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TEKMOVANJA IN PRIREDITVE 2021

MAREC:  Oviratlon

 ICF World Slalom ranking SOLKAN 2021

MAJ:  Državno prvenstvo v kajaku na divjih vodah, Izbirna tekmovanja za sestavo reprezentanc 

JUNIJ:  ECA Junior Cup Solkan 2021

                      Sočafest

                     SLO Pokal Solkan 2021

                      SUP pokal Slovenije

JULIJ:    pokal Slovenije mlajše kategorije, Državno prvenstvo mirne vode – Most na Soči

 POLETNE OLIMPIJSKE IGRE - TOKIO

AVGUST:  SVETOVNO PRVENSTVO za mladince in mlajše člane

                   ECA Evropsko prvenstvo v spustu za mladince in mlajše člane

SEPTEMBER:  35. Soška regata, EKO dnevi

OKTOBER:  Dan Soče

NOVEMBER:  Tek treh vrhov



500 
članov in 
podporikov

109 
registriranih 
tekmovalcev

170 
rekreativnih 
kajakašev  

ZMAGUJ Z NAMI!
BODI NAŠ PARTNER

VESELI BOMO VSAKE FINANČNE 
ALI MATERIALNE PODPORE!
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ZGODOVINA SOLKANSKEGA KAJAKAŠTVA

Most na Soči

Solkan

Bovec

Zadnje slovo od stare čolnarne na znameniti lokaciji 

»Pri Bokalu« je bilo leta 1979. Nadaljnji razvoj 

dogodkov je pustil trajen pečat v življenju domačinov. 

HE Solkan, ki so jo v letih od 1979 do 1983 zgradili 

prav na temeljih čolnarne, je prav gotovo doprinesla 

k razvoju lokalnega gospodarstva in zmanjšanju 

energetske odvisnosti naše države, v zameno za to pa 

je pobrala čudovitih zadnjih 12 kilometrov brzic, ki jih 

je Soča nudila, preden se je na italijanski strani leno 

razlila po ravnini.

Nostalgija po izgubljenem paradižu se je po skoraj četrt 

stoletja udejanila v obliki nove športno-rekreacijske 

cone »Na jezu«.

Ideja o ureditvi tekmovalnega poligona je pravzaprav 

tlela od leta 1983, ko so solkanski kajakaši z 

dograditvijo HE Solkan izgubili primerne naravne 

terene za vadbo, s potrjeno kandidaturo za mladinsko 

SP leta 2006 pa je dobila nov zagon in dimenzije.

Za izvedbo tako obsežnega projekta je bilo potrebno 

že v osnovi gledati preko ozkih športnih okvirov. 

Zato ni naključje, da so v vseh fazah izvedbe ključno 

vlogo odigrali ljudje, ki jim je bilo skupno vsaj dvoje: 

ljubezen do soške lepotice in dolga leta kajakaškega 

druženja z njo.

Solkan tako danes hkrati s tehnološkim napredkom, 

ki se med drugim kaže v izgradnji obvoznice in nove 

obrtne cone, dobiva z dokončanjem kajakaškega 

centra in ureditvijo vse potrebne infrastrukture ob Soči 

kakovostno obnovljeno krajino z visoko uporabno, 

kulturno in sporočilno vrednostjo.

Ohranjanje tradicije in skrb za razvoj kajakaštva
Kajak klub Soške elektrarne se že desetletja trudi 

za razvoj in popularizacijo kajakaškega športa v 

slovenskem prostoru. 

S ponosom se lahko pohvalimo s tekmovalnimi in 

organizacijskimi uspehi svetovnega slovesa. Že vrsto 

let si tudi prizadevamo širiti kajakaško znanje po 

celotni Soški dolini. 

Poleg Solkana je klub dejaven tudi v Mostu na 

Soči, Kobaridu in Bovcu. Smo največji divjevodaški 

klub v Sloveniji, saj združuje skoraj petsto članov 

in podpornikov, med njimi je 119 registriranih 

tekmovalcev vseh rangov in skoraj 150 rekreativnih 

kajakašev. Kajakaško tradicijo želimo širiti tudi v 

prihodnje. Smo organizatorji največjih tekmovanj za 

člane in mladince.



Izpostavljamo naše najboljše med preko stotimi 
aktivnimi tekmovalci, ki zastopajo klub in Slovenijo.

ERAZEM ŠAVLI
Mladinski reprezentant  – kajak spust
3. mesto – mladinsko svetovno prvenstvo

MIA MEDVED
Mladinska reprezentantka – mirne vode

LUKA BOŽIČ
Članski reprezentant – kanu slalom
1. mesto – evropsko prvenstvo – moštveno
3. mesto – svetovno prvenstvo 
2. mesto – skupni seštevek svetovnega pokala
kategorizacija za OI Tokio 2020

NEJC ŽNIDARČIČ
Članski reprezentant – kajak spust
Aktualni svetovni in evropski prvak v spustu
1. mesto – svetovno prvenstvo
1. mesto – svetovno prvenstvo – moštveno 
1. mesto – evropsko prvenstvo

NIKO TESTEN
Članski reprezentant – kajak slalom
2. mesto – evropsko prvenstvo – moštveno
21. mesto – svetovno prvenstvo 
Kategorizacija za OI Tokio 2020

URŠA KRAGELJ
Članska reprezentantka – kajak slalom
Kategorizacija za OI Tokio 2020

TINE KANCLER
Članski reprezentant – kajak, kanu
8. mesto  - svetovno prvenstvo ekstremni 
slalom

ALJA KOZOROG
Članska reprezentantka – kanu slalom
19. mesto – svetovno prvenstvo
Kategorizacija za OI Tokio 2020

NEJC POLENČIČ
Mladinski reprezentant – kanu
Aktualni mladinski svetovni prvak

 URBAN GAJŠEK
Mladinski reprezentant - kajak slalom

MATEVŽ MANFREDA – 
ALEN MUGERLI
Mladinska reprezentanta – mirne vode
2. mesto – Olimpijske igre mladih Minsk 2019

8 NAŠI NAJBOLJŠI
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VIZIJA RAZVOJA 
IN ŠIRŠI POGLED NA PRVENSTVA
Prvenstva prinašajo velike priložnosti tako za razvoj kajakaštva kot tudi ostalih dejavnosti v našem okolju. 
Za klub in Novo Gorico predstavljajo veliko pridobitev, saj omogočajo:
• doseganje vrhunskih rezultatov naših tekmovalcev, 
• nadaljevanje kajakaške tradicije na Goriškem in v zgornjem Posočju
• promocijo Nove Gorice in Solkana ter zgornjega Posočja
• dokončanje kajakaškega centra za organizacijo večjih prireditev tudi v prihodnje (SP, EP, itn.) 
• ustanovitev evropskega mladinskega kajakaškega centra za vadbo tudi v zimskem času,
• razvoj drugih kajakaških panog (mirne vode, rodeo, itn.),
• široko možnost rekreacije za celotno območje Goriške in zgornjega Posočja
• trženje teh prostorov za druge športne, kulturne in družabne prireditve.

Vsekakor so prvenstva dobra priložnost, da se poligon kvalitativno nadgradi z infrastrukturo in funkcionalnostmi, ki so usmerjene v 
prihodnost. Avtomatska mikroregulacija pretoka na progi, sistem akreditiranja in upravljanja tokov različnih segmentov obiskovalcev 
(tekmovalci, spremstvo, gledalci, novinarji, organizatorji, VIP, itn.), video nadzor z možnostjo napredne analize tehnike, spletna 
aplikacija za spremljanje razmer na vadbenih površinah in še kaj so prednosti, po katerih naj bi se kajakaški center Solkan ločil od 
ostalih tekmovališč.

Če k vsemu temu dodamo še neposredno bližino mesta, ki svojega razvoja ne vidi samo v igralništvu, ampak gleda v prihodnost 
skozi prizmo široke in kakovostne turistične ponudbe, se kar sama ponuja misel, da so lahko odmevne športne prireditve pomemben 
sestavni element za zaključitev tega vabljivega kroga.

PRVI V SLOVENIJI PRIBLIŽUJEMO KAJAKAŠKI ŠPORT TUDI INVALIDOM
Paracanoe je veslanje oseb s posebnimi potrebami. Je mlada disciplina, ki je zaradi velikega interesa dobila mesto tudi na 
paraolimpijskih igrah 2016 v Riu. Razvoj je usmerjen predvsem v veslanje oseb z motnjami v telesnem razvoju, kajti prav tem 
lahko nudi največ koristi in zagotovi napredek ter tistim najbolj zavzetim ponuja možnost preizkušanja svojih sposobnosti tudi na 
tekmovalnem področju.



Glede na uspešno izvedbo svetovnih in evropskih prvenstev in dobre odzive Mednarodne 
kajakaške zveze si upamo trditi, da tekmovanja v Solkanu pridobivajo na ugledu v domači in 
mednarodni javnosti. V prepoznavnost in ugled želimo vložiti še več energije, ki smo jo do sedaj 
posvečali predvsem organizaciji tekmovalnega dela.
Tekmovanja na Soči na splošno veljajo za ena najzahtevnejših tekmovanj v kajaku. Zmaga na 
reki Soči je zato tekmovalcem v posebno čast in zadovoljstvo. Zahtevna divja voda v bližini 
mesta vedno ponuja izziv najboljšim kajakašem in kanuistom. Soča, ki se v dolžini 300 metrov 
izlije čez »stari solkanski jez«, zagotavlja vse pogoje za izpeljavo najpomembnejših tekmovanj v 
kajaku. Trudimo se tudi za izgradnjo kvalitetnega svetovnega centra za kajak na mirnih vodah 
na Mostu na Soči, kjer so vse naravne danosti za kvalitetno vadbo in izvedbo tekmovanj.

Lokacija 

10 OSNOVNA 
PREDSTAVITEV



PRIZORIŠČA IN TEKMOVALNE PROGE
Organizacija dogodka 
Razvejanost programov in obseg dejavnosti zahtevata polno osebno angažiranje vseh članov, ki skrbijo za 
odlično izvedbo, poleg tega pa tudi znatna finančna sredstva za realizacijo načrtov. Klub v celoti pokriva 
tekmovalni del dogodka, za ostale spremljevalne dejavnosti pa so zadolžene zunanje profesionalne 
organizacije. 

Kajakaški center Solkan
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Trnovo ob Soči
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Kajak center Most na Soči 



14 ZA VAŠE IN NAŠE OTROKE 
TEČAJI IN ŠOLA KAJAKA V SOLKANU IN MOSTU NA SOČI

Pri Soči, že več kot desetletje 
organiziramo začetne in 
nadaljevalne tečaje ter preživljanje 
počitnic v spoznavanju novega. 

Vsako poletje se udeleži naših 
programov preko 500 otrok.

Otrokom je omogočeno tudi 
nadaljevanje pridobivanja znanja 
v šoli kajaka in naprej v programu 
mlajših in mladinskih kategorij.

Z vašo pomočjo bomo te aktivosti 
lahko nadaljevali tudi v prihodnje.

 
 



Tekmovanja v Solkanu in zgornjem Posočju 
veljajo tudi za najbolj atraktivna, nora in 
zanimiva, saj se Kajak kluba Soške elektrarne 
že kar dolgo drži ugled, da vedno poskrbi za 
novosti in privlačne posebnosti v tej športni 
panogi.
Najboljši mojstri kajaka in kanuja so na 
zahtevni progi močna vaba za gledalce. Boji z 
uro, predvsem pa z divjo vodo, so atraktivni in 
privlačni na pogled. Obiskovalce privablja tudi 
lepo in smiselno urejena okolica solkanske 
proge ter pester spremljevalni program. 

Gledalec lahko iz kateregakoli dela tribune 
vidi celotno progo, kar še poveča zanimivost 
tekmovanja. Prvenstva v Solkanu si ogleda več 
tisoč gledalcev.

Prvenstva v Solkanu in Mostu na Soči ponujajo 
posebnosti, ki so tudi v mednarodnem svetu 
kajakaštva novost, in sicer:

• tekma na enojna vratca,

• nočna tekma in

• različni večerni dogodki

ZA VAŠE IN NAŠE OTROKE 
TEČAJI IN ŠOLA KAJAKA V SOLKANU IN MOSTU NA SOČI

ATRAKTIVNOST 
PRVENSTEV



V času velikih tekmovanj so oči široke svetovne kajakaške javnosti uprte v Solkan. Televizijski prenos tekmovanj vzbudi 
veliko zanimanje televizijskih gledalcev doma in v tujini. Posnetki tekem dosežejo zelo veliko gledanost v Sloveniji. 
Televizijske reportaže tako obkrožijo ves svet. 

Vsa večja tekmovanja spremljajo nacionalna televizija (RTV Slovenija), nacionalne in lokalne radijske postaje in časopisi 
Delo, Primorske novice ter ostali športni časopisi, na RTV Slovenija so tudi dnevne reportaže o dogajanju. 

Poleg klasičnega oglaševanja je poskrbljeno tudi za druge kanale promocije, kot so splet, oglaševanje in promocijske 
tiskovine. Predvideno je grajenje odnosov z javnostjo preko novinarskih konferenc, info točke in press centra.

S stalnim obveščanjem novinarjev bomo poskrbeli, da bodo dogodki dobro pokriti tudi v slovenskih dnevnih in 
tedenskih časopisih. Prireditev medijsko pokriva veliko novinarjev, nazadnje jih je bilo okoli 15, med njimi vsaj 8 tujih. 
V tednu pred velikimi tekmovanji in v tednu po tekmovanju skoraj ne mine dan, ko v slovenskem dnevnem časopisju 
ne bi bilo zapisa o kajakaštvu, kajakaših in tekmovanju. Razveseljiva je tudi množica fotografov, ki beleži dogajanje v 
Solkanu in zgornjem Posočju.

Pričakovati je, da bo število člankov in slik iz prihajajočih  prvenstev nekajkrat večje, saj so tekmovalne kategorije 
zahtevnejše, hkrati pa bo za publiciteto skrbel poseben oddelek organizatorjev dogodka. Večje število objav pa ne bo 
le v slovenskih, ampak tudi v tujih medijih. Poleg odnosov z javnostjo se bo vršila intenzivna promocijska dejavnost še 
preko drugih komunikacijskih kanalov in orodij, kot so:

• 230 minut direktnega prenosa svetovnega prvenstva v sprintu na RTV Slovenija
• mestni, jumbo in citylight plakati ter transparenti na mestnih vpadnicah
• spletna stran, Facebook profil, oglaševanje na spletnih straneh
• predstavitvene brošure, vabila za posebne goste,
• oglaševanje v lokalnih in nacionalnih medijih (tisk, radio in TV),
• organizacija dogodkov (svečana otvoritev in sprejem ekip, zaključna prireditev in druge predhodne prireditve)

mestni, jumbo in citylight plakati

transparenti na mestnih vpadnicah

16 MEDIJSKA PODPORA
IN PROMOCIJA



organizacija dogodkov (svečana otvoritev in sprejem ekip), zaključna prireditev 

spletna stran, Facebook profil, oglaševanje na spletnih straneh

prenos svetovnega prvenstva v sprintu na TV Slovenija



Zakaj potrebujemo? 
• Osnovni predračun – za izvedbo tekmovalnega dela
Organizacija tekmovalnega dela: pri tem so zajeti stroški sodnikov, meritev, varnosti, štartnih številk, ureditve tekmovalnega 
poligona, itn. 

• Dodatni predračun – za zagotovitev odmevnosti v lokalni javnosti
Odmevnost v javnosti bomo povečali z organizacijo spremljajočih dogodkov, ki bodo vplivali na publiciteto v slovenskih medijih. 
Začeli se bodo dogajati že približno 1 mesec pred uradno otvoritvijo in se vršili do zaključka prvenstva. Izpeljava predvidenih 
dogodkov bo pritegnila pozornost lokalne in slovenske javnosti in novinarjev, kar bo odvisno predvsem od višine pridobljenih 
sponzorskih sredstev. Seveda pa dogodki odpirajo nove priložnosti, termine in oglaševalske prostore za predstavitev sponzorskih 
organizacij. 

Kaj lahko s sponzoriranjem dogodka pridobite?
Veliko število slik in člankov bo objavljenih v tiskanih medijih. Televizijski posnetki in večtisočglava množica gledalcev sta prav 
gotovo odlični priložnosti, da se vaše ime pojavi med ljudmi, da se širše množice z njim seznanijo in ga spoznajo. Z oglaševanjem 
vaših logotipov v glavnih medijih se bo prepoznavnost vašega imena povečala tudi v Evropi. Predvsem v državah, ki v kajaku 
predstavljajo velesile, kot so Italija, Anglija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija, Poljska, Češka, Slovaška, Švedska, Irska, je 
pričakovati večje poročanje iz tekmovanj. 

Možnosti oglaševanja 
Proge v Solkanu, Mostu na Soči in Trnovem ob Soči v naravnem ambientu dopuščajo vse možnosti oglaševanja na prostem. 
Transparenti ob progi in na samem prireditvenem prostoru so najbolj zanesljivo in preverjeno sredstvo oglaševanja. 
V sklop dogodka sodijo tudi spremljevalne prireditve, otvoritve tekmovanj in prvenstev ter atraktivni dogodki na samih 
prvenstvih, do zaključnih slovesnosti. Vse to nam povečuje pozornost javnosti in s tem odlične možnosti oglaševanja.

18 SPONZORIRANJE TEKMOVANJ 
NA DIVJIH IN MIRNIH VODAH



Razpolagali bomo s sledečimi oglasnimi prostori, kjer se bodo 
lahko pojavljali logotipi sponzorskih organizacij:  

• Postavitev ob progi – v področju TV reportaž (RTV 
Slovenija, POP TV, KANAL A, Šport Klub, itn.) 

• Objave na velikem zaslonu (4 x 3 m) - samo na večjih 

prireditvah

• Objave na otoku ob progi (transparenti)

• Objava logotipa na prizorišču

• Objava logotipa na opremi in prevoznih sredstvih

• Objava logotipa nad vratci na progi

• Objava logotipa na štartni številki

• Objava logotipa na štartni listi in rezultatih

• Objava logotipa na ozadju razglasitvenega odra

• Objava v publikacijah in medijih

• Objava na tiskovnih konferencah

• Objava na spremljajočih družabnih prireditvah

• Objava na spletni strani 

• Objave na Facebook straneh, kjer imamo 
več kot 6000 sledilcev

Poleg klasičnih oblik oglaševanja so predvidene še mnoge 
druge alternativne oblike, kot so predstavitveni baloni 
in drugi večji reklamni objekti, oglaševanje z delitvijo 
promocijskega materiala, logotipi na oblačilih sodnikov ob 
progi, na senčnikih, na oblačilih reševalne službe, predvajanje 
reklamnih sporočil po ozvočenju in še bi lahko naštevali. O 
vseh možnih načinih se bomo pogovorili naknadno. 

logotip na ozadju svečane podelitve logotip na ozadju mix cone

logotip nad vratci na progi ali štartni številki alternativne oblike oglaševanja

objave na otoku in ob progi objave na stavbi in dvorišču Kajak centra
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LEGENDA 
oglaševalskih mest 
(zastave, transparenti, itn.)
A: štart, otok na Soči, streha zgradbe, 

na LCD zaslonu
B: ob progi pod tribunami
C: tribune in ograje ob progi
D: ograje ob cesti

štart proge (A) LCD zaslon (A in B) ob progi (B) in na otoku (A)

20 SHEMA IN PRIKAZ 
OGLAŠEVALSKIH MEST V SOLKANU
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MOŽNOSTI SODELOVANJA 
IN SPONZORIRANJA

Glavni pokrovitelj

Zlati sponzor

Srebrni sponzor

Bronasti sponzor

Donator

1

3

5

8

Sponzorska struktura 

Trenutno vam še ne moremo predstaviti natančnega razporeda oglasnega prostora 
in cenika, saj bomo to lahko storili glede na vaše prve odzive.  
Oglasni prostor nameravamo razdeliti v okvirne kategorije podjetij glede na vaše 
namene oglaševanja. Ciljne skupine so tiste, ki:

• ciljajo na obiskovalce / lokalno javnost,

• ciljajo na nacionalno javnost,

• ciljajo na športno javnost,

• ciljajo na mednarodno javnost.

Vsekakor se lahko dogovorimo tudi za druge možnosti oglaševanja, ki jih tu nismo 
omenili. Pričakujemo, da nam sporočite vaše želje in interese glede sodelovanja 
in sponzoriranja dogodka. Želje vseh zainteresiranih bomo upoštevali pri izdelavi 
razporeda oglasnega prostora.

Nudimo vam še
Za naše partnerje se potrudimo tudi drugače:

• uporaba prostorov Kajak centra Solkan za razne dogodke, 

• pikniki in spust z raftom

• tečaji kajaka

• odelovanje pri vrsti dogodkov v Solkanu in Mostu na Soči

• z veseljem se dogovorimo tudi za kakšno drugo sodelovanje



PROSIMO VAS, 
DA SE ZA DOGOVOR OBRNETE 
NA KAJAK KLUB SOŠKE ELEKTRARNE

Kajak klub Soške elektrarne

Pot na breg 9

5250 Solkan

Slovenija

tel: 05 300 61 48

e-pošta: kkse@siol.net

splet: www.socakajak-klub.si

Predsednik kluba: Ivan Zagožen

Pomagajte nam nadaljevati kajakaško tradicijo!


