
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAKA ZAVRŠAN 
 
 
Jaka je za vožnjo z motorjem navdušil oče motorist, ki je vozil motokros pri veteranih. 

Na motor se je prvič usedel leta 2006, star 7 let. To je bil sposojen motor Yamaha 50 ccm, brez menjalnika. 

Že po nekaj minutah vožnje po njivi je bil zelo utrujen. 

 

Naslednje leto je nadaljeval učenje, a že z motorjem KTM SX 65 ccm. Še vedno se je vozil le po prijateljevi 

njivi. Najtežji del je bilo učenje speljevanja s sklopko.  

 

Leta 2008 so že poiskali trenerja, s katerim Jaka še vedno trenira. Je poslušen in ubogljiv učenec, zato ga 

trener, ki ima izreden občutek za otroke, pohvali, Jaka pa postopno napreduje. Tega leta je odpeljal svojo 

prvo tekmo za zaključek sezone. Bil je peti od devetih in dobil svoj prvi pokal.  

 

Marca leta 2009 so kupili nov motor, Kawasakija SX 65ccm. 

Jaka je pričel tekmovati v Pokalnem in Državnem prvenstvu 

Slovenije, udeležil pa se je tudi nekaj tekem v Avstriji in na 

Madžarskem. Začetki so bili težki, saj se je bilo potrebno 

naučiti pravilne drže na motorju, prestavljanja stoje, kako 

odstraniti večplastno zaščitno folijo na očalih, vožnje po 

blatni progi in podobno. 

 

Ob začetku sezone 2011 je Jaka prestopil iz kategorije 65ccm 

v 85 ccm. Pred zadnjo tekmo mu je odpovedal motor, zato je zadnjo tekmo v sezoni vozil že na motorju 

Suzuki, ki ga vozi še vedno. 

 

Jaka za trening porabi skoraj ves dan. Potrebno se je odpeljati na motokros progo, po treningu pa še oprati 

in pripraviti motor za naslednjič. Treningi potekajo po razporedu, posamezne dneve, v določenem kraju.  

Najbližji kraj, kjer lahko trenira, je Brnik, najdlje  Orehova vas. Treningi so še :  

• Vrtojba/tekma 

• Batuje 

• Šentvid pri Stični/tekma 

• Trbovlje 

• Trebnje 

• Semič/tekma 

• Litija 

• Slovenske Konjice/tekma 

• Brežice/tekma 

 

Kadar Jaka ne trenira, opravi kondicijski trening pod nadzorom trenerja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljši dosežki:  

≈ Leta 2010 je zaključil sezono Pokalnega prvenstva na skupnem 3. mestu. 

≈ Konec avgusta 2012, je dosegel 2. mesto v Šentvidu pri Stični, na posamični tekmi za državno prvenstvo. 

≈ Leta 2012 je zaključil sezono Pokalnega prvenstva na skupnem 3. mestu. 

≈ Tudi v državno prvenstvo je zaključil na odličnem 3. mestu. 

 

Jakov vzornik v Sloveniji je Tim Gajser, ki je v letošnjem letu evropski in svetovni prvak v kategoriji 125ccm.  

Že od malega občuduje nemškega svetovnega prvaka Kena Roczna, ki tekmuje v kategoriji MX2. 

Želi si, da bi lahko še naprej treniral in dosegal čim boljše rezultate doma in v tujini. V prihodnji sezoni si želi 

tekmovati na tekmah evropskega prvenstva do 85 ccm. 

 

Dosežki v letu 2013: 

≈ pokalni prvak Slovenije, 

≈ 3. mesto na državnem prvenstvu, 

≈ 18. v Evropi in 

≈ 56. na svetu. 

 


