
Čarman Anja, vrhunska plavalka  

  

Anja je osnovno šolo je obiskovala v Škofji Loki,  leta 1999  pa se je vpisala v 

športni oddelek Gimnazije v Škofji Loki, kjer je opravila dva letnika in pol. 

Šolanje je nadaljevala v ZDA, saj je februarja 2003 je kot perspektivna plavalka 

dobila štipendijo Mednarodnega olimpijskega komiteja in do 2004 nadaljevala 

srednješolsko izobraževanje na The Bolles School v Jacksonvillu na Floridi 

(ZDA). Leta 2004 je nadaljevala na univerzi Southern Methodist University v 

Dallasu, kjer je  začela študirati grafično oblikovanje in diplomirala leta 2009. 

Po koncu študija se je vrnila v Slovenijo in si v Kranju ustvarila družino. 

Plavanju se je posvetila pri plavalnem klubu Triglav iz Kranja.                             

Leta 1999 je zablestela na evropskih igrah mladih na Danskem in se domov 

vrnila z zlato in srebrno kolajno. 

Že na svojem prvem velikem tekmovanju v absolutni konkurenci, na EP v 

petindvajsetmetrskem bazenu v Valencii 2000, je Anja osvojila bronasto kolajno 

na 200 m hrbtno. V hrbtnem slogu je bila dolgo konkurenčna, a tudi v prostem 

plavanju, občasno pa še mešanem. 2001 je na sredozemskih igrah v Tunisu 

osvojila zlato kolajno na 400 m prosto, v Antwerpnu je dosegla najodmevnejši 

rezultat svoje športne poti, zlato kolajno v kratkem bazenu in drugo mesto na 

800 m prosto. 

Na evropskem prvenstvu v Madridu 2004 so se Anji Čarman s srebrnima 

kolajnama na 200 m hrbtno in 800 m prosto uresničile želje. Sledila je še 

olimpijska premiera v Atenah 2004. Nastopila je v disciplinah 400 metrov 

prosto, 200 metrov hrbtno in v štafeti 4 x 200 metrov prosto. V prostem slogu je 

osvojila 24. mesto, v hrbtnem je končala na 23. mestu, slovenska štafeta pa je 

zasedla 16. mesto. Finalnih nastopov sicer ni dosegla, vendar je vztrajala pri 

visokih ciljih, nastopala na največjih tekmovanjih, tako pri klubu kot v javnosti 

pa si je pridobila simpatije zaradi vedrega in optimističnega značaja.                                    

Svojo zadnjo kolajno si je v ostri mednarodni konkurenci priplavala  l.2007 v 

Debrecenu. Na EP v petindvajsetmetrskem bazenu je zmagala na 200 m hrbtno. 

Uvrstila se je tudi na OI v Peking 2008 in  nastopila  v disciplinah 100 in 200 

metrov hrbtno. Na 100 metrov bila 26. , na  na 200 metrov pa je bila 16.             

Anja se je uvrstila tudi na olimpiado v Londonu 2012, kjer pa zaradi poškodbe 

rame ni uresničila vseh načrtov. 

Od tekmovanj se je po dvajsetih letih plavanja  poslovila na tekmi v Kranju 

junija 2016. Za slovo so zadnjič s Čarmanovo v kranjskem bazenu nastopili 

njeni nekdanji reprezentančni kolegi Emil Tahirovič, Peter Mankoč, Anja 

Klinar, Urška Potočnik (Slapšak) ter Alenka in Nataša Kejžar. Selekcija ob 

slovesu ni bila naključna. "Alenka in Nataša Kejžar, pa tudi Urška Slapšak so 

bile nekoč moje vzornice in tudi Peter je bil že zelo dober, ko sem se 

priključevala reprezentanci. Vanjo sem se v uvrstila že pri 15 letih in prav ti 
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plavalci so me takrat vzeli pod okrilje. Z Emilom Tahirovićem sem trenirala 

skupaj v Triglavu, želela sem si tudi Matjaža Markiča, ki je treniral z nami v 

skupini. Z Anjo Klinar, ki je sicer nekaj mlajša, pa sva res dobri prijateljici, 

dolgo sva bili skupaj v reprezentanci." Zanimivo je njeno razmišljanje o bivanju 

in plavanju v ZDA, ko pravi: » sama sem skrbela zase, še posebej vseh šest let, 

ki sem jih preživela v ZDA. Tudi po zaslugi te izkušnje sem postala zelo 

samostojna, še posebej v Dallasu, kjer sem študirala. Življenje v ZDA je bilo 

zelo zanimivo poglavje mojega življenja, nisem pa nikoli razmišljala, da bi tam 

ostala. Pogrešala sem Slovenijo in dom. Gore, zelenje. Ne vem, morda sem bila 

na napačnem kraju, saj rada živim v manjši, bolj povezani skupnosti. V 

Slovenijo sem se vrnila leta 2009, ko sem tudi diplomirala. Od svoje kariere 

seveda nisem obogatela, mi je pa dala zadovoljstvo in ogromno izkušenj ter mi 

omogočila študij v ZDA, ki si ga sicer sama ne bi mogla finančno privoščiti."  

Anja Čarman, dvakratna evropska prvakinja in trikratna udeleženka olimpijskih 

iger, je bila za najboljšo plavalko leta v Sloveniji izbrana leta 2001 in 2007.         
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