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3 SKOKI Z VIŠIN - kronološki pregled 

 

l. 2019 
 

V soboto, 10. avgusta 2019 je na Mostu na Soči potekalo že enajsto Slovensko prvenstvo v 
skokih z višin v jezero iz prenovljene konstrukcije oz. skakalnega stolpa. Tekmovanja so se 
udeležili najboljši slovenski skakalci, poleg tega pa so tekmovali tudi tekmovalci iz cele 
Evrope in ZDA. Tekma je štela tudi za državno prvenstvo skokov iz višin. Na skokih bodo 
tekmovali tudi otroci in sicer iz nižje skakalnice.  
Zmagovalec je bil Aidan Heslop iz Velike Britanije, ki je v prvi seriji skočil 3 salte naprej s pol 
vijaka, v drugi pa navdušil z 2 saltoma nazaj s 4 vijaki. Drugi je bil Marko Pavlovič iz Srbije s 
saltom nazaj in vzvratnim saltom. Tretji je bil Mariborčan Aleš Karničnik z 2 saltoma nazaj in 
½ vijaka ter 2 saltoma nazaj z 1 vijakom. Četrta pa Laura Rose iz ZDA s saltom nazaj 
iztegnjeno in z 2 vzvratnima saltoma s pol vijaka skrčeno.  
Tekmovalo se je tudi v lastovki:  
Prve tri lastovke so bile »laste« iz Srbije.  
Na četrto mesto se je uvrstil domačin Matej Bremec iz Slapa ob Idrijci.  
Letos so navdušili tudi mladi skakalci, ki so pridobili novo 4 metrsko skakalnico ob vodni hiši 
ob jezeru, kjer gre zasluga Jerneju Klinarju, da so spravili skakalni stolp iz Jesenic ter Egonu 
Pavšiču in Ediju Manfreda  za postavitev skakalnega stolpa.  
Zmagovalec 14 letni Klemen Vidmar je skočil dvojni salto nazaj.  
Drugi je bil 14 letni Maks Jensterle 
in tretji 13 letni domačin iz Mosta na Soči Nejc Kaltnekar, ki je zasedel tudi v figurativnih 
skokih z višin (13 metrov) v članski kategoriji 17 mesto od 20 skakalcev.  
 
Večer je ponudil tudi pester program z zabavo pozno v noč z Ansamblom Saša Avsenik. 
 
Ves izkupiček od prodane hrane je šel Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Nova 
Gorica, katero je letos nudilo skupaj s socialnim podjetjem GOST lokalne kulinarične dobrote.   
 
Prireditev je bila namenjena dnevnim turističnim obiskovalcem, turistom na bivanju v 
Posočju, obiskovalcem iz obmejnega območja Italije ter celotni slovenski javnosti. 
  
Organizator je ocenil, da se je prireditve udeležilo cca 1.000 obiskovalcev. 
 
Prireditev je bila ustrezno medijsko spremljana ter doseženi načrtovani učinki. 
 
Vstop na prireditev je bil brezplačen. 
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l. 2018 
 

V soboto, 11. avgusta 2018 je v organizaciji TD Most na Soči potekal športni spektakel v 
skokih z višin za 10. odprto prvenstvo Slovenije. 

 

Z nove konstrukcije so merili moči najboljši skakalci iz Slovenije, tekmovanje pa je bilo 
popestreno tudi z mednarodno udeležbo. 

 

Med najmlajšimi je bil najboljši 6 letni Peter Pavšič iz Slapa ob Idrijci, sin Egona Pavšiča, 
nekoč odličnega tekmovalca v lastovki, z dvema skokoma iz ograje terase ob jezeru na 
glavo iztegnjeno.  

 

Sledili sta šolarki 10 letna Elvira Jimenez iz Tolmina in 8 letna Eva Karničnik, hčerka 
Aleša Karničnika iz Maribora.  

 

V lastovki se je pomerilo 7 tekmovalcev.  

 

Zmagal je 26 letni Kristjan Peljhan iz Idrije. Sledil mu je 31 letni Stefan Jevtić iz Valjeva iz 
Srbije. Tretji je bil 41 letni profesor telesne vzgoje Marko Pavlović iz Kragujevca iz Srbije.  

Četrta pa je bila Lana Marković iz Kragujevca iz Srbije.  

 

V figurativnih skokih, ki štejejo tudi za slovensko prvenstvo v skokih z višin pa je zmagal 
Marko Pavlovič iz Kragujevca iz Srbije.  

V prvi seriji je skočil salto iz stoje na rokah s koeficientom 3,1. V drugi seriji pa salto in 
pol iz stoje na rokah nazaj s koeficientom 3,6 

 

Drugi je bil 41 letni Aleš Karničnik iz Maribora z dvema saltoma naprej s pol vijaka s 
koeficinetom 2,8 in z dvema saltoma nazaj s pol vijaka s koeficinetom 3,2.  

 

Tretja pa je bila Laura Rose Dauffenbach iz Minnesote iz ZDA.  

Skočila je leteči skrčeni salto naprej s koeficientom 2.4 in stegnjenim saltom nazaj s 
koeficientom 2,5.  

 

Četrti je bil najmlajši tekmovalec iz 13 metrskega skakalnega stolpa iz mostu čez Sočo 
na Mostu na Soči, 15 letni Tomi Klemenc iz Zg. Bitenj z dvakrat istim skokom,  iztegnjenim 
saltom nazaj, koeficient 2,5. 

 

Skupaj je tekmovalo 14 tekmovalcev, 12 moških in 2 ženski Lana Markovič iz Srbije in  
Laura Rose Dauffenbach iz ZDA. Med otroci pa so bili trije tekmovalci, en fant in dve 
punci.  

Video prispevek: https://www.24ur.com/video?video=62118068 
 

https://www.24ur.com/video?video=62118068


 
5 SKOKI Z VIŠIN - kronološki pregled 

l. 2017 
 

V soboto, 12. avgusta 2017 je v organizaciji TD Most na Soči potekal športni spektakel v 
skokih z višin za 9. odprto prvenstvo Slovenije. 

Z nove konstrukcije so merili moči najboljši skakalci iz Slovenije, tekmovanje pa je bilo 
popestreno tudi z mednarodno udeležbo iz Srbije, VB in Nemčije. Tekmovanja se je 
udeležilo 10 tekmovalcev v figurativnih skokih, 8 tekmovalcev v seriji lastovka ter 7 
tekmovalcev v kategoriji otroških skokov, ki so z dih jemajočimi skoki navdušili številne 
obiskovalce. 

Po seriji figurativnih skokov so sodniki presodili, da je bil zmagovalec Aidan Heslop iz 
Anglije pred Christianom Wurstom iz Nemčije ter Markom Pavlovićem iz Kragujevca. V 
seriji lastovka je skok najbolje uspel Kristjanu Peljhanu pred drugo uvrščenim Markom 
Pavlovićem ter tretjeuvrščenim Mladenom Cvetkovićem iz Srbije. V kategoriji mladih 
skakalcev je zmagovalec postal Nejc Kaltnekar pred drugo uvrščenim Žanom Munihom ter 
tretjo uvrščenim Žaretom Mlinarjem. 

Najmlajši udeleženec je imel 4 leta, Peter Pavšič iz Slapa od Idrijci.  

Pravo presenečenje pa so bili figurativni skoki 15 letnega Angleža Aidana Heslop za 
katerega je morala podpisati prijavnico še mama in je trenutno eden najbolj 
perspektivnih skakalcev v vodo. 

 

https://www.dnevnik.si/1042781565/lokalno/primorska-in-kras/betonski-most-bodo-
porusili-tradicionalni-skoki-ostanejo-na-mostu 

 
 

l. 2016 

Zaključek uspešne turistične sezone smo na Mostu na Soči zaključili 13. avgusta 2016 s 
športnim spektaklom v skokih z višin za 8. odprto prvenstvo Slovenije. 

Z nove konstrukcije so merili moči najboljši skakalci iz Slovenije, tekmovanje pa je bilo 
popestreno tudi z mednarodno udeležbo iz Srbije, Italije in Nemčije. Tekmovanja se je 
udeležilo 16 tekmovalcev v figurativnih skokih, 9 tekmovalcev v seriji lastovka ter 3 
tekmovalci v kategoriji otroških skokov,  ki so z dih jemajočimi skoki navdušili številne 
obiskovalce. 

Po seriji figurativnih skokov so sodniki presodili, da je bil zmagovalec Gabriele Auber iz Trsta 
pred Christianom Wurstom iz Nemčije ter Markom Pavlovićem iz Kragujevca. V seriji lastovka 
je skok najbolje uspel Marjanu Milanoviću pred drugo uvrščenim Mladenom Cvetkovićem ter 
tretjeuvrščenim Markom Pavlovićem iz Srbije. V kategoriji mladih skakalcev je zmagovalec 
postal Nejc Kaltnekar pred drugo uvrščenim Janom Lukom Majheničom ter tretjo uvrščeno 
Elviro Jimenes. 

Kot zanimivost naj dodamo, da je nastopila tudi predstavnica nežnejšega spola Lana 
Marković iz Kragujevca in v absolutni konkurenci zasedla 15. mesto. 
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Ocena uspešnosti izvedene prireditve oz. akcije 
 

Organizator ocenjuje prireditev več kot uspešno, saj je presegla vsa pričakovanja tako po 
udeležbi tekmovalcev kot po udeležbi obiskovalcev prireditve.  

 
8. Slovensko prvenstvo v skokih z višin 

Most na Soči, 13. 8. 2016 
POROČILO V SLIKI 

 
TV prispevek: 

http://www.planet.si/novice/slovenija/video-namesto-praznovali-so-na-soci-zalovali-za-
beucem.html 

 
 

  
 

       
 

http://www.planet.si/novice/slovenija/video-namesto-praznovali-so-na-soci-zalovali-za-beucem.html
http://www.planet.si/novice/slovenija/video-namesto-praznovali-so-na-soci-zalovali-za-beucem.html
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Foto: Miljko Lesjak 

 

l. 2015 

V soboto, 15. avgusta 2015 je potekal športni spetaklom v skokih z višin za 7. odprto 
prvenstvo Slovenije. 

Z lesenega stolpa so merili moči najboljši skakalci iz Slovenije, tekmovanje pa je bilo 
popestreno tudi z mednarodno udeležbo iz Srbije in Italije. Tekmovanja se je udeležilo 19 
tekmovalcev v figurativnih skokih in 12 tekmovalcev v seriji lastovka, ki so z dih jemajočimi 
skoki navdušili številne obiskovalce. 

Po seriji figurativnih skokov so sodniki presodili, da je letošnji zmagovalec Borko Miladinović 
iz srbskih Užic pred Mariborčanom Alešem Karničnikom ter Mladenom Cvetkovićem iz 
Kragujevca. V seriji lastovka je skok najbolje uspel neumornemu Pinu Auberju, ki šteje že 77 
pomladi pred drugo uvrščenim Žanom Mavričem ter Markom Pavlovićem iz Srbije. 

Ocena uspešnosti izvedene prireditve oz. akcije 
 

Organizator ocenjuje prireditev več kot uspešno, saj je presegla vsa pričakovanja tako po 
udeležbi tekmovalcev (rekordna udeležba - 19 tekmovalcev) kot po udeležbi obiskovalcev 
prireditve.  
 
Poročilo v sliki 
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l. 2014 

6. odprto Slovensko prvenstvo v skokih z višin je potekalo 16. avgusta 2014.  

Na novi skakalnici oz. lesenem stolpu so merili moči najboljši skakalci iz Slovenije, 
tekmovanje pa je bilo popestreno tudi z mednarodno udeležbo iz Srbije in Italije. 
Tekmovanja se je udeležilo 14 tekmovalcev v figurativnih skokih in 10 tekmovalcev v seriji 
lastovka, ki so z dih jemajočimi skoki navdušili številne obiskovalce. 

Po seriji figurativnih skokov so sodniki presodili, da je letošnji zmagovalec Borko Miladinović 
iz srbskih Užic pred Janom Vončina iz Spodnje Idrije in Mariborčanom Alešem Karničnikom. V 
seriji lastovka je skok najbolje uspel Janu Vončini pred Borkom Miladinovićem ter Markom 
Pavlovičem iz Srbije. 

Posebej velja poudariti, da se je tekmovanja tradicionalno udeležil Pino Auber, ki šteje 76 
pomladi in zasedel v konkurenci figurativnih skokov visoko 4. mesto v seriji lastovka pa 6. 
mesto! 

http://soca-info.si/novice/91/postavitev_novega_skakalnega_stolpa/
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Najbolj atraktiven skok pa sta uprizorila mladoporočenca Luka Spasič in žena Katja, ki sta 
skočila ne samo v zakon ampak tudi z mostu v ledeno mrzlo Sočo, ki je imela za poletni čas 
skromnih 8 stopinj Celzija in s tem požela največji aplavz občinstva. Skok, ki si ga bosta 
vsekakor zapomnila.  

Most na Soči, 16. 8. 2014 
POROČILO V SLIKI 
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l. 2013 
 

Športna prireditev skoki z višin je potekala,  17. avgusta 2013 za 5. odprto Slovensko 
prvenstvo. Na novi skakalnici oz. lesenem stolpu so merili moči najboljši skakalci iz Slovenije, 
tekmovanje pa je bilo popestreno tudi z mednarodno udeležbo iz Srbije, Italije in Anglije. 
Tekmovanja se je udeležilo 16 tekmovalcev v figurativnih skokih, 10 tekmovalcev v seriji 
lastovka in 1 tekmovalec v seriji otroških skokov, ki so z dih jemajočimi skoki navdušili številne 
obiskovalce. 
Po seriji figurativnih skokov so sodniki presodili, da je postal zmagovalec Borko Miladinović iz 
srbskih Užic pred Janom Vončina iz Spodnje Idrije in Mariborčanom Alešem Karničnikom. Prav 
tako je v seriji lastovka skok najbolje uspel Borku Miladinoviću pred Jernejem Klinarjem iz 
Jesenic ter Matejem Bremcem iz Slapa ob Idrijci, med najmlajšimi pa je zmagal domačin Vid 
Fortunat iz Modrejc, ki je sicer v absolutni konkurenci figurativnih skokov zasedel 14. mesto. 
Posebej velja poudariti, da se je tekmovanja tradicionalno udeležil Pino Auber, ki šteje 75 let in 
zasedel v konkurenci figurativnih skokov 6. mesto v seriji lastovka pa 5. mesto! 
Kot zanimivost velja omeniti, da je tekmovanje otvorila edina ženska predstavnica Emily 
Mathew iz Anglije, ki je skočila izven konkurence. 
Na Mostu na Soči se je od aktivnega skakanja v vodo poslovil Tomaž Strel en izmed večjih 
promotorjev skakanja v vodo v Sloveniji in tako prejel s strani organizatorja posebno 
priznanje-sliko. 

 

L. 2012  
 

18. avgusta 2012 je bilo na Mostu na Soči izvedeno 4. Slovensko prvenstvo v skokih z višin 
(18m). Tekmovanja se je udeležilo rekordno število skakalcev (21 uradne serije, 13 skokov v 
seriji lastovka in 6 tekmovalcev v seriji otroških skokov). Tako je bilo pred zadnjo tekmo v SLO 
pokalu kar napeto, saj je vodil Jernej Klinar iz Jesenic s tekmo več le za točko pred Janom 
Vončina iz Spodnje Idrije, kateremu pa sta uspela na Mostu na Soči dva odlična skoka in je 
tako prepričljivo osvojil skupno prvo mesto. Na tretjem mestu je sledil Aleš Karničnik, na 
četrtem pa veteran Tomaž Strel, ki se je udeležil vseh tekem za SLO pokal, njemu pa sledi na 
petem mestu domačin Sergej Manfreda, ki je tudi najbolj zaslužen, da na Mostu na Soči ob 
jezeru stoji skakalni stolp. Zlato lastovko v posebni seriji skokov lastovke je odnesel Gabriele 
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Auber, ki je na drugem mestu le za 0,9 točke prehitel "nonota" Pino Auberja, tretjo mesto pa 
je odnesel domačin s Slapa ob Idrijci Matej Bremec. Prvenstvo sta odprla domača olimpijca 
Sašo Taljat in Luka Božič.  

Da je prireditev več kot uspela, pritrjuje tudi dejstvo, da je bil v sončnem dnevu (temperatura 
vode-Soče je bila izmerjena na neverjetnih 20 stopinj) množičen obisk gledalcev. Publika je 
bila ocenjena na več kot 1000 gledalcev. 

Najbolj veseli dejstvo, da je bila odlična udeležba skakalcev, kar organizatorju vliva zaupanje, 
da ima tovrstna dejavnost v naših krajih lepo prihodnost. 

REZULTATI:  

Najmlajši:  

mesto IME PRIIMEK 
1. 

ser. 

1 ADAM FORTUNAT 47,5 
2 TIM PAHOR 46,0 
3 VID FORTUNAT 45,0 
4 EMIL PIŠČANC 42,5 
5 EDI SLOKAR 41,5 
6 NEJC GASPARIČ 40,5 

 

Lastovka:  

mesto IME PRIIMEK 
1. 

ser. 

1 GABRIELE AUBER 53,1 
2 PINO AUBER 52,2 
3 MATEJ BREMEC 50,4 
4 JERNEJ KLINAR 47 
5 BLAŽ BOŽIČ 45,9 
6 TIM PAHOR 43,2 
7 ROK ŠULEK 41,4 
8 KRISTJAN PELJHAN 40,5 

9 
MLADEN 
MLINAREVIĆ 39,6 

10 SERGEJ MANFREDA 38,4 
11 TOMAŽ STREL 36,8 

12 
LEONARDO 
MOSSEPI 26,4 

13 MIHALI GHENTIAN 23,2 

Tekma za SLO pokal:  
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mesto IME PRIIMEK 
1. 

ser. 
2. 

ser. POKALNO 

1 JAN VONČINA 94,3 197,4 20 
2 ALEŠ KARNIČNIK 74,4 187 16 
3 GABRIELE AUBER 60,95 141,8 11 
4 JERNEJ KLINAR 66,3 139,1 9 
5 MATEJ BREMEC 54 115,3 7 
6 PINO AUBER 47,25 109,5 6 
7 NEJC PAHOR 33,3 94,3 5 
8 BLAŽ BOŽIČ 46,8 94,2 4 
9 ROK ŠULEK 40,5 86,2 3 

10 TOMAŽ STREL 35,1 83,1 2 

11 
MLADEN 
MLINAREVIĆ 33,3 81,55 1 

12 KRISTJAN PELJHAN 46,8 75,6   
13 ŽAN MAVRIČ 33,6 74,4   
14 SERGEJ MANFREDA 32,8 68,3   
15 TOMAŽ ŠPELKO 26 59,25   
16 TIM PAHOR 42,75 57,95   
17 EDI SLOKAR 22 57,35   
18 KLEMEN CIZELJ 29,25 54,75   
19 ADAM FORTUNAT 26,65 54,6 

 
20 

LEONARDO 
MOSSEPI 18,15 50,55   

21 MIHALI GHENTIAN 11 41,8   
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L. 2011 
 
V soboto so se z 18 metrov visoke lesene skakalne konstrukcije, ki ima svoje mesto ob Vodni 
hiši ob jezeru na Mostu na Soči, skakali najboljši slovenski amaterski skakalci, ki nastopajo v 
slovenskem prvenstvu v skokih z višin. 
Tekmovanja v poletnem času potekajo z mariborskega starega mostu, z jeseniškega 
skakalnega stolpa, s kanalskega kamnitega mostu, na Borštu in drugod. Program na Mostu 
na Soči je postregel s prihodom tekmovalcev ob 16h, pol ure kasneje je bil začetek uradnega 
treninga ter ob 17. uri prva serija in uro kasneje še druga serija skokov. 
Organizatorji se lahko pohvalijo z odlično udeležbo skakalcev, teh je bilo v vseh kategorijah 
skoraj trideset, 23 v konkurenci odraslih in 6 mladih skakalcev do 12 let. Najmlajši niso nič 
zaostajali za odraslo konkurenco, vsi so skočili na glavo in kar štirje na vrhu osvojili enako 
število točk. Žreb in športna sreča je nato določil najboljše – prva je bila edina tekmovalka 
Kaja Ladava, drugi Vid Rehberger, tretji pa Matej Pavšič. 
Odrasli so tekmovali v tekmi Figurativnih skokov in Lastovka. Najboljši v skupnem seštevku 
vseh skokov v Slovenskem pokalu to sezono je bil Jan Vončina iz Idrije, ki že nekaj let aktivno 
sodeluje na tekmovanjih skoki v vodo. Jan Vončina je na Mostu na Soči osvojil dve drugi 
mesti; v figurativnih skokih, ga je za pičlih 0,4 točke v skupnem seštevku premagal Srb, 
zmagovalec Kanala Borko Miladinović, v lastovki pa je bil po dveh serijah za točko pred njim 
domačin s Slapa ob Idrijci Matej Bremec. Jan Vončina je tako krepko zmagal v slovenskem 
pokalu, kjer se je seštelo obe tekmi za Noč na jezeru na Mostu na Soči, nato tekmo v 
Mariboru na Lentu, v Borštu, na Jesenicah, obe tekmi v Kanalu in obe sobotni tekmi na 
Mostu na Soči. Omeniti velja tudi dva veterana med skakalci, ki sta za vztrajnost in uspehe 
prejela posebni priznanji – to je Tržačan Pino Avber in Tomaž Strel z Dolenjske, ki je bil tudi 
drugi v skupnem seštevku Slovenskega pokala. 
Organizatorji, TD Most na Soči in Rekreativno društvo Lastovka so z izpeljano prireditvijo zelo 
zadovoljni, v prihodnje pa si želijo prvenstvo še nadgraditi – predvsem s povezovanjem 
organizatorjev skokov po Sloveniji.  
 
/tekst 22.08.2011, Špela Mrak/ 
 

L. 2010 
 
Poletela Lastovka - prvi vodno skakalni klub v Sloveniji 
Glavnina poletja je za nami, s tem pa tudi sezona skokov v vodo, ki smo jih lahko še zadnjič v 
tej sezoni v okviru organiziranega tekmovanja spremljali na Mostu na Soči v organizaciji 
Turističnega društva Most na Soči na 2. slovenskem prvenstvu v skokih z višin. 
14 skakalcev uradne serije, 10 skokov v seriji lastovka in 4 tekmovalci v seriji otroških skokov 
so številke, ki povedo, da je tudi ta sicer v Sloveniji nerazvit šport pri nas priljubljen. K temu 
pritrjuje tudi množičen obisk, publika na Mostu na Soči je bila na Mostu na Soči v sončnem 
popoldnevu ocenjena na več kot 1000 gledalcev.  
Najbolj pa veselita dejstvi, da so bili med najboljšimi tudi domačini iz Posočja in bližine ter da 
se je ob koncu skakalne sezone končno predstavil prvi skakalni klub v Sloveniji, ki si je zadal 
nalogo promovirati in strokovno negovati tradicijo skokov v vodo in skakalni šport v Sloveniji 
nasploh. Slovenci ne profesionalno ne amatersko zaenkrat skokov v vodo ne morejo 
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trenirati, ker za to v Sloveniji ni osnovnega pogoja, uradne institucije, ki bi lahko ta šport 
uvrstila pod svoje okrilje.  
So pa skoki v vodo tradicionalno vpeti v okolja ob rekah, kjer so naravni pogoji za skoke z 
mostov in drugih višin zelo dobri. Edini skakalni stolp v Sloveniji trenutno stoji le še ob 
športnem bazenu na Jesenicah, tudi temu pa usoda v prihodnosti ni najbolj naklonjena, saj je 
bilo že večkrat napovedano rušenje. Tradicionalni skoki že leta potekajo v Kanalu, prav tako v 
okviru Noči na Jezeru na Mostu na Soči, visok nivo skakanja je bil s tem športom dosežen z 
večletno organizacijo skokov na Slapu ob Idrijci, ki pa se žal ni nadaljevala. Novo upanje sedaj 
približno petim aktivnim slovenskim skakalcem v vodo ter drugim priložnostnim pomeni tudi 
novoustanovljeni Skakalni klub Lastovka s sedežem v Posočju. Vodilo njihovega delovanja bo 
omogočanje treningov mladim skakalcem, izobraževanje sodniških ekip in organizacija 
slovenskega pokala, slednji želi povezati najvažnejše točke tega športa v Sloveniji – kraje 
Kanal, Most na Soči, Slap ob Idrijci, Maribor in Jesenice.  
Odlična udeležba skakalcev na Mostu na Soči minulo soboto je tudi organizatorjem vlila 
zaupanja, da ima tovrstna dejavnost v naših krajih lepo prihodnost. K temu dodajajo svoje 
rezultati, zlato lastovko v posebni seriji skokov lastovke je z lastovko z 18 m višine odnesel 
domačin s Slapa ob Idrijci Matej Bremec, Slovensko prvenstvo v skokih z višin je z nekaj 
prednosti v seštevku točk odnesel Srb Borko Miladinović, ki je zmago slavil tudi minuli teden 
v Kanalu, zato pa je bilo srebro v rokah Mariborčana Aleša Karničnika, trenutno najboljšega 
skakalca v vodo v Sloveniji, ki se je udeleževal tudi svetovnih pokalov Zveze Fedemar, bron 
pa je odšel v Spodnjo Idrijo s perspektivnim mladim skakalcem Janom Vončina. 
 
 /tekst 23.08.2010, Špela Mrak/ 
 
 

L. 2009 
 
Prvo tekmovanje za Slovenski pokal v skokih z višin se je zaključilo 22. avgusta s serijo skokov 
na Mostu na Soči.  
Po prvi seriji je bil rezultat:  
1. Gabriele Auber  Trst Italija 
2. Pino Auber Trst Italija 
3. Borko Miladinović Užice Srbija  
4. Jernej Klinar Jesenice 
5. Jan Vončina Spodnja Idrija 
6. Dejan Lapanja Slap ob Idrijci  
7. Egon Pavšič Slap ob Idrijci  
...... 
Z odličnim drugim skokom in sicer z vzvratnim saltom iz 18 metrov se je nato Jan Vončina 
prebil v mednarodni konkurenci na odlično 3. mesto.   
Ravno tako si je uvrstitev v drugi seriji popravil z vzvratnim 1,5 saltom iz 18 metrov Borko 
Miladinović iz Užic iz Srbije. Borko je za gledalce po tekmi izvedel še prikaz prave Mostarske 
lastovke iz 18 metrov.  
Gabriele Auber iz Trsta je dokazal, da jabolko res ne pade daleč od drevesa in tako je vnuk 
Gabriele premagal svojega vzornika nonota Pina.  
Organizator je tudi s pomočjo sponzorjev podelil tudi bogate nagrade.  
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Največji aplavz občinstva in seveda tudi najboljše ocene sodnikov pa so prejeli najmlajši 
skakalci in sicer:  
Adam star 8 let 
Dante star 9 let  
Matej star 10 let 
Domen star 10 let  
vsi iz Mosta na Soči oziroma okolice, ki so skakali iz ograje.  
Za njih so obljubili Jernej Klinar, Aleš Karničnik in Jan Vončina, da bodo drugo leto pripravili v 
času skokov vikend delavnico.  
Na višini ograje se bo pripravilo odskočno desko,....  
Torej vse kaže da bo na območju Mosta na Soči in Slapa ob Idrijci nastal klub skokov v vodo, 
...  
Morda bo pa drugo leto res pravi Slovenski pokal s tekmami po celotni Sloveniji s pravim 
državnim prvakom na koncu.   
Aleš Karničnik, ki edini od Slovencev skače tudi v svetovnem pokalu, zaradi poškodbe rame 
na svetovnem pokalu v Kopru žal ni nastopal.  
 
 

L. 2008 
 
V letu 2008 smo na Mostu na Soči izvedli skoke iz velikih višin pod okriljem Fedemar-ja. 
Vloženega je bilo veliko truda, da se je zgradila skakalnica - lesen stolp, ki se ga je namestilo 
na most čez reko Sočo, tako, da smo imeli z vrha višino 23 metrov. Bila bi pa res velika škoda, 
da bi taka skakalnica služila samo eni tekmi, samo enemu trenutku. Zato se je lokalno 
Turistično društvo Most na Soči odločilo organizirati tekmovanje za pokal Posočja še v istem 
letu v mesecu septembru. Tekmovanje se je izpeljalo, vendar se je izkazalo, da termin prav 
tako temperatura že tako ledene Soče nista primerni za izpeljavo skokov in prav zato se je 
slovenskim skakalcem predlagalo, da bi naslednje leto organizirali tekmovanje prej in sicer v 
mesecu avgustu. Tekmovanje naj bi štelo tudi za slovensko prvenstvo v skokih z višin, kjer bi 
lahko skakali iz vseh treh višin (7, 12 in 17 m). Prav tako smo pred naslednjo tekmo 
zaščitili stolp z ustreznim premazom. 
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NEKAJ UTRINKOV TEKMOVANJ IZ PRETEKLIH LET 
SLOVENSKEGA PRVENSTVA V SKOKIH Z VIŠIN (18m)  

MOST NA SOČI 2008 - 2012 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 


