
 

KAJAK KANU KLUB BOHINJ  

POROČILO PREDSEDNIKA, ZA LETO 2015  

 
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 DP OŠ z velikimi kanuji. 
 Junija tekmo za Slo pokal in rekreativce. 
 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 te tekme smo bili: 

občina Bohinj, KZS in KKK Bohinj. Častni predsednik OK je bil župan Franc Kramar. Direktor 
OK Klemen Langus Turizem Bohinj, sekretar Jure Sodja TD Bohinj. Na njem je bilo največje 
breme 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 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. 
 Klubske spletne strani (www.kajakbohinj.com) že več let ureja Miha Kalita, FB strani pa Miha 

Kordež. 

 

 

http://www.kajakbohinj.com/


 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.-12. aprila smo bili na Mednarodni tekmi v Mantovi. Tekmovalo je 8 naših mladincev, od 
teh polovica mlajših mladincev - Miha Fartek je bil še st. 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 500 m. To je naša prva medalja na močni 
mednarodni tekmi za ženske kategorije. 

 Špela Bajrič je bila 6. še v K1 500 m in 15. v K1 200 m. 
 Rok Šmit je v K1 200 m osvojil 5 mesto, enako 5. mesto v dvojcu na 200 m, z bratom Janom. 

V K1 na 1000 m je bil 12. 
 Zelo dobre čase je dosegel ml. mladinec Jan Markelj. Za nabiranje izkušenj so v K1 veslali še 

Matic Ajdič, Miha Fartek in Taja Smukavec (na 200 m se je uvrstila v pol finale). 
 Ines Matuc je letos prvo leto v kategoriji U23 in se je na 200 in 500 m prebila v pol finale. 

Mladinec Lenart Ribnikar je veslal na 200 in na 1000 m.  

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 v vseh 

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

MEDNARODNA TEKMA NA SLOVAŠKEM - 5 X V A FINALU 

 29.-31. 5. smo se udeležili močne mednarodne tekme na Slovaškem- Pieštany. Na 500 in 200 
m 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 ml. Mladincih na 1000m zasedel 9. 
mesto. Jan Šmit seje 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 4. držav. 

 Miha je v kategoriji st. dečkov prepričljivo zmagal v kvalifikacijah in finalu. Manca je kot ml. 
deklica tekmovala v kategoriji st. 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)s ta 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 1000 m 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). 

 Za Slovenijo so pri mastersih tekmovali: Darko Logar, Jernej Župančič, Jože Hafner, Peter 
Kalan, Niko Svoljšak in Stane Klemenc.  

 Pri aktivnih tekmovalcih : 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. Veterani smo 
uspešno nastopali. Rezultati in vse podrobnosti so na http://www.bohinj.si/euro2015/. 
Tekmovanje smo po mnenju tekmovalcev, trenerjev, sodnikov in članov vodstva mednarodne 
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 inTD 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 Jure Sodja, s turističnega društva. Direktor OO je bil Klemen Langus, častni 
predsednik župan Franc Kramar. 

 Hvaležen in ponosen sem na naše člane, ki so s z svojim znanjem, spretnostmi in 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 KAJAKAŠKI MARATON  

 Avgusta smo bili gostitelji 9. bohinjskega kajakaškega maratona, ki je veljal za DP, SLO pokal 
in rekreativno MT. Sodelovali so tekmovalci iz 3. 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 st. mladincih Rok Šmit, pri ml. Mladincih je bil Jan 
Markelj 3., pri st. dečkih je zmagal Miha Fartek. Pri cicibankah sta bili Urška Mustar druga in 
Sara Šeničnjak tretja. Dobro smo se odrezali tudi pri rekreativcih, v različnih starostnih 
kategorijah so dosegli: Darko Logar in Niko Svoljšak, Lučka Podlipnik 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 - 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. 

DRŽAVNI PRVAKI 2015 

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

 

http://www.bohinj.si/euro2015/


 

 Na 5000 m pri ml. članicah Ines Matuc, pri ml. mladinkah Taja Smukavec, in pri ml. deklicah 
Manca Mikelj.  

 V disciplinah K2 sta brata Šmit mladinska državna prvaka na vseh treh razdaljah in na 200 m, 
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 500 in 1000 m. 

 SPRINT SVETOVNO PRVENSTVO 

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

SPRINT EVROPSKO PRVENSTVO 

 Na EP v Bascovu 18.- 20. septembra sta brata Šmit osvojila 8. mesto v K2 500 m, na 200 m 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 nastopalo11 naših tekmovalcev. V skupnem seštevku petih tekem so se 
naši dobro uvrstili. Pri cicibankah sta Urška Mustar in Sara Šeničnjak v MK1 zasedli 2. in 3. 
mesto, v dvojcu pa sta osvojili 1. mesto. V kategoriji ml. 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 st. 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 ml. člane. 

  



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 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. 

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, 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, oz., Andreju Jelencu, 
Jakobu Marušiču in Živi Cankar se zahvaljujemo za dobro sodelovanje, še posebno pri EP. 
Gospod 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.  

 Predsednik KKK Bohinj: 

StaneKlemenc  

 Ribčev Laz, 30.1.2016 
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