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Rok Tamše

Tacenski ponos
Na kajakaše in kanuiste ter njihove kolegice gledam kot na ene izmed redkih zadnjih
romantikov sodobnega vrhunskega športa, ki
že dolgo ne ostaja več zgolj pri prvinski olimpijski filozofiji iz antične Grčije: »Hitreje, višje,
močneje!« V tem čudovitem športu, ki ga sicer
v zadnjih desetletjih iz narave žene gradnja
umetnih prog, da bi ja dosegli čim večjo stopnjo
komercializacije, še vedno lahko spremljamo
skromnost na vsakem koraku, če hočete, v
vsakem zavesljaju. Prav to ga dela tako plemenitega, še vedno prek vode tesno povezanega z
naravo, kar je tudi v ponorelem športnem svetu
potrošništva, doseganja rezultatskih mejnikov
za vsako ceno ter kovanja astronomskih dobičkov na račun športnikov in njihovih navijačev
pravi balzam za dušo. Da, romantika, prav to!
Zaradi tega pa kajakašem in kanuistom, ki bodo
v Tacnu krotili divje savske brzice, ne odrekam
niti kančka športne odličnosti, odločnosti,
ambicioznosti in trdega garanja za vrhunske
dosežke, ki so jim zagotovili mesto med nesmrtnimi v analih svetovne športne zgodovine.

Olimp. Kot da je raketa iz Hrastnika na novo
ponotranjila vse tiste vrednote svojega športa,
ki ga delajo tako posebnega in hkrati privlačnega. Kauzerjeva kakovost, izkušnje in pretanjeni
občutek za gibanje v čolnu in silovito krotenje
brzic s pomočjo vesla nikoli niso bili sporni, pri
32 letih pa je vsemu temu dodal še šampionsko
dozo racionalnosti, kar zmorejo le največji. In
takšnega Kauzerja, v katerem še kako močno
gori tekmovalni ogenj, bodo lahko privrženci slaloma na divjih vodah in drugi ljubitelji
športa pozdravili na evropskem prvenstvu pod
Šmarno goro v dneh, ko si bosta podala roko
maj in junij.
Pomlad prinaša nove začetke, zato bo zanimivo spremljati, ali bo to po svoje doživel tudi
kanuistični as Benjamin Savšek, sicer osmoljenec iz Ria, a evropski prvak in svetovni podprvak izpred dveh let. Brez dvoma si želi Beni
na domačem terenu, kjer je zmagal na zadnjih
dveh tekmah svetovnega pokala, nove potrditve brez nesrečnega dotika vrat. Trenerski šef
pri Kajakaški zvezi Slovenije Jernej Abramič
prihodnji konec tedna ne računa
zaman na zmago v vsaj eni disciplini
v razbeljeni vodi savskega kanala. Kot
zadnja sta tik pred zdajci svoji tekmovalnosti dala prosto pot tudi fanta iz
kanuističnega dvojca Sašo Taljat in
Luka Božič. Po razočaranju na OI v Braziliji, kjer je bila njuna disciplina še zadnjič na
olimpijskem programu, je posadka razpadla, v
Tacnu pa bosta še zadnjič na velikem mednarodnem tekmovanju poskušala pokazati, zakaj sta
bila v zadnjih letih polnopravna člana svetovne
kanuistične elite. Srce mnogih na bregovih
Save bo močneje bilo tudi ob nastopih izkušene
kajakašice Urše Kragelj, ki lahko z razlogom pogleduje proti najvišjim mestom. Vsekakor verjamemo, da bo skupna bera 13-članske slovenske
reprezentance in prirediteljev EP v Tacnu
domačo javnost navdala s ponosom in veseljem
ter da bo to pripomoglo k temu, da se bo njihov
šport v naslednjih letih v vseh pogledih razvijal
še hitreje in bolj kakovostno.

Evropski asi s Kauzerjem na čelu so
zagotovilo za užitek ob spremljanju
krotilcev savskih brzic.
Lani sem na olimpijskih igrah v Riu de
Janeiru od blizu spremljal veliki finalni pohod
Petra Kauzerja do take želene olimpijske kolajne, ki predstavlja vrhunec njegove izjemno
bogate kariere, v kateri je osvojil vse, kar se
v kajakaštvu osvojiti da. Na prejšnjih igrah
v Pekingu in Londonu je kot pravi globalni
športni zvezdnik, ki je že davno tega pozabil,
kaj je povprečnost, kar prekipeval od ambicij
in želje po osvojitvi olimpijskega zlata. Obakrat
mu je spodrsnilo po lastnih napakah, nezbranosti in pod silnim bremenom, ki si ga je sam
naložil na lastna ramena. Pred igrami v Riu se
je, vsaj javno, umaknil v športno skromnost in
ponižnost ter vso energijo hranil za pohod na
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Še vedno sem sposoben
Tacensko evropsko prvesntvo kajakašev in kanuistov bo eksplozivno predvsem zaradi
hrastniške rakete. Srebrni olimpijski junak Peter Kauzer bo 12 let po prvem velikem
uspehu, bilo je prav v Tacnu, spet napadal sam vrh.
Marko Uršič

H

rastnik je zaradi obilice vrhunskih namiznoteniških igralcev
skozi zgodovino v športnem
pomenu kot Kitajska, zaradi Petra
Kauzerja pa je pravi zasavski divjevo-
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daški raj. Če bi vsa Petrova odličja na
velikih tekmovanjih denimo razstavili v središču mesta, bi Hrastnik
zasijal daleč, daleč naokoli. Dvakratni
svetovni prvak ima še ekipni bron,
petkrat je bil zlat z evropskih prvenstev, enkrat posamično, štirikrat z

ekipo, tu sta še dva srebra v K-1 in
bron ekipno, da uspehov v svetovnem
pokalu sploh ne omenjamo, napisati
bi namreč morali statistični učbenik.
Lani pa so v Hrastniku plesali sambo,
Kauzerju se je uresničila dolgoletna
želja, cilj, ki je zaradi spodrsov že

zmagati
postal tudi mora. Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru so
umetne brzice ubogale Petrovo ukazovanje z veslom in ga
ponesle do srebrnega odličja, po Andražu Vehovarju iz
leta 1996 v Ocoee Whitewater Centru, drugega slovenskega kajakaškega na olimpijskih igrah. Osvežimo spomin,
tudi Vehovarju so na zmagovalnem odru za vrat obesili
trak s srebrno kolajno.
V Sloveniji skoraj vse kajakaške poti vodijo v Tacen,
od 31. maja do 4. junija bodo tudi evropske. Na savskih
brzicah pod Šmarno goro bo namreč evropsko prvenstvo
v slalomu, Peter Kauzer pa bo seveda pri kajakaših glavni
domači adut za donenje Zdravice na razglasitvi rezultatov ▶

Sproščeni Peter Kauzer bo na
domačem EP poskušal obogatiti svojo
žlahtno zbirko. FOTO IGOR MALI
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oziroma za osvojitev odličja srebrnega ali bronastega leska. Letos so
mu mednarodni tekmeci že gledali v
hrbet, na mednarodni tekmi v Tacnu
je Hrastničan uvodnega dne zmagal
in za seboj pustil tudi olimpijskega
zmagovalca iz Ria Britanca Joeja
Clarka. Na izbirnih tekmah za sestavo
slovenske ekipe za EP, prav tako na
tacenski progi, je olimpijski srebrni
suvereno potrdil svoje vodilno mesto
v domači hierarhiji. »Imel sem jasen
cilj, namreč zaradi tega, ker sem imel
pred izbirnimi tekmami takšen bonus,
da sem moral le eno odpeljati normalno. Niti mi ni bilo treba zmagati, tako
da sem uvodno odpeljal na gotovost.
Ravno toliko, da sem že takoj v začetku
končal izbirne tekme. Na drugi izbirni
tekmi pa sem že v prvi vožnji pokazal,
da sem na pravi poti, dobro sem se počutil. V finalu se mi je pripetila napaka,
prevrnil sem se in malce štel ribe, a
sem bil nato izjemno presenečen. Še v
cilju sem v primerjavi s prvim tekom
izgubil kakšno sekundo in pol, tako
da sem bil, ko sem prišel skozi cilj in
videl čas, kar malce presenečen. Okej,
saj sem imel pet sekund slabši čas kot
v prvi vožnji, a vseeno si nisem mislil,
da bom s prevračanjem, s
takšnimi hudimi napakami, še vedno hitrejši od
vseh drugih. Za zdaj
se dobro počutim,
izdelal sem tudi
načrt treningov do
evropskega prvenstva,« je športno
počutje opisal naš
divjevodaški mata-

dor. Ker mati narava padavine z neba
različno odmerja, na mednarodnem
tekmovanju v Tacnu je bil vodostaj
Save nizek, nato pa se je odprlo nebo
in je voda drla že na bregove, smo kot
športni meteorologi ocenili stanje.
»Hvala bogu, da je bil dež in da je
deževalo teden dni pred uvodnima
izbirnima tekmama in da je prej bila
takšna suša. Zemlja ni bila namočena
in se je vse dosti hitro zlilo naprej. A saj
pravim, dež je prišel v pravem trenutku, da se je vsaj normalno izpeljalo
izbirne tekme. Menim, da zaradi dežja
tudi ne bo težav za evropsko prvenstvo, denimo, da bi bilo takrat premalo
vode. Kvečjemu preveč, ampak ... ne,
če bi bil vodostaj na progi takšen tudi
za EP, bi bilo super. Nato niti v cilju ne
bi imel težav, da bi denimo praskal po
skalah, takšen vodostaj je za Tacen v
redu,« je vse pozorno analiziral Kauzer,
lani četrti s prvenstva stare celine v
slovaškem Liptovskem Mikulašu.

Velika torta

No, triintridesetletnik je na evropskem
prvenstvu v Tacnu leta 2005 tudi
začel svoj žlahtni pohod po brzicah.
»Dvanajst let je od tega, za zdaj se še
kar počutim mladega kot takrat in se
še čutim sposobnega boriti se za
najvišja mesta. Ta motiv in želja
po dokazovanju samemu sebi
me vlečeta še naprej.« Je pa
hrastniška raketa že poudarila, da na prvenstvu
stare celine lahko zmaga
vsak, ki pride v finale.
»Zavedam se, da

prihajajo mlajši, iz leta v leto napredujejo. Sam poskušam držati stik z njimi,
se bojevati za zmago, in za zdaj mi to še
uspeva. Je pa res, da nobenega nikoli
in nikdar nisem podcenjeval, cilji so
bili jasni in si jih postavljam realne,
takšne, kot vidim, da sem jih sposoben v tistem trenutku doseči. Za zdaj
še vem, da če mi uspe takšna vožnja,
kot jo znam, sem na vsaki tekmi, ne
glede na prizorišče, še vedno sposoben zmagati. Pri tem pa tudi vem, da
imajo takšne načrte tudi drugi, ki so na
startu, in sploh tisti, ki smo na koncu
v finalu. Nihče ne tekmuje tako, da se
ne bi potrudil po najboljših močeh, bil
na koncu četrti ali peti, ali pa da mu
je pomembno le, da je prišel v finale.
Vozijo za kolajno oziroma zmago, in to
je to,« svojo filozofijo razkriva član Brodarskega društva Steklarna Hrastnik.
»Po srebru na olimpijadi se mi je od
srca odvalil velik kamen, že takrat sem
rekel, da prav z zanimanjem čakam naslednje sezone, kako se bom spopadel
s pritiskom in z vsem drugim. Vem, da
imam kolajno z vseh največjih tekem,
v bistvu imam
naslove
prvaka z
vseh,
razen
z
olimpijskih iger, in četudi bi zdaj končal
kariero, bi bil zadovoljen z izkupičkom.
Pač uživam v veslanju
in vse, kar pride ▶

Priljubljeni Kapsl je
lani na olimpijskih
igrah v Riu de
Janeiru osvojil
srebrno kolajno.
FOTO MATEJ DRUŽNIK
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poleg in bo še prišlo, vsak rezultat bo
še ena dodatna češnja na torti, ki je že
tako ali tako zelo velika in sladka.« No,
malce psihološko pofilozofirajmo, če
bi bili kajakaš, bi si za EP v Tacnu tudi
zadali geslo, da že ne bi dopustili, da
nas na domačem dvorišču, progi, uženeta asa, kot sta denimo Joe Clarke ali
Jiři Prskavec. »Glede domače proge
je tako, lahko je zelo velika prednost,
lahko pa je tudi zelo velika slabost. Tu
v Tacnu moraš imeti tudi zelo veliko
sreče z vodo, zato ker če si ti ta postavi
pokonci, lahko zaradi nje izgubiš tudi
dve, tri sekunde. A jaz sem se v Tacnu

mah svetovnega pokala ni denarnih
nagrad. »V bistvu je to edino, kar bi
spremenil. Za vse drugo pa naj se sekirajo tisti, ki so za to postavljeni, ker,
konec koncev, tudi če smo tekmovalci
dali kakšne ideje, nikoli niso padle
na plodna tla. Rekli so nam namreč,
da so oni na položaju, in to je to. Pri
tehnologiji pa je tako, zelo je napredovala, finančno sploh ne bi bil velik
problem, da bi naposled naredili in
postavili takšna vratca, ki bi pri pravilnih odločitvah dodatno pomagala
sodnikom. Okej, motiti se je človeško,

Hrastničan rad poudari, da
se je v Tacnu navadil uživati.
FOTO IGOR MALI

navadil uživati, in to je to,« smo udarili
po temi domačega dvorišča. Sava je
Sava, ali je to na ljubljanskem robu v
Tacnu ali pa v Kauzerjevem Hrastniku.

Buljenje v vratca

Ker je Peter Kauzer takšna veličina kajakaškega športa, ima seveda
pravico povedati tudi kaj o domačih
in tujih smernicah položaja in razvoja
te panoge. To pač ni razvoj, če na tekmaj 2017
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a v preteklosti nas je bilo zaradi tega
že veliko oškodovanih, menim, da
bo tudi v prihodnosti nekaj takšnih
primerov. A ne moremo nič, tu je
poleg pač še človeški dejavnik, in
verjamem, da je zelo težko, če ves dan
buljiš v vratca in sploh če je še vroče
ali dežuje. Na koncu vsakemu pade
zbranost, a saj zato imamo posnetke,
ki bi jih lahko pregledali. Nisem pa za
krajše proge, slalom je slalom, saj se
tudi v tenisu ne spreminjajo pravi-

la. Od 80 do 90 sekund vožnje je za
kajakaša povsem normalna proga,
no, dobro, saj je bilo lani za finale
svetovnega pokala v Tacnu, ko je bil
cilj pod mostom, zanimivo. A moramo se zavedati, da če se ne bi storilo
tako in če bi že na začetku rekli, da bo
tam cilj in bi postavili še dvoje vratc
za vožnjo proti toku, ker so bila na
progi le štiri takšna, bi bila proga za
75, 80 sekund vožnje. Lahko bi jo sicer skrajšali in jo naredili bolj zavito,
a menim, da je to neumnost. Konec
koncev smo slalomisti na divjih vodah, če pa kanijo krajšati
proge, pa naj uvedejo
dodatno disciplino, naj
naredijo sprint,« je srebrni junak Ria pojasnil
svoja stališča. »Glede
denarnih nagrad pa bi
Mednarodna kajakaška
zveza morala kaj storiti,
konec koncev smo profesionalci. To počnemo
od jutra do večera
oziroma 24 ur na dan,
sedem dni v tednu, vse
dni v letu. Menim, da
bi se moralo pri tem
nekaj spremeniti.«
O zaspanosti mednarodne zveze, ki se
trudi le ob olimpijskih
igrah, je navrgel: »A
razmišljati je treba o
tekmovalcih, v bistvu
so oni tam zaradi nas,
ne mi zaradi njih.«
Pa se tudi v Sloveniji kajakaški šport
večinoma gleda le
skozi lupo olimpijskih iger? »Saj to je
vedno bilo tako, tako
je v vsakem športu.
Izjema so smučarski
skoki, alpsko smučanje, nogomet in
drugi ekipni športi. Če ni rezultata na
olimpijskih igrah, nimaš kaj poleg za
praskati. Na žalost je to tako, resda je
v drugih športih tudi več tekem. Saj
pravim, nekaj bo v kajakaštvu treba
spremeniti, a za zdaj sam tega ne
bom mogel. Namen je, da čim bolje
tekmujem, in to je to,« smo pogovor s
Petrom Kauzerjem ob tacenski progi
sklenili s trdno izraženim mnenjem
našega žlahtnega mojstra brzic. ¾
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Tacensko progo še
najbolje poznam
Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu bo zelo lepa priložnost za
žlahtno bero slovenskih odličij. Ena od adutov bo tudi kajakašica Urša Kragelj, lanska
podprvakinja stare celine iz Liptovskega Mikulaša.
Marko Uršič

P

rimorska duša je čustveno
deroča in odločna kot Soča, tudi
bistra hči planin s svojo lepoto
polni lokalno dušo. Soča pa je izvrgla
tudi vrsto odličnih kajakašev, kanuistov in kajakašic na divjih vodah.
Na bližnjem evropskem prvenstvu
v slalomu, od 31. maja do 4. junija,
v Tacnu bo v ženskem razredu K-1
nastopila tudi Urša Kragelj, članica
Kajakaškega kluba Soške elektrarne.
Žal umetna proga na lanskih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru ni imela
Sočine lepote in primorske tekmovalke na svojih brzicah ni ponesla višje
mesto od 9., a če se bo na prvenstvu
stare celine pravšnje ukrotilo Savo, bo
veselje zares prešerno. Je pa Kragljeva
po brazilski olimpijadi pozneje začela
priprave na novo sezono, tudi zaradi
študijskih obveznosti. A prvo- in
drugoaprilska mednarodna tekma v
Tacnu sta z drugima mestoma
dokazali, da njena forma ni
zarjavela, gotovo pa je še
veliko rezerv. »Ti tekmi
sta bili v času, ko
sem še dvigovala
pripravljenost.
Zdaj se tudi
dosti bolje
počutim,
telesno
moč
sem
iz-

boljšala na želeno raven,
tako da
sem, kar
zadeva
tega,
pripravljena.
Izbirne
tekme
za reprezentanco v
Tacnu so
pokazale, bile
so zadnja
preizkušnja
pred evropskim
prvenstvom, na
čem še moram
delati,« je
po-

govor odprla študentka
ljubljanske filozofske
fakultete, in sicer prevajalstva, njeni jezikovni
področji sta angleščina
in francoščina. »Študij
končujem, upam, da
bom do jeseni diplomirala,« Urša Kragelj
uspešno vesla in vozi
skozi vratca tudi na izobraževalnih deročih
vodah.
Je pa Primorka ob
začetku sezone in
mednarodnega slalomiranja na tacenski
progi navrgla, da sta dva
meseca idealno obdobje,
da se lahko ustrezno pripravi na evropsko prvenstvo.
»Že pozimi sem se s tem v mislih začela pripravljati na
sezono. Malce daljši
premor sem potrebovala
zaradi ▶

»Vse je v redu,
evropsko prvenstvo
pričakujem pripravljena
in se ga še posebno
veselim,« pravi
Kragljeva. FOTO IGOR MALI
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mentalnega počitka pa tudi telesnega,
in to mi je na koncu uspelo. Upam,
da bom vse to lahko pokazala tudi
na prvem vrhuncu letošnje sezone.«
Kajakašica kluba s sedežem v Novi Gorici, proga pa je v Solkanu, si je pred EP
želela kar najbolje naštudirati zadnjo
tretjino proge v Tacnu, saj gre za povsem nov odsek. »Zaradi spreminjajočega se vodostaja Save se s tem povsem
spremeni tudi slika. Ob visokem sploh
ni tistih zadnjih padcev, kar je v redu.
Ne vem, ali so si prireditelji tekmovanje zamislili izpeljati tako, da bo cilj že
malce prej, saj tisti odsek avtomatsko
ni povsem varen. Ta že omenjeni del
pa je drugačen, treba je naštudirati tri
nasprotne tokove, poleg tega še nov
odsek. Temu sem posvetila in še bom
čim več časa. Menim, da bo na tek-

Foto matej družnik

maj 2017

I POSEBNa PRILOGa DELa IN SLOVENSKIH NOVIC

mah eden od ključnih delov,« smo se s
Kragljevo pogovarjali ob progi v Tacnu,
ki jo je konec aprila zaradi obilnih
padavin prizadela povodenj.

Verjame vase

Naša najboljša kajakašica na deročih
brzicah pa se EP na robu ljubljanskega
mesta, poleg svetovnega prvenstva v
Pauju pod francoskimi Pireneji, ki bo
od 27. septembra do 1. oktobra, v tej
sezoni najbolj veseli. »Zagotovo, na
evropskem prvenstvu tukaj v Tacnu še
nisem dirkala, tekmujem pa že vrsto
let. Nimaš vsakič EP na domačih tleh,
zato se ga še posebno veselim. Sploh pa
ker je to teren, ki ga izmed vseh verjetno še najbolje poznam.« Poznamo pa
tudi njene uspehe: bila je mladinska
svetovna prvakinja leta 2006 v Solka-

nu, leta 2012 je bila skupno najboljša
v svetovnem pokalu. Istega leta je
priveslala sploh prvo svetovnopokalno
slovensko žensko zmago v razredu K-1,
bilo je v La Seu d'Urgellu v katalonskih
Pirenejih. S prvenstev stare celine ima
posamično srebro iz leta 2016, bron iz
2010., na svetovnih prvenstvih je bila
v ekipnih vožnjah dvakrat bronasta,
pisali sta se leti 2010 in 2013. Torej,
Kragljeva je z odličji okinčana tekmovalka; kako s temi izkušnjami premagati psihološki pritisk, ki ga bo ustvarilo domače EP? »Pritisk je doma vedno
večji, več je vsega okoli tebe. Zato imaš
morebiti malce manj časa osredotočiti
se na samo tekmo, ampak s tem imam
izkušnje. Upam, da se mi bo tudi letos
uspelo spopasti s tem. Konec koncev
verjamem vase in v svoje sposobnosti, ▶

ZEMELJSKI PLIN

Do okolja prijazno ogrevanje
z velikimi prihranki
Če želite veliko prihraniti, je to mogoče. Ogrevanje na zemeljski plin je namreč najpogosteje uporabljen ogrevalni sistem v zahodni Evropi – še posebej v Nemčiji, kjer je bilo v letu 2015 od vseh prodanih ogrevalnih sistemov kar 76 odstotkov plinskih kotlov, med njimi večina kondenzacijskih. Značilnosti tovrstnih kotlov so
nadpovprečen izkoristek ter najboljša uporaba energije in varčna poraba. In ker plinske kondenzacijske kotle
izdelujejo v velikih količinah, je nizka tudi njihova prodajna cena.
Drugod po Evropi je zemeljski
plin za ogrevanje bolj razširjen
kot pri nas; visok delež imajo v
Avstriji, Švici in Nemčiji. Za primerjavo: pri nas se na zemeljski
plin ogreva 13 odstotkov gospodinjstev, v Nemčiji pa več
kot 50 odstotkov oziroma čez
20 milijonov gospodinjstev.
S kurilnim oljem se v Nemčiji
ogreva le slabih 12 odstotkov
gospodinjstev. Ne glede na to
je zaznati, da se slovenski trg
zemeljskega plina počasi krepi in prebuja, zanimanje za ta
energent pa je večje tudi pri
uporabnikih.

Cene zemeljskega plina
padajo
Po podatkih Agencije za energijo je v Sloveniji uporabnikov
zemeljskega plina več kot
133.000, njihovo število pa se
iz leta v leto povečuje. Poleg
dostopnosti za priklop in raz-

14.000 evrov
prihrankov
Pri energijsko bolj potratni
hiši razreda E (potratnejša
hiša velikosti 180 m2) kotel
na zemeljski plin zagotavlja
za najmanj 34 odstotkov višje
prihranke. Povedano drugače
– za energijsko hišo razreda E
prihranki v 20 letih obratovanja ogrevalnega sistema znašajo več kot 14.000 evrov.

vejenosti plinskega omrežja je
pomemben dejavnik menjave energenta tudi cena. Cene
zemeljskega plina v Sloveniji
(z vmesnimi rahlimi nihanji)
padajo že pet let. Konkretno
to pomeni, da so pri nas že od
druge polovice 2014 nižje od
povprečja Evropske unije. Tako
lahko gospodinjstvo kWh zemeljskega plina kupi že za šest
centov ali manj – z vsemi davki
in dajatvami vred.

Visoki prihranki
Uporaba zemeljskega plina v
20 letih obratovanja ogrevalnega sistema zagotavlja daleč

V Nemčiji polovica na
zemeljskem plinu
Pri nas se na zemeljski plin
ogreva 13 odstotkov gospodinjstev, v Nemčiji pa več kot
50 odstotkov oziroma čez 20
milijonov gospodinjstev.

najvišje prihranke v primerjavi
z drugimi energenti. To sta v
svoji študiji potrdila Sašo Medved in Boris Vidrih s Fakultete za strojništvo v Ljubljani.
Po njunem izračunu ima hiša
energijskega razreda C (manj
potratna hiša), ki za ogrevanje
uporablja kotel na zemeljski
plin, najmanj 72 odstotkov viš-

je prihranke kot drugi ogrevalni sistemi.
»V primerjavi z drugimi energenti je pri zemeljskem plinu najugodnejša tudi začetna investicija. Vgradnja kotla na zemeljski
plin stane od 3000 evrov naprej,
investicija pa se povrne v štirih
letih. To je hitreje kot pri uporabi
toplotne črpalke (10 let) ali kotla
na kurilno olje (13 let),« izpostavlja Urban Odar, direktor GIZ
distributerjev zemeljskega
plina.

Kako preklopimo?
Prehod na zemeljski plin je

Oglasno sporočilo

Naraščanje števila
vozil na stisnjen
zemeljski plin
Zaradi prednosti stisnjenega
zemeljskega plina – komercialno metana (tuja kratica
CNG) v odnosu do okolja v
prometu ga nekateri avtomobilski proizvajalci, na primer
Audi, pridobivajo sintetično in
v bioplinarnah. Šef koncerna
Volkswagen Matthias Mueller
pa je nedavno tudi napovedal
razvoj novih modelov avtomobilov na ta energent in povezovanje s proizvajalci polnilnic. V Nemčiji želijo do leta
2025 povečati število avtomobilov na CNG za desetkrat – s
sedanjih 100.000 na milijon
vozil ter razširiti število polnilnic z zdajšnjih 900 na 2000.

mogoče izvesti zelo hitro. Enako velja za menjavo starejšega
plinskega kotla z novejšim.
Če imate plinski priključek že
zgrajen, potrebujete le še notranjo plinsko napeljavo s plinskim kotlom, fizična dela pa
navadno trajajo le dva dni.

Prijazen do okolja
S preklopom na zemeljski plin
uporabniki zagotovo preklopijo na zeleno. Zemeljski plin je
namreč fosilno gorivo z najmanjšim ogljičnim odtisom,
pri njegovi uporabi pa nastaja
bistveno manj emisij kot pri
drugih energentih. V zadnjih
nekaj letih imamo v Sloveniji v
času ogrevalne sezone precej

Hiter in enostaven
priklop
Izberete lahko t. i. paketne rešitve na ključ različnih ponudnikov. V tem primeru za preklop na zemeljski plin zgolj
poiščete ponudnika, ki vam
to izpelje, in to je vse. Hitro in
enostavno.

težav s slabo kakovostjo zraka,
še posebej s prevelikimi koncentracijami prašnih delcev. V
tujini tovrstni problem rešujejo prav z uporabo zemeljskega

plina, ki vsebuje zanemarljivo
količino prašnih in trdnih delcev. Mednarodna agencija za
energijo zato ocenjuje, da bo
zemeljski plin do leta 2035 postal eden najpomembnejših
energentov za izpolnjevanje
energijskih potreb.

Plinska peč
je enaka
velikosti
kuhinjskega
elementa.

Zemeljski plin tudi
v prometu
Na letošnji 8. Eko konferenci v
drugi polovici aprila je dr. Tanja Turšič, direktorica Urada
za stanje okolja, opozorila,
da ima onesnažen zrak zdaleč
največji vpliv na naše zdravje
in počutje. Neustrezne kurilne naprave, promet in prah so
najpogostejši viri onesnaženja.
Onesnaženemu zraku se težko
izognemo, lahko pa kot posamezniki in družba marsikaj storimo za njegovo izboljšanje.
Med drugim lahko to spreminjamo tudi z uvajanjem zemeljskega plina v ogrevalne
sisteme in stisnjenega metana
oziroma zemeljskega plina v
prometu (s tujo kratico CNG).
»V Sloveniji bi lahko bistveno
izboljšali trajnostno mobilnost
in kakovost zraka, saj imamo
dobro delujoče in razvito plinovodno omrežje. CNG je smiselno
vpeljati v prihajajoči energetski
koncept Slovenije, umestiti v nacionalni okvir in hkrati vzpostaviti sistem za hitrejšo postavitev
polnilnic. Za hitrejšo uveljavitev
in večjo prepoznavnost pa bi
bila modra državna finančna
spodbuda nakupa teh vozil po
zgledu nakupa električnih, na
kar že dlje časa izpostavljamo
tudi v GIZ DZP,« pravi direktor
GIZ DZP Urban Odar.

občinah, skupna dolžina distribucijskega plinovodnega
omrežja pa je 4600 kilometrov.
V gradnjo obstoječe infrastrukture je bilo vloženega veliko
truda in porabljena so bila visoka denarna sredstva, zato si
GIZ za distribucijo zemeljskega plina prizadeva, da bi pomen in doprinos zemeljskega

www.zemeljski-plin.si

Prodaja ogrevalnih sistemov v Nemčiji za leto 2015
(710.000 novih ogrevalnih sistemov)
plinski kondenzacijski kotel
plinski nizkotemperaturni kotel
oljni kondenzacijski kotel
oljni nizkotemperaturni kotel

Dobro razvito in delujoče
omrežje
V Sloveniji je distribucijsko
plinovodno omrežje dobro
razvito, a žal le delno izkoriščeno. Distribucijska plinovodna omrežja so pri nas v 82

plina prepoznala tudia vlada.
Ta pripravlja temeljni razvojni
dokument na področju energetike, t. i. energetski koncept
Slovenije, v katerem bi večji
poudarek morala nameniti
prav zemeljskemu plinu in plinovodnim omrežjem.

toplotne črpalke
kotli na lesno biomaso
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na koncu se o medaljah odloča na vodi.
Sicer tudi v glavi, strinjam se s tem,
moraš biti pripravljen, zato pa imam
toliko izkušenj, da ne bom dopustila, da mi kaj takšnega vzame željeni
rezultat,« je odločna. Najlepše pa bi
bilo pod Šmarno goro vzeti dve odličji
starocelinskega prvenstva, posamično
in ekipno. »To bi bil idealen razplet,
tudi odličje v ekipni vožnji je velik
uspeh, sploh pred domačim občinstvom. Takšnega razpleta se zagotovo
ne bi branila,« pove naša prva adutinja.
Kakšno vlogo pri premagovanju tekmovalnega stresa pa bi lahko denimo
imela olimpijska izkušnja, torej deveto
mesto iz Ria? »Tudi Rio, predvsem
pa lanska izkušnja, izbirne tekme na
tacenski progi, kjer je bilo ogromno
stresa, velik pritisk, namreč le en tekmovalec v vsaki kategoriji se je uvrstil
na olimpijske igre. To je bil neke vrste
test, je pa tako, da gre vsako leto znova.
Če si pritisk zdržal lani, še ne pomeni,
da ga boš tudi letos. Samozavest je
veliko odvisna od lastne pripravljenosti, koliko si zgradil na treningih, in
tega, koliko si zaupaš. Rio je bila lepa
izkušnja, zadovoljna in vesela sem, da
sem Sloveniji priveslala prvi olimpijski
finale v ženskem kajaku. Upam, da
bom v prihodnosti še kaj pokazala.«

Ni denarnih nagrad

No, pobrskati pa je treba še po drugi
plati kajakaškega športa. Urša Kragelj
je zaposlena v Slovenski vojski, zanimalo pa nas je, kaj meni o splošnem
položaju kajakaškega športa v Sloveniji in po svetu. »Kar se tiče denarnih
nagrad na tekmah svetovnega pokala,
tekmovalci že vrsto let opozarjamo, da
to vse skupaj ni nič. Enako velja za svetovno prvenstvo, z izjemo nagrad države oziroma institucij, kot sta Kajakaška
zveza Slovenije in Olimpijski komite
Slovenije. Te pa niso tako visoke, da bi
se s tem lahko dejansko preživljal. Če
nimaš za seboj močnih pokroviteljev,
je s finančnega vidika nepomembno
kalkulirati, da bi se lotil tega športa.
Zame je to najlepša športna panoga na
svetu, rada to počnem, tega je že skoraj
dvajset let. V Sloveniji ta šport zagotovo ni na najslabšem mestu, lahko
pa bi bil, glede na uspehe in rezultate,
na dosti boljšem. Sploh zdaj po toliko
letih s še eno olimpijsko medaljo, kajak
bi lahko prišel na višjo raven. A že
maj 2017
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spet je to pogojeno s tem, da imamo
premalo tekem, pojavnosti v medijih.
Menim, da je to glavni problem, če bi
imeli več tekem, bi bila tudi priljubljenost večja,« je razmišljala 28-letna
Kromberčanka. Da bi kajak postal bolj
svetovno priljubljen, so gotovo na mizi
kot predlogi tudi spremembe pravil.
»Rezerve so, sploh v dolžini prog. Trudijo se jih skrajšati, en tek kajakašev na

Savske brzice v Tacnu bi Uršo
Kragelj lahko ponesle do novega
velikega uspeha. FOTO IGOR MALI

70 sekund, zdaj je 90. To bi temu športu omogočilo boljšo dinamiko, rezerve,
kar velike, so še v sodniških sistemih,
denimo da bi tehnologija napredovala.
Sicer so prav letos razvili vratca, ki so
občutljiva za dotik, znajo ločiti med
vodnim in telesnim dotikom. Menim,
da je velika možnost, da bodo to uvedli
do naslednjega olimpijskega cikla, kar
bi pomenilo velik, velik napredek. Pri

tacen 2017
naših tekmah gledalec dostikrat na
koncu ne ve, kaj je končna odločitev,
ali bo pritožba zaradi dotika ali zgrešenih vratc. Napredki so, a za zdaj gre
to še z otroškimi koraki, vse bi lahko
zastavili dosti bolj pogumno. Denarne
nagrade pa so velika težava, tudi tekme
zunaj Evrope bi morali organizirati.
Če bi dali tekme svetovnega pokala v
Severno Ameriko ali Azijo, se nobe-

nemu ne bi izplačalo tja oditi, saj ni
nobene denarne nagrade. Dejansko
nimaš od tega ničesar, le strošek. Pri
evropski in svetovni kajakaški zvezi
so ravno toliko lagodni, da se jim ne
ljubi postoriti kaj več, vse stavijo na
olimpijske igre, od tam dobijo dovolj
financ, da pokrijejo štiriletni program.
Preprosto vztrajajo pri tem, da bi kajakaštvo ostalo amaterski šport. A jaz se
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s tem raje ne ubadam, saj le izgubljam
energijo in čas, je pa vse to seveda
žalostno. Tekmovalci so že poskušali,
da bi kaj spremenili, a vse naleti na
gluha ušesa. Najbolje je, da veslaš, po
končani karieri pa se morebiti, če imaš
še vedno interes, podaš v te vode in
poskušaš kaj izboljšati,« je z izjemno
zanimivim razmišljanjem napoved EP
sklenila Urša Kragelj. ¾
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V tacenskem kanalu
nas je težko premagati
Kanuistu Benjaminu Savšku se žlahtne sanje na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru niso
uresničile. Zato jih bo poskušal doseči na evropskem prvenstvu v svojem Tacnu.
Borut Perko

K

anuist Benjamin Savšek je bil
lani v Braziliji prvi slovenski
kandidat za olimpijsko kolajno.
Ne le to, celo na svetovnih stavnicah
so ga imeli za glavnega favorita za
zlato na olimpijskih igrah. Vemo,
kako se je končalo, razočaranje je

Benjmain Savšek je
v Tacnu tako rekoč
doma. FOTOGRAFIJE IGOR MALI
maj 2017
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bilo veliko, najbolj je bil potolčen
sam Beni, kot ga kličejo v slovenski
kajakaški srenji. Toda življenje gre
naprej, hitro se je pobral in po Riu
lani zmagal na tekmi svetovnega
pokala v Tacnu, drugo leto zapored.
Marca jih je dočakal trideset, družinski oče je že nekaj let, njegova
najmlajša navijača sta šestletna hči

Anaja in dveletni sin Arne, v Tacnu
ju spremlja Benijeva srčna dama
Arnita. Toda prav daleč nista niti oče
Matjaž, ki ga je pripeljal v kajakaški
šport, niti mama Metka, oba sta kot
množica kajakaških zanesenjakov
že vrsto let vpeta tudi v organizacijo tekem v Tacnu. Iz neučakanega
▶
najstnika je dozorel v tekmovalca

INTERSPORT ISI d.o.o. · Naklo · Sport to the people / Šport ljudem
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za velike tekme, zato serijsko zbira
kolajne na svetovnih in evropskih
prvenstvih, zmaguje na tekmah
svetovnega pokala in zadnjih pet let
velja za enega najboljših kanuistov
na svetu. Zanj velja, da je že vso kariero zelo hiter, življenje pa mu grenijo
dotiki vrat. Tudi v Riu je bilo tako.
Beni je izjemno skromen in simpatičen vrhunski športnik, obenem
pa pravi profesionalec, ki je poleg
zaposlitve na notranjem ministrstvu,
natančneje, v policiji, hvaležen dolgoletnim sponzorjem, da ga vsestransko podpirajo in mu s tem omogočajo
vrhunske rezultate na svetovnem
nivoju. Prav tako je hvaležen ožji in
širši družini za vso podporo, ki mu jo
nudijo; Savškovi so zelo povezani, to
se v kajakaški srenji ve.

So lanske olimpijske igre v Riu de Janeiru in nastop tam pozabljene?

»Načeloma ne razmišljam več o igrah
v Riu in nastopu. Ni šlo tako, kot sem
si zamislil, niti približno. A zdaj imam
že nove cilje, eden od njih je tekma
prihodnji teden pri nas v Tacnu, pa
potem jeseni, konec septembra,
svetovno prvenstvo Franciji. Upam,
da bom imel še enkrat možnost
tekmovati na največji tekmi na
svetu – olimpijski. Izkušnja Petra
Kauzerja me navdaja z optimizmom, verjamem, da sem v Tokiu
tudi jaz sposoben ponoviti Petrovo zgodbo iz Ria. Tudi njemu je
uspelo šele tretjič.«

Pred vami je nov izziv, EP v
Tacnu, na progi, kjer trenirate
in tekmujete že več kot dve
desetletji, kjer je vaš drugi, če
ne prvi dom.

»Da, v Tacnu sem zadnja leta,
kaj leta, desetletja skoraj več
kot doma. Tudi zato je nas
Slovence v tacenskem kanalu
težko premagati. Tako kot
Slovake, nekoč še posebno
Michala Martikana v Liptovskem Mikulašu in Bratislavi,
ali Nemce v Augsburgu. Od
svojega osmega leta, ko so me
starši včlanili v klub, treniram
in tekmujem tu. Sicer pa nas je
iz Vižmarij, od koder smo Savškovi, med divjevodaši polno,
tudi Andraž Vehovar je bil.«
maj 2017
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Beni ima za
sabo priprave
v Združenih
arabskih emiratih
in Franciji.

tacen 2017

po brzicah

19

Lani jeseni ste tu na tekmi svetovnega
pokala zmagali. Se lahko zgodba 4.
junija, ko se boste udarili za evropski
naslov, ponovi?

»Res je lanska zmaga dobra podlaga
za letos. Vem, da sem tega sposoben.
Če me že vlečete za jezik, da, lahko
se ponovi. Sicer pa sem bil evropski
prvak v C-1 tudi že pred dvema letoma
v nemškem Markkleebergu.«

Jeseni bo v francoskem Pauju svetovno prvenstvo. Podprvak sveta ste
bili že dvakrat, tudi bronasti enkrat,
svetovne krone pa še nimate.
»Res je. Tudi to je eden od mojih
ciljev. Lahko ga dosežem že letos
jeseni.«

V čolnu ste že več kot dve desetletji.
Začeli ste pravzaprav v kajaku, ali ne?

»Veslal je že oče Matjaž, pred menoj
sta to počela oba brata. Ko sta s kanuja prešla na kajak, je pri hiši ostal
skoraj nov kanu, starši so ga namenili
meni. Najbrž je bilo to dobro za mojo
tehniko, veslati se namreč v kajaku
naučiš lažje in hitreje kot v kanuju. V
tem lahko le na eni strani popravljaš
smer, tudi položaj v čolnu, ko klečiš,
je manj naraven kot v kajaku, kjer
sediš. Kljub temu danes v kanuju
uživam.«

Kako ste letos pripravljeni na novo
sezono? Z evropskim prvenstvom se ta
zares šele začenja.
»Počutim se v redu, mislim, da sem
v dobri formi, poškodb ni bilo. Kot
že nekaj let sem bil na pripravah v
Združenih arabskih emiratih, natančneje na progi v Al Ainu. Pripravljal
sem se tudi v Pauju v Franciji, kjer bo
septembra svetovno prvenstvo.«

Slovenija ima trenutno z vami vred pet
kanuistov, ki so na tekmah najvišjega
ranga sposobni uvrstitve med deset.
Poleg vas so to še Anže Berčič, Jure
Lenarčič, Blaž Cof in Luka Božič, pa
še kdo bi se našel. Neverjetna notranja konkurenca, kar bi morala biti
prednost pred tujci. Je tudi res tako?
»Naše izbirne tekme so resna zadeva,
nikakor se jih ne da vzeti z levo roko.
Res imamo zelo širok vrh odličnih
kanuistov. Je pa tudi pri Slovakih
tako, morda je še hujša konkurenca
kot pri nas.«

Kajak in kanu sta družinska tradicija Savškovih.
Že vrsto let ste med tremi, štirimi
najboljšimi kanuisti na svetu.

»Te dni sem premišljeval, da sta moja
glavna konkurenta Slovak Matej
Benuš in Francoz Denis Gargaud
Chanut vrstnika, vsi trije smo letnik
1987. Nekaj let mlajši je Nemec grških
korenin Sideris Tasiadis, tudi sijajen
kanuist. Je pa tako, da kanuisti malce
kasneje dozorimo v vrhunske tekmovalce kot kajakaši. Veliko vlogo imajo
izkušnje, kilometrina. Seveda je nadarjenost osnova, brez nje ni nič. Kasneje
pa delo, delo in še enkrat delo.«

Kanuistična ikona, slovaška legenda
že v obdobju življenja Michal Martikan
pa ostaja vzor, kajne?

»V Tacnu, ko sem zmagal pred
dvema letoma, sem ga premagal,
bil je drugi, toda absolutno je prvi
kanuist vseh časov, najbrž celo
nasploh med vsemi divjevodaši
slalomisti. Najboljši je na največjih
tekmah, olimpijskih igrah, svetovnih
in evropskih prvenstvih. Že pri 17
letih je zmagoval, v eni kombinaciji
vratc je bil sposoben dobiti tekmo,
neverjeten občutek za vodo ima.
Pogosto sem ob njegovem veslanju
ostajal odprtih ust. Je kombinacija
moči in vrhunske tehnike, seveda pa
ga zdaj pri 38 že nekoliko dajejo leta.
Pravzaprav ne vem, v kakšni situaciji je trenutno, ali bo v Tacnu sploh
nastopil.« ¾
MAJ 2017

I POSEBNA PRILOGA DELA IN SLOVENSKIH NOVIC

po brzicah

20

tacen 2017

Jernej Abramič upa, da bo
slovenskim tekmovalcem in
tekmovalkam uspelo izkoristiti
prednost domačega terena.
FOTO IGOR MALI

Računam
na zmago
v vsaj eni disciplini
Slovenski tekmovalci in tekmovalke v slalomu na divjih vodah so za EP v Tacnu še
posebno motivirano brusili formo. Po vseh detajlih in še čem se je ozrl vodja programa
vrhunskega športa pri KZS Jernej Abramič.
Marko Uršič

J

ernej Abramič je bil v zadnjih
letih trener nacionalne vrste
kajakašev in kajakašic v Avstriji, po novem v okviru Kajakaške
zveze Slovenije kot vodja koordinira
program vrhunskega športa. Seveda gre pri 52-letnem Primorcu za
nekdanjega odličnega kajakaša, na
svetovnih prvenstvih je leta 1989
(reka Savage) osvojil zlato z ekipo,
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dve srebrni medalji, posamično in
ekipno, ima s SP leta 1987 v francoskem Bourg St.-Mauriceu, v vitrini
ima še bron v ekipnih vožnjah iz
Augsburga leta 1985 in posamičnega
s SP 1989 na že omenjeni divji reki.
Nastopil je tudi na olimpijskih igrah
v Atlanti, leta 1996 si je v K-1 Andraž
Vehovar priveslal srebrno odličje,
Jernej Abramič je bil sedmi. A nas
je seveda zanimalo njegovo mnenje
o pripravljenosti slovenskih tekmo-

valcev in tekmovalk za prihajajoče
evropsko prvenstvo v slalomu na
divjih vodah v Tacnu, od 31. maja do
4. junija se bo penila Sava pod Šmarno goro, za žlahtno kovino pa jo bo
treba ukrotiti. Ambicije slovenske
ekipe za tekmovanje na domači vodi
so seveda visoke. A najprej je bilo
treba prek štirih izbirnih tekem v
Tacnu določiti trojico v vsaki disciplini za nastop na starocelinskem
zboru najboljših. Tu so Peter Kauzer

tacen 2017

med kajakaši, Benjamin Savšek v
kanuju in Urša Kragelj v K-1 pokazali, da odstopajo od slovenskih
kolegov in tekmecev. »Kakor ste že

omenili, pri Petru, Benjaminu in Urši
je bilo videti, da po rezultatih malce
izstopajo v primerjavi z drugimi. To
je bila praksa že iz preteklih sezon, s
tega vidika ni prav velikega presenečenja. So pa bile to le izbirne tekme
in velika večina tekmovalcev je bila
malce zadržanih oziroma so poskušali
na zanesljiv način priti v reprezentanco. Menim, da bodo potem na velikih
tekmovanjih delovali malce drugače.
Kakovost tudi drugih tekmovalcev
je na kar visoki ravni,« je strokovno
ocenil Jernej Abramič. Po izbirnem
situ za tacensko EP je zdaj tudi jasno,
da se bodo na Savi za starocelinsko
slavo z brzicami spopadli kajakaši
Peter Kauzer, Martin Srabotnik in
Žan Jakše, v C-1 Benjamin Savšek,
Anže Berčič in Luka Božič, pri kajakašicah Urša Kragelj, Eva Terčelj in
Ajda Novak, pri dekletih v kanuju, le
tri so se tudi potegovale za EP, pa Alja
Kozorog, Nina Bizjak in Lea Novak.
Kanuistke se bodo sicer v Tokiu
leta 2020 prvič kosale za olimpijska
odličja, v programu OI so zamenjale
moški kanuistični dvojec. To so torej
naši junaki, ki bodo poskušali na
ljubljanskem mestnem robu izpolniti
visoke cilje. Kako pa te opredeljuje
Jernej Abramič? »Glede na to, da je
evropsko prvenstvo doma, da se v
zadnjih letih vidi prednost domačega
terena tudi na tekmah svetovnega
pokala in vseh večjih tekmovanjih,
upamo, da bo tudi nam uspelo izkoristiti to prednost, vsaj v dveh disciplinah. Menim, da bi morali tam dobiti
medaljo, računam tudi na zmago
v vsaj eni disciplini. To bi bil velik
uspeh, vse, kar bi bilo več, bi bilo pač
še toliko bolje,« je vodja vrhunskega
športa izrazil posamične želje. Na
EP se za žlahtno kovino seveda vesla
tudi v ekipni konkurenci. »Ekipno pa
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menim, da bomo imeli v vseh disciplinah kar konkurenčno vrsto, tudi za
najvišja mesta. Sploh v kanuju imamo
zanesljivo eno močnejših ekip, tudi v
kajaku je mogoča uvrstitev na eno od
prvih treh mest.«

Skrbi jih le vreme

Abramič je ob nastopu mandata
poudaril pomembnost krepkejšega
sodelovanja med domačimi trenerji
tekmovalcev in tekmovalk ter tudi
z njim. »Okvirno smo se dogovorili,
da bomo imeli do izbirnih tekem
malo prav teh skupnih akcij. Tekmovalci so opravili več treninga s
svojimi trenerji, jaz pa sem se zaradi
lažje organizacije enkrat na teden
dobil z njimi. Po izbirnih tekmah je
bila seveda možnost vsakodnevnega treninga v Tacnu do evropskega
prvenstva. En teden je tudi skupnih
priprav, sicer veliko časa ni bilo, dobrih štirinajst dni je bilo za priprave,
zadnji teden, nekaj dni pred tekmo,
bodo tu še druge reprezentance. V
tem času bo malce omejena možnost
treninga, a menim, da imamo skozi
dozdajšnji del sezone opravljene kar
precej vadbe. Upam edino, da nam
bo naklonjeno vreme, da ne bomo
imeli kakšnih prehudih, ekstremnih
vodostajev, ko se ne da trenirati, kot
se je to dogodilo konec aprila. To
me edino skrbi,« si šef stroke ne želi
nove tacenske povodnji. »Pričakujem, da bo za evropsko prvenstvo vse
v redu, suše gotovo spet ne bo, glede
na to, da je v hribih še nekaj snega.
Tudi če dežja ne bi bilo, bi bilo vode
zagotovo dovolj, vprašanje edinole
je, da je ne bi bilo preveč,« si je Jernej Abramič ob EP v Tacnu zaželel,
da ne bo treba preveč pogledovati v
nebo, da bi z njega kapnilo preveč
spodbude za deročo reko Savo. ¾
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Nikjer na svetu ni
takšnega starta tekme
Izkušeni tekmovalni maček Andrej Jelenc je zdaj direktor Kajakaške zveze Slovenije. Pred
EP v Tacnu je ponudil pravo malho odgovorov naši radovednosti.

Borut Perko

Š

tiriinpetdesetletni Ljubljančan
Andrej Jelenc je v sedemnajstletni kajakaški karieri na
svetovnih prvenstvih v kajakaškem in
kanuističnem spustu na divjih vodah
v posamični konkurenci osvojil komplet kolajn (zlato, srebrno in bronasto), v ekipnih tekmah pa se je veselil
še šestih kolajn s svetovnih prvenstev.
Leta 1989 je dobil Bloudkovo nagrado
in bil izbran za slovenskega športnika leta. Po koncu bleščeče tekmovalne kariere je bilo logično, da se
diplomant fakultete za šport najprej
usmeri v trenerske vode, in to se je
tudi zgodilo. Nadaljeval je kot glavni
reprezentančni trener v slalomu,
pozneje je postal direktor kajakaških reprezentanc Slovenije, zdaj je
direktor Kajakaške zveze Slovenije.
Velja za alfo in omego slovenskega
kajakaškega športa, njen spiritus
movens, njegov delovnik traja od
ranega jutra do večera, popolnoma
je predan svojemu športu in je pravi
profesionalec. Jelen, kot ga kličejo
kajakaši, je tudi član predsedstva
ECA (Evropske kajakaške zveze), pred
nekaj tedni pa je bil znova izvoljen
za predstavnika ECA v predsedstvo
ICF, Mednarodne kajakaške zveze. V
ECA je tudi predsednik komiteja za
slalom in kot tak delegat na letošnjem
evropskem prvenstvu v Tacnu. Pred
veliko divjevodaško prireditvijo pri
nas si boljšega in kompetentnejšega
sogovornika ne bi mogli želeti.

Po svetovnem prvenstvu 1991, evropskem 2005 in spet svetovnem 2010
ter vrsti tekem svetovnega pokala, kjer
je Tacen postal tradicionalno prizorišče, bo na Savi pod Šmarno goro spet
maj 2017
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veliko tekmovanje – EP. Velik zalogaj
za kajakaško zvezo, mar ne?

»Nedvomno. Naša želja je bila, da bi
bilo evropsko prvenstvo v Tacnu že
leta 2016, torej lani, ko je bila 85-letnica organiziranega kajakaštva pri nas.
Žal nas je pri kandidaturi premagal
slovaški Liptovsky Mikulaš, smo pa
zato dobili prvenstvo letos.«

Tacenski tekmovalni kanal je zlasti v
spodnjem delu nekoliko spremenjen.
Lani je bilo tudi nekaj težav z gradbenimi deli, počil je beton, potrebni so bili
popravki. Je zdaj vse v redu?
»Bile so določene gradbene težave, kajpak zunaj naših moči. Brez lanske prenove proge tekme najvišjega ranga v
Tacnu ne bi mogli več organizirati. Mislim, da bi jo morali zlasti v spodnjem
delu, pred ciljem, še nekoliko dodelati.
Je pa po okroglega četrt stoletja celotna
potrebna temeljite prenove.«

Toda ali ima Kajakaška zveza Slovenije
sploh zakonsko podlago kakor koli posegati v reko Savo in njen tekmovalni
kanal, Tacen?
»Dobro vprašanje. Tacenska proga
zdaj nima statusa športnega objekta,
obstaja problem legalizacije. Dokler to ni urejeno na državni ravni
oziroma z dogovorom ministrstev,
sami ne moremo niti kandidirati za
sistemska sredstva za izgradnjo ali
prenovo športnih objektov. Prav tako
je nemočna občina Ljubljana. Naša
zveza ima za zdaj samo tako imenovano vodno pravico, zadeva je zelo
kompleksna.«

Je EP sploh organizacijsko zahtevnejša prireditev od tekem svetovnega
pokala? Konkurenca na teh pravzaprav ni nič manjša.

»Prireditev organizacijsko ni veliko
zahtevnejša. Dodatno je treba organizirati otvoritev, kar pomeni dodatna
sredstva. EP ima tudi ekipne tekme,
zato tekmovalni program traja en dan
več. Tudi v promocijo prvenstva smo
vložili več.«

Koliko pravzaprav stane prireditev,
kot je kajakaško evropsko prvenstvo

Andrej Jelenc
je alfa in omega
slovenskega
kajakaštva.
FOTO ALEŠ ČERNIVEC
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v slalomu na divjih vodah? Vemo, da
je to za finančno podhranjeno zvezo v
vsakem primeru velik strošek.
»Okvirni proračun je 200.000 evrov.
Kajpak pa je teh sredstev veliko
skritih v volonterskem delu, uslugah
pokroviteljev in prijateljev.«

Seveda pa so tekme najvišjega ranga
tudi velik prispevek k popularizaciji
kajaka na divjih vodah?

»Absolutno. Tega nikakor ne smemo
izpustiti izpred oči. Gre za veliko popularizacijo in prepoznavnost našega
športa. Tacen je eno redkih prizorišč
tekem v slalomu na divjih vodah najvišjega ranga, kjer proga ni povsem umetna. Skupaj
z razvpito rampo,
zapornico na Savi
mu tudi to daje
poseben mik.
Zapornica
je ena
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sama. Nikjer na svetu ni takšnega
starta tekme.«

mož za to funkcijo, sam pa je v tem
videl nov izziv.«

V naše trenerske vrste na najvišjem
reprezentančnem nivoju se je vrnil
nekdanji odlični slalomist Jernej
Abramič. Petnajst let je, odkar je
končal svojo tekmovalno pot, dolgo
je bil trener na reprezentančnem
nivoju v Avstriji. Zakaj ste se odločili
zanj?

Naši so v Tacnu vedno blesteli, kakšna
je vaša napoved za tokrat? Visoko
kotiramo v skoraj vseh disciplinah.

»Že lani smo se po strokovno-organizacijski plati lotili reorganizacije
zveze, jaz sem se umaknil s področja
strokovnega vodenja reprezentanc,
zdaj sem direktor zveze. Iskali smo
primernega kandidata
za vodenje programa vrhunskega
športa,
Abramič
se nam
je zdel
pravi

»Tudi v kanuju dvosedu, kar me zelo
veseli. Dvojec Luka Božič-Sašo Taljat bo vendarle startal tudi v Tacnu.
No, med dekleti v kanuju enosedu
pa ne bomo tako konkurenčni kot
z njima. Lani sta tako Peter Kauzer
kot Benjamin Savšek zmagala, zelo
močna je ekipa kanuistov, malo
manj kajakašev, razen seveda Petra
Kauzerja. Tudi dekleta, zlasti Urša
Kragelj in Eva Terčelj sta sposobni
vrhunskih uvrstitev. Praviloma vsi
naši na domači progi vedno dosegajo odlične uvrstitve. Moram biti
optimist.«

Torej se nas mora usmiliti le še vreme?
»Natanko tako.« ¾
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Slovenska repr
KAJAK (ž)
Urša Kragelj

2. 7. 1988
KK Soške elektrarne
K1 slalom
Največji uspehi:
2. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2016 – K1 slalom
3. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2010 – K1 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2013 – 3xK1 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2010 – 3xK1 slalom
1. mesto – Svetovni pokal (skupna
razvrstitev), 2012 – K1 slalom

Eva Terčelj

21. 1. 1992
KKK Ljubljana
K1 slalom
Največji uspehi:
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2013 – 3xK1 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2010 – 3xK1 slalom
1. mesto – Svetovno mladinsko prvenstvo, 2008 – K1 slalom
1. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2012 – K1 slalom
1. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2011 – K1 slalom

Ajda Novak

16. 9. 1993
KKK Ljubljana
K1 slalom
Največji uspehi:
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2013 – 3xK1 slalom
1. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2014 – 3xK1 slalom
4. mesto – Svetovno člansko prvenmaj 2017
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stvo, 2014 – 3xK1 slalom
4. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2015 – 3xK1 slalom
1. mesto – Svetovno prvenstvo za
mlajše člane, 2015 – K1 spust

KAJAK (m)
Peter Kauzer

8. 9. 1983
BD Steklarna Hrastnik
K1 slalom
Največji uspehi:
2. mesto – OI, 2016 – K1 slalom
1. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2011 – K1 slalom
1. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2009 – K1 slalom
1. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2010 – K1 slalom
2. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2005 – K1 slalom

Žan Jakše

2. 5. 1996
KKK Tacen
K1 slalom
Največji uspehi:
1. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2016 – 3xK1 slalom
9. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2016 – K1 slalom
13. mesto – Svetovni pokal (Praga),
2016 – K1 slalom
5. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2015 – 3xK1 slalom
6. mesto – Svetovno prvenstvo za
mlajše člane, 2015 – 3xK1 slalom

Martin Srabotnik
19. 12. 1995
KKK Nivo Celje
K1 slalom

Največji uspehi:
1. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2016 – 3xK1 slalom
1. mesto – Svetovno mladinsko prvenstvo, 2012 – 3xK1 slalom
1. mesto – Evropsko mladinsko prvenstvo, 2011 – 3xK1 slalom
3. mesto – Svetovno mladinsko prvenstvo, 2013 – 3xK1 slalom
6. mesto – Svetovno prvenstvo za
mlajše člane, 2015 – K1 slalom

KANU (m)
Benjamin Savšek

24. 3. 1987
KKK Tacen
C1 slalom
Največji uspehi:
1. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2015 – C1 slalom
2. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2015 – C1 slalom
2. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2014 – C1 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2013 – C1 slalom
3. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2012 – C1 slalom

Anže Berčič

25. 11. 1990
KKK Tacen
C1 slalom
Največji uspehi:
1. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2014 – 3xC1 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2014 – 3xC1 slalom
3. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2013 – 3xC1 slalom
3. mesto – Svetovni pokal (skupna
razvrstitev), 2013 – C1 slalom
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rezentanca
Luka Božič

9. 1. 1991
KK Soške elektrarne
C1 slalom, C2 slalom
Največji uspehi:
1. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2014 – C2 slalom
2. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2016 – C2 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2009 – C2 slalom
1. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2014 – 3xC1 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2015 – 3xC1 slalom

Sašo Taljat

22. 9. 1989
KK Soške elektrarne
C2 slalom
Največji uspehi:
1. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2014 – C2 slalom
2. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2016 – C2 slalom
3. mesto – Svetovno člansko prvenstvo, 2009 – C2 slalom
3. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2014 – C2 slalom
1. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2012 – C2 slalom

KANU (ž)
Nina Bizjak

6. 6. 1995
KK Soške elektrarne
C1 slalom
Največji uspehi:
4. mesto – Svetovno mladinsko prvenstvo, 2010 – 3xK1 slalom
4. mesto – Evropsko mladinsko prvenstvo, 2013 – C1 slalom
3. mesto – Svetovno mladinsko prven-

stvo, 2013 – 3xK1 slalom
1. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2014 – 3xK1 slalom
8. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2016 – C1 slalom

Alja Kozorog

17. 12. 1996
KK Soške elektrarne
C1 slalom
Največji uspehi:
4. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2012 – 3xC1 slalom
4. mesto – Evropsko mladinsko prvenstvo, 2013 – K1 slalom
3. mesto – Svetovno mladinsko prvenstvo, 2013 – 3xK1 slalom
7. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2016 – C1 slalom
12. mesto – Evropsko člansko prvenstvo, 2014 – C1 slalom

Lea Novak

26. 2. 2000
KKK Tacen
C1 slalom
Največji uspehi:
6. mesto – Evropsko prvenstvo za
mlajše člane, 2016 – 3xC1 slalom
6. mesto – Svetovno prvenstvo za
mlajše člane, 2016 – 3xC1 slalom
15. mesto – Evropsko mladinsko prvenstvo, 2016 – K1 slalom
21. mesto – Svetovno mladinsko prvenstvo, 2016 – K1 slalom
23. mesto – Svetovni pokal (Tacen),
2016 – C1 slalom
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Borut Perko

Dve podobi Tacna
Kajakaši, tako tisti na divjih vodah kot
mirnovodaši, so kljub izjemnim uspehom v
zadnjih dveh desetletjih in več (da o tistih v
nekdanji skupni državi Jugoslaviji ne govorimo) zelo skromni športniki in stojijo trdno
na tleh. Morda so glede tega ljudje, ki vodijo
Kajakaško zvezo Slovenije, še bolj realni, a
to skoraj zanesljivo ne velja za gledalce – ti
zahtevajo času primeren standard in udobje
na tribunah in ob njih, urejena parkirišča in
sanitarije, sodobno restavracijo ter še marsikaj, česar danes v Tacnu ni. To velja predvsem za tekme najvišjega ranga, o čemer
smo se nekateri, ki smo bili del organizacijskega moštva ali pa smo bili ob tacenskem
kanalu kot športni poročevalci na nešteto
tekmah svetovnega pokala, še bolj pa na
dveh največjih divjevodaških prireditvah v
Tacnu, EP 2005 in SP 2010, lahko prepričali
v živo.

Tacenska proga še vedno nima
statusa športnega objekta.
Naše tekmovalke in tekmovalci slalomisti
na divjih vodah si vsakoletne velike tekme
seveda zelo želijo, in lahko jih razumemo.
To je tako, kot si smučarski skakalci želijo
poletov v Planici ali alpske smučarke tekme
svetovnega pokala na Pohorju, biatlonci
na Pokljuki ... Ni lepšega za športnika kot
nastopiti na svojem dvorišču, pred svojimi
navijači. Kaj šele na tekmi najvišjega ranga
doma zmagati ali biti na zmagovalnem odru.
Slovenski zmagovalci Tacna so za večno in z
zlatimi črkami zapisani v zgodovino našega
kajaka na divjih vodah, pomnimo tudi druge
in tretje. In zato ima direktor Kajakaške
zveze Slovenije in tudi vplivni mož svetovnega kajaka, zlasti slaloma na divjih vodah,
Andrej Jelenc prav, ko vztraja, da v Tacnu
mora biti malone vsako leto tekma najvišjega svetovnega ranga. Tudi zaradi športnikov
in ljubiteljev kajakaštva pri nas.
maj 2017
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Seveda bo tako kot že nekaj desetletij, v
dobrem in slabem, v Tacnu tudi konec
prihodnjega tedna na evropskem prvenstvu.
Posodobiti in dograditi bi morali kajakaški
center, obnoviti in prenoviti tacenski kanal,
zgraditi nove tribune, postaviti ustrezno
infrastrukturo, urediti parkirišča in sanitarije, razmisliti o gostinskem lokalu. Ne zveza,
ne matični Kajak kanu klub Tacen, ne mesto
Ljubljana, ne država ne morejo vlagati v nekaj, dokler ne bo jasno, kdo sploh je lastnik
česa v Tacnu in kdo sme ter lahko tam kaj
naredi. Pri tem mislim predvsem na denacionalizacijo, kjer še vedno ni nič rešeno. Prav
tako tacenska proga še vedno nima statusa
športnega objekta, obstaja težava legalizacije, in tudi zato imata tako kajakaška zveza
kot Mestna občina Ljubljana zvezane roke.
Takšne so danes razmere v meki svetovnega
kajaka, v kultnem Tacnu. Kajpak kajakaška
zveza in njeni čelni ljudje niso prav
ničesar krivi, lahko le opozarjajo,
kar že desetletja tudi počno, saj
imajo le tako imenovano vodno pravico. V nasprotju z infrastrukturo pa
nam pred nikomur ni treba zardevati glede
rezultatov naših divjevodaških matadorjev,
slalomistov, na katere smo lahko silno ponosni, in skoraj prepričan sem, da bo tako tudi
po letošnjem EP na Savi pod Šmarno goro.
Ko bo v nedeljo, 4. junija popoldne, padel
zastor nad prvenstvom stare celine, si bodo
organizatorji lahko oddahnili od neverjetnih
improvizacij in čudežev, ki jih bodo počeli štiri dni ob progi na Savi, in nazdravili
našim tekmovalcem in sebi. Tekmo, v kateri
Slovenci pričakujemo nove potrditve naših
vrhunskih tekmovalnih dosežkov, tudi srebrne kolajne Petra Kauzerja na olimpijskih
igrah lani v Riu de Janeiru, bodo zanesljivo
krojile tudi naše mojstrice in mojstri slaloma na divjih vodah. Prav tako zanesljivo bo
to v očeh številnih zaljubljencev v ta čudoviti šport v naravi vendarle odtehtalo siceršnje
stanje v Tacnu.

Tacen 2017
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Tacen potrdil sloves
kultne proge
Tacen je pravzaprav kar kajakaška Planica, tudi proga pod Šmarno goro ima dolgo in
pestro zgodovino. Svetovno prvenstvo leta 1955 si je denimo ogledalo kar 15.000 ljudi.

Borut Perko

P

rva organizirana tekma v Tacnu
je bila leta 1939. Seveda so
startali pod zapornico jezu pri
elektrarni, vožnja skozi njo bi tedaj
pomenila hud ekstremizem. Kako

zahtevna je bila za takratne čase
tacenska proga tudi sicer, pove že
podatek, da je od šestnajstih čolnov,
kolikor jih je bilo na startu, v cilj priveslalo le devet. Na tekmi je zmagal
Rudi Malahovsky, ki je bil ob Cvetu
Močniku in Branku Droveniku

- Funi tudi eden najboljših slovenskih kajakašev pred vojno. Največji
navdušenci so kmalu po kapitulaciji Nemčije in osvoboditvi poiskali
čolne, ki so preživeli drugo svetovno
vojno. Z uspehi na tekmovanjih, organiziranjem tekem v Tacnu in vplivno ▶

FOTOGRAFIJE ARHIV KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE
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Zapornica, zaščitni znak Tacna
Kajakaši so nekaj let po vojni obvladovali vedno bolj divje odseke rek in
tudi zapornica (rampa) v Tacnu ter vožnja prek nje nista več predstavljali
takšnega ekstremizma. Prek zapornice je tekma prvič potekala leta 1952, od
takrat je ta zaščitni znak Tacna. Da so olajšali, predvsem pa naredili spust
bolj varen, so naredili poseben lesen podest, ki so ga položili na dno reke
pod zapornico in s tem zamašili luknjo, v kateri so sicer razbijali in lomili čolne. Ta podest so morali izdelati in položiti na dno za vsako tekmo posebej.

vlogo ing. Cirila Pogačnika, vodjo
naše tekmovalne ekipe in članom slalomskega komiteja pri Mednarodni
kajakaški zvezi ICF, so naši kajakaši
pridobili tolikšen ugled, da je ICF organizacijo svetovnega prvenstva leta
1955 zaupal Brodarski zvezi Slovenije
in Tacnu. Tekmovanje si je ogledalo
15.000 ljudi, kar je bila za tisti čas
neverjetno visoka številka – roko na
srce, tudi danes bi bila. Sodelovalo je
14 držav, med našimi sta se najbolje
odrezala kajakaša: Jože Ilija je osvojil
bronasto kolajno, peti pa je bil Milan
Zadel. Po tem prvenstvu je proga v
Tacnu zaslovela po svetu kot ena najlepših, a obenem tudi najtežjih.
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Svetovno prvenstvo v Tacnu je
pomenilo veliko prelomnico za
slovenske kajakaše in kanuiste.
Tekme na Savi v Tacnu so bile vsako
leto dobro obiskane in vsakokrat so
na njih poleg domačih sodelovali
tudi tuji tekmovalci. Na svetovnem
prvenstvu v Tacnu so prvič nastopili
nekateri tuji tekmovalci v poliestrskih čolnih, to je bila tedaj prava
revolucija v čolnarstvu, ki je navdušila tudi naše divjevodaše. V Švici so
naslednje leto naročili poliester in
Ljubljančani v navezi s Solkanci, ki so
imeli mizarsko delavnico, so naredili
prve plastične čolne, sprva so bili
to kanuji. Tacenska proga se je z leti

spreminjala. Konec petdesetih let so
prvič spremenili rečno dno. Luknjo
pod zapornico, ki so jo pokrivali z lesenim dnom, so zabetonirali, bregove
so malce bolj utrdili in popravili še
nekaj detajlov. S tem je postala proga
varnejša za tekmovalce. Leta 1961 je
bila na Savi velika povodenj, ki je tudi
v Tacnu domala uničila kajakaško
progo. Potrebna je bila večja obnova.
Leta 1962 so iz mrež, v katerih je bilo
zloženo kamenje, postavili pomole za
nasprotne tokove vode in s tem naredili progo mnogo bolj razgibano. Leta
1963 so ob njej postavili nov objekt
– stolp. Pogojevala ga je potreba po
prostoru za shranjevanje čolnov pa

Tacen 2017

tudi za druženje in oglede tekem
častnih gostov ter – prvič v zgodovini
Tacna – televizijske kamere. Proga
je bila do leta 1990 deležna manjših
popravkov, največjo spremembo in
današnjo podobo pa je dobila leta
1991, ko so jo prenovili za svetovno
prvenstvo. Tedaj so jo popolnoma
prenovili; načrte in gradbena dela je
prevzel nekdanji kajakaš in kajakaški
delavec, inženir Rade Kovačević,
strokovnjak za hidrotehniko in
zagnani kajakaški funkcionar. Rečna
struga je bila v celoti zabetonirana,
zapornica je dobila napihljivi balon,
da so lahko uravnavali nivo vode v
kanalu. Bližje k vodnemu kanalu, ki

vodi k elektrarni, so premaknili stolp,
zgradili so betonske tribune, most na
otok in manjšo večnamensko hišico
ob progi.

Komandant parade

Takšen je – bolj ali manj – Tacen še
danes, čeprav je res, da je bila sama
proga lani prenovljena. Svetovno prvenstvo leta 1991 je bilo sicer odlično
organizirano, čeprav je bila v zraku
politična napetost, saj smo bili Slovenci dobesedno tik pred osamosvojitvijo. Najbolje od naših slalomistov
se je takrat odrezal sijajni primorski
kajakaš Marjan Štrukelj, ki je zasedel
drugo mesto. V samostojni Sloveniji
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je Tacen v mednarodnem kajakaškem svetu dokončno dobil sloves
kultne kajakaške proge, naši pa so na
Savi pod Šmarno goro nizali sijajne
rezultate. Leta 1995 je na tekmi svetovnega pokala v kajak-kanu slalomu
na divjih vodah kajakaš Andraž
Vehovar, tako rekoč domačin, sosed
iz Vižmarij, priveslal Sloveniji prvo
domačo zmago. Uspeh je s tretjim
mestom dopolnil Solkanec Fedja
Marušič. Tudi v tem tisočletju so naši
nadaljevali uvrstitve na zmagovalne
stopničke, tudi najvišjo. Leta 2001 je
bil najboljši kajakaš Dejan Kralj, naslednje leto je bil med zmagovalci v
K-1 Miha Terdič, leta 2003 je zmagal ▶
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kajakaš Andrej Nolimal, med kanuisti je bil Simon Hočevar drugi. Tudi
na evropskem prvenstvu leta 2005
je bil Tacen za Slovence srečen kraj:
kajakaško moštvo v sestavi Peter Kauzer, Dejan Kralj in Andrej Nolimal
je postalo evropski prvak, Hrastničanu Kauzerju pa so okoli vratu obesili
še srebrno kolajno v kajaku enosedu
(K-1). To je bila obenem odločna
napoved njegovega dokončnega
naskoka na svetovni vrh. Tacen je bil
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leta 2010 gostitelj še večjega tekmovanja, svetovnega prvenstva, kajakaš
Jure Meglič je tedaj osvojil bron. Naši
so nadaljevali sijajne uspehe na domači progi tudi po SP, nizali kolajne
tudi na tujem, blestel je biser med
našimi divjevodaši Kauzer, prav tako
kanuist Benjamin Savšek. Lani sta
Slovenca v Tacnu zmagala tako med
kajakaši, Peter Kauzer, kot kanuisti,
sijajni domači matador, čisto blizu
tacenske proge doma, Beni Savšek.

Ko govorimo o Tacnu, ne moremo
mimo številnih srčnih organizatorjev,
amaterskih kajakaških zanesenjakov
obeh spolov, ki jim ni para, pripravljenih prijeti za vsako delo in brez
katerih tekem na Savi pod Šmarno goro ne bi bilo. Toda vsakič ko
človek, ki je v kajakaški šport malce
bolj vpet, znova pride v Tacen, išče
znan obraz, a ga že nekaj let ne najde.
V mislih imamo Bojana Žmavca,
junija 2014 je za vedno odšel, bil je

Tacen 2017
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nepozabni organizacijski vodja vseh
velikih prireditev ob savskem kanalu,
pravi komandant parade, resda pa so
bile včasih zaradi neurejenih razmer
v Tacnu potrebne tudi improvizacije.
Leta 1992 je prevzel vodenje Kajakaške zveze Slovenije in od takrat
krojil politiko kajakaškega športa v
Sloveniji. Kot predsednik med letoma
1992 in 2002 ter od leta 2010 naprej
pa tudi vmes, ko formalno ni bil prvi
mož KZS, je to dejansko bil. ¾

Bojan Žmavc je bil nepozabni
vodja vseh velikih prireditev
v Tacnu. FOTO MAVRIC PIVK

Z.E. karavana

100% električna vozila. Spoznajte jih!
Ljubljana, 5. 6. – 11. 6. 2017

renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA MALGAJ
Tržaška 108, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2000 550
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Divji Natan spet
brez naslednikov
Natan Bernot spada med pionirje slovenskega kajakaštva. Strojni inženir je v ta šport
prišel kot konstruktor čolnov, potem pa je uspešno tekmoval v kanuju.

V

svetu športa je bil leta 1931 rojeni Ljubljančan Natan Bernot
tako rekoč vse: konstruktor
čolnov, vrhunski kanuist, skupaj z
zdaj že pokojnim bratom Daretom
dobitnik srebrne kolajne na svetovnem prvenstvu leta 1963 v Špitalu ob
Dravi (nemško: Spittal an der Drau) v
kategoriji C-2, zatem pa tudi funkcionar in prodorni kajakaški zanesenjak.
Čeprav se je uveljavil tudi kot eden
vodilnih slovenskih energetikov, ga
najbrž večina Slovencev vendarle
pozna po tem, da je s svojo navzočnostjo svetu kajakaštva na divjih vodah
vtisnil neizbrisen pečat. Natanova
kajakaška zgodba sega v davno leto
1950. V letalski konstruktorski biro,
kjer je deloval kot konstruktor jadralnih in motornih letal, je nekega
dne prišel Branko Drofenik - Funa,
profesor telesne
vzgoje in
kajakaški
zanesenjak,
eden
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od slovenskih kajakaških pionirjev.
»Želel je, da mu za kajakaše narišemo leseno verzijo učnega vadbenega
kajaka,« se Bernot spominja, kako se
je zapletel s kajakaštvom.
Ustregli so mu, narejen je bil iz
lesa in prevlečen s platnom. Čoln so
skonstruirali za tedanji Kajakaški
klub Cveto Močnik z Livade ob Ljubljanici. Danes je KKK Ljubljana in je
dal pozneje vrsto kajakaških šampionov. Dva taka čolna so Natan in
druščina napravili tudi zase, malce za
šalo, malce pa zares, saj so se z njima
začeli voziti po slovenskih jezerih in
rekah. S temi čolni so tudi pri nas po
vojni začeli tekmovati.
A na prvo prvenstvo na savskih
brzicah pod Šmarno goro so Francozi
že prišli s poliestrskimi čolni. To je
bila tedaj prava tehnološka revolucija v tej športni panogi, tudi naši
z Natanom na čelu so ji sledili. »Z
delavnico v Solkanu, v kateri so delal
nekateri znani solkanski kajakaši,
smo se dogovorili, da jih naredijo po
mojih načrtih. Hja, eden je bil bolj
čuden, malo je vlekel na eno stran,
ki je bila bolj težka, drugi pa je bil
dober. Z njim sta odlično tekmovala,
postala svetovna prvaka v disciplini
mešani kanu dvosed, moja poznejša
žena Nena (Alenka Bernot, op. p.) in
njen sotekmovalec Borut Justin,« o
svojih pionirskih časih v kajakaštvu
razpreda danes 86-letni upokojeni strojni inženir.
Natan je na svoji
športni poti nastopil
na štirih svetovnih prvenstvih
Natan Bernot FOTO ROMAN ŠIPIĆ
– evropskih v

njegovem času še ni bilo – zapored v
letih 1955, 1957, 1959 in nato še leta
1963. Ko je njegov prvotni partner v
kanuju dvosedu (C-2) Miloš Požar prenehal aktivno veslati, ga je
zamenjal Natanov brat Dare. Na SP
1961 Natan ni nastopil, ker je bil na
podiplomskem študiju v ZDA, a tudi
tam je tekmoval. Povsod je zmagoval,
saj so ameriški tekmovalci na divjih
vodah tedaj še močno zaostajali za
Evropejci.
Zato pa so Američani že imeli
materiale in tehnologijo, s katerimi
so prekašali Evropo. In zato se je tudi
tam lotil izdelovanja čolnov. Zasnoval je enosedežni kanu iz poliestra, s
katerim je potem zmagoval domala
na vseh tekmah. Čoln, s katerim je
zmagoval, so naredili v neki garaži,
sam pa je nadziral izdelavo. Bil je
dobesedno njegov izdelek od začetka
do konca. Tedaj je Natan Bernot prvič
naletel na neopren, material za kajakaške jopiče.
V ZDA je bil Bernot veliko divjevodaško ime, vsakdo je hotel z njim sesti v čoln, postati njegov partner, saj
se je vedelo, da bo z njim zmagoval.
Tako si je prek luže prislužil vzdevek
Divji Natan.
Po nekaj desetletjih smo Slovenci
po Natanu in Daretu Bernotu dobili
njuna naslednika, sijajen kanuistični
dvojec, primorski tandem za najvišje
dosežke Sašo Taljata in Luko Božiča.
Dosegla sta veliko, leta 2014 v Deep
Creeku osvojila celo naslov svetovnih
prvakov, a kaj ko sta demotivirana
zaradi ukinitve panoge C-2 kot olimpijske. Vseeno bosta v Tacnu startala,
kar bo njuna poslovilna tekma. ¾

Tacen 2017

Romantika
od Livade
do Tacna
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Milan Zadel FOTO ARHIV KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE

Milan Zadel je osvojil prvo slovensko kolajno z velikih
kajakaških tekmovanj. Na svetovnem prvenstvu v
Meranu leta 1953 je bil bronast.
Borut Perko

K

ajakaš Milan Zadel je najstarejša živa legenda slovenskega
kajaka. Ljubljančan, po izobrazbi
diplomirani pravnik, se še danes, kljub
častitljivim 87 letom, odlično spominja
svojih divjevodaških začetkov, prvih
velikih tekmovalnih dosežkov, seveda
pa tudi bronaste kolajne, ki jo je osvojil
na svetovnem prvenstvu v Meranu leta
1953.»Veslati sem začel leta 1947, takrat
in še pozneje tekmovalnega kajakaštva pri nas še ni bilo. Od predvojnih
tekmovalcev sta po vojni še vedno tekmovala tudi Branko Drovenik - Funa
in Rudi Malahovsky. Bila sta naša
edina vez s tekmovalnim kajakom, po
svoje naša vzornika in učitelja. Nasploh
bi bilo treba Funi postaviti spomenik,
najbolje ob Ljubljanici na Livadi, toliko
je naredil za slovenski kajak, bil je
oče vsega, ne samo v Ljubljani, po vsej
Sloveniji je bil on tisti, ki je postavljal
na noge kajakaška društva. Takrat je
nad veslanjem bdela in zanj skrbela
Ljudska tehnika, Funa je bil, seveda
neprofesionalno, pri njih odgovoren
za kajakaštvo, bil je vodja kajakaške
sekcije,« pripoveduje Milan Zadel.
»Leta 1950 smo imeli neke vrste
kajakaški teden na Bledu. Na Bohinjki
smo imeli spust, na Dolinki slalom,
na Bledu, na jezeru, pa mirne vode.
Takrat se je zgodil čudež, vsaj tako je
bilo takrat videti: Slovenci smo bili
v četvercu na mirnih vodah drugi, v

štafeti 4x500 m pa celo prvi.
Nabrisali smo takrat najboljše v Jugi, Apatince, kar
Srbom nikakor ni šlo v račun;
še enkrat so šli merit progo, pa se je
izkazalo, da je bila naša celo tri metre
daljša od njihove. In tako sem postal
reprezentant na mirnih vodah, uvrstil
sem se v ekipo za svetovno prvenstvo,
ki je bilo na Danskem, v Köbenhavnu.
Tam sem prišel v finale, čeprav nisem
nastopil v svoji najboljši disciplini, ta
je bila 500 m; saj veste, srbska kuhinja
je že takrat delovala, pa so me kar
prekvalificirali za tekmo na 10.000 m.
Za to disciplino nisem bil niti kondicijsko niti drugače pripravljen. Srbska
posla pač, kot se reče.«
Zadel se spominja neverjetnih
težav, ki so jih takrat imeli s čolni, naši
tekmovalci nekaterim tujim, zahodnoevropskim kajakašem, seveda niso
bili konkurenčni. »V Letovu, tovarni
jadralnih letal, ki je bila v Šiški, so
nam potem izdelali malo boljše čolne,
z njimi smo bili takoj bližje takratnemu evropskemu vrhu, Avstrijcem, na
primer. No, pozneje smo prišli tudi do
čolnov iz inozemstva. Nasploh smo
bili opremljeni obupno, na sebi smo
imeli zgolj kopalke, na nogah gumijaste copate, o kakšnih čeladah, rešilnih
jopičih in čem drugem, kajakaški opremi, kakršno poznamo danes, ni bilo
govora.« To so bili časi čiste romantike,
se spominja Milan Zadel. Na Ljubljanici so trenirali kondicijsko, dvakrat na

teden pa so se s kolesi in čolni na njih
odpravili na pravi divjevodaški trening
v Tacen. Osem kilometrov z obupnimi
kolesi in po obupnih makadamskih
cestah do Tacna in prav toliko nazaj
na Livado, vmes pa trening. Vse skupaj
sploh ni bil mačji kašelj.
Njihov trener je bil Branko Drovenik - Funa, sicer profesor telovadbe na
I. državni gimnaziji na Vegovi. Veliko
jih je naučil, nekega dne pa je pošteno
rekel: »'Fantje zlati, zdaj znate pa vi že
več kot jaz. Ne morem vas nič več naučiti. Glejte najboljše inozemce, učite
se od njih.' Imeli smo veliko srečo, da
smo bili tedaj v klubu štirje izenačeni
tekmovalci, Milan Zadel, Jože Ilija,
Bogdan Svet in Svatopluk Štoviček.
Med nami je bila velika konkurenca,
nenehno smo tekmovali med seboj,
vendar smo bili tudi izjemno dobra
klapa, prijatelji. Vse skupaj nas je
pripeljalo v svetovni vrh.« In tako je
Milan Zadel leta 1953 v Meranu na
svetovnem prvenstvu v slalomu na
divjih vodah zasedel tretje mesto in
osvojil bronasto kolajno, še večji uspeh
pa je dve leti pozneje dosegel v našem
Tacnu Jože Ilija – srebrno kolajno. To
so bili vrhunci sijajne generacije štirih
matadorjev z Ljubljanice, saj je bil v
Tacnu odličen 5. Milan Zadel pa tudi
Štoviček in Svet sta bila dobra. ¾
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Uresničil je sanje
Kajakaš Andraž Vehovar je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojil srebrno kolajno v
slalomu na divjih vodah.
Borut Perko

N

edvomno je bila srebrna kolajna
kajakaša Andraža Vehovarja
na olimpijskih igrah leta 1996 v
Atlanti – prva individualna za samostojno Slovenijo na letnih igrah – dogodek, ki ni pretresel samo Andraža
in njegovih bližnjih, ampak tudi vso
kajakaško srenjo, lahko bi rekli celo
vso športno Slovenijo. Nenadoma
je bilo vse drugače, Andraž Vehovar
se je za večne čase zapisal v zgodovino slovenskega kajaka in tudi
športa. Tisti dan na reki Ocoee
niso bile dosanjane samo njegove sanje, pač
pa sanje mnogo
generacij divjevodašev, Andraž
pa je odšel v
zgodovino.
Andraž,
tudi Vehi, kot
ga imenujejo
kajakaši, že dolgo
ne tekmuje več,
kariero je sklenil
leta 2000, odtlej
je bolj malo sedel
v tekmovalnem
čolnu, nekaj let
sploh nič. Danes
je oče treh hčera
in poslovnež z
univerzitetno
diplomo in doktoratom. Kako
mu je bilo, ko so
mu okoli vratu
obesili kolajno,
kako potem,
kakšno veselje
je bilo to? In kaj
mu ta kolajna
pomeni danes?
Nedvomno gre
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za epizodo v življenju človeka, ki je
nepozabna in ki je dana le redkim.
Ljudem, športnikom in seveda toliko
bolj slovenskim kajakašem, ki jih prav
veliko ni, še zlasti ne z olimpijskimi
kolajnami, poleg Vehovarja samo še
Peter Kauzer, ki mu je to uspelo 20
let po Vehiju, lani v Riu de Janeiru.
»Na olimpijskih igrah leta 1996
sem dosanjal sanje, ki sem jih nosil v
sebi od mladih nog. Trenutek, ko so
mi obesili kolajno okrog vratu, sem
že kot otrok doživljal vsako noč,
preden sem zaspal. Da mi
bo uspelo to, kar sem
dosegel, sploh nikoli

nisem dvomil, saj sem se za to pripravljal desetletja. Morda je tudi v tem
tičal razlog moje samozavesti pred
startom, ko niti za sekundo nisem
pomislil na nič drugega kot na to, da
bom tega dne med vsemi najhitreje
preveslal progo. Ko sem prišel v cilj,
sem bil kar malce začuden, ko se je na
semaforju prikazala številka 2, vendar
zaradi tega nič manj vesel. Oliver Fix
je bil tega dne preprosto premočan in
na koncu sem mu z veseljem čestital
ter mu stisnil roko,« se spominja zdaj
45-letni mož, ki je še vedno zaljubljen v šport, četudi to ni več divjevodaštvo. Zdaj teče in kolesari
in ni pridobil nič
teže, tudi mladostnega videza je
še vedno.
Pripoveduje,
da se je kljub veliki samozavesti
(ki mu je nikdar
ni manjkalo) pozneje ob gledanju
posnetkov svoje
olimpijske vožnje
zgrozil, ko je
videl, kako blizu
je bil napaki na
prvih protitočnih
vratcih in na zadnjem prečenju
na koncu proge.
Ne glede na ves
psihični pritisk in
napetost, ki ju je
Andraž
čutil pred tekmo,
Vehovar z
pa so čustva, ki
olimpijskim
so ga preplavila
srebrom
po njej, prekrila
okoli vratu
vsa drugo.
FOTO TOMI
»Stanju popolLOMBAR
ne sreče ni bilo
videti konca, in
dnevi, ki sem jih
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mnogih
do konca olimpijskih iger preživljal
v Atlanti, mi bodo večno ostali v
spominu. Z mano se je veselilo toliko
ljudi, da preprosto ni bilo časa za
počitek, in ko je enak uspeh dosegala
še atletinja Brigita Bukovec, se je vse
skupaj samo še potenciralo,« se spominja Andraž. Ja, bilo je zares lepo in
nepozabno. Ob prihodu domov se mu
je zgodilo nekaj, česar ni pričakoval
in o čemer prej ni razmišljal. Ljudje,
ki so se veselili z njim, so mu prvič
dali občutek, da vse skupaj ni naredil
le zase in da to ni bila samo epizoda
njegovega življenja, temveč je njegov
dosežek pomenil nekaj tudi drugim.
To ga je navdalo z velikim veseljem,
vendar je s seboj prinašalo tudi veliko
odgovornost za naprej. In Andraž je
imel po Atlanti še vedno velike cilje
in ambicije, podpisani se spominja, da
je bil prepričan, da lahko rezultat na
igrah v Sydneyju 2000 ne samo ponovi, ampak ga celo nadgradi z zlatom.
»Le podporo in pomoč prijateljev potrebujem,« je po navadi dodal. Ja, tako
je razmišljal Andraž Vehovar. Najbrž
je prav zato tudi osvojil srebro na reki
Ocoee, četudi o talentu, zagnanosti
in doslednosti pri njem nikdar ni bilo
dvoma. Andraž je bil zelo poseben, o
tem ni nobenega dvoma.
»Ko na vse skupaj gledam z 21-letne
distance, bi bilo morda najbolje, če
bi takrat postavil veslo v kot in se
posvetil študiju montanistike. Žal pa
je bilo to v tistih razmerah nemogoče. Breme, ki sem si ga v naslednjih
letih oprtal, ni bilo majhno in vedno
manj je bilo ljudi, ki so mi ga pomagali nositi. Kljub temu mi ni ničesar
žal. V športu sem se veliko naučil.
Šport me je naredil takšnega, kakršen
sem danes, in ne nazadnje mi je dal
nekaj najsrečnejših trenutkov mojega
življenja. Za to sem iskreno hvaležen,
tudi ljudem, ki so bili del te zgodbe.
Med njimi so moji starši, iz kajakaške
srenje pa predvsem že pokojni Bojan
Žmavc. Če bi se imel možnost še enkrat odločati, bi izbral isto pot.« ¾

Leta 2014 je kandidiral
za položaj predsednika
Olimpijskega komiteja
Slovenije. FOTO BLAŽ SAMEC

OPREMLJEVALEC KAJAK KANU
REPREZENTANCE
Polis projekt, d. o. o., Trg revolucije 4, 2000 Maribor
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Veteran s hčerko v
Simon Hočevar kljub 43 letom še ni vrgel vesla v koruzo. Po slalomu na divjih vodah zdaj
vrhunske uvrstitve dosega v spustu.

Simon Hočevar je med drugim
nastopil na treh olimpijskih
igrah. FOTO TADEJ REGENT

Borut Perko

P

osebna zgodba med slovenskimi kajakaši na divjih vodah je
kanuist Simon Hočevar, ki pri
43 letih še vedno vztraja v vrhunskem
športu. Medalj z največjih tekmovanj
ne šteje več, menda je hči Eva Alina
prišla do številke 27. Pred leti je prenehal tekmovati v kanuslalomu, več
kot uspešno ga je zamenjal Benjamin
Savšek, se preusmeril v spust, ki resda
ni olimpijska disciplina, in že nekaj
let tudi tam zbira kolajne, pred dvema
letoma, pri 41, je v kanuju dvosedu
osvojil naslov evropskega prvaka v
spustu. Za Simona to ni bil prvi naslov
evropskega prvaka, Ljubljančan je leta
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1996 zmagal na prvem evropskem
prvenstvu v slalomu v Augsburgu. Takrat je premagal aktualnega olimpijskega prvaka, legendarnega Michala
Martikana. To je tudi njegova najljubša zmaga; 2012. je sklenil slalomsko
kariero, od tedaj je v spustu.
Prihaja iz kajakaške družine, kanuist je bil že njegov oče Tone, tekmoval
je na OI leta 1972 v Münchnu. Prav
tako je veslal brat Matej, veslata pa
tudi Simonova 15-letna hči Eva Alina
in 12-letni sin Žiga Lin. Mati Milena
je bila rokometašica, žena Tanja sicer
ni bila športnica, je pa športna psihologinja z diplomo filozofske fakultete.
Junija letos na svetovnem pokalu v
Augsburgu bo prav poseben dogodek,

saj bo na tisti tekmi svetovnega pokala v spustu nastopila tudi njegova hči
Eva Alina, tako da bosta na isti tekmi
nastopila oče in hči, kar se zgodi zelo
redko. S Simonom se poznava že celo
večnost, prav toliko časa sva na ti, in v
tem duhu je bil tudi najin pogovor.

Številke in letnice so osupljive. Ste
letnik 1974, torej jih imate 43, pri
sedmih letih ste prvič sedli v čoln, torej
trenirate in tekmujete že 36 let. Skoraj
za eno polno delovno dobo.

»Na žalost se mi večina športnih let
ne šteje za pokojninsko dobo (smeh).«

Do kdaj še? Vas nič ne moti, da sedite v
čolnu z nekom, ki bi mu bil lahko oče?
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tekmovalnem čolnu
»Mislim, da bom zdaj počasi le nehal.
Dovolj je bilo. Sicer pa nič nikogar ne
moti. V ekipi za spust imamo sijajno
vzdušje. Zame je bistveno, da si z nekom, govorim o dvojcu, kompatibilen
pa da čoln dobro teče.«

možnosti, takrat sta še lahko sodelovala dva čolna iz posamezne države,
konkurenca je bila strašna, nikdar
več ne bo takšna na olimpijskih igrah.
Tam sta bila Francoza, nedosegljivi
Tony Estanguet, Slovaka, eden od

Je torej mogoče, da boš nekoč startal v dvojcu tudi s sinom?

Kaj bi sicer svetoval našim
slalomistom, tako kajakašem kot
kanuistom. Te kaj moti?

»Z Žigo sva že veslala v dvojcu.
Tudi z Evo včasih veslava skupaj.
Toda to je bolj zato, da ju naučim,
peljal sem ju povsod, da jima na
vodi pokažem, kako in kaj je treba,
da se naučita. Menda se v slalomu disciplina C-2 mešano vrača,
govori se, da že letos jeseni, in
morda bom z Evo res kdaj skupaj
tekmoval v istem čolnu. Nekaj
so me že nagovarjali, čisto resno
... To bi bil velik hec, z Evo, ki je
zelo lahka in dobro vesla, bi bila
zelo konkurenčna v svetovnem
merilu, verjemi mi. Seveda pa bi
potrebovala najmanj en mesec,
da se dobro pripraviva.«

Bil si na treh olimpijskih igrah, v
Atlanti, Sydneyju in Atenah. Je
bila kolajna dosegljiva?

»Morda v Atenah 2004, če me
ne bi pri enih vratcih malce odneslo
okoli. Ko sem prišel v cilj, sem mislil,
da sem blizu kolajne, potem pa so me
vsi za menoj prehiteli, nihče ni naredil niti najmanjše napake. V Atlanti
sem bil še zelen, imel sem tudi težave
z opremo, čeprav sem le en mesec po
igrah zmagal na evropskem prvenstvu
v Augsburgu. V Sydneyju sem bil brez

»Da, zdaj so poleg Benija Savška, ki štrli ven in je med tremi, štirimi najboljšimi na svetu, še štirje sposobni uvrstitve med deset na tekmah svetovnega
pokala: Anže Berčič, Jure Lenarčič,
Blaž Cof in zdaj še Luka Božič.«

»Več kolektivnosti bi bilo
potrebne, več sodelovanja na
treningih, več izmenjave mnenj.
Poglejte, kanuistov je pet vrhunskih, vsi so iz Ljubljane, živijo v
radiusu sedmih kilometrov, vsi
trenirajo v Tacnu. Nekoč je že
bilo tako, toda bojim se, da ne
bo nikdar več. Škoda. Kajakašem, kar nekaj jih je mladih in
perspektivnih, pa svetujem, naj
začnejo razmišljati, kako doseči
kakšen odmeven mednarodni
rezultat, ne pa da si zgolj razbijajo
glavo s tem, kako na izbirnih tekmah premagati Petra Kauzerja.«

Po slalomski karieri smo te pričakovali med trenerji.

Ob tekmovanjih je zaposlen tudi z
delom v svojem klubu. FOTO JURE ERŽEN
njiju skoraj nepremagljivi Michal
Martikan, dva izjemna Nemca.«

Nekoč si bil v C-1 v slalomu od naših
edini v svetovnem vrhu, kajakaši so bili
ekipno mnogo močnejši. Že nekaj let je
obratno.

»Na najvišjem trenerskem nivoju,
reprezentančnem članskem, se
še ne vidim. Morebiti se bo nekoč
zgodilo tudi to, bomo videli. Prvič,
še vedno tekmujem, drugič, imam
določene načrte v svojem klubu
Simon, kjer sem tudi trener, ogromno
dela imam. Bom pa letos sodeloval v
mladinski zgodbi, kjer imam, če sem
povsem iskren, interes tudi zaradi
hčerke.« ¾

www.kajak-shop.si
 prodaja opreme za
kajakaštvo in supanje

Simon Hočevar
kanuist na divjih vodah,
olimpijec, svetovni in evropski prvak

 najem morskih kajakov
in supov

040 654 611 041 417 345
kksimon1@gmail.com
Vevška c. 2, Ljubljana Polje
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Dama iz Tacna si
Da bi držali korak s svetovno
konkurenco, bo potrebna
temeljita prenova kajakaške
proge v Tacnu. Ob tem ni
več daleč dan, ko bo tudi
Slovenija dobila umetno
progo.
DRAGO PERKO

T

acenska proga je pripravljena,
da se z njo na evropskem prvenstvu spopade elita stare celine
in pokaže, koliko velja. Pri zgodovini
proge ne smemo mimo treh mejnikov: leta 1939 je Tacen gostil 1. tekmo,
13 let pozneje so prvič začeli tekmo
z vožnjo prek zapornice, pred 62 leti
pa je Tacen gostil drugo svetovno
prvenstvo.

Dvesto metrov

Današnji start tekmovalne proge je
na mirni vodi nad zapornico, kar
daje progi svojo specifičnost. Proga je
dolga 200 metrov s 7 metri padca od
starta do cilja in povprečnim pretokom 15 ccm/sec. »Cilj se po potrebi
lahko s tekmovalne proge premakne
v glavno strugo reke Save. Težavnost proge je med 3. in 4. stopnjo
težavnostne lestvice mednarodne
zveze. Nad startom in za ciljem je
tekmovalcem na voljo dovolj prostora za ogrevanje in razveslanje.
Ob progi je dodaten kanal s tekočo
vodo, opremljen z vratci za dodaten
trening ekip,« povedo na Kajakaši
zvezi Slovenije. Tribune sprejmejo po
2500 gledalcev, z dodatno aktivacijo
lahko 4000. Proga od leta 1990 oz.
1991 (Tacen je bil prizorišče svetovnega prvenstva) ni doživela bistvenih
popravkov, če odmislimo nekoliko
spremenjen zadnji del proge, ki so ga
lani zabetonirali. Lanska premiera ni
ostala v najboljšem spominu, saj so
imeli s saniranim delom precej težav,
del proge so morali celo zapreti. Po ▶
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zasluži remont

FOTO IGOR MALI
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vrat do cilja izgubiš tudi po dve, tri
sekunde,« opozarja Peter Kauzer ml.,
srebrni olimpijec iz Ria. Svoje je tudi
letos dodala narava.

Nujna legalizacija

Problematika Tacna pa ni le v odvisnosti od vremena, težave tičijo tudi
v lastniških razmerjih. »Najprej bo
treba legalizirati objekt, ki je še vedno
del reke. Ker to ni urejeno, ne moremo kandidirati za pridobitev sredstev
za obnovo infrastrukture,« na resnost
problematike opozarja Andrej Jelenc
(Kajakaška zveza Slovenije), ki se
zaveda, da bodo morali s sodelavci
najti skupni jezik z državo, ki ji ureditev statusa ne bi smela predstavljati
nepremostljive težave. Na kajakaški
zvezi pričakujejo, da se področje reši s
posebnim zakonom.

Hrastnik, Brežice

Peter Kauzer st. verjame, da tudi Hrastnik
dobi umetno progo. FOTO FACEBOOK
težavah in razpokah v betonu je tudi
to preteklost, tako da imajo zdaj vsi
tekmovalci in tekmovalke zagotovljene regularne razmere.

zadnji padec. »Nato zadnja rola res ne
bi vplivala na razplet tekme. V tem zadnjem delu je preveč loterije, odvisno
je, kako skočiš, in lahko od zadnjih

»Kaj bo s Tacnom v prihodnje, je
težko napovedati. Da bi se širil ali pa
kako razvijal ali spreminjal v umetno
progo, ni pričakovati. Tu je park Natura 2000 (evropsko omrežje posebnih
varstvenih območij, ki so jih določile
države članice Evropske unije. Njen
glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove; op. a.),
kar preprečuje večje posege. V Sloveniji potrebujemo umetno progo, na
kateri ni težav z vodostajem. Ker ima
proga črpalko, je ta vodostaj vseskozi

Tok sebi v prid

»Tacen je specifičen, poseben. Že
zaradi zapornice, od koder se tekmovalci spuščajo. Voda tam dere. Sledi
vožnja, kjer tekmovalca spremlja
veliko nihanje vode. Če tega nisi
vajen, če tega toka in nihanja ne znaš
izkoristiti sebi v prid, na taki progi
potegneš kratko. Ne smeš zgrešiti
idealne linije, ves čas moraš delati
s tokom. Tacenska proga je zgodba
zase. Čez noč je ne moreš osvojiti ali
kar obvladati tega nihanje vode,«
nam pojasni Peter Kauzer st. Težava
nastane, ko lep čas ne dežuje, vodostaj se zniža. Težavna je predvsem
struga pred ciljem. Peter Kauzer ml.
je že prejšnji mesec v pogovoru za Slovenske novice opozarjal, da bo treba
zadnji del proge zaradi tako nizke
vode še malce spremeniti in izboljšati ali pa ciljno črto prestaviti nad
MAJ 2017
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Start na zapornici FOTO IGOR MALI

identičen. Ker takšne proge
v Sloveniji ni, so naše tekmovalke in tekmovalci
v podrejenem položaju.
Na trening je treba na
tuje, to pa je povezano
z velikimi finančnimi
sredstvi. Če se bo gradila Hidroelektrarna

Andrej Jelenc verjame,
da bo država prisluhnila
Kajakaški zvezi
Slovenije.
FOTO LEON VIDIC

Hrastnik, bo zraven zrasla tudi umetna proga.
Ker smo bolj v soteski,
bo primerna le za
trening,« Kauzer
opomni na nujnost
izgradnje športnega centra, proge,
kjer bo Slovenija še
naprej kovala nove
šampione.
»Večina svetovnih
prog je reguliranih, do
litra natančno vedo,
koliko vode imajo,
vodostaj je kontroliran. Pri nas
ne. Nikoli

Nove težave
Poplave konec aprila in v prvih
dneh maja so pustile posledice.
Voda je izničila tako rekoč vse
napore organizatorjev, škoda je
nastala tudi v spodnjem umetnem
kanalu, a to ne bo vplivalo na izvedbo evropskega prvenstva.
ne veš, kako bo,« pripoveduje Andrej
Jelenc, od katerega izvemo, da bi
moral nov kajakaški center z umetno
progo zrasti v Brežicah. Po napovedih
naj bi šlo za center na levem bregu v
bližini jezovne zgradbe HE Brežice.
Proga (dolga 250 metrov z višinsko
razliko pet metrov in širino korita 10
metrov) bi bila sestavljena iz zapornice za regulacijo dotoka vode iz
akumulacije, startnega umirjevalnega
jezera, glavnega korita z vmesnimi
razširitvami, ciljnega umirjevalnega
jezera, trasportnega traku za transport čolnov na start ter spremljajočih ureditev. ¾
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Tacenska proga umetna,
Nekatere od tujih tekmovalk in tekmovalcev smo povprašali o tacenski progi in na
splošno o Ljubljani.
Marko Uršič

Z

godnjeaprilski mednarodni
tekmi v slalomu na divjih vodah
v Tacnu sta bili samosvoja
generalka in za Evropejce priložnost,
da preizkusijo progo pod Šmarno
goro. Kajti od 31. maja, ko bo odprtje
pred mestno hišo, do 4. junija bo na
severnem koncu prestolnice letošnje
evropsko prvenstvo. Tujcev, ki so
jim brzice Save pokazale zobe, ali pa
obratno, torej ni manjkalo, mi pa smo
jih ob tem povprašali, kako ocenjujejo
eno redkih še naravnih prog na svetu,
no, roko na srce, napol ali pa še več
je že umetna, in kako se počutijo v
Ljubljani. V odgovorih so bili iskreni,
naj pa opomnimo, da je bil v začetku
aprila vodostaj Save v Tacnu zaradi
suše nizek, v zadnjem delu je bila pro-

ga preplitva, s tem pa so bile povezane
tudi težave tekmovalcev in tekmovalk.
Seveda predvsem po kilogramih težjih
moških, ki so se s čolni dotikali dna in
so pri kanuističnih dvojcih, kjer veslata dva krepka moža, že prav nasedali.
Na poznejših, začetnomajskih izbirnih
tekmah za sestavo slovenske reprezentance za tacenski evropski šampionat je bila gladina Save zaradi obilnega deževja razumljivo precej višja in so
nastajale težave druge narave. Torej,
mati narava je muhasta, a kot tako jo
je treba sprejeti in se ji prilagoditi.
Peter in Pavol Hochschorner, Slovaška, trikrat olimpijsko zlata v kanuju
dvojcu, imata še bron, na SP sta zbrala
šest zlatih, štiri srebrna in prav toliko
bronastih odličij, na evropskih prvenstvih sta bila enajstkrat prva ter po trikrat druga in tretja. V zbir medalj s SP

in EP so všteti tako posamični kot ekipni žlahtni uspehi. Pavol Hochschorner: »Tacenska proga mi je všeč, že
dvakrat sva bila tukaj. Včasih zmagava,
drugič nisva najboljša. No, tokrat je bil
spodnji del proge malce drugačen, kot
je bil ob zadnji priložnosti, prireditelji
so opravili nekaj sprememb. Zdaj je
ta del precej težji, vodni tok se velikokrat spremeni, tu je zdaj res zahtevno
veslati.« Peter Hochschorner: »Vodostaj je bil malce prenizek. Za evropsko
prvenstvo v Tacnu imajo na tako težki
progi vsi dvojci svojo priložnost. Po
mojem je vsaj deset čolnov kakovostno
na približno isti ravni. Rada imava
naravne proge, ta v Tacnu je kot takšna,
zato nama je všeč. Organizacija je na
visoki ravni, Ljubljana je lepo mesto.
Najde se tudi dobra pica za pojesti, na
splošno je tu dobra hrana.«

Peter in Pavol
Hochschorner
FOTO IGOR MALI
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a z vso lepoto naravne
Joe Clarke FOTO IGOR MALI

Corinna Kuhnle FOTO IGOR MALI

Joe Clarke, Velika Britanija, olimpijski prvak v kajaku iz Ria de Janeira, s svetovnih prvenstev ima dve
bronasti ekipni kolajni, na EP je bil v
ekipnih vožnjah dvakrat drugi. »Rad
veslam v Tacnu, že tretjič sem tukaj.
Vsako sekundo tukaj v Sloveniji, tudi
ker je prelepo vreme, resnično uživam.
Novi spodnji del proge je videti zelo
dobro, na nekaterih predelih je zaradi
vodostaja res preplitev, toda če imaš
pravilno linijo veslanja, to ni težava.
Na progi sem res užival, na koncu
dneva mi je to prineslo tudi osebno
rezultatsko korist (bil je drugi, op. p.).
Tacenska proga je resnično, kot ste
rekli, napol naravna, napol umetna,
potrebujemo pa več takšnih. Umetne
proge je težje vzdrževati, moraš imeti
oziroma pridobivati denar, da obratujejo, ta tacenska pa dela 24 ur vsakega
dne, kar je velika stvar, proizvaja
namreč kajakaške genije te dežele. Pri
vas mi je zelo všeč, Peter Kauzer je
tukajšnja slovenska legenda, moj zelo
dobri prijatelj, tudi treniram z njim.«
Corinna Kuhnle, Avstrija, dvakratna svetovna prvakinja v K-1, srebro
in bron ima z ekipnih preizkušenj, na
evropskih prvenstvih je bila posamično srebrna, premore še ekipni srebro
in bron. »Seveda imam rada tacensko
progo, je ena mojih najljubših, tu sem
postala leta 2010 svetovna prvakinja.
Že nekaj časa je tega, takrat sem bila
mlajša (smeh). Ob spremenjenem
zadnjem delu proge je zdaj treba delati
vse od sebe do cilja. Lepo je tekmovati v Sloveniji, vedno se nabere lepo
število gledalcev, Slovenci so resnično
vljudni. V spodnjem delu je proga res
malce plitva, a ko bo vodostaj reke
višji, bo prijetno veslati in se spuščati
po njej. Zame nizek vodostaj ne predstavlja težave, saj sem v čolnu sama, pri
kanuističnih dvojcih pa je vse verjetno
res na robu. A v Ljubljani je vedno lepo
tekmovati, tu imam tudi nekaj prijateljic, ena od njih je slovenska kajakašica
Urša Kragelj. Rada prihajam sem.
Tacenska proga je napol naravna, a z
drevjem in ne toliko betona je videti
bolj naravnorečna kot mnoge druge.« ▶
MAJ 2017
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Matej Benuš, Slovaška, kanuist je
olimpijski podprvak iz Ria, šestkrat
je bil svetovni prvak v ekipni vožnji,
ima še posamični bron, na EP je
doslej zbral sedem zlatih medalj, vse
so ekipne, v posamični konkurenci
pa ima srebrno odličje in dva brona.
»Tacenska proga mi je resnično

Matej Benuš FOTO IGOR MALI

MAJ 2017

I POSEBNA PRILOGA DELA IN SLOVENSKIH NOVIC

všeč, a raje bi imel višjo raven vode.
Sem namreč precej težak, imam jih
skoraj devetdeset, zato sem nekajkrat s čolnom udaril ob dno. Zadnji
del proge je bil preplitev, a to ni bila
največja težava. To je bila zaradi
vodostaja celotna proga, želel bi si
višjega. Če je proga napol naravna,

napol umetna? Ne, je nenaravna
(smeh). Prireditelji so jo preveč
spreminjali. V Tacen prihajam že
več kot deset let, zato jo zelo, zelo
dobro poznam. Slovenija mi je resnično všeč, raje jo imam kot Nemčijo ali Francijo, bližje je Slovaški.
Tudi ljudje se mi dopadejo.«

Tacen 2017
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Giovanni De Gennaro FOTO IGOR MALI

in to precej dobro. Na nekaterih delih
je bil vodostaj res prenizek, zagotovo
je bilo pri zadnjem skoku vse le preveč
značaja naključne sreče. A naše delo je,
da se po progi spustimo najhitreje, kot
je le mogoče, ne glede na to, kakšna je.
Pomembno je le, da je takšna, da se ne
poškoduješ, in nič drugega. Zame ima
proga vse značilnosti umetno zajezene

reke, a tudi vso lepoto naravne. Da, tu
je beton, to drži, a tudi veliko narave,
smo v parku v stiku z mestom. Menim,
da je to zmagoviti ključ tudi za privabitev mladih v ta šport. Zelo mi je všeč v
Ljubljani, v njej sem se vedno počutil
dobro, vesel sem, ko imamo tukaj
vsako leto mednarodna tekmovanja.
Vedno poskušam priti.« ¾

Nasmeh nič ne stane,
vendar čudežno deluje. Za mladost
z nasmehom poskrbi soba Tempo.
Salon prevc, ŽAbnicA, dorfarje 17
t: 04 502 19 00
e: info@prevc.si

www.prevc.si
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Alples studio, btc ljubljana
t: 01 541 18 20
t: alples.studio@prevc.si
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veljA zA plAčilA z gotovino do 31. 5.

Giovanni De Gennaro, Italija,
bil je prvi in tretji v ekipnih vožnjah
kajakašev na SP, s prvenstev stare celine ima ekipni bron. »Tacen je ena od
mojih priljubljenih prog. Ta dela v zadnjem delu so nekoliko premešala karte, ki so zdaj v igri, a moram povedati,
da so po lanskem finalu svetovnega
pokala uredili, kar je bilo pomanjkljivo,
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Umetne
zgradiš

Predsednik Evropske kajakaške zveze Albert
Woods bo tudi med govorniki na slovesnem
odprtju EP v Tacnu. FOTO CANOE FOUNDATION
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proge so uspešnica,
jih lahko blizu mest
Pred EP v slalomu na divjih vodah v Tacnu nam je predsednik Evropske kajakaške zveze
Albert Woods predstavil poglede na aktualno problematiko tega športa.
Marko Uršič

A

lbert Woods je od leta 1993
predsednik Evropske kajakaške
zveze, no, zanimivo, uradni
naziv organizacije je European Canoe
Association, torej dobesedno Evropska kanuistična zveza, obsega pa
tako divjevodaše kot tekmovalce na
mirnih vodah. Woods je vse od leta
1988 član direktorskega odbora mednarodne zveze, do letos je bil vodilni
mož britanske zveze, je pa še podpredsednik Britanskega olimpijskega
komiteja. No, zaradi zaslug za cvetenje kajakaškega športa v domovini
je bil ob kraljičinem rojstnem dnevu
odlikovan z redom britanskega imperija. Bil je, v mlajših letih, seveda,
tekmovalec, nato, potem ko se ni
uvrstil v ekipo za olimpijske igre leta
1972 v Münchnu, vodja ekipe Velike
Britanije, da govori štiri svetovne
jezike, angleščino, grščino, franco-

prvenstvom v slalomu na divjih
vodah v Tacnu, v začetku junija bo
na brzicah Save, smo Albertu Woodsu kot predsedniku evropske zveze
zastavili nekaj vprašanj o tekmovanju najboljših stare celine, slovenski
vlogi in aktualnem položaju oziroma
problematiki kajakaško-kanuističnega športa.

Gospod Woods, evropska zveza je
organizacijo letošnjega evropskega
prvenstva v slalomu na divjih vodah
dodelila Sloveniji in Tacnu. Torej imate
veliko zaupanje v slovenske prireditelje, spoštujete tradicijo tega športa
pri nas. A zelo različni vodostaji reke
Save v zadnjih dveh mesecih, s tem
seveda tudi na progi, so povzročali
težave. Pričakujete, da bo med EP v
začetku junija za tekmovalce in tekmovalke le vse tako, kot mora biti?
»Prepričan sem, da bomo imeli uspešno slalomsko evropsko prvenstvo.«

Ena od idej je, da bi uvedli elektronski
sodniški sistem z namenom
zmanjšanja človeških napak.
ščino in nemščino, pa je bilo seveda
dobrodošlo dejstvo za uveljavitev
v mednarodnih, divjih in mirnih,
funkcionarskih vodah. Albert Woods
živi v Nottinghamu, tam imajo tudi
progo za slalom na divjih vodah, in
ker je kajakaštvo šport v naravi, se
vse lepo sklada z naravno lepoto in
legendarnim statusom Sherwoodskega gozda, ki na severu obroblja
mesto Nottingham. Pred evropskim

Kaj pa osebno menite
o vodilnih slovenskih
možeh, Petru Kauzerju
in Benjaminu Savšku?

»Slovenski tekmovalci
vedno udarijo visoko.
So vaš ponos in so tudi dobro podprti
s strani vaših organizacij, ki dodeljujejo finančna sredstva, in s strani
Kajakaške zveze Slovenije.«

Ali evropska zveza skupaj z Mednarodno kajakaško zvezo z namenom večje
priljubljenosti in preglednosti tega
športa pripravlja kakšne spremembe
v pravilih slaloma na divjih vodah?
Morda da bi bile proge krajše, da bi

bila v vratcih elektronika za natančno
odkrivanje, kdaj se jih je tekmovalec
res dotaknil?

»Mnogo idej je, ena od njih je ta, da bi
uvedli elektronski sodniški sistem z
namenom zmanjšanja človeških napak. Krajšanje prog bi tudi pomenilo,
da bi bilo ob njej potrebnih tudi manj
sodnikov.«

No, tekmovalci in tekmovalke bi si
želeli tudi denarne nagrade, denimo v
svetovnem pokalu?

»Pri tem ni zadržkov, a kdo omenjenim plačuje udeležbo na tekmovanjih? Če bodo to pokrili sami, je za
prireditelje povsem preprosto, da
zagotovijo sklad za denarne nagrade.«

Sicer pa, kaj na splošno storiti, da bo
slalom na divjih vodah bolj priljubljen
med občinstvom in pri medijih? Saj
je po eni strani tudi ekološka športna
panoga?

»Slalom je zelo priljubljen šport, a z
njim se pač ne ukvarja toliko ljudi
kot na primer s smučanjem, ko gredo
ljudje na dopust z namenom, da bi
se preizkusili v svoji športni panogi.
Menim, da je status slaloma kot olimpijskega športa največja platforma za
nas.«

Po svetu zdaj prevladujejo umetne
proge za slalom na divjih vodah. Kakšno je vaše mnenje o tem?

»Umetne proge so prava uspešnica,
zgradiš jih lahko tudi blizu mest, kar
je zelo dobro za promocijo te panoge.
Z osebnega stališča imam rad naravne
reke s pravšnjim vodnim nadzorom.
A takšne proge je težko najti.« ¾
MAJ 2017
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Svetovno elito ob
Koprsko podjetje Sandiline oblači več kot 70 odstotkov tekmovalnih kajakašev in
kanuistov na svetu.

Drago Perko

O

bleka naredi človeka. Oprema
še ne naredi športne šampionke
ali šampiona, lahko pa bistveno, včasih celo odločilno pripomore
k (ne)uspehu. Tudi pri slalomu na
divjih vodah je tako. »Čoln ne vpliva

bolj plovni, da so prilagojeni konfiguraciji vode,« pa na temo opreme
dodaja Simon Hočevar, uspešni
kanuist, ki še danes uspešno sodeluje
s češkim podjetjem Galasport, ki je
eden od dveh vodilnih pri izdelavi
čolnov za kajak in kanu.

Podjetje Sandiline ima zveste stranke
tudi v tujini. FOTO FACEBOOK

imajo vodilne firme svoje razvojne
time, ki se ukvarjajo izključno s testi.
V resnici moraš vsako leto narediti nekaj novega. To je tako kot pri
smučki – če ne slediš, te ni več. Saj se
najdejo junaki, ki pokradejo modele,
skopirajo čoln in potem dodajo nekaj
novega, pa imajo t. i. svoj čoln.
A tako ne gre. Tak čoln ni nikoli
tako kakovosten kot originalen,«
opozarja Hočevar. Peter Kauzer
prisega na Slovake, med vratci
se podi na vajdi, podjetju zaupa
od leta 2009, ko je tja prestopil
iz češkega Kaymana. Selitev se
mu je hitro obrestovala, saj je
istega leta postal svetovni prvak.
S svojim znanjem pa Hrastničan
pomaga tudi pri razvoju plovil.
Oče Kauzer se spominja, da je
Peter po selitvi k podjetju Vajda
pomagal pri izdelavi čolna kapsl
II. Danes Peter zmaguje s čolnom salto xtreme, ki je izpeljanka kapsla II.

Karbon, kevlar in airex

toliko na rezultate, kot pa je pomembno, da plovilo osvojiš. Tekmovalci imajo podobne materiale, se pa
razlikujejo po tem, kako ga obvladajo,« o pomenu opreme razmišlja
starosta in mojster divjih voda Peter
Kauzer st., ki bdi nad sinovo kariero.
»Modeli čolna se spreminjajo vsako
sezono, včasih tudi sredi sezone. V
želji, da se čolni lepše obračajo, da so
MAJ 2017
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Svetek je bil soliden

Poleg Čehov je uspešno še slovaško
podjetje Vajda. Soseda skupaj pokrivata vsak po 40 odstotkov tekmovalne populacije, druga podjetja
si razdelijo preostalo petino. Tudi
v Sloveniji smo imeli svojega proizvajalca: Jošt Svetek je bil soliden
mojster svojega poklica, a ni šel več
v korak s časom, premalo sredstev
je bilo za razvoj. »Treba je vedeti, da

»Model imajo že narejen, napolnijo ga z epoksidno smolo,
dodajo grafit in kefler, za konec
izsesajo zrak. Ko vse porežejo,
ga sestavijo in zlepijo v celoto,« Petrov oče laično opiše,
kako nastane čoln. »Naredijo
kalup, iz njega potem izrežejo
spodnji in zgornji del. Ne pozabimo
na reševalne vrvice. Ko čoln izrežejo, ga ročno zlepijo s selotejpom ter
posebnim kevlarskim trakom. Ob
koncu zbrusijo robove. Vsak čoln je
dejansko ročno in unikatno delo,«
dodaja Hočevar. »Pomembno je, kako
velik volumen ima čoln, najboljši
tekmovalci imajo te posebej narejene:
po navadi je okoli kokpita največji,
potem pa proti repu in špici manjši in
ožji. Mladina in otroci imajo slabšo
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blačijo Slovenci
Simon Hočevar izvrstno sodeluje s češkimi proizvajalci
plovil. FOTO TOMI LOMBAR
kakovost čolnov, po navadi iz pleksi
materiala. Vrhunski so bolj ali manj
iz karbona. A ne le iz tega; če bi bil le
karbon, bi bil čoln še dražji in lomljiv.
Kar poglejte, kaj se zgodi, ko se zaleti
formula 1,« opozarja Hočevar. Poleg
karbona je tu še kevlar, ki daje čolnu
potrebno elastičnost in prožnost. Gre

Koliko za čoln?
Tekmovalni čoln stane med 1500
in 2000 evri, tisti slabši med
700 in 1000. Po navadi zdrži dve
sezoni. A to je precej odvisno od
tega, kako športnik ravna z njim.
Veliko tekmovalcev čoln po sezoni
nameni treningu, so pa tudi taki,
ki bi vseskozi nastopali z novim
čolnom. »Življenjska doba čolnov
se podaljšuje tudi zato, ker so
zdaj v vodi plastične ovire, ne pa
naravne oz. skale, kot je praksa
na naravnih progah,« poudarja
Simon Hočevar. V taboru Petra
Kauzerja povedo, da se slovenski
as pred velikimi tekmovanji (olimpijske igre in svetovna prvenstva)
vedno odloči za novo plovilo.

Peter Kauzer prisega na slovaško tehnologijo izdelovanja
čolnov. FOTO MATEJ DRUŽNIK

za preplet plasti karbona in kevlarja,
tako dobimo križ karbona in kevlarja,
vse skupaj pa zagotavlja kompaktnost
čolna. Ne gre brez polnila airexa,
ki mu daje plovnost. To je pena, ki
postane ena od plasti v čolnu, dela pa
družbo kevlarju in karbonu. »Čolni
so težki med 8 in 9 kilogrami. Vsak
tekmovalec ima rad čoln, ki je malce
lažji od zgornje meje, da si lahko potem s pomočjo uteži pomaga menjati
ali določiti težišče. To se menja lahko
glede na vodo, na kateri treniraš ali
tekmuješ,« razkrije Hočevar.

Ekonomična revolucija

Leta 2004 se je zgodila zadnja revolucionarna poteza, mednarodna kajakaška zveza je namreč skrajšala čolne,
kajak in kanu na 3,5 metra, kanu dvosed na 4,1 metra. To se je zgodilo, ker
so se začela tekmovanja vse bolj seliti
na umetne proge, ki so bile ožje zaradi kanalov. Ker so čolni postali krajši,
so postali okretnejši, tudi hitrejši,
olajšal pa se je tudi transport (po
novem proizvajalci razvijajo čolne, ki
so sestavljeni iz dveh kosov – vsak po
1,7 metra). Ne gre zanemariti dejstva,
da se je pocenila tudi proizvodnja
čolnov, saj potrebujejo manj materiala. »S spremembo dolžine čolnov se

je zgodilo, da so krajši hitrejši in lažje
vrtljivi,« meni Hočevar.

Sandiline pojem v svetu

»Zame so vesla še bolj delikatna in
pomembna kot čoln. Pri tem sta
pomembni dolžina droga in njegova
debelina (med 28 in 30 milimetri). Nekateri imajo radi trše, druge mehkejše,
vsi pa so iz karbona. Trše veslo ima
večji izkoristek, potem pa pomembno vlogo igra občutek. Pomembne so
tudi lopate, listi vesel – pri kajaku so
dvolistne, pri kanuju enolistne. Večji
tekmovalec ima po navadi večjo lopato, zato zagrabi več vode. Pri obliki pa
je tako: ravno, bolj odprto, konkavno
veslo zagrabi manj vode, lepše teče po
vodi, tekmovalec naredi kak zaveslaj
več. Večja lopata zagrabi več vode, pri
tem pa potrebuješ več občutka, zavesljajev za isto hitrost je manj,« razloži
Hočevar. Čeprav so v čolnu, pa brez
obleke ne gre. Prednjači neoprenska,
ki jo izdelujejo v Sloveniji. Koprsko
podjetje Sandiline je v športnem in
poslovnem svetu svetovno znani izdelovalec vrhunskih tehničnih oblačil za
tekmovalce v kajaku in jadranju. Pri
slalomistih na divjih vodah oblačijo 70
odstotkov tekmovalk in tekmovalcev.
Podjetje uspešno vodi Sandi Ljutić. ¾
MAJ 2017
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Program evropskega
prvenstva Tacen 2017
Sreda, 31. maj 2017
20.00

Slovesno odprtje prvenstva (pred mestno hišo
v Ljubljani)

Četrtek, 1. junij 2017

14.00–16.25 Kvalifikacijske vožnje C-2M, C-1Ž, K-1M (1. vožnja)
16.40–18.15 Kvalifikacijske vožnje C-2M, C-1Ž, K-1M (2. vožnja)

Nedelja, 4. junij 2017
11.35–12.15
12.20–13.00
15.05–15.35
15.40–16.05
16.10–16.35

K-1Ž polfinale (20 čolnov)
C-1M polfinale (20 čolnov)
K-1Ž finale (10 čolnov)
C-1M finale (10 čolnov)
Podelitev kolajn in zaključna slovesnost

Petek, 2. junij 2017
09.00–10.25
10.40–11.35
13.05–13.25
13.30–14.00
14.05–14.20
15.05–15.55
16.00–16.40
16.45–17.20
17.25–17.50

Kvalifikacijske vožnje K-1Ž, C-1M (1. vožnja)
Kvalifikacijske vožnje K-1Ž, C-1M (2. vožnja)
Ekipna tekma C-2M – finale
Ekipna tekma C-1Ž – finale
Podelitev kolajn
Ekipna tekma K-1M – finale
Ekipna tekma K-1Ž – finale
Ekipna tekma C-1M – finale
Podelitev kolajn

Sobota, 3. junij 2017
11.05–12.05
12.10–13.00
13.05–13.40
15.05–15.45
15.50–16.20
16.25–16.50
16.55–17.15

K-1M polfinale (30 čolnov)
C-1Ž polfinale (20 čolnov)
C-2M polfinale (15 čolnov)
K-1M finale (15 čolnov)
C-1Ž finale (10 čolnov)
C-2M finale (10 čolnov)
Podelitev kolajn

Legenda

K-1M – kajak moški
K-1Ž – kajak ženske
C-1M – kanu moški
C-1Ž – kanu ženske
C-2 – kanuistični dvojec
Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer lahko pride do
spremembe programa prireditve. O vseh morebitnih spremembah vas bomo obveščali na uradni spletni strani prvenstva www.slalomtacen.com in prek družabnih omrežij.

Poiščite nas na družabnih
omrežjih in spletu
www.slalomtacen.com
@SlalomTacen
@kajakzveza
@Kajakzveza
@kajakzveza
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#slalomtacen
#tacen2017
#canoeeurope
#divjavodacistiuzitek
#wildwaterpurejoy

Tacen 2017
Kako do prizorišča

Z avtomobilom
Prizorišče je v bližini avtoceste, izvoz
Ljubljana Brod. Zaradi prostorskih
omejitev v neposredni bližini kajakaške proge bo za vse obiskovalce
evropskega prvenstva v slalomu na
divjih vodah zagotovljeno parkirišče
ob Osnovni šoli Vižmarje Brod, kamor
vas bodo z bližnjih cest natančno
usmerjale table. Med parkiriščem in
prizoriščem bo vse dni prvenstva redno vozil poseben brezplačni avtobus.
Z avtobusom
Postajališča ljubljanskega mestnega potniškega prometa so v bližini
tacenske kajakaške proge (najbližji
postajališči sta Ob daljnovodu in
Tacenski most). Med ponedeljkom in
soboto vas bo do prizorišča iz središča
Ljubljane pripeljal avtobus številka 8

(smer Gameljne), v nedeljo pa linija
1B ali 1D (smer Gameljne). Ljubljanski potniški promet (LPP) bo vsem
imetnikom vstopnic za evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah na
dan veljavnosti vstopnice zagotavljal
brezplačni prevoz na linijah mestnega
potniškega prometa.
S kolesom
Tiste, ki boste do prizorišča prikolesarili, bo ob vhodu na prizorišče čakala
kolesarnica, kjer boste lahko pustili
svoja kolesa.

Kako do vstopnic

Vstopnice za evropsko prvenstvo v
slalomu na divjih vodah v Ljubljani
lahko v predprodaji (do začetka prvenstva) kupite v poslovalnicah Kompas Holidays in M Holidays oziroma
prek spletne strani www.kompas.si

prireditelji ep
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(povezavo do vstopnic najdete v meniju Šport). V predprodaji kupljene
vstopnice boste pri vhodu na prizorišče zamenjali za posebne zapestnice,
ki vam bodo omogočale večkratni
vstop na prizorišče na dan veljavnosti
vstopnice. Med prvenstvom bodo
vstopnice v prodaji zgolj pri vhodu na
prizorišče.

Cenik

Predprodaja (do začetka prvenstva)
Posamezni tekmovalni dan: 4 evre
Paket vstopnic za štiri tekmovalne
dni: 12 evrov (en dan je brezplačen)
Otroci do 15. leta imajo prost vstop.
Redna prodaja na prizorišču
Posamezni tekmovalni dan: 5 evrov
Paket vstopnic za štiri tekmovalne
dni: 15 evrov (en dan je brezplačen)
Otroci do 15. leta imajo prost vstop.
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®

Inovativne rešitve za
robotske aplikacije

Prilagodljiva izvedba
Vrsta različnih izhodnih signalov na voljo v izvedbah od senzorskega
vezja do kompaktnega dajalnika

Enostavna vgradnja in zanesljivo delovanje
Brezkontaktno zaznavanje zagotavlja dolgotrajno in brezskrbno
delovanje

Odlična zaščita pred vplivi okolja
Magnetni princip delovanja omogoča neobčutljivost na še tako
zahtevne okoljske pogoje

RLS Merilna tehnika d. o. o. | 1218 Komenda | Slovenija
T +386 1 5272 100 | F +386 1 5272 129 | E sales@rls.si
Uradni distributer za izdelke Renishaw v Sloveniji, na Hrvaškem,
v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in Makedoniji.

A

associate company

Na voljo v naši spletni
trgovini:

www.rls.si

54

prireditelji ep

Tacen 2017

Najboljši slalomisti tudi
v središču Ljubljane
Na Bregu pri Čevljarskem mostu bo tradicionalna preizkušnja v paralelnem slalomu.

Š

e pred začetkom
evropskega prvenstva
v slalomu na divjih vodah v Tacnu bomo v središču
Ljubljane že lahko občudovali spretnosti najboljših
evropskih slalomistov in
slalomistk na divjih vodah.
Brzice in adrenalinske spuste po Savi bodo za nekaj
uric zamenjali za šviganje
med količki vrat na Ljubljanici. V soboto, 27. maja, bo
namreč na Bregu pri Čevljarskem mostu potekala
tradicionalna preizkušnja
v paralelnem slalomu –
Ljubljanica Paddle Chal- ▶

FOTOGRAFIJI BLAŽ SAMEC
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lenge –, kjer organizatorji prav zaradi
termina tik pred evropskim prvenstvom pričakujejo udeležbo zvenečih
tujih imen tega športa. Seveda ne
bodo manjkali niti najboljši slovenski

divjevodaši, ki se vselej radi udeležijo
ekshibicijske tekme v Stari Ljubljani.
»Paralelni slalom je dobra promocija
za kajakaštvo, saj je v središču Ljubljane veliko ljudi, ki se sprehajajo in nas

Vrednost
nagradnega
sklada

1500 €

vidijo,« je ob enem izmed nastopov v
preteklih letih povedal Luka Božič,
dvakratni olimpijec in svetovni prvak
v kanuističnem dvojcu iz leta 2014.
Najprej bodo na Ljubljanici potekale kvalifikacije, nato pa paralelne
vožnje na izpadanje, kjer se bosta po
dve tekmovalki oziroma tekmovalca
pomerila med seboj, seštevek dveh
voženj pa bo v naslednjo fazo tekmovanja popeljal hitrejšega. In tako
vse do finala. Paralelni slalom se bo
začel ob 17.30 in bo pomenil vrhunec
kajakaškega dogajanja na Ljubljanici.
Že dopoldne bodo namreč v indijanske kanuje sedli znani športniki in se
pomerili na tekmi s povsem prijateljskim značajem, za čast pa se bodo
potegovali tudi predstavniki ljubljanskih četrtnih skupnosti. Na svoj račun
bodo prišli še ljubitelji veslanja v stoje
(sup), saj bodo v okviru prireditve
Ljubljanica Paddle Challenge znova
izvedli tekmovanje v tej vse bolj priljubljeni športni disciplini. ¾

L JUBL JANIC A

Paralelni
kajak-kanu
slalom
27. maj 2017 | od 17.30 dalje
Novi trg, pred Čevljarskim mostom
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ADRIA KOMBI d.o.o.
Nacionalna druæba za kombinirani promet

ZAUPAJTE
SVOJ TOVOR
STROKOVNJAKOM

PR

AV
A

PO

T

D

O

CI

LJ

A

Tivolska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2345 280, F: 01/ 2345 290
infor@adriakombi.si

• prevozi zabojnikov,
zamenljivih tovorišË,
polprikolic, tovornjakov
po železnici
• storitve na kljuË
• od vrat do vrat
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Aktivnosti za
mlade in družine

Prireditelji evropskega prvenstva bodo na bregu Save poskrbeli za zabavno in poučno
dogajanje.

O

rganizatorji evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah
bodo veliko pozornosti namenili
najmlajšim obiskovalcem. Vse dni
prvenstva bo ob tekmovalnem programu organizirana vrsta aktivnosti za

FOTOgraFiji KajaK-ZVEZa.Si
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otroke, ki ne bodo le zabavne, ampak
tudi poučne. V četrtek, 1., in v petek, 2.
junija, bodo v goste prišli osnovnošolci, v soboto in nedeljo pa bo posebna
pozornost posvečena družinam. Vse
tekmovalne dni bo blizu vhoda na prizorišče najmlajše pa tudi tiste starejše
obiskovalce med deveto in

osemnajsto uro vabil poseben bazen,
v katerem se bo mogoče preizkusiti v
kajakih, kanujih in v veslanju stoje ter
tako vsaj malo začutiti utrip kajakašev
in kanuistov, ki se bodo le nekaj deset
metrov stran potegovali za naslove
evropskih prvakov. Aktivnosti bodo
brezplačne, s seboj le ne pozabite
prinesti kopalk in brisače ter športnih
oblačil.
Na prizorišču bo poseben
prostor, namenjen otroškemu kotičku, v katerem bodo
napihljiva igrala in ustvarjalna delavnica. Za dobro razpoloženje bo skrbela simpatična
maskota Sloki. Vsak dan bodo
lahko obiskovalci sodelovali
tudi v nagradnih igrah, glavne
nagrade bo prispeval sponzor
tekmovanja Slowatch.
Tako kot na lanski finalni
tekmi svetovnega pokala, ko so
osnovnošolci zapolnili tribune
in z glasnim navijanjem poskrbeli za izvrstno kuliso pa tudi
navdušenje med domačimi in
tujimi tekmovalci, bo tudi letos z brega
odmevalo glasno spodbujanje vseh
slalomistov.
Aktivne ne bodo le glasilke, saj
bodo otroci na različnih delavnicah,
ki jih v sodelovanju s Kajakaško
zvezo Slovenije pripravlja Inštitut za
ohranjanje naravne dediščine Lutra,
spoznali vodne nevretenčarje, delali
poizkuse in si ogledali razstavo o bogastvu vodne biodiverzitete. Elektro
Ljubljana oziroma podružnica HE
Brod, ki je povsem ob prizorišču, bo
učencem in učenkam na široko odprla vrata ter tako omogočila vpogled v
svoje delovanje. ¾

©ELEKTRO LJUBLJANA 2017

Največja mreža polnilnic.
www.gremonaelektriko.si
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Ko se po Savi naenkrat
spusti četverica …
V soboto, 3. junija, bo v Tacnu tudi državno prvenstvo v ekstremnem slalomu

FOTOGRAFIJE nInA JElEnc

S

pust prek tacenske zapornice, ki je zaščitni znak proge
na Savi in marsikateremu
še tako dobremu kajakašu nažene strah v kosti, je posebno in
adrenalinsko doživetje že samo
po sebi. Ko pa se prek nje naenkrat
požene četverica, je atraktivnost zagotovljena, in to ne le za tekmovalce,
temveč tudi za gledalce.
V soboto, 3. junija, bo po koncu
predzadnjega tekmovalnega dne
evropskega prvenstva z začetkom ob
18. uri na tacenski progi potekalo tudi
državno prvenstvo v ekstremnem
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slalomu, ki je precej mlada
disciplina, v tekmovalni program
dodana nedavno.
Temelji na podobnih pravilih kot
pri nas po zaslugi Filipa Flisarja
poznana disciplina smučarskega
krosa. Prek tacenske zapornice bodo
istočasno startali po štirje tekmovalci,
ki bodo morali pravilno preveslati
več posebnih napihljivih vrat, na

vnaprej določenem delu proge izvesti
eskimski obrat, nato pa čim hitreje
priveslati v cilj. Iz vsake skupine bosta
napredovala po dva najhitrejša tekmovalca oziroma tekmovalki, ki bodo
nato tvorili nove skupine. Zadnji
štirje tekmovalci po seriji voženj na
izpadanje bodo veslali v finalu. ¾
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SPONZORJI IN PARTNERJI EVROPSKEGA PRVENSTVA
V SLALOMU NA DIVJIH VODAH - TACEN 2017

62

kazalo

tacen 2017

po brzicah
3
4

9

16

20

22

24
26

Tacenski ponos
uvodnik roka Tamšeta
Še vedno sem sposoben zmagati
Evropsko prvenstvo na divjih vodah bo
posebno tudi za srebrnega olimpijskega
junaka Petra Kauzerja
Tacensko progo še najbolje poznam
Ena od slovenskih adutov na savskih
brzicah bo tudi kajakašica urša Kragelj,
lanska evropska podprvakinja
V tacenskem kanalu nas je težko premagati
Kanuistu Benjaminu Savšku se žlahtne
sanje na olimpijskih igrah v riu de
janeiru niso uresničile, zato jih bo poskušal doseči na EP v svojem Tacnu
Računam na zmago v vsaj eni disciplini
Vodja programa vrhunskega športa pri
Kajakaški zvezi Slovenije jernej Abramič o pričakovanjih na EP
Nikjer na svetu ni takšnega starta tekme
Direktor Kajakaške zveze Slovenije
in izkušeni tekmovalni maček Andrej
jelenc o vseh plateh EP
Slovenska reprezentanca na EP
Dve podobi Tacna
Kolumna Boruta Perka

pogled nazaj
27 Tacen potrdil sloves kultne proge
Prizorišče EP pod Šmarno goro ima
dolgo in pestro zgodovino
32 Divji Natan spet brez naslednikov
Natan Bernot spada med pionirje slovenskega kajakaštva
33 Romantika od Livade do Tacna
milan zadel je osvojil prvo slovensko
kolajno z velikih kajakaških tekmovanj
34 Uresničil je sanje mnogih
Kajakaš Andraž Vehovar je na oi v
Atlanti leta 1996 osvojil srebrno kolajno
v slalomu na divjih vodah
36 Veteran s hčerko v tekmovalnem čolnu
Simon hočevar kljub 43 letom še vedno
ni vrgel vesla v koruzo; po slalomu na
divjih vodah zdaj vrhunske uvrstitve
dosega v spustu

kultni tacen
38 Dama iz Tacna si zasluži remont
Da bi držali korak s svetovno konkurenco, bo potrebna temeljita prenova
kajakaške proge v Tacnu

42 Tacenska proga umetna, a z vso lepoto
naravne
Anketa med tujimi tekmovalci in tekmovalkami o tacenski progi in Ljubljani
46 Umetne proge so uspešnica, zgradiš jih
lahko blizu mest
Predsednik Evropske kajakaške zveze
Albert Woods o aktualni problematiki
48 Svetovno elito oblačijo Slovenci
Koprsko podjetje Sandiline oblači
več kot 70 odstotkov tekmovalcev in
tekmovalk
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50 Program evropskega prvenstva v Tacnu
52 Najboljši slalomisti tudi v središču
Ljubljane
Na Bregu pri Čevljarskem mostu bo
tradicionalna preizkušnja v paralelnem
slalomu
58 Aktivnosti za mlade in družine
Prireditelji evropskega prvenstva bodo
na bregu Save poskrbeli za zabavno in
poučno dogajanje
60 Ko se po Savi naenkrat spusti četverica ...
V soboto, 3. junija, bo v Tacnu tudi državno prvenstvo v ekstremnem slalomu
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evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah

31. 5.–4. 6. 2017

posebna priloga dela in slovenskih novic
25. maj 2017, naklada 87.100 izvodov

Krotilci
savskih
brzic
Tacen 2017
Posebna priloga Dela in
Slovenskih novic

www.foculus.si

Parma d.o.o., TR2, Ljubljana

urEDNiK Rok Tamše
NoViNArji Borut Perko

Drago Perko
Marko Uršič
TEhNiČNA urEDNiKA Griša Planinc

Simon Razložnik
LEKToricA Anka Sladič
NASLoVNicA Foto Matej Družnik

Delo d.o.o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

gLAVNA DirEKToricA
DirEKToricA
DirEKToricA TržENjA
DirEKToricA mArKETiNgA

ogLASNo TržENjE T: 01/47 37 501

NAROČILA
080 11 99 | narocnine@delo.si

maj 2017

Irma Gubanec
Nataša Luša
Dragica Grilj
Dolores Podbevšek Plemeniti
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www.mična.si
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