
 
   

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE                        

Celovška 25 

1000 Ljubljana        Ljubljana, 14. 3. 2017 

      

 

 

 

Spoštovane ravnateljice in ravnatelji,  

 

  

tacenske brzice bodo letos ponovno gostile najboljše kajakaše in kanuiste na divjih vodah. Med 1. in 4. 

junijem bo v Sloveniji, po dvanajstih letih, ponovno potekalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih 

vodah. V letu 2017 bo to največja kajakaška prireditev pri nas, na kateri lahko z gotovostjo 

pričakujemo zanimive športne boje. Želimo, da bi si tako pomemben športni dogodek ogledalo čim 

več otrok, zato vas vabimo, da se nam pridružite. 

 

Skupaj z Inštitutom za ohranjanje naravne dediščine Lutra, Hidroelektrarno Brod ter kajakaškimi in 

lokalnimi društvi v četrtek, 1. junija popoldne, in v petek, 2. junija, organiziramo posebna dneva za 

osnovnošolce. Poleg zanimivih kvalifikacijskih tekmovanj za popestritev dneva pripravljamo tudi 

različne aktivnosti za otroke.  

 

 Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, bo pripravil različne delavnice, povezane z vodo: 

poskuse, predstavitev vodnih nevretenčarjev, razstavo o bogastvu vodne biodiverzitete in druge 

zanimive aktivnosti. 

 

 Elektro Ljubljana, oziroma njena podružnica HE Brod, ki se nahaja tik ob tekmovališču, bo na široko 

odprla vrata in spustila učence prav do generatorjev. 

 

 Kajakaška zveza Slovenije bo postavila velik bazen, v katerem se bo v veslanju lahko preizkusil prav 

vsak obiskovalec.  

 

 
 

 Kajakaška in druga društva pa pripravljajo celo vrsto aktivnosti, pri katerih bodo otroci lahko 

preizkusili kajakaško opremo, spoznavali kajakaške discipline in pravila, veslali na kajakaških 

ergometrih, tekmovali v oblačenju kajakaške opreme in se zabavali … 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Predvidene aktivnosti za četrtek: 

 Ogled predtekmovanja kajakašev, kajakašic in kanujev dvosedov, ki bo potekalo od 14:00 do 18:00. 

 Veslanje v bazenu, od 13:00 do 19:00. 

 Aktivnosti kajakaških društev, od 13:00 do 18:00. 

 
 

 

Predvidene aktivnosti za petek: 

 Ogled predtekmovanja kanuistov in kanuistk, ki bo potekalo od 10:00 do 12:30. 

 Veslanje v bazenu, od 9:00 do 14:00. 

 Aktivnosti kajakaških društev, od 9:00 do 14:00. 

 Ogled elektrarne, od 9:00 do 12:30. 

 Lutrine delavnice, od 9:00 do 13:00. 

 

Šole boste ponujene aktivnosti lahko izbrale po svoji presoji. Tako se lahko ogled spremeni v pravi 

naravoslovni dan, oz. športnega, če ga povežete s pohodom na bližnjo Šmarno Goro, s kolesarjenjem 

po okoliških poteh ali celo z veslanjem po Savi v raftu ali kajakih. 

 

Glede na vaš izbor aktivnosti, bomo otroke predhodno razdelili v skupine in naredili urnik. Prav vsak 

otrok bo tako lahko spoznal vse, marsikaj otipal in se o predstavljenih temah pogovoril s strokovnjaki.  

 

Ogled in vse aktivnosti na prizorišču so, seveda, brezplačne. Brezplačen bo tudi avtobusni prevoz LPP 

od šole do prizorišča. 

 

Za vse dodatne informacije in predloge vam je na voljo Živa Cankar, ki sprejema tudi vaše prijave. 

Rok za prijavo je 26. april 2017. Zaradi lažje in boljše organizacije dogodka pa vas prosimo, da s 

prijavami kar se da pohitite.  

 

 

ŽIVA CANKAR  
ziva.cankar@kajak-zveza.si 
Telefon: 01 239 66 10, mobilni telefon: 041 388 900 

 

 

 

 

S kajakaškimi pozdravi, 

 

 

 

Živa Cankar 

Vodja programov športa otrok in mladine 

                 

         


