mladostniškemu uživanju 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. Naš član Boštjan Logar je odličen reli voznik.

(foto: arhiv Boštjana Logarja)

Organizirali smo tekmo za Slo pokal. (foto: Stane Klemenc)

Tekmovalci čakajo na razglasitev rezultatov.  
(foto: Stane Klemenc)

Sara Šeničnjak in Tjaša Mikelj sta osvojili prvi  
dve mesti. (foto: Stane Klemenc)

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 dovoljenje 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, 
zakoličenje 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. 

Matic Ajdič – Miha 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. mestu je bila 
Sara Šeničnjak, Eva Arh na 9. mestu. Med 
starejšimi deklicami je bila Manca Mikelj 
druga. Fantje so v enojcih zasedli naslednja 
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 je osvojila 1.,  
Sara Šeničnjak 2., Urška Mustar 4. in Eva  
Arh 8. mesto.

Naša člana Marijana in Franci Rojnik sta redna 
tekmovalca. (foto: Stane Klemenc)

Prvi klubski piknik v nastajajoči brunarici. 
(foto: Stane Klemenc)

Bohinjski kajakaški maraton je tradicionalna 
tekma. (foto: Stane Klemenc)

Štart jubilejnega maratona. (foto: Stane Klemenc)
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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.

Miha Fartek 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.

Ines Matuc 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 Miha 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 1000 metrov sta se s Titom uvrstila v 
polfinale in tam zaključila kot 7.

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

Taja Smukavec je veslala 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 najkrajši 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 Miha sta veslala v mladinski 
kategoriji, z dve oziroma tri leta starejšimi 
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 na kronometer, kjer tekmovalci 
štartajo posamično.

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

Jošt Zakrajšek je stalni zmagovalec maratona, 
tretje mesto je zasedel naš član David Hibell.  
(foto: Stane Klemenc)

Martin Mlakar pod nadzorom sinov.  
(foto: Stane Klemenc)

Sestri Katja in Eva Arh sta uspešno zaključili 
tekmo. (foto: Stane Klemenc)

Jan Markelj in Miha Fartek sta zasedla prvi dve 
mesti. (foto: Stane Klemenc)

Pri mlajših 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 Miha Fartek 6., Matic 
Ajdič 8.. Matic je nato nastopil še na SUP 
tekmi.

Taja Smukavec je bila 2., Katja Arh 9.

10. mednarodni bohinjski kajakaški maraton 
– 4. september 2016

Na tekmi za DP na 20 km 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, 
izven sezonska, 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.

Naši mladi upi na DP: Andraž Korošec, Jaka Kordež, 
Jan Markelj, Manca in Tjaša Mikelj. 
(foto: Stane Klemenc)

Državno prvenstvo v sprintu je bilo ponovno na 
Bledu. Miha Fartek innMatic Ajdič pred startom. 
(foto: Stane Klemenc)

Miha Fartek je uspešno veslal v vseh disciplinah. 
(foto: Stane Klemenc)

Tjaša Mikelj je bila najboljša na 200 in 500m. 
(foto: Stane Klemenc)
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24. in 25. septemba smo se udeležili 
mednarodne tekme v Rapperswilu na 
Zürich-škem jezeru v Švici.

V kategoriji 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 sta bili tretji. Pri st. deklicah sta 
sestri Mikelj osvojili srebrno medaljo na 
obeh razdaljah. 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 kategoriji 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 
delovnih 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. 

Sestri Mikelj sta v disciplini K2 osvojili 2. mesto na 
200 in 500m. (foto: Stane Klemenc)

Uspešno sezono smo zaključili v Švici.  
(foto: Stane Klemenc)

Andraž s svojo skupino čaka na naslednji štart. 
(foto: Stane Klemenc)

Manca Mikelj je svoje tekme zelo dobro odveslala. 
(foto: Stane Klemenc)

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 prvem 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

Dolgoletni podpredsednik kluba Polde Šmit, na 
jesenski delovni akciji. (foto: Stane Klemenc)

Sara Šeničnjak in Eva Arh sta zmagali.  
(foto: Stane Klemenc)

Nevenka z dekliško ekipo na večernem ogledu 
Raperswila. (foto: Stane Klemenc)

Še skupinska slika pred odhodom domov.  
(foto: Nevenka Leskovšek)
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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 ga podprli.

GRADNJO KAJAKAŠKE
BRUNARICE SO PODPRLI:

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, FRANCI ROJNIK, LJUBLJANA
KNAUF ISOLATION
STANE KOŠNIK
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

KAJAK KANU KLUB BOHINJ 
Ribčev Laz, december 2016

–  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 
sodelavcem 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 zaključku 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.
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10. septembra so bile stene brunarice dokončane. 
Davorin Zalokar in Janez Ravnik pri delu.
(foto: Stane Klemenc)

Gospodar kluba Niko Kordež in sin Miha sta 
postavila ogrodje kopalnice. (foto: Stane Klemenc)

10. junija – vodja projekta Robi Mikelj in župan 
Franc Kramar. (foto: Stane Klemenc)

25. maja je Jani Podlipnik izravnal  teren za 
nadaljnjo pripravo, ki jo je izvedel s.p. Stane Mikelj.   
(foto: Stane Klemenc)

21. julija je s.p. Urh Uroš postavil skelet. 
(foto: Stane Klemenc)

Temeljna plošča je gotova. (foto: Stane Klemenc)

Drago Cvetek s sodelavcem je naredil zunanji 
omet. (foto: Stane Klemenc)

Gradnja sten je zelo hitra. (foto: Stane Klemenc)

Po uspešni delovni akciji: Darko Logar – nadzornik 
gradnje, Matej Kosem, Iztok in Matic Ajdič, Stane 
Klemenc, Miha Kordež, Andraž Nahtigal, Stane in 
Gašper Košnik. (foto: arhiv KKK Bohinj)

Družina Varl je montirala večji del sten v 
zgornjem nadstropju. (foto: Stane Klemenc)

Montaža vhodnih vrat. (foto: Stane Klemenc)Matic Ajdič, Jan Markelj, Lado Bukovec in Tomo 
Smukavec urejajo okolico. (foto: Stane Klemenc)

Roman Nose in Martin Mlakar sta spretna mojstra 
za izolacijo sten. (foto: Stane Klemenc)

Marijana Rojnik in Frenk Mustar nameščata folijo 
na toplotno izolacijo. (foto: Stane Klemenc)

Stane Klemenc zasipa priključno električno 
omaro. (foto: Andrej Pikon)

Tadeja Turšič in Nevenka Leskovšek
barvata les z zaščitno barvo. (foto: Stane Klemenc)
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Darko Logar je izdelal lepo tablo z imenom kluba, 
ki je dala brunarici končno podobo. 
(foto: Stane Klemenc)

WC in kopalnico so financirali člani iz ljubljanskega 
podjetja Omega Air, končno podobo je naredil naš  
član iz Steklarstva Šeško NM. (foto: Stane Klemenc)

Stane Klemenc obdeluje stopnico.  
(foto: Nevenka Leskovšek)

Darko Logar, Rok šmit, Andraž Nahtigal, Miha 
Kordež in Jan Šmit nameščajo dodatni sloj poda. 
(foto: Stane Klemenc)

Končna podoba zgornjega nadstropja. 
 (foto: Stane Klemenc)

Stopnice smo montirali konec novembra. Nosilno 
konstrukcijo so načrtovali in financirali v 
Protehni iz Bohinjske Bistrice. (foto: Stane Klemenc)

Fitnes je izredno pomembna pridobitev.  
(foto: Stane Klemenc)

Pritličje služi kot garderoba, fitnes in wc.  
(foto: Stane Klemenc)

MLADIM ŽELIM PRIVZGOJITI ŠPORTNO MISELNOST,  
OB ENEM PA JIH NAUČITI IN NAVDUŠITI NAD ŠIROKO  
PALETO ŠPORTOV

Andraž Nahtigal, 
trener v Kajak kanu kubu Bohinj 

je zalivala preko roba čolna, ampak veslal 
sem mirnovodaša in zdelo se mi je, da sem 
izredno hiter. In tako se je začelo. 
V tistih letih se je opazno razvila rekreacija 
s kajaki na jezeru, hitro je nekaj članov 
opravilo usposabljanja za učitelje kajaka 
na mirni vodi, Stane Klemenc in Nevenka 
Leskovšek pa sta ob enem začela delo z 
otroki. Kmalu sta iskala tudi pomoč za 
treninge, vendar sem se takrat še bal 
odgovornosti, ki jo pomeni redno treniranje. 
Študiral sem v Ljublajni na Fakulteti za 
šport, študentsko delo pa opravljal za 
raznorazna, večinoma športno-turistična 
podjetja. Ko se je moj študij bližal koncu, 
je prva generacija tekmovalcev že toliko 
zrasla, da je vse skupaj za takratne trenerje 
postalo zelo obremenjujoče in ponovno me 
je Stane nagovoril k sodelovanju. Tokrat smo 
se dogovorili, da poskrbim za kondicijsko 
pripravo najstarejše skupine v zimskem 

Ko so lokalni zanesenjaki leta 2006 
ustanovili Kajak kanu klub, smo mlajše 
generacije kajakaški šport v Bohinju 
povezovali predvsem z divjo vodo in 
veslanjem po Savi Bohinjki. Veliko nas je 
delalo, kot rafting vodniki turistov, ko je 
bil voda malce višja, pa nam je bil kajak na 
divji vodi lep in zabaven način rekreacije. 
Edini primer mirnovodaškega veslanja, 
kot ga v prvi vrsti gojimo tudi danes, je 
bil takrat Triatlon jeklenih. Kot mlad in 
nadobuden športnik, željan dokazovanja 
na najtežji športni prireditvi v Bohinju, me 
je zanimalo predvsem kakšne čolne bodo 
v klubu pripeljali za veslanje po jezeru. In 
res so prišli, trije, čisto pravi minikajaki za 
mirno vodo, sicer otroški in zelo stari, a to 
ni bilo pomembno. Podobno, kot je Martin 
Krpan na svoji kobilici vlekel noge po tleh, 
sem se jaz s težavo zbasal v tisti belo-rdeč 
dva krat premajhen otroški čoln. Voda mi 

Trener Andraž Nahtigal v pogovoru s skupino tekmovalcev v šolski telovadnici. (foto: Stane Klemenc)
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času. Da sem se za to lažje odločil, sta 
pripomogla tudi bratranca, Rok in Jan Šmit, 
ki sta bila v mladinski konkurenci ena izmed 
najbolj perspektivnih kajakašev v Sloveniji 
in v naslednjih letih ciljala na mladinsko 
Evropsko in Svetovno prvenstvo. Treninge 
smo izvajali v telovadnici v Osnovni šoli, v 
fitnesu v Srednji vasi, pridruževal sem se jim 
na treningih v naravi, v februarju smo bili 
na tradicionalnih dvo tedenskih kajakaških 
pripravah v Metkoviču na Neretvi. Poletne 
treninge na vodi je vodil Stane. V nekaj 
naslednjih letih sem se zaradi dokončanja 
študijskih obveznosti, pripravništva in 
službe na Primorskem ponovno malce 
umaknil. Mladi kajakaši pa so rasli in 
nekateri dosegali odlične rezultate. 
S starejšimi je v tem času začel delati Miha 
Kordež, z mlajšimi pa sta vztrajala Stane 
in Nevenka. Ostali smo v kontaktih in 
Stane mi je povedal, da obstaja možnost 
za sofinanciranje deleža stroškov za mojo 
zaposlitev kot trener v klubu. V prejšnjih 
letih sem dobil vpogled v delo kajakaškega 
trenerja in tako vedel, da mi ustreza, 
izpolnjeval sem tudi vse pogoje. Stane pa je 
bil z mojim delom dovolj zadovoljen, da je 
vztrajal več let preden so mu na Kajakaški 
zvezi prisluhnili. Dobil sem zaposlitev 
za polni delavni čas, pri financiranju pa 
pomaga Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Pričel sem spomladi 2016 in dobil pestro in 
raznoliko skupino osnovnošolskih otrok. 
Nekateri zelo nadarjeni in zagnani, drugi 
malo manj, to pa ni vplivalo na osnovno 
idejo, ki sem jo prinesel s seboj. To je, 
mladim, privzgojiti športno miselnost, 
ob enem pa jih naučiti in navdušiti nad 
široko paleto športov, ki bi jim v kasnejšem 
času dalo širino, za kvalitetne treninge pri 
veslanju kajaka na najvišjem nivoju ali 
pa samo obogatilo kvaliteto življenja. Do 
petnajstega leta je še danes tako, veslamo 
veliko različnih čolnov, kajake, kanuje, 
enojce, dvojce, četverca, tudi plavanju 
damo veliko pozornosti, treniramo zunaj in 
notri, peš, v teniskah ali pohodnih čevljih, 
na kolesu, pa na smučeh različnih vrst. 
Treniramo podnevi, kdaj pa tudi ponoči, 
skratka Bohinj, kot izvrsten športni poligon 
izkoriščamo v celoti. 

Medtem ko za pestrost športne vadbe 
skrbimo v hladnejšem času, je v toplejših 
mesecih kajak in veslo najbolj zaželen 
športni rekvizit. S cicibani počakamo, da 
se voda v jezeru nekoliko ogreje, mlajši 
in starejši dečki in deklice pa pričnejo 
z veslanjem, ob lepih in toplih dnevih, 
že spomladi. V poletnem času, ki za nas 
predstavlja glavno sezono, imamo urnik 
najbolj zaseden. Velik poudarek je na 
treningu v mirnovodaških čolnih. V tej 
disciplini tudi največ tekmujemo in klub 
dosega odlične rezultate. Praktično ni tekme 
v Sloveniji, kjer nebi zmagali v kakšni od 
kategorij. Na državnem prvenstvu, kot 
po pravilu priveslamo do več naslovov 
državnih prvakov. Vsako leto si izberemo, 
nekaj tekem v tujini. V zadnjih dveh 
letih smo bili v Italiji, Švici, Nemčiji, na 
Hrvaškem in Češkem. Zelo dejavni smo tudi 
na področju večdnevnih taborov, ki se jih 
udeležimo v okviru organizacije Kajakaške 
zveze Slovenije ali pa jih organiziramo in 
izvedemo sami, oziroma v sodelovanju z 
drugim klubom. Zelo dobro sodelujemo 
s prijatelji iz Mosta na Soči, ki nam 
predstavljajo, tako zdravo konkurenco, kot 
tudi najboljše učitelje, sotekmovalce in 
prijatelje.

Ko tekmovalci prestopijo v mladinske vrste 
in odrastejo do te mere, da razmišljajo s 
svojo glavo je potrebno sprejeti odločitev. 
Najbolj osredotočeni in nadarjeni pri 
tem nimajo težav in komaj čakajo, da 
trening zagrabijo z obema rokama. Cilji so 
jasni in seveda primerno visoki. Do sedaj 
doseženi uspehi, na največjih mednarodnih 
tekmovanjih, evropskih in svetovnih 
prvenstvih za mladince in mlajše člane, pa 
kažejo na izredno kvalitetno delo v klubu. 
To potrjuje tudi dejstvo, da so pod te dosežke 
podpisani že iz generacij, ki so pred desetimi 
leti, kot nekakšni poskusni zajčki ustvarili 
kajakaši šport v Bohinju, svoje sposobnosti 
pa pripeljali do te mere, da jim lahko samo, 
čestitamo za neprecenljivih, prvih, deset let.

POROČILO ZA LETO 2017 

Leopold Šmit, predsednik 
Ribčev Laz, 05.02.2018 

Leto 2017 je bilo v primerjavi z zadnjimi 
leti malo bolj umirjeno, glede na to, da smo 
imeli prednostno nalogo izgradnjo klubskih 
prostorov, kar smo tudi uspešno zaključili. 
Preostalo je še nekaj manjših zadev, ki so 
bile izvedene v prvi polovici leta s strani 
članov kluba.

Izvedli smo vse formalnosti v zvezi novega 
naslova sedeža kluba in registracije klubske 
hiše (vpis v zemljiško knjigo, zavarovanje, 
registracija novega vodstva kluba...). 
Poplačali smo vse odprte obveznosti in 
izvedli vračilo kredita takoj, ko smo imeli 
zadostna sredstva na računu.

V januarju smo gostili seminar za sodnike 
KZS na mirnih vodah, imeli smo enega 
kandidata, ki je opravil sodniški izpit.

V mesecu marcu smo organizirali dobrodelni 
koncert v Bohinjski Bistrici z ansamblom 
Zupan z gosti. Nastopila sta tudi dva naša 
člana izvrstna pevca prvaka ljubljanske 
opere Ivan Arnšek- bariton in Matej Vovk- 
tenor. Žal je bil obisk slab, tako , da smo 
imeli minimalni zaslužek.

V aprilu smo se udeležili vsakoletne čistilne 
akcije »Očistimo Bohinj«, čistili smo okolico 
kluba in pobirali smeti od mostu proti 
severni obali jezera.

Uspešno smo kandidirali na občinski razpis 
za sofinanciranje športa v občini Bohinj.

Konec meseca aprila smo bili soorganizator 
DP in izbirne tekme za člane na Bledu, 
kjer so naši člani opravili tako rekoč vsa 
operativna dela in zagotovili smo večino 
sodnikov. Enaka slika se je ponovila še na 
drugem delu DP konec meseca septembra 
prav tako na Bledu.

V preteklem letu smo v Bohinju organizirali 
tri tekmovanja in sicer 18. junija tekmo 
za Slo pokal in izbirno tekmo za U16 
za Olympic hopes; 29. julija Slo pokal v 
maratonu in 3. septembra DP v maratonu in 
bohinjski maraton (mednarodna tekma).

Andraž Nahtigal izvaja januarski trening na 
zaledenelem Jezeru. (foto: Stane Klemenc)

Rok Šmit s ptujčanom Tilnom Vidovičem na tekmi 
v Mantovi. (foto: Miha Kordež)

V Brandenburgu je Rok ponovno zmagal. 
(foto: Miha Kordež)

Miha Fartek v finišu privesla do zmage.
(foto: Miha Kordež)
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Preko poletja smo izvedli tri tečaje kajaka 
za začetnike in drugič » kajak vrtec » za 
najmlajše (športne urice za najmlajše) odziv 
je bil zopet izredno pozitiven, zato ga bomo 
letos ponovno ponudili.

Podpisali smo aneks k pogodbi o 
sofinanciranju trenerja za leto 2018 in 2019 
s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Tako 
da imamo rešeno stanje za prihodnji dve leti, 
sama pogodba je podpisana do 29.02.2020.

Naši člani so nudili pomoč pri izvedbi 
tradicionalnega triatlona jeklenih zadnji 
vikend mesecu avgustu. 

Stane Klemenc je organiziral piknik večer na 
klubu ob kresni noči, takrat smo tudi prejeli 
v dar plinski žar od Omege air za katerega 
upam, da ga bomo dosti uporabljali.

Zaradi odlašanja z izvedbo klubskega 
dne nam je na koncu zagodlo vreme pri 
organizaciji in ga žal nismo uspeli izpeljati.

V decembru smo na pobudo Občine 
pripravili pripombe in komentarje na 
osnutek uredbe o plovbi na motorni pogon 
na bohinjskem jezeru, ki ga je pripravil 
Direktorat za vode RS, katere smo tudi 
pravočasno oddali in pozvali smo tudi KZS, 
da poda svoje pripombe.

Lanskega decembra smo se morali 
odpovedati sodelovanju na novoletnih 
prireditvah, ker nismo zbrali dovolj 
kandidatov za delo, predvsem je bil problem 
na silvestrovo. Težava je nastopila v 
reorganizaciji dela in sicer vsi klubi, ki so 
kandidirali, naj bi sodelovali vse tri dni in 
sicer vsak s po štirimi člani na večer (glede 
na število prijavljenih klubov). Žal smo 
izpustili lepo priložnost za zaslužek, ker so 
bili prireditve izjemno dobro obiskane.

Na tekmovalnem področju pa nismo imeli 
zatišja, poleg že navedenih organizacij 
tekem, so naši tekmovalci marljivo 
delali preko celega leta. Njihov trud in 
prizadevanja so bila potrjena z odličnimi 
rezultati na najpomembnejših tekmovanjih 
tako doma kot na mednarodnih regatah in 
prvenstvih.

Podrobnosti o pripravah, treningih, 
tekmovanjih in o rezultatih bosta podala 
trenerja. 

Čestitke za dosežene rezultate vsem 
tekmovalcem z željo za nadaljnje dobro delo. 

Najmlajša skupina uživa v druženju in veslanju 
kanuja. (foto: Andraž Nahtigal)

Tjaša in Manca Mikelj na stopničkah v Zagrebu.  
(foto: Andraž Nahtigal)

Rok Šmit je bil tretji na tekmi v Pieštanih.  
(foto: Miha Kordež)

Hvala

Vsega načrtovanega in doseženih rezultatov 
ne bi zmogli brez pomoči naših zvestih 
sponzorjev in donatorjev; Občina Bohinj, 
Gorenje, Traig Ivančna gorica, Elektro 
Gorenjska, Adriatic Slovenica, Omega air, 
Domko, Protehna, Kemis plus, Steklarstvo 
Šeško NM in seveda prispevkov članov 
kluba. Vsem se zahvaljujem in upam še na 
nadaljnjo podporo in pomoč.

Ob zaključku poročila navajam še nekaj 
problematike preteklega leta, o kateri pa ne 
želim razpravljati: 

Med letom smo imeli kar nekaj težav v 
organizaciji dela, sinhronizacija ni bila 
dobra, tako stanje je lahko posledica v 
zamenjavi vodstva in novem načinu dela 
po 10 letih. Ponujeni so bili trije odstopi iz 
predsedstva, med drugim tudi moj z mesta 
predsednika kluba. Zaenkrat smo težave 
rešili v dobro kluba in naših otrok, katerim 
je klub namenjen. V tem času prihodnje leto 
bomo imeli volilno skupščino in začnimo 
pravočasno z izborom možnih kandidatov 
za vodenje Kluba. V klubu imamo zamenjavo 
generacije in želja nas vseh mora biti, čim 
večja vključitev novih članov in njihovih 
staršev v delovanje kluba.

Stanje članstva konec leta 2017:

Skupno nas je 218, licenciranih tekmovalcev 
imamo 26

Kratkoročni načrti:

– pridobivanje novih mladih tekmovalcev

– izvedba tekem sredi avgusta; bohinjski   
 maraton, DP v maratonu, Sup tekma

– sodelovanje na čistilni akciji, sodelovanje  
 pri izvedbi Triatlona

– skrb za obstoječo opremo in dopolnjevanje  
 le-te.

– želja po več družabnosti v klubu v širšem  
 krogu članstva

Srednjeročni naloge:

– rešitev čolnarne

– zamenjava kombija

Kajak je zakon, pravijo mladi tekmovalci.  
(foto: Andraž Nahtigal)

Jan Markelj na EP v Beogradu. (foto: Miha Kordež)

Rok Šmit v dvojcu z Simonom Blaževičem.  
(foto: Miha Kordež)

Miha Fartek je premagal vso konkurenco v 
Auronzu. (foto: Miha Kordež)
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Miha Kordež, trener 
Ribčev Laz, 1. 2. 2018 
 
S skupino starejših mladincev in mlajših 
članov smo v letu 2017 opravili približno 
750 ur treningov. V lanskem letu smo 
prvo leto uporabljali lastne prostore za 
trening, kar nam je zelo poenostavilo 
probleme z logistiko, saj lahko zdaj vse 
notranje treninge opravljamo na enem 
mestu (fitnes, ergometer, spinner). Leto se 
je začelo klasično z veliko teka na smučeh, 
ki služi kot osnovna bazična priprava. V 
koncu februarja in začetku marca smo se 
udeležili 15-dnevnih priprav kajakaške 
zveze v Metkoviču. Kot vsako leto smo 
s tekmami začeli že v aprilu. Udeležili 
smo se mednarodnih tekem v Mantovi, 
Brandenburgu, Pieštany in Auronzu . 
Najpomembnejše tekme v sezoni so bile EP 
v Beogradu, SP v Romuniji, OFEM v Gyoru 
in OH v Račicah. V sezoni 2017 so štirje 
člani našega kluba nastopili za slovensko 
kajakaško reprezentanco in dosegli tudi 
vidne uspehe. Na najpomembnejših tekmah 
sezone smo dosegli naslednje rezultate: 
 
Rok Šmit:  
–  3. Mesto K2 200m Mednarodna tekma   
 Mantova s Tilen Vidovič 
 (18 nastopajočih)

– 1. Mesto K1 200m Mednarodna tekma   
 Brandenburg (15 nastopajočih)

– 3. Mesto K1 200m Mednarodna tekma   
 Pieštany (16 nastopajočih)

– 2. Mesto K2 500m Mednarodna tekma   
 Pieštany (8 nastopajočih – Simon Blaževič)

– 5. Mesto K2 500m EP do 23let (14    
nastopajočih – Simon Blaževič)

– 1. Mesto K1 500m Mendarodna tekma   
 Auronzo (63 nastopajočih)

– 2. Mesto K1 200 in 500m DP do 23let (6   
 nastopajočih)

– 1. Mesto K2 200m DP člani (6 nastopajočih-  
 Jan Šmit)  
 
Jan Šmit 
– 1. Mesto K2 200m DP člani (6 nastopajočih  
 – Rok Šmit)  
 
Ines Matuc 
– 1. Mesto K1 1000m DP članice  
 (9 nastopajočih) 

Rok Šmit je zmagal na veliki tekmi v Auronzu. 
(foto: Miha Kordež)

Manca Mikelj, Urška Mustar, Eva Arh in Tjaša 
Mikelj so pri Mostarjih dobile priliko za trening 
četverca. (foto: Andraž Nahtigal)

Urška Mustar, Tjaša in Manca Mikelj, Anže Pikon  
in Eva Arh na treningu v Mostu na Soči.  
(foto: Andraž Nahtigal)

Na tekmi Slo pokala v Bakovcih smo bili uspešni. 
(foto: Andraž Nahtigal)

Taja Smukavec

– 1. Mesto K1 1000m DP mladinke  
 (5 nastopajočih)

– 1. Mesto K2 200m DP mladinke  
 (5 nastopajočih- Manca Mikelj)  
 
Jan Markelj 
– 1. Mesto K1 1000m DP mladinci  
 (9 nastopajočih)

– 8. Mesto K1 500m EP mladinci  
 (20 nastopajočih)

– 7. Mesto K2 200m Olympic Hopes  
 (27 nastopajočih- Miha Fartek)  
 
Miha Fartek  
– 1. Mesto DP K1 1000, 500, 200m  
 (9 nastopajočih)

– 2. Mesto K1 200m Mlajši mladinci   
 Mednarodna tekma Brandenburg  
 (62 nastopajočih)

–  3. Mesto K1 200m Mlajši mladinci   
 Mednarodna tekma Pieštany  
 (28 nastopajočih)

– 4. Mesto K1 200m OFEM Gyor  
 (26 nastopajočih)

– 4. Mesto K1 200m Olympic hopes  
 (32 nastopajočih)

– 7. Mesto K2 200m Olympic hopes  
 (27 nastopajočih – Jan Markelj)

– 1. Mesto K1 500m Mlajši mladinci   
 Mednarodna tekma Auronzo  
 (46 nastopajočih)

– 1. Mesto K1 200m Mlajši mladinci   
 Mednarodna tekma Auronzo  
 (60 nastopajočih)

Po uspešni sezoni smo oktobra začeli  
s pripravljalnim obdobjem na sezono 
2018. Zaenkrat priprave potekajo po 
planu in tekmovalci kažejo dobro splošno 
pripravljenost. Verjamem, da bodo svoj 
napredek pokazali tudi na vodi in lahko se 
veselimo novih uspehov naših športnikov.

Splovitev bohinjskega deblaka, ki ga je izdelal Stane 
Klemenc. Veslajo Miha Kordež, Matic Ajdič, Niko  
Svoljšak in Stane Klemenc. (foto: Bobo)

Alojz Dobnikar je bil eden od številnih članov na 
teku okoli Jezera. (foto: Stane Klemenc)

Kajakaši z Mosta na Soči in Bohinja, na taboru pri 
čehih. (foto: Andraž Nahtigal.)

Četverec Tjaša Mikelj, Manca Mikelj, Eva Arh in 
Urška Mustar so na Češkem osvojile prvo medaljo 
v tej disciplini. (foto: Andraž Nahtigal)
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Andraž Nahtigal, 
trener mlajših kategorij 
Ribčev Laz, 1. 2. 2018

Med zimskimi počitnicami smo preživeli 
zelo lep teden in vsak dan izkoristili za 
dobre treninge v naravi. Ker snega ni bilo 
v dolini, smo ga poiskali na Soriški planini, 
Voglu, Kobli in Pokljuki.

Zimski pokal

Primorski klubi organizirajo tekmovanje 
v plavanju in Cooperjev test v teku. Zelo 
zabavno je na orientaciji, kjer ne šteje 
samo hitrost in vzdržljivost ampak tudi 
iznajdljivost in občutek v naravi. Za naš 
klub je bila najbolj uspešna tekma v teku 
na smučeh na Pokljuki, kjer je veliko naših 
otrok stalo na stopničkah. Sredi marca nas je 
čakala še tekma v Solkanu – Zaprekatlon. 

Tekmovanj Zimskega pokala se je skupaj 
udeležilo prek 160 otrok iz vseh slovenskih 
kajakaških klubov. Iz Kajak kanu kluba 
Bohinj je nastopilo 15 tekmovalcev, kar pet 
pa jih je tekmovanje v skupnem seštevku 
končalo na stopničkah.

Skupni rezultati zimskega pokala

Med cicibankami je bila naša edina 
predstavnica Ana Mikelj. Zelo pogumno 
je nastopala na tekmah, ponavadi kot 
najmlajša v konkurenci in na koncu zasedla 
odlično tretje mesto. Mlajši deček Tilen Varl 
je končal v skupnem seštevku na tretjem 
mestu. Jaka Proje 12., Tjaš Kozelj pa 23. Pri 
mlajših deklicah je bila Urška Mustar 12. 
Sara Šeničnjak pa 18. Zaradi odsotnosti na 
nekaj tekmah je bil izkupiček točk nižji, 
drugače bi bile končne uvrstitve boljše. Z 
odličnim rezultatom na zadnji tekmi se 
je Anže Pikon prebil kar na prvo mesto v 
skupnem seštevku. Odličen 8. je bil tudi 
Jaka Kordež. Malce slabše so se v tej veliki 
skupini znašli Andraž Korošec ki je zaključil 
kot 27., Jaka Proje 35. in Jakob Pikon 44. 
Izpustili so preveč tekem za boljšo končno 
uvrstitev. Med starejšimi deklicami v 
konkurenci 16 tekmovalk je bila po 5-tih 
tekmah Zimskega pokala Tjaša Mikelj 1. 
Manca Mikelj 2. in Eva Arh 4. 

Priprave Italija

Zadnji vikend aprila smo organizirali 
priprave za mlajše in starejše dečke in 
deklice. Začeli smo v petek zjutraj in se 

Štart Triatlona. Spredaj v zelenih čolnih sta  
naša člana Roman Nose in Ajda Radinja.  
(foto: Stane Klemenc)

Jože Hafner na Triatlonu. Je redni udeleženec 
tekem na Jezeru. (foto: Stane Klemenc)

Ines Matuc in Taja Smukavec sta na Triatlonu  
tekmovali v štafetah. (foto: Stane Klemenc)

Naš član Edo Sojer na Triatlonu. (foto: Stane Klemenc)

odpeljali k našim kajakaškim sosedom iz 
Mosta na Soči. Opravili smo nekaj skupnih 
treningov na vodi in na suhem. V soboto 
dopoldne smo za trening raziskali še 
sotesko reke Idrijce in nato nadaljevali 
pot v italijanski Chioggio, kjer je zvečer 
sledil trening privajanja na veslanje po 
morskih valovih. Nedeljski dan smo začeli 
s treningom na vodi, sledila pa je malica 
in ogled kajakaških tekem. Popoldne 
smo opravili še preverjanje trenutne 
pripravljenosti in povratek domov.

Zagreb – Memorial Matija Ljubek

Maja v Zagrebu organizirajo mednarodno 
tekmo v spomin Matije Ljubeka. Nastopalo 
je 24 klubov iz petih držav. V soboto smo na 
sprinterskih tekmah nastopali starejši dečki 
in deklice ter mladinka Taja Smukavec, ki 
je brez težav zmagala tako na 500 kot 1000 
metrov. Med deklicami sta bili Manca in 
Tjaša Mikelj tretji v dvojcu, Manca pa tudi 
tretja v enojcu. Med fanti se je najbolje 
odrezal Andraž Korošec, ki je končal 
kot osmi. Nedeljski del tekmovanj je bil 
namenjen daljšim razdaljam in članski ekipi 
bohinjskih kajakašev. Ines Matuc je zmagala 
med kajakašicami na 9 km, na 3 kilometrski 
razdalji v tekmi kajakašev rekreativcev je bil 
najhitrejši Stane Klemenc. Matic Ajdič je v 
letošnji sezoni kajak zamenjal za SUP in na 
svoji prvi tekmi v kategoriji napihljivih SUP-
ov na 3km prav tako zmagal.

SLO pokal

Prva tekma za SLO pokal je v bila v Žusterni- 
sprint. Naslednja tekma za SLO pokal je bila 
v Brestanici, zadnji vikend v maju, kjer smo 
nastopali tako v sprintu, kot tudi v spustu. 
Mlajši dečki in deklice s slalom čolni, starejši 
s spusti. Tretjo tekmo smo gostili doma. 
Bohinjska tekma za SLO pokal. Četrta je 
bila tekma na morju, v Ankaranu, naslednja 
na drugem koncu Slovenije pa v Murski 
Soboti, obe v sprintu. Zadnji dve tekmi sta 
bili malce drugačnega tipa. V Bohinju smo 
tekmovali v maratonu in minimaratonu, 
na Mostu na Soči pa posamična vožnja 
(kronometer) na razgibani krožni progi.

Letos je za pokal štelo 7 tekem. V kategoriji 
mladincev in mladink je nastopalo 
40, v mlajši kategorijah pa več kot 100 
tekmovalcev. V skupnem seštevku smo bili 
zelo dobro uvrščeni in imeli nekaj skupnih 
zmagovalcev pokala. Pri starejših deklicah 

Trenerjev delovni prostor. (foto: Miha Kordež)

Darko Logar, Miha Fartek in David Franca  
na maratonu. (foto: Stane Klemenc)

Robi in Manca Mikelj na razvesljavanju  
po maratonu. (foto: Stane Klemenc)

Najboljši mladinski dvojec Fartek – Markelj  
na tekmi olimpijskih upov. (foto: Stane Klemenc)
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je največ točk zbrala Manca Mikelj, med 
mladinci Jan Markelj. Taja Smukavec je bila 
prva med mladinkami. V kategoriji dvojcev 
sta skupni seštevek z največ točkami 
zaključili tudi mlajši deklici Urška Mustar in 
Sara Šeničnjak. 

DP – veliki kanu

Tekmovanja za Osnovnošolsko državno 
prvenstvo v Velikih kanujih se že 
tradicionalno udeležujemo z dvema 
ekipama. V Brestanico je odšla ena ekipe 
otrok tekmovalcev z licencami in ena šolska 
ekipa, ki je nastopala v kategoriji brez licenc.

Češka

Konec poletja smo preživeli lep teden na 
Češkem. Nastopali smo na mednarodni 
tekmi ‘Slovačka 500’ na jezerih v Ostrožska 
Nova ves, dan za tem smo izkoristili za 
ogled okolice, nato pa še tri dni za skupne 
priprave s kajakaši iz kluba Most na Soči. 
Najbolj smo bili veseli tretjega mesta deklet 
v četvercu. ŽENSKI K-4: Manca Mikelj – Tjaša 
Mikelj – Eva Arh – Urška Mustar so priveslale 
do prve bohinjske kolajno v četvercu na 
mednarodnih tekmah.

DP sprint – Bled 

Bled je oktobra gostil državno prvenstvo za 
mlajše kategorije in člane dvojce. V soboto 
smo dopoldne tekmovali na 1000 metrski 
preizkušnji, popoldan so bile tekme na 500 
metrov. Nedelja dopoldne je bila namenjena 
šprinterjem na 200 metrov, popoldne pa so 
na svoj račun prišli vzdržljivostni kajakaši 
na 5 kilometrov. Tekmovanje se je za naš 
klub končalo zelo uspešno. Osvojili smo 22 
naslovov državnih prvakov, največ štiri, 
sta dobila Manca Mikelj in Miha Fartek, Jan 
Markelj tri, skupaj pa smo domov prinesli 
preko 40 kolajn.

Jesen

Jesen smo izkoristili za spoznavanje okolice 
Bohinja in bohinjskih hribov. Vrhunec je bil 
vzpon na Triglav, ujeli pa smo prav zadnji 
dan, preden je zapadel sneg. Opravili smo 
tudi nekaj tur s kolesi. Zanimiva je bila 
izkušnja iz podzemnega sveta. Za poseben 
dogodek se zahvaljujemo tudi Mrcina Ranču, 
kjer so nam omogočil nepozaben dan z 
jahanjem islandskih konjev. Novembra smo 
začeli s treningi v telovadnici v Bohinjski 

Taja Smukavec je naša najboljša mladinka. Slika je 
s tekme olimpijskih upov. (foto: Stane Klemenc)

Ko sta bila Fartek in Markelj na prvem mestu smo 
gledalci oživeli. (foto: Stane Klemenc)

Zmagovalci Bohinjskega kajakaškega maratona 
pri veteranih: Pijo Lapanja, Niko Svoljšak, Rade 
Ojdanič. Vsi so naši člani. (foto: Stane Klemenc)

Bistrici in sicer ob torkih in četrtkih ob 
17h – 19h. Decembra pa še s plavanjem v 
Radovljici.

DP za mlajše kategorije – kajak sprint, Bled 
30. september –1. oktober 2017

DP za člane dvojce – kajak sprint,  
Bled 30. september–1. oktober 2017

Rezultati KKK Bohinj

Mlajši dečki/deklice
Urška Mustar 
2. mesto – 1000m MK 
1. mesto – 1000m MK-2 
1. mesto – 500m MK-2 
2. mesto – 500m MK 
 
Sara Šeninjak 
1. mesto – 1000m MK-2 
1. mesto – 500m MK-2 
3. mesto – 500m MK 
 
Tamara Pintar Mihajlovič 
3. mesto – 500m K2 (starejše deklice) 
 
Starejši dečki/deklice
Eva Arh
1. mesto – 1000m K2 
3. mesto – 500m K2 
 
Tjaša Mikelj
2. mesto – 1000m K1
1. mesto – 1000m K2
1.mesto – 500m K2
2. mesto – 500m K1 
 
Manca Mikelj
1. mesto – 1000m K1
3. mesto – 1000m K1 (ml. mladinke)
1. mesto – 500m K2
1. mesto – 500m K1
1. mesto – 200m K2 (mladinke)
2. mesto – 200m K1 (ml. mladinke)
3. mesto – 5km K1 (ml. mladinke)

Anže Pikon
5. mesto – 1000m K1

Andraž Korošec
5. mesto – 500m K1

Mlajši mladinci/mladinke
Katja Arh
6. mesto – 500m K1

Miha Fartek je trikratni državni prvak. 
(foto: Stane Klemenc)

Jan Markelj in Matic Ajdič. (foto: Stane Klemenc)

Anže Pikon med tekmo na Bledu. (foto: Stane Klemenc)

Urška Mustar in Sara Šeničnjak sta bili odličen 
dvojec. (foto: Stane Klemenc)
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Stane Klemenc 
Ribčev Laz, 21. 1. 2018
rekreativne aktivnosti v letu 2017

Organiziral sem sledeče akcije, na katerih je 
sodelovalo od dva do 12 naših članov:

– 24. 2. – 4. 3. veslanje na Neretvi, njenih   
 rokavih Crna Rijeka, Mala Neretva,  
 Bačinskih Jezerih in Hutovem Blatu – BIH,

– marec – vsakodnevna telovadba v klubski  
 hiši, vodil jo je Davorin Zalokar

– 8.,9. 4. Mantova – ogled MT in veslanje po   
 okoliških jezerih,

– 29. 4. – 2. 5. Rab, 7 članov je sodelovalo na   
 telovadnem taboru Davorina Zalokarja in  
 veslanju morskih kajakov,

– 20. 5. Jarun, veteranska tekma,

– 4. 6. Vogalonga, veslanja na najbolj   
 množični prireditvi v Benetkah sta se   
 udeležila dva člana,

– 18. 6. je bila izvedena rekreativna   
 kajakaška tekma na 5.000m, na kateri je   
 sodelovalo nekaj naših rekreativcev, 

– 22.–25. 6. začetniški tečaj,

– Åre Extreme Challenge duatlona na   
 Švedskem sta se udeležila Tomaž Oven 

 in Aleš Udovič. Tomaž je osvojil 2. mesto  
 v svoji kategoriji in 30. v skupni kat.,

  Aleš je bil 13. v svoji in skupni kategoriji,

– 13.–16. 7. začetniški tečaj,

– 21. 7. splovitev mojega deblaka, katerega   
 je v naslednjih mesecih veslalo veliko   
 naših članov,

– 29. 7. SLO POKAL 2500m, 5000m, 10.000m –  
 29. 7. rekreativna kajakaška in SUP   
 tekma – za vse starostne kategorije–  
 razdalje od 2.500 do 10.000m 

– 3.–6. 8. začetniški tečaj – vse tri tečaje smo  
 izvedli Nevenka Leskovšek, Darko Logar in  
 Stane Klemenc,

– 26. 8. precej članov se je udeležilo 
  Triatlona, posamezno ali v štafeti,

– 3. 9. na 11. Bohinjskem maratonu je veslalo  
 nekaj članov

– 30. 9. smo veslali poplavljeno Planinsko   
 Polje,

– 7. 10. maraton po Krki, Kostanjevica –   
 Čatež,

– 31. 12. Silvestrsko veslanje, ki smo ga po   
 dolgem času ponovno izvedli.

Vogalongo in duatlon na Švedskem so 
udeleženci izpeljali samostojno.

Sestri Tjaša in Manca Mikelj sta odlični v disci-
plinah K1 in K2. (foto: Stane Klemenc)

Manca Mikelj in Katja Arh na DP.  
(foto: Stane Klemenc)

Taja Smukavec in Manca Mikelj sta zmagali v 
mladinski kategoriji. (foto: Stane Klemenc)

Špela Ponomarenko vsako sezono trenira pri nas. 
Na sliki je na treningu z Liso Carington iz NZ.  
(foto: Stane Klemenc)

Jan Šmit, Miha Fartek, Rok Šmit in Jan Markelj so 
naši upi za velika tekmovanja. (foto: Stane Klemenc)

Jan Markelj tekmuje na 5000m dolgi progi za naslov 
državnega prvaka. (foto: Stane Klemenc)

Skupinska slika po državnem prvenstvu na Bledu. 
(foto: arhiv KKK Bohinj)

Andraž uči veslati kanu bodoče tekmovalce.  
(foto: Stane Klemenc)

Novi klubski čolni. (foto: Stane Klemenc)

Klubski podmladek že samostojno vesla kanu. 
(foto: Stane Klemenc)

Anže Pikon, Andraž Korošec, Manca Mikelj, Lucija 
Odar in Andraž Nahtigal na Triglavu. (foto: arhiv 
Andraž Nahtigal)

Župan občine Bohinj Franc Kramar in direktor KZS 
Andrej Jelenc na skupščini kluba za leto 2017.  
(foto: Stane Klemenc)
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STROKOVNI KADER KLUBA  
USPOSOBLJEN DO LETA 2018

SODNIKI KAJAK MIRNA VODA:  
Nevenka Leskovšek, Tadeja Matuc,  
Polde Šmit, Marko Lužnik, Darko Logar, 
Stane Klemenc
Skupaj 6 

MEDNARODNI MARATON SODNIKI:  
Primož Kristan, Miha Kordež, Nevenka 
Leskovšek, Stane Klemenc (izpiti dec.2012)
Skupaj 4

UČITELJI KAJAKA NA MIRNIH VODAH I.: 
Nevenka Leskovšek, Darko Logar, Stane 
Klemenc, Primož Kristan, Tomo Smukavec, 
Milan Škof, Janez Malej, Nina Drnovšek, 
Tamara Bobnar, Ivan Arenšek, Andrej 
Podlipnik, Uhan Peter, Erik Holzbauer  
(izpiti 2008), Miha Kordež 2013.
Skupaj 14

UČITELJI KAJAKA NA DIVJIH VODAH:  
Erik Holzbauer, Andrej Podlipnik,  
Matic Udir, Rok Jensterle, Maruša Malej, 
Domen Zupančič, Robi Franjič, Anže Krek. 
(izpiti 2007/8)
Skupaj 8

REŠEVALCI IZ VODE, LICENCA C:  
Matija Odar, Jan Šmit, Miha Repinc

UČITELJI KAJAKA NA MIRNIH VODAH II.: 
Nevenka Leskovšek, Darko Logar, Stane 
Klemenc, Primož Kristan (izpiti nov. 2012)

UČITELJI KAJAKA NA MIRNIH VODAH III.: 
Darko Logar, (naziv potrjen 2016) 
Nevenka Leskovšek,  
Stane Klemenc (naziv potrjen 2017)

Stane Klemenc

Primož Kristan

Andraž Nahtigal

Nevenka Leskovšek

Darko Logar

Miha Kordež
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RAZMIŠLJANJE  ZA ZAKLJUČEK BILTENA DESET 
LETNEGA PREGLEDA AKTIVNOSTI IN MOJEGA 
VODENJA KLUBA 

Stane Klemenc
Ribčev Laz, 30. 4. 2018

Kdor je prebral vsebino biltena do konca, 
je dobil že vse potrebne informacije, da si 
lahko naredi svoj zaključek o uspešnosti 
delovanja kluba.

V tem bolj osebnem zaključku bom skušal še 
z drugih vidikov osvetliti delo predsednika 
in hkrati trenerja. 

Začetki so bili zaradi neznanja, pomanjkanja 
opreme, klubskega prostora, trenerskega 
spremljevalnega čolna in urejenega 
pristanišča zares težki. Jasno mi je bilo, 
da klub potrebuje večje število zavzetih, 
sposobnih članov, da bomo skupaj  dvignili 
nivo opremljenosti in delovanja na časom 
primerno raven. Uspelo mi je pritegniti kar 
nekaj pravih ljudi, da smo s hitrimi koraki 
napredovali. Z leti sem  ugotovil, da sem v 
svojih željah po angažiranosti članov preveč 
zahteven. Redki so imeli dovolj motiva 
in volje, da so vztrajali do danes. Jih je pa 
veliko, ki so v krajšem obdobju delovanja 
naredili ogromno. V tem zaključku jih 
poimensko ne omenjam, so pa zabeleženi v 
letnih poročilih.

Potrebe in načrte kluba sem s časoma 
postavljal vse više. Želje in možnosti so 
se odpirale vzporedno s pridobivanjem 
kajakaške in športne izobrazbe in izkušenj. 
Veliko so mi pri delu in vodenju pomagale 
štirideset letne organizacijske izkušnje,  ki 
sem jih pridobil z vodenjem alpinističnih 
odprav, odsekov in tečajev. 

Največji doprinos h končnemu rezultatu 
so dale moje osebnostne lastnosti, močna 
volja, nepopustljivost in trmasta vztrajnost. 
Te moje lastnosti so bile včasih za koga 
prezahtevne, moteče in se je odmaknil od 
klubskih aktivnosti. 

Velikokrat mi je bilo lažje in hitreje delo 
opraviti, kot iskati pomočnika ali izvajalca. 
To pa je verjetno razlog, da sem z leti 
oblikoval način delovanja predsedstva 
kluba, da se ni skoraj nič zgodilo brez 
mojega sodelovanja. Redki so delovali 
samoiniciativno.

Dobra stran je bila, da so se člani 
predsedstva in kluba lepo odzivali na 
pripravljene delovne ali rekreacijske akcije. 
Moral sem pa biti pravočasen in vztrajen 
(tečen) pri obveščanju, oziroma vabljenju 
na organizirano akcijo. Če znaš ljudi 
motivirati, združiti za skupne cilje, rezultat 
nikoli ne izostane. To je bilo vodilo mojega 
razmišljanja. 

Da pa sem največ organizacijskega bremena 
vedno naložil na svoja ramena sem bil kriv 
sam. Se mi zdi, da je razlog  v tem, da sem 
tako hitreje z manj kompliciranja prihajal do 
rezultatov. 

Za odgovorne organizacijsko zahtevne 
dolgoročne cilje, kot sta bili gradnja  
brunarice in zaposlitev trenerja, pomoči 
(razen strokovnih nasvetov) sploh nisem 
iskal. Predsedstvo kluba sem samo 
informiral.

Pridobivanje možnosti gradnje klubskega 
prostora se je od ideje do izvedbe vleklo 
osem let. Iz leta v leto je bil projekt v letnih 
planih prestavljen. Potrebno je bilo zares 
veliko vztrajnosti in pisanja, da sem uspel 
pridobiti gradbeno dovoljenje. Največ 
energije in živcev mi je vzelo nerazumevanje 
v domačem, občinskem okolju. Podobno je 
bilo z zaposlitvijo trenerja, trajalo je pa k 
sreči znatno manj let. Izpolnitev te naloge je 
bila osnova mojemu načrtovanju umika od 
rednega trenerskega dela. 

Ogromno angažmaja je bilo potrebno tudi za 
organiziranje številnih tekem na domačem 
Jezeru. Vsako leto smo priredili tri do štiri 
tekme. Bohinjski kajakaški maraton bo 
letos že dvanajstič, kar kaže na dobro vizijo 
delovanja kluba že prvo leto. Vrhunec 
organizacije tekem je bila pridobitev 
možnosti in izvedba Evropskega prvenstva v 
kajak in kanu maratonu. 

Trenersko delo je zelo odgovorna in obsežna 
strokovna naloga, ki zahteva celoletno 
načrtno delo s skupino ali posameznikom. 
Mladinci imajo po dva treninga šest 
dni v tednu. Trener se mora zares dobro 
organizirati, da zmore vse potrebne 
trenerske naloge in poleg njih še svoje 
eksistenčne.

Deset let resnega dela na mestih 
predsednika in trenerja me je izčrpalo, 
izgubil sem voljo in motiv za nadaljnje 
opravljanje. Imel sem srečo, da sem 
pridobil odlična trenerja za nadaljevanje 
tekmovalnih aktivnosti. Sreča me je 
spremljala tudi pri iskanju novega 
predsednika. Oboje je bilo nujno za 
delovanje kluba po mojem odstopu. Prevzem 
neplačane predsedniške funkcije je zaradi 
zakonske odgovornosti in velike stalne 
obremenitve zelo nezaželen. Veliko športnih 
in kulturnih društev ima težave z iskanjem 
novih odgovornih oseb.

Seveda po zaključku delovanja na obeh 
funkcijah nisem prekinil delovanja v klubu.
Skušam voditi rekreativno veslanje, 
družabno življenje članov in izpolniti nekaj 
osebnih želja. Zelo veliko delo sem si naložil 
z izdelavo pričujočega biltena.

Bolj v veselje mi je bila izdelava 
tradicionalnih kanujev iz enega debla – 
deblakov ali drevakov. Lansko leto smo 
splovili prvega, pred nekaj dnevi drugega. 
S tem sem si izpolnil še eno svojo željo, 
narediti leseno plovilo, ki obuja našo 
kulturno dediščino.

Na vseh vodah sveta so imeli taka plovila.  
V našem Jezeru so znani trije, več stoletij 
stari deblaki.

Za konec se zahvaljujem vsem sodelavcem, 
članom vseh klubskih predsedstev, 
prijateljem trenerjem, ostalim aktivnim 
članom in znancem iz ostalih kajakaških 
klubov ter kajakaške zveze za sodelovanje, 
pomoč, nasvete, izobraževanje
in številne lepe spomine. Kajakaški šport 
mi je dal zelo veliko veselja, užitkov in 
spoznanj, ki odtehtajo delo, probleme in 
težke trenutke. 

(foto: Andrej Podlipnik)
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