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30 uspešnih let
za slovensko
kajakaštvo

L

eto 2021 je v Sloveniji zaznamovano s spomini, povezanimi z
dogodki pred 30 leti, ko smo kot država stopili na samostojno
pot. Mnogih zanimivih dogodkov iz tistega časa se lahko
spominjamo tudi kajakaši in kanuisti ter športni delavci, ki so bili vpeti
v organizacijo 1991 ICF svetovnega prvenstva v spustu na Soči in v
slalomu na Savi v Tacnu.
To je bilo zadnje veliko tekmovanje, organizirano v bivši državi. Zelo
uspešno za slovensko kajakaštvo, saj smo slovenski tekmovalci
osvojili več kolajn. Pa vendar smo od takrat naprej začeli šteti uspehe,
dosežene pod slovensko zastavo. Teh pa ni bilo malo. Ob pregledu
vrhunskih rezultatov na velikih tekmovanjih je potrebno biti kar
previden, da kakšnega uspeha ne izpustiš. Vsekakor sta bili najbolj
odmevni osvojeni srebrni kolajni na olimpijskih igrah, ki sta ju osvojila
Andraž Vehovar na OI v Atlanti in Peter Kauzer na OI v Riu de Janeiru.
Osvojenih naslovov svetovnih in evropskih prvakov ter kolajn v slalomu,
spustu in sprintu na mirnih vodah v različnih starostnih kategorijah je v
teh 30 letih za polno beležko.
Kajakaška zveza Slovenije pa se je v tem obdobju izkazala tudi pri
organizaciji velikih tekmovanj, predvsem v slalomu in spustu na divjih
vodah. Na Soči na Trnovem in v Solkanu ter v Tacnu smo gostili več
svetovnih in evropskih prvenstev, tako članskih kot mladinskih. Ob
tem skoraj vsako leto gostimo vsaj kakšno tekmo svetovnega pokala in
več mednarodnih tekmovanj, ki se jih tekmovalci iz tujine vedno radi
udeležijo.
Tudi letošnje leto je za nas polno izzivov, tako na organizacijskem kot
tekmovalnem področju. Trideset let delovanja v samostojni Sloveniji
zaznamujemo izredno delavno. V Tacnu gostimo najboljše mlade
tekmovalce na ICF svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za
mladince in mlajše člane, v Solkanu pa se bodo mladi merili za naslove
na ECA evropskem prvenstvu za mladince in U23 v slalomu in spustu
na divjih vodah. V času omejitev zaradi zamejitve širjenja Covid-19
je organizacija velikih tekmovanj še posebej zahtevna. Verjamem, da
bomo izzivu kos.
Seveda ob tem nismo pozabili na tekmovalni del. Pričakovanja pred
prestavljenimi olimpijskimi igrami v Tokiu so visoka, saj imamo v ekipi
več kandidatov za najvišja mesta. Enako je z ostalimi tekmovanji.
Tekmovalci in tekmovalke so na njih dobro pripravljeni. To so ne
nazadnje dokazali že z osvojenimi kolajnami na evropskih prvenstvih
v začetku sezone. Zaželimo jim, da z uspešnimi nastopi obeležijo 30
uspešnih let za slovensko kajakaštvo.

Andrej Jelenc
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Špela Ponomarenko
Janić in Anja Osterman
na evropskem prestolu!
Nenavadno poletni vremenski pogoji in za Poznanj presenetljivo nevetrovne
razmere so v začetku junija na jezeru Malta v bližini samega centra petega
največjega poljskega mesta pozdravile najboljše evropske sprinterke in sprinterje
na mirnih vodah, pa tudi predstavnike v parakajakaški konkurenci. Na zadnjem
pravem testu pred odhodom na olimpijske igre sta navdušili Špela Ponomarenko
Janić in Anja Osterman.

P

oljska kajakaška zveza in lokalni
prireditelji v Poznanju so kot
organizatorji članskega evropskega prvenstva v sprintu na mirnih
vodah in parakajakaštvu vskočili dober
mesec pred samo izvedbo tekmovanja in s tem poskrbeli za realizacijo
dogodka, ki je bil še kako pomemben
test za najboljše evropske sprinterje
pred odhodom na olimpijske igre v
Tokiu. Prvenstvo stare celine bi namreč
moralo biti organizirano v Duisburgu,
a tamkajšnja mestna oblast v epidemiološko zahtevnih razmerah ni dala
soglasja k organizaciji tako velikega
mednarodnega športnega dogodka,
zato so bili Nemci tik pred zdajci primorani organizacijo odpovedati.
Na jezeru Malta se je za najvišja
mesta potegovalo več kot 600 tekmovalk in tekmovalcev iz 35 držav, med
njimi peterica Slovencev. Največ se je
pričakovalo od Špele Ponomarenko
Janić in Anje Osterman, ki – odkar
veslata skupaj – na prav vsakem tekmovanju sodita v ožji krog favoritinj za
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vrhunske rezultate. Razveselili sta nas
tudi tokrat.
Zadnji dan prvenstva sta zablesteli v
finalu A ženskih kajakaških dvojcev na
200 metrov in prišli do prve zlate kolajne s članskih prvenstev. Tudi za Špelo
je to prva zlata z največjih tekmovanj,
čeprav ima v svoji zbirki kar zajetno
bero kolajn s svetovnih in evropskih
prvenstev v kajakaškem enojcu. Sicer
pa je v preteklosti zlate kolajne osvajala na mediteranskih igrah. Primorska
naveza je dosegla odličen rezultat tudi
dan prej v olimpijski 500-metrski disciplini, kjer sta bili naši kajakašici peti.
»Občutek je enkraten. Še posebej
po ‘petstotki’ sva se uspeli skoncentrirati in zbrati ter odveslati dobro
‘dvestotko’. Starter je kar čakal, tako da
sva se malo zabili v blok, naprej pa je
bilo precej boljše kot v kvalifikacijah.
Na koncu sva suvereno zmagali,« je
povedala Špela Ponomarenko Janić.
Primorki sta bili na najkrajši tekmovalni razdalji nekaj manj kot pol
sekunde hitrejši od vseh tekmic. »Ker

sva se na startu zabili v blok, je bil
pospešek na startu z zamudo. A po
nekaj metrih sva že pridobili najino
moč in hitrost, tako da sva drveli skozi
progo. Slovensko himno je res nekaj
posebnega slišati, še posebej pa je
lepo, da sva skupaj na stopničkah.
Res sva zadovoljni. Sedaj pa se bova
najboljše pripravili za OI,« pa je dodala
Anja Osterman.
Srebrno medaljo na 200 metrov sta
si priveslali Poljakinji Dominika Putto
in Katarzyna Kolodziejczyk, bron pa
Madžarki Anna Lucz in Blanka Kiss.
V izjemno močnem finalu ženskih
kajakaških dvojcev na 500 metrov pa
sta Špela Ponomarenko Janić in Anja
Osterman kot že omenjeno priveslali
do petega mesta. Za zmagovalkama
in evropskima prvakinjama Danuto
Kozak in Doro Bodonyji z Madžarske
sta zaostali za slabi dve sekundi in pol.
Drugo mesto sta si priveslali Poljakinji
Karolina Naja in Anna Pulawska, tretji
pa sta bili branilki evropskega naslova in aktualni svetovni prvakinji v tej

disciplini – Belorusinji Volha Kudženka
in Marina Litvinčuk.
»Tekma je bila težka, še posebej, ker
je pihal veter v prsi. Obe sva sprinterki,
zato nama to manj ustreza kot ko je
mirno ali z vetrom v hrbet. Pogoji so
bili enaki za vse. Na koncu sva začeli
malo pridobivati v primerjavi z Belorusinjama in Nemkama, ampak naju je
pobralo v zadnjih petdesetih metrih,
tako da jih do cilja nisva uspeli dohiteti. Tekma je bila dobra, hkrati pa smo
dobili tudi odgovore na neka vprašanja, kaj je treba delati naprej in čemu
se je potrebno posvetiti,« je povedala
Špela Ponomarenko Janić.
Konkurenca je bila skorajda popolna, saj so nastopile tudi tiste vrhunske
tekmovalke, ki jih na letošnji tekmi
svetovnega pokala v Szegedu ni bilo.
Anja Osterman je povedala: »Tukaj
manjkata le Novozelandki, tako da vse
ostale ekipe so bile res top. Naredili
sva kar sva lahko. To je bilo dovolj le
za peto mesto. Vemo, na čem moramo
delati in potrudili se bova, da bova to
do OI čim boljše naštudirali. Glede
na to, kako sva se v dvojcu počutili v
zadnjih treh tednih, nisva ravno mogli
pričakovati vrhunskih voženj, ampak
sva se res potrudili čim boljše.«
Na Poljskem smo imeli tri predstavnike v moški kajakaški konkurenci. Jošt
Zakrajšek je, kot je to običajno, tekmoval na 1000 in 5000 metrov. Na obeh
distancah je bil na koncu uvrščen na
enajsto mesto. Na olimpijski 1000-metrski razdalji je namreč veslal v finalu
B in bil tam drugi, saj je bil od njega
hitrejši Danec Rene Holten Poulsen, kot
enajsti pa je Trzinec v cilj priveslal tudi
zadnji tekmovalni dan, ko se je pomeril
na najdaljši preizkušnji. »Lahko sem zelo
zadovoljen s startom in večjim delom
prvega kroga. Nato so mi žal pošle
moči, tako da sem se le še boril po najboljših močeh. Glede na pokazano sem
zadovoljen,« je povedal ob koncu.
Vidu Debeljaku je v polfinalu na 200
metrov le malo zmanjkalo do preboja
v finale A, v malem finalu pa je bil nato
četrti, kar je v končni razvrstitvi pomenilo 13. rezultat prvenstva. Po nastopu
je povedal: »Morda je letelo nekoliko boljše kot v kvalifikacijah. Škoda
polfinalnega nastopa, finiša. Z nekoliko
sreče in dobrim finišem bi morda prišel
tudi v A finale. Prvi del sezone je zaključen, sedaj bom treniral naprej.«
Po zaključku prvenstva je bil kar
zadovoljen tudi Rok Šmit, ki je tekmoval na 500 metrov. Veslal je v finalu
B in bil peti, skupno 14. »Bilo je kar
dobro, sploh v primerjavi s preteklimi
tekmami, svetovnimi pokali. Pokazal
sem napredek in korak v pravo smer.
Je pa še veliko stvari za izboljšati in se
pripraviti na septembrsko svetovno
prvenstvo,« je povedal po zadnjem
nastopu v Poznanju.

Slalomisti na prvenstvu
stare celine do treh
kolajn
Sezona največjih tekmovanj v letošnjem letu se je začela z majskim evropskim
prvenstvom v slalomu na divjih vodah, ki ga je gostila Italija, natančneje Ivrea.
V Piedmontu so do kolajn priveslali Eva Terčelj, Peter Kauzer in ekipa kanuistov,
končno podobo pa je dobila tudi slovenska olimpijska odprava.

Č

lansko evropsko prvenstvo
že samo po sebi nosi težo,
tokrat pa je bilo še pomembnejše, saj je rezultat, dosežen v Ivrei,
pomenil tudi, kdo bo kot član slovenske ekipe odpotoval na OI v Tokiu med
kajakaši, kanuisti in kanuistkami.
Pred nastopi na reki Dora Baltea
je bila lahko mirna le Eva Terčelj, ki
si je mesto na OI zagotovila že pred
zadnjim sklopom izbirnih tekem. Alja
Kozorog je imela v točkovanju veliko
prednost pred Evo Alino Hočevar, tako
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da bi jo slednja lahko prehitela le v
primeru osvojene kolajne, precej bolj
napeto pa je bilo v moški konkurenci.
Zaradi izjemne izenačenosti je odločal
boljši končni rezultat na prvenstvu.
Na koncu so prevladale izkušnje, saj je
med kajakaši mesto v olimpijski ekipi
pridobil Peter Kauzer, med kanuisti
pa Benjamin Savšek po izenačenem
dvoboju z Luko Božičem.
Za tekmovalce je bilo morda v
ospredju tokrat bolj pridobivanje mesta v olimpijski ekipi, a odlični rezultati

in kolajne kljub temu niso izostali.
Končni izkupiček sta dve posamični
kolajni in ena ekipna.
Eva Terčelj je z odlično finalno
vožnjo poskrbela za nov velik uspeh
slovenskega kajakaštva. Tekmovalka, ki
je tudi aktualna svetovna prvakinja, je
bila počasnejša le od Corinne Kuhnle,
ki si je po Tacnu 2017 priveslala drugi
naslov evropske prvakinje. Avstrijka
in Terčeljeva sta bili razred zase, saj je
tretje uvrščena Nemka Ricarda Funk
zaostala za skoraj štiri sekunde, med-

tem ko je bila Terčeljeva počasnejša za
pol sekunde.
»Presrečna sem. Na startu se nisem
počutila najboljše, ampak pred sabo
sem imela progo in vedela, kaj želim
narediti. Res sem vrhunsko odpeljala.
Rezerve so še, ampak na koncu niti
nisem vedela, da sem res tako hitra.
Vesela sem vožnje in medalje,« je
povedala Ljubljančanka, za katero je
to prva posamična kolajna z evropskih
prvenstev.
Uspeh sta z odličnima uvrstitvama
dopolnili Ajda Novak, ki je bila 12., in
Urša Kragelj s 13. mestom.
Veselje se še ni dobro poleglo, ko si
je novo kolajno z največjih tekmovanj
priveslal še Peter Kauzer. Na tehnično
zahtevni progi je premoč priznal le
Čehu Vitu Prindišu, ki je podobno kot
Corinna Kuhnle, priveslal do drugega
naslova evropskega prvaka – najboljši
je bil že leta 2019, in Italijanu Giovanniju De Gennaru.
A za Kauzerja tokrat ni bila pomembna le kolajna, že po polfinalu je
postalo jasno, da si je zagotovil tudi
olimpijsko vozovnico za Tokio. V internih kvalifikacijah je bil boljši od Martina Srabotnika, ki je obstal v polfinalu
in bil 14., ter od Nika Testena, ki je

naredil zelo veliko napako in polfinale
končal na 38. mestu.
»Do 14. vrat bi težko rekel, da se da
hitreje peljati. Pri teh in 15. sem malo
čakal in pri zadnjih protitočnih sem
najverjetneje izgubil zmago. V prvi vrsti
sem prišel sem oddelati zadnji sklop izbirnih tekem. Po polfinalu sem videl, da
sem si zagotovil četrte olimpijske igre,
v finalu pa sem si rekel, da grem uživati.
Primanjkovalo mi je moči, a stisnil sem,
kolikor sem lahko,« je povedal Kauzer.
Že prvi dan končnih odločitev pa so
v ekipni tekmi do brona prišli kanuisti.
V slovenskem taboru je bilo kar nekaj
napetosti, a na koncu se je vse izteklo
srečno. Kanuisti so bili ob prihodu
v cilj namreč četrti, a so naknadne
poizvedbe pokazale, da so Čehi na
progi naredili več napak, tako da so
pridobili dodatne kazenske sekunde,
ki so jih potisnile z mest, ki prinašajo
kolajne, na tretjo stopničko pa so prišli
naši kanuisti. Izkušenima Benjaminu
Savšku in Luki Božiču, ki sta lani skupaj
z Juretom Lenarčičem priveslala do
naslova evropskega ekipnega prvaka,
se je tokrat pridružil novinec v članski
ekipi Nejc Polenčič.
Nekdanji svetovni mladinski prvak
je tako na prvem članskem prvenstvu

prišel do svoje prve kolajne: »Vožnja
je bila zelo tekoča. Naredil sem dva
dotika, sicer pa sem z rezultatom zelo
zadovoljen. Imel sem malo treme, ampak sem se kar dobro pripravil.«
Zadovoljstva ni skrival niti Luka
Božič: »Zelo sem vesel, da je Nejc v
kvalifikacijah in moštvenih vožnjah
prikazal, da je zrel za takšne uspehe in
še enkrat smo pokazali, da smo izjemni
kanuisti.« Tudi Benjamin Savšek, ki je
lani osvojil kar dvojno evropsko krono
je bil vesel nove kolajne v svoji zbirki:
»Dobro smo se ujeli, lepo nam je teklo.
Vesel sem, da smo uspeli priti do bronaste medalje.«
V posamični konkurenci je bil
Savšek šesti, Božič enajsti, Polenčič
pa dvajseti. Med kanuistkami je bila
najvišje Alja Kozorog, ki je bila 12.,
Eva Alina Hočevar pa je zasedla 17.
mesto. Lea Novak je obstala v kvalifikacijah.
Prvič v zgodovini pa smo spremljali
tudi evropsko prvenstvo v ekstremnem
slalomu na divjih vodah, disciplini,
ki bo leta 2024 del olimpijskih iger.
Slovenski predstavnik Marko Petek je
obstal v kvalifikacijski fazi, saj je za eno
mesto zgrešil šestnajsterico, ki se je
nato pomerila v tekmi na izpadanje.
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VEČJI USPEHI:

NAJLJUBŠI ŠPORTNI SPOMIN:

2019 – 1. mesto, svetovno
prvenstvo, K1ž slalom

Moj najljubši športni spomin je svetovno prvenstvo v La Seu d'Urgellu
leta 2019, kjer sem postala svetovna prvakinja. Izkušnja celotne
sezone, podpora ekipe in proces
dela, ko se stvari postavijo na svoje
mesto in je ves trud poplačan.

2021 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo, K1ž slalom
2017 – 1. mesto, evropsko
prvenstvo, 3xK1ž slalom
2013 – 3. mesto, svetovno
prvenstvo, 3xK1ž slalom
2010 – 3. mesto, svetovno
prvenstvo, 3xK1ž slalom
2011, 2012 – 1. mesto,
evropsko prvenstvo za mlajše
člane, K1ž slalom

IME: Eva Terčelj
DATUM ROJSTVA: 21. 1. 1992

PRIČAKOVANJA PRED OI:
Želim ostati zdrava, se čim bolj
spoprijateljiti s progo v Tokiu in priti v formo, kjer bom lahko prikazala
svoje najboljše predstave, ki sem
jih sposobna.

2008 – 1. mesto, svetovno
mladinsko prvenstvo, K1ž
slalom

KLUB: KKK Ljubljana
DISCIPLINA: K1ž slalom

VEČJI USPEHI:

NAJLJUBŠI ŠPORTNI SPOMIN:

2016 – 2. mesto, olimpijske
igre, K1m slalom

Vsaka tekma je na nek način
posebna in se ti vtisne v spomin.
Nasploh uspehe doživljaš z zadovoljstvom in olajšanjem, da ti je
uspelo pokazati, kar znaš in si za
to nagrajen. V tistem trenutku vsa
odrekanja in trpljenje na treningu
odtehtajo. Sploh na OI v Riu sem
začutil veliko olajšanje in ponos,
da sem vztrajal in končno prišel do
želene kolajne po dveh neuspehih
na OI. Čeprav se občutkov v cilju in
dogajanja okoli sebe ne spomnim
ravno dobro, saj sem doživel mali
“blackout”.

2009, 2011 – 1. mesto,
svetovno prvenstvo, K1m
slalom
2017 – 3. mesto, svetovno
prvenstvo, K1m slalom
2010, 2018 – 1. mesto,
evropsko prvenstvo, K1m
slalom
2020 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo, K1m slalom
2021 – 3. mesto, evropsko
prvenstvo, K1m slalom

IME: Peter Kauzer
DATUM ROJSTVA: 8. 9. 1983
KLUB: BD Steklarna Hrastnik
DISCIPLINA: K1m slalom

2005, 2017 – 3. mesto,
svetovno prvenstvo, 3xK1m
slalom
2005, 2006, 2007, 2011 – 1.
mesto, evropsko prvenstvo,
3xK1m slalom
2019 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo, 3xK1m slalom
2010, 2018 – 3. mesto,
evropsko prvenstvo, 3xK1m
slalom
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PRIČAKOVANJA PRED OI:
Želim si predvsem mirnosti. Drugače pa, pustimo se presenetiti …

VEČJI USPEHI:

NAJLJUBŠI ŠPORTNI SPOMIN:

2020 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo, 3xC1ž slalom

Ena izmed mojih najlepših športnih
izkušenj je nastopanje v finalu tekme svetovnega pokala v Tacnu leta
2019. Takrat je bilo že na kvalifikacijah veliko gledalcev, predvsem
otrok iz slovenskih osnovnih šol, in
je bilo vzdušje nekaj posebnega. Na
vrhu tacenske proge, pred 'rampo',
je pred mojim startom v finalu kar
donelo od navijačev in ta občutek
je neprecenljiv. Ko veš, da toliko
ljudi navija, stiska zate pesti in ti
želi le najboljše. V takšnih primerih
je tekmovati res izjemno.

2019 – 4. mesto, svetovni
pokal Tacen, C1ž slalom
2020 – 5. mesto, svetovni
pokal Tacen, C1ž slalom
2017 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo za mlajše člane,
3xC1ž slalom

PRIČAKOVANJA PRED OI:
Želim si, da bi se čim bolje prilagodila na okolico, v tednih treninga
si želim izkoristiti čim več priložnosti, se dobro vzpostaviti na progi
in uživati. Ko pa bo prišel čas za
moj nastop, se želim nanj čim bolj
osredotočiti in se izkazati najboljše,
kar se lahko.

IME: Alja Kozorog
DATUM ROJSTVA: 17. 12. 1996
KLUB: KK Soške elektrarne
DISCIPLINA: C1ž slalom

VEČJI USPEHI:

NAJLJUBŠI ŠPORTNI SPOMIN:

2017 – 1. mesto, svetovno
prvenstvo, C1m slalom

Moj najljubši športni spomin je
vsekakor naslov svetovnega prvaka
iz leta 2017 v francoskem Pauju.
Po dveh srebrnih medaljah iz leta
2014 in 2015, sem takrat uspel v
finalu odpeljati vrhunsko vožnjo
in bil kljub dotiku dovolj hiter za
zmago. Zato je bil ta uspeh zame še
toliko večji in je vsekakor zapisan v
mojem spominu kot eden najlepših
v moji športni karieri.

2014, 2015 – 2. mesto,
svetovno prvenstvo, C1m
slalom
2013 – 3. mesto, svetovno
prvenstvo, C1m slalom
2015, 2019, 2020 – 1. mesto,
evropsko prvenstvo, C1m
slalom
2012 – 3. mesto, evropsko
prvenstvo, C1m slalom
2018 – 2. mesto, svetovno
prvenstvo, 3xC1m slalom

IME: Benjamin Savšek
DATUM ROJSTVA: 24. 3. 1987
KLUB: KKK Tacen
DISCIPLINA: C1m slalom

2014, 2015 – 3. mesto,
svetovno prvenstvo, 3xC1m
slalom
2014, 2019, 2020 – 1. mesto,
evropsko prvenstvo, 3xC1m
slalom
2017 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo, 3xC1m slalom

PRIČAKOVANJA PRED OI:
Pred OI v Tokiu imam visoka pričakovanja. Zavedam se, da je pred
mano velika priložnost, da dosežem
svoj karierni uspeh, zato vse misli
in treninge usmerjam v olimpijski
nastop. Na koncu pa je za vrhunski
uspeh potreben tudi kanček sreče,
zato si želim, da bi bila tokrat tudi
sreča na moji strani.

2013, 2021 – 3. mesto,
evropsko prvenstvo, 3xC1m
slalom
Številka 1

9

VEČJI USPEHI:
2021 – 1. mesto, evropsko
prvenstvo, K2ž 200m
2019 – 2. mesto, svetovno
prvenstvo, K2ž 200m
2017, 2019 – 3. mesto,
svetovno prvenstvo, K2ž
500m
2017 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo, K2ž 500m
2006 – 2. mesto, svetovno
prvenstvo, K1ž 200m

IME: Špela Ponomarenko Janić
DATUM ROJSTVA: 2. 10. 1981
KLUB: KKK Žusterna
DISCIPLINA: K2ž 500m, K1ž 500m

2007, 2013, 2017 – 3. mesto,
svetovno prvenstvo, K1ž
200m
2009, 2017 – 3. mesto,
evropsko prvenstvo, K1ž
200m

NAJLJUBŠI ŠPORTNI SPOMIN:
Težko se je odločiti samo za en športni spomin, ki mi je najbolj ostal v spominu, saj moja
kariera traja že kar nekaj časa. Zato bi izpostavila
tistega, ki me je najbolj zaznamoval in zaradi
katerega sem postala športnica, ki sem danes. To
je trening na Madžarskem, kjer sem trenirala v
družbi najboljših kajakašic na svetu, ki so vse bile
večkratne svetovne in olimpijske prvakinje. Z
njimi sem se naučila, kaj pomeni vrhunski šport,
kako je potrebno trenirati in na splošno, kaj vse
je potrebno, da postaneš vrhunski športnik. Kot
mladi športnici mi je zelo veliko pomenilo, da so
me sprejele v svojo skupino tako one, predvsem
pa njihova trenerka, in mi dale priložnost, da
rastem z njimi kot oseba in z njihovo pomočjo
napredujem kot tekmovalka. Takrat sem jih
spraševala o vseh mogočih stvareh, ki so me
zanimale, one pa so mi potrpežljivo odgovarjale
na vsa moja vprašanja, ki jih je bilo včasih res
ogromno. Zaradi tega tudi sama zelo rada delim
svoje znanje in izkušnje z vsemi, ki si tega želijo,
saj vem, da bom s tem mogoče enkrat dala nekomu to, kar so one dale takrat meni.

PRIČAKOVANJA PRED OI:

2012 – 3. mesto, evropsko
prvenstvo, K1ž 500m

Cilji pred OI so visoki, tako kot pred vsakim
tekmovanjem, za katerega se pripravljava.
Prepričana sem, da trenirava dobro in bova prišli
v Tokio vrhunsko pripravljeni. Želim si odveslati
tekme tako, da bova po prihodu v cilj vedeli,
da je to to in da boljše ne bi mogli. Če nama to
uspe, verjamem, da bova zadovoljni tudi z rezultatom. Pričakujem, da bodo organizatorji naredili
vse, kar je v njihovi moči, da bodo igre varne,
obenem pa, da bo organizacijsko poskrbljeno za
vse enako.

VEČJI USPEHI:

NAJLJUBŠI ŠPORTNI SPOMIN:

2021 – 1. mesto, evropsko
prvenstvo, K2ž 200m
2019 – 2. mesto, svetovno
prvenstvo, K2ž 200m
2017, 2019 – 3. mesto,
svetovno prvenstvo, K2ž
500m
2017 – 2. mesto, evropsko
prvenstvo, K2ž 500m
2018 – 3. mesto, sredozemske
igre, K1ž 500m

Spominov je več, težko se odločim samo za
enega, saj ima vsak svoj pomen. Morda moja
prva tekma v kajaku. Stara sem bila 10 let in v 3.
razredu OŠ smo imeli športni dan. Učiteljica nas
je peljala v Adrio k Jakominu, nad kajakom sem
bila tako navdušena, da sem se istega popoldneva vrnila na prvi uradni trening. Starša sem še isti
večer prepričala, da sta me tudi vpisala v klub,
njun pogoj je bil, da ne bom prehitro obupala
in bom zadevo resno vzela. No, po petih dneh
treningov me je Vlado odpeljal na prvo tekmo v
Auronzo. Njegov prvi nasvet je bil, da karkoli se
zgodi na startu, veslam naprej, ne ustavi se (ko si
majhen se velikokrat zabiješ v ostale tekmovalke,
saj še nimaš nadzora nad krmiljenjem ali pa z
veslom zaveslaš nasprotni tekmovalki v veslo ali
kajak, zato je bil njegov nasvet, bori se in veslaj
naprej). Na tekmi sem veslala 1000m in takoj po
startu brez problema prišla na drugo mesto in se
borila vse do cilja. Tista prva medalja je razlog, ki
me je gnal naprej in me navdušil nad kajakom.

PRIČAKOVANJA PRED OI:

IME: Anja Osterman
DATUM ROJSTVA: 27. 1. 1993
KLUB: KKK Adria Ankaran
DISCIPLINA: K2ž 500m, K1ž 500m
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Želja je trenutno le ena in ta je do potankosti
izboljšati tehniko zavesljaja, saj bom tako Špeli
sledila vse boljše. Veliko delava na tem, saj se
obe zavedava, da to v dvojcu potrebujeva, da
odveslava tisto perfektno tekmo, ki jo vsa ta leta
napovedujeva.

Eva Terčelj bo na
odprtju OI v Tokiu nosila
slovensko zastavo
Vodstvo olimpijske reprezentance
Slovenije je izbralo nosilca slovenske
zastave za Tokio 2020. Prvič v
zgodovini olimpijskih iger se bo zgodilo,
da bosta nosilca iz posamezne države
dva, športnica in športnik. Slovensko
reprezentanco bosta kot zastavonoši
na odprtje OI popeljala slalomistka
na divjih vodah Eva Terčelj in igralec
namiznega tenisa Bojan Tokič.
Eva Terčelj je druga iz kajakaških vrst, ki jo je doletela
čast nošnje slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger.
Leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu je bil zastavonoša
namreč Peter Kauzer. Takrat je pod olimpijskimi krogi prvič
nastopila tudi Eva Terčelj. Od takrat je magistra arhitekture
nanizala vrsto uspehov, med katere zagotovo sodijo naslov
svetovne prvakinje leta 2019, letošnji naslov evropske podprvakinje, pa tudi ekipni kolajni s svetovnega in evropskega
prvenstva. »Počaščena in ponosna sem, da me je vodstvo
slovenske olimpijske reprezentance izbralo za nosilko slovenske zastave na otvoritvi v Tokiu,« je povedala Eva Terčelj.
Foto: olympic.si

Ena voznica,
katerikoli
avto!
Zavarovanje
za mlade voznike.
• Do 25 % popusta
z aplikacijo DRAJV.
• 10 % popust
za opravljen e-izpit
in preizkus varne
vožnje.

Na savskih brzicah prvič
v zgodovini svetovno
prvenstvo za mlajše
kategorije
Tacenska kajakaška proga na Brodu ima pomembno vlogo v slovenski kajakaški
zgodovini, ki je luč sveta ugledala 20. oktobra 1931 z ustanovitvijo prvega
kajakaškega kluba v Ljubljani – Kajak kanu kluba Ljubljana. Tacen je nepogrešljiv
del slovenskega kajakaštva postal leta 1939, ko so na levem bregu reke Save
organizirali Prvenstvo kraljevine Jugoslavije. Devet let kasneje – leta 1948 – so na
desnem bregu postavili stalno kajakaško progo, leta 1952 pa so se tekmovalci že
lahko zapeljali preko znamenite zapornice, ki je sloves ljubljanske proge popeljala v
svet, hkrati pa še danes ostaja pravi izziv za krotilce brzic.
Svetovno prvenstvo v
slalomu na divjih vodah
za mladince in U23
Ljubljana – Tacen, 6. - 11. julij 2021
*Program je okviren. Organizator si pridržuje pravico
do sprememb.

Torek, 6. julij 2021
11:30 - 17:30 Ekipne tekme za
vse kategorije

Ž

e leta 1955 je bilo v Tacnu
organizirano svetovno prvenstvo, ki velja za prvi večji
športni dogodek v povojni Jugoslaviji,
prav tako pa šele za drugo svetovno
prvenstvo, ki ga je kdajkoli gostila
Jugoslavija. Savske brzice so najboljše
svetovne slalomiste in slalomistke
gostile tudi v letih 1991 in 2010, v
letih 2005 in 2017 pa tudi evropsko

prvenstvo v slalomu na divjih vodah.
Seveda so se na Savi divjevodaši merili
tudi na tekmah svetovnega pokala.
Letos bomo prvič v akciji videli tudi
predstavnike mlajše generacije, saj
ljubljanski kajakaški poligon doslej še
ni gostil svetovnega ali evropskega
prvenstva v slalomu na divjih vodah za
mladince in mlajše člane.

Sreda, 7. julij 2021
11:30 - 18:00 Kvalifikacije K1ž,
K1m U23 / C1ž,
C1m mladinci
Četrtek, 8. julij 2021
9:00 - 16:00 Kvalifikacije K1ž,
K1m mladinci / C1ž,
C1m U23
Petek, 9. julij 2021
9:00 - 12:30 Polfinale in finale
K1ž, K1m U23
14:00 - 17:20 Polfinale in finale
C1ž, C1m mladinci
Sobota, 10. julij 2021
9:00 - 12:30 Polfinale in finale
K1ž, K1m mladinci
14:00 - 17:30 Polfinale in finale
C1ž, C1m U23
Nedelja, 11. julij 2021
9:00 - 11:30 Kvalifikacijske
vožnje na čas
v ekstremnem slalomu
13:00 - 17:20 Izločilne tekme
v ekstremnem slalomu
17:30
Podelitev kolajn
in zaključek prvenstva
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Slovenci trenutno pri 46
osvojenih kolajnah na
svetovnih prvenstvih za
mladince in mlajše člane
Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev za mladince in mlajše člane v slalomu na
divjih vodah najboljši mladi tekmovalci in tekmovalke prihajajo v Tacen, so pa leta
2006 na tem tekmovanju že nastopali v Solkanu. Letošnja izvedba svetovnega
prvenstva za mladince bo dvaindvajseta zapovrstjo, slovenski slalomisti in
slalomistke pa so trenutno pri kar 46 osvojenih kolajnah!

I

zjemna bera s svetovnih mladinskih prvenstev se je začela že
ob premierni izvedbi leta 1986
v Spittalu, kjer so sicer še tekmovali
pod jugoslovansko zastavo. Takrat se
je naslova svetovnega mladinskega
prvaka med kajakaši veselil Marko
Černe, njegov uspeh pa sta dopolnila
Boštjan Žitnik s srebrom v kanuju
ter Tomaž Štokelj z bronom v kajaku.
Dve leti kasneje je v La Seu d'Urgellu do brona prišel kasnejši dobitnik
olimpijske kolajne Andraž Vehovar,
do posamične mladinske kolajne med
kajakašicami pa je leta 1990 prišla še
Urša Breznik.
Prvo svetovno mladinsko prvenstvo, katerega so se naši slalomisti
udeležili kot člani slovenske reprezentance, je bilo leta 1992 organizirano
na Norveškem. Tam je Simon Hočevar
postal svetovni prvak v kanuju, Dejan
Kralj pa je bil drugi v kajaku. Kralj je
do druge kolajne z MSP priveslal leta
1994 v ZDA, kjer je bil tretji, enak

14
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rezultat pa je na istem prvenstvu
dosegel še Dejan Stevanovič.
Posamični uspehi so se nadaljevali
leta 1998 z naslovom mladinskega
svetovnega prvaka Mihe Terdiča in
brona Primoža Gabrijelčiča. Nina
Mozetič je leta 2000 med kajakašicami prišla do srebra.
Leta 2006 je svetovno mladinsko
prvenstvo gostil Solkan in Urša Kragelj je na domači progi postala prva
Slovenka z naslovom mladinske svetovne prvakinje v konkurenci kajakašic. Po njeni poti sta šli leta 2008 Eva
Terčelj in leta 2018 Eva Alina Hočevar.
Terčeljeva je leta 2010 osvojila še
bron, na istem prvenstvu je bil Simon
Brus tretji, bron pa je leta 2008 osvojil
tudi Martin Albreht.
Leta 2013 je bil tretji med kanuisti Jakob Jeklin, leto kasneje pa Vid
Kuder Marušič drugi v kajaku. Zelo
bogata je bila tudi bera zadnjega
mladinskega svetovnega prvenstva
pred dvema letoma na Poljskem. Nejc

Polenčič je bil med kanuisti namreč
nerešljiva uganka za vse tekmece in se
veselil zlate kolajne, Eva Alina Hočevar je bila druga med kajakašicami, Vid
Oštrbenk pa tretji med kajakaši.
V sezoni 2012 so mladinskemu
prvenstvu priključili še starostno
kategorijo mlajših članov in tudi tu so
naši predstavniki osvajali kolajne. Že
na prvem prvenstvu je bil Anže Berčič
tretji, dve leti kasneje pa je Luka Božič
stopil še stopničko višje. V konkurenci
tekmovalcev do 23 let pa je Tine Kancler postal prvi Slovenec s kolajno v
ekstremnem slalomu na divjih vodah.
Leta 2019 je v Krakovu namreč prišel
do tretjega mesta.
Čeprav smo se na tem mestu
posvetili le dobitnikom posamičnih
kolajn, je potrebno poudariti, da je
bila bera medalj še kako bogata tudi
v ekipnih nastopih. Po zaslugi le-teh
je slovenski kajak namreč bogatejši
za še dvajset kolajn v obeh starostnih
skupinah.

ARSO - vremenska
in hidrološka napoved
A

gencija za okolje že vrsto let s
svojim znanjem in izkušnjami,
opremo ter podatki o trenutnem in prihodnjem stanju vremena in
voda podpira večje športne prireditve
na prostem. Brez meteorološke podpore ARSO ne minejo smučarski poleti v
Planici, tekmovanja za svetovni pokal v
alpskem smučanju v Kranjski Gori, biatlonu na Pokljuki. Za izvedbo tekmovanj v vodnih športih ob meteorološki
nudimo tudi hidrološko-oceanografsko
strokovno podporo, od prestižne jadralne regate okoli sveta Vendée Globe
do tekmovanj v kajaku na divjih vodah
in veslaških prireditvah.
Prirediteljem tekmovanj ARSO
pomaga pri optimalni izvedbi dogodkov

s spremljanjem in napovedmi vremenskih in hidroloških razmer v času
prireditve.
Za potrebe svetovnega prvenstva
v slalomu na divjih vodah za mladince
in U23, starostno kategorijo do 23
let, ponovno pripravljamo posebne
napovedi za organizatorje in tekmovalce. Z nekajdnevno napovedjo pretoka
reke Save v Mednem nad kajakaško
progo v Tacnu ter napovedjo padavin
in vetrovnih razmer prispevamo k lažji
organizaciji treningov in tekmovanja,
s tem pa tudi izboljšamo nivo priprav
tekmovalcev na tekmovanje.
Z učinkovito in varno izvedenimi tekmovanji prispevamo k ugledu
Slovenije.

www.kolektor-etra.si

Pridruži se
našemu kolektivu!

TRANSFORMIRAMO
www.kolektor-etra.si
PRIHODNOST
info.kolektor.etra@kolektor.com

APLIKACIJA Slalom Tacen: https://
www.meteo.si/uploads/probase/
www/hidro/bulletin/sl/kayak/
ARSO vreme: http://vreme.arso.
gov.si/napoved/Ljubljana/graf
ARSO vode:http://www.arso.gov.
si/vode/podatki/
Twitter ARSO vreme: https://twitter.com/meteosi
Twitter ARSO vode: https://twitter.
com/arso_vode
Facebook ARSO vreme: https://
www.facebook.com/ArsoVreme
Facebook ARSO vode: https://
www.facebook.com/ARSOvode
Instagram ARSO vreme: https://
www.instagram.com/arso_vreme/
Youtube ARSO vreme: https://
www.youtube.com/channel/UCanSayCifxS6-kvtB2UMcJA

Ljubljana – Tacen,
6. - 11. julij 2021
Sponzorji in partnerji Kajakaške zveze Slovenije

Sponzorji, partnerji in donatorji tekmovanja
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Solkan, tradicionalno
prizorišče tekmovanj za
mlade divjevodaše
Solkanska proga je ena izmed tistih, ki se v koledarju mednarodnih tekmovanj v
kajakaštvu na divjih vodah za mladince in mlajše kategorije pojavlja najpogosteje.
Večkrat kot Solkan je mladinsko prvenstvo stare celine namreč organiziral le Krakov.

S

oča je mladinsko evropsko
prvenstvo prvič gostila leta
1999, ko je bila v Solkanu na
sporedu šele tretja izvedba tega tekmovanja v zgodovini. Prvo mladinsko
prvenstvo je bilo v Liptovskem Mikulašu, drugo pa v Nowem Saczu.
Takrat se ob brzicah Soče še ni
razprostiral moderen kajakaški center,
kakršnega poznamo danes. Ta je bil
zgrajen leta 2005 s finančno pomočjo
mesta in države, pa tudi evropskih
sredstev. Zrasel je na mestu nekdanjega mlina in papirnice. No, že drugo
mladinsko evropsko prvenstvo, ki je
bilo v letu 2008 dodeljeno solkanskim
organizatorjem, pa je potekalo na
izpopolnjenem prizorišču.
Za naslove mladinskih evropskih prvakov v slalomu na divjih vodah so se
na Soči potegovali še v sezonah 2012
in 2016. Leta 2012 je - tako kot bo
tudi letos - potekalo dvojno prvenstvo,
tako v slalomu kot spustu na divjih
vodah.

EP v slalomu na divjih
vodah za mladince in
mlajše člane
19. - 22. avgust 2021
*Program je okviren. Organizator si pridržuje pravico
do sprememb.

Četrtek, 19. 8.

EP v spustu na divjih
vodah za mladince in
mlajše člane
25. - 28. avgust 2021
*Program je okviren. Organizator si pridržuje pravico
do sprememb.

Sreda, 25. 8.

Kvalifikacije K1ž, K1m (ml. in U23)

Posamična tekma – klasični spust –
vse kategorije

Petek, 20. 8.

Četrtek, 26. 8.

Kvalifikacije C1ž, C1m (ml. in U23)
Ekipne tekme – vse kategorije
Ekstremni slalom – kvalifikacijske
vožnje na čas

Ekipna tekma – klasični spust – vse
kategorije

Sobota, 21. 8.
Polfinale, finale K1ž, K1m (ml. in U23)
Ekstremni slalom – finalni del

Nedelja, 22.8.
Polfinale, finale C1ž, C1m (ml. in U23)

Petek, 27. 8.
Kvalifikacije – sprint na divjih vodah –
vse kategorije

Sobota, 28. 8.
Finale – sprint na divjih vodah – vse
kategorije
Ekipna tekma – sprint na divjih vodah
– vse kategorije
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Slovenci na mladinskih
evropskih prvenstvih
do sedaj odlični
Čeprav so mladinska evropska prvenstva v slalomu na divjih vodah v tekmovalnem
koledarju šele od sezone 1995 dalje, prvenstva za mlajše člane pa od sezone
2002, je pogled na lestvico slovenskih osvojenih kolajn na prvenstvih stare celine
naravnost osupljiv. Številka se je trenutno ustavila pri 60.

P

oznavanje soških brzic so
naši reprezentanti do sedaj
s pridom izkoriščali in na
domačem MEP vselej osvajali kolajne.
Leta 1999 sta s tradicijo začela Andrej
Nolimal in Gregor Laznik, ki sta bila
med kajakaši drugi oziroma tretji, ekipa
kajakašic z Nino Mozetič, Tino Sulič
in Jano Mali se je veselila zlata, ekipa
kanuistov, v postavi Anže Buh, Anže
Ruden in Drejc Žabjek pa je bila tretja.
Devet let kasneje, ko je bilo v
Solkanu organizirano drugo mladinsko
evropsko prvenstvo, sta bila kajakašica
Eva Terčelj in kanuist Jernej Zupan
druga, Anže Berčič pa tretji. Kolajni sta
osvojili še ekipi kajakašic in kanuistov.
Med mlajšimi člani so bili takrat Urša
Kragelj ter Luka Božič in Sašo Taljat
drugi, Benjamin Savšek pa tretji. Na
zmagovalni oder pa je stopila še ekipa
kanuističnih dvojcev.
Leta 2012 so blesteli mlajši člani.
Eva Terčelj ter Luka Božič in Sašo Taljat
so namreč postali evropski prvaki do
23 let, Simon Brus pa je bil drugi. Zdravljica je igrala tudi po zaslugi Anžeta
Berčiča, Blaža Cofa in Jureta Lenarčiča,
ki so bili nepremagljivi v ekipni tekmi
kanuistov.

Ob zadnji izvedbi MEP v Sloveniji
smo se veselili treh kolajn. Mladinec
Jakob Jež je bil tretji med kajakaši,
bronasta pa je bila tudi mladinska
ekipa kanuistov z Jakobom Jeklinom,
Tinetom Kanclerjem in Urhom Turnškom. Med mlajšimi člani so bili kajakaši Simon Brus, Martin Srabotnik in
Žan Jakše kronani kot ekipni evropski
prvaki.
Ni sicer le domača proga tista, ki
ustreza našim mladincem in mlajšim
članom. Naslovov prvakov v svojih starostnih kategorijah na drugih prizoriščih so se namreč veselili Peter Kauzer
(sezona 2006, Nottingham, U23), Eva
Terčelj, Anže Berčič, Luka Božič – Sašo
Taljat (sezona 2011, Banjaluka, U23),
Simon Brus (sezona 2011, Banjaluka,
ml.), Niko Testen (sezona 2015, Krakov, ml.) in Tine Kancler (sezona 2017,
Hohenlimburg, ml.).
Srebrne posamične kolajne imajo
v svoji zbirki Andrej Nolimal, Urša
Kragelj, Eva Terčelj, Jernej Zupan, Luka
Božič in Sašo Taljat, Simon Brus, Anže
Berčič, Jakob Jeklin in Niko Testen ter
Eva Alina Hočevar.
Kar nekaj je tudi dobitnikov posamičnih bronov: Gregor Laznik, Nina

Mozetič, Urša Kragelj, Jernej Zupan,
Benjamin Savšek, Anže Berčič, Eva
Terčelj, Vid Karner, Niko Testen, Žan
Jakše.
Le en teden za slalomsko preizkušnjo v Solkanu bodo visoka mesta na
Soči lovili tudi spustaši. Enako je bilo
že v sezoni 2012, ko so se pred domačimi navijači na mladinskem evropskem prvenstvu v spustu s kolajnami
obogatili kanuistka Anja Kancler, kajakaš Vid Debeljak ter ekipa kajakašev, v
postavi Vid Debeljak, Matic Klobučar
in Rok Markočič.
To še zdaleč niso edine kolajne
spustašev na dosedanjih evropskih
prvenstvih mladincev in mlajših članov.
Tako kot slalomisti so tudi oni pridno
osvajali najvišja mesta. Naj omenimo le
nekaj naših spustašev, ki so v preteklosti vsaj enkrat stopili na zmagovalne
stopničke MEP v posamični preizkušnji: Nejc Žnidarčič, Jošt Zakrajšek,
Simon Oven, Anže Urankar, Žan Jakše,
Tim Kolar, Vid Oštrbenk, Eva Alina
Hočevar in Lea Novak, Aleksej Bočko,
Jana Mali, Gregor Brovinsky, Nejc
Višnar – Urban Jarc, Jure Jaklič – Blaž
Oven … Osvojenih pa je bilo tudi več
kot deset ekipnih kolajn.
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EVROPSKO PRVENSTVO
V SLALOMU IN SPUSTU
NA DIVJIH VODAH ZA
MLADINCE IN U23
Solkan, 19. – 28. avgust 2021
» ČIM BLIŽJE PRVEMU

KOLIČKU ČOLNU DODAM
HITROST NAVZGOR

» VSTOPIM IZ STRANI,

DA IMAM MANJ
HITROSTI NAVZDOL

» PORINEM SE SKOZI
LINIJO VRAT NA TOK

Uspešen začetek sezone
tekem za svetovni pokal
V prvem delu sezone nas reprezentanti niso razveseljevali le na evropskih
prvenstvih, temveč tudi na tekmah svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah in
v slalomu na divjih vodah.

S

erija tekem za svetovni pokal
v sprintu se je za letos že
zaključila, v maju sta bili tekmi
organizirani v Szegedu in v sibirskem
Barnaulu, slovenski izkupiček pa sta

dve kolajni, ki sta ju v Szegedu priveslali Špela Ponomarenko Janić in Anja
Osterman.
Primorki sta na svetovnem pokalu
v Szegedu nastopili prvič po letu 2019

in svetovnem prvenstvu, ki je potekalo
na istem prizorišču. Po prikazanem ni
bilo moč slutiti, da skupaj nista veslali
že več kot leto dni. Na olimpijski razdalji, 500m, sta bili namreč tretji, na 200
metrov pa prvi. »Res je lepo,
da sva po vsem tem času še
vedno konkurenčni. To pomeni, da smo dobro trenirali
in delali, se dobro pripravljali
in da gremo lahko optimistično v olimpijsko sezono,«
je ob uspešnem povratku
povedala Špela Ponomarenko Janić.
Tudi slalomisti so nastopili na dveh tekmah
svetovnega pokala, v Pragi
in Markkleebergu, nadaljevanje te serije tekem pa jih
čaka v septembru. V prvem
sklopu je bil najbolj zadovoljen Benjamin Savšek, ki je
dosegel dve tretji mesti. Na
stopničke se je uvrstil kljub
napakam. »Nisem si mislil, da
bom prišel do tretjega mesta.
Rezultatsko sem res zadovoljen, da sem uspel priveslati
do kolajne,« je povedal po
nastopu v Pragi.
Savšek je kolajno osvojil tudi v Nemčiji, kjer so
navdušile kajakašice. Tekma
v Markkleebergu ima namreč
posebno mesto v slovenski
kajakaški zgodovini, saj se je
prvič zgodilo, da so v finalu
te serije tekem nastopile vse
tri slovenske predstavnice.
Za kolajno je tokrat zmanjkalo pol sekunde, a vseeno
smo z dosežkom lahko več
kot zadovoljni. Eva Terčelj je
namreč priveslala do četrtega mesta, Ajda Novak je bila
peta, Urša Kragelj pa šesta.
Prav v teh dneh pa z nastopi na svetovnem pokalu
po dveletnem tekmovalnem
premoru v Banjaluki končno
nadaljujejo tudi spustaši na
divjih vodah. Nove priložnosti, torej, za nove vrhunske
rezultate.
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Minilo je 30 let od
svetovnega prvenstva v
slalomu in spustu na divjih
vodah v Ljubljani in Bovcu
V teh dneh v Ljubljani gostimo najboljše mlade svetovne slalomiste na divjih vodah,
ki se na Savi potegujejo za naslove prvakov v konkurenci mladincev in mlajših
članov, hkrati pa tudi obeležujemo 30-letnico organizacije svetovnega prvenstva v
kajaku in kanuju v Bovcu in Ljubljani. To je potekalo med 13. in 23. junijem 1991
in je bilo zadnje mednarodno športno tekmovanje, ki je bilo organizirano v skupni
državi, saj je le nekaj dni po zaključku uspešnega prvenstva zarožljalo orožje.

P

rvenstva se je udeležilo več
kot 400 tekmovalcev in njihovih spremljevalcev, pa tudi
okoli 300 novinarjev iz 20 držav. Tekmovanja na Soči in Savi so ob bregove
privabile na deset tisoče gledalcev, ki
jih je v slalomskem delu prvenstva s
srebrom navdušil kajakaš Marjan Štrukelj, še posebej bogata pa je bila bera
kolajn na Soči. Tam so Tomislav Crnković, Joško Kancler in Andrej Jelenc poskrbeli za trojno jugoslovansko zmago
v kanuju, bili so tudi ekipni svetovni
prvaki, Srečko Masle in Andrej Grobiša
pa sta bila v dvojcu druga.
Podoba, ki jo tacensko prizorišče
kaže danes, se ni veliko spremenila od
leta 1991, ko je tekmovalce pričakala
obnovljena in predvsem varnejša proga,
novost pa so bile tudi kamnite tribune,
ki so gledalcem nudile še večje užitke
ob navijanju. Glavni operativec pri projektu nove proge je bil Rade Kovačević.
Veliko dela je bilo opravljenega tudi na
Trnovem in tudi tam še danes uživajo
mnoge sadove del, ki so bila opravljena
ob pripravi svetovnega prvenstva.
Mnoge izmed tistih, ki so se leta
1991 borili za naslove svetovnih
prvakov, še danes srečujemo na
tekmovanjih. »Bilo je bučno, mislim, da
je to najbolj primerno poimenovanje.
Tekmovališče je kot nekakšen kotel,
saj so gledalci blizu dogajanju in to
ustvarja posebno napetost, ki prevzame gledalce in tekmovalce. Tudi proga
je pravi izziv tekmovalcem, zato so
tukajšnja tekmovanja zmeraj težka,« se
je spominjal legendarni Richard Fox.
Nekdanja češka reprezentantka
Marcela Sadilova se tako spominja
svetovnega prvenstva: »Na prvenstvo
imam zelo lepe spomine. Atmosfera

Foto: Igor Modic

je bila odlična, saj je bilo veliko ljudi in
navijačev, ki so navijali tako za Slovence kot druge, tribuna je bila polna.«
Presenetljivi svetovni prvak med
kajakaši Shaun Pearce ima na Slovenijo še posebej lepe spomine: »To je
bilo moje prvo SP, sem pa leto prej že
zmagal na tekmi svetovnega pokala
v Ameriki. V Tacnu je bilo zelo vroče,
nebo je bilo brez oblačka, ob progi je
bilo polno gledalcev. Ne spomnim se
natančno, kateri Slovenec je startal
pred menoj, a med bučnim navijanjem
je bilo kar strašljivo čakati na nastop.«
Prvenstvo se je zaključilo tik pred
osamosvojitvijo, a tekmovalci niso čutili bližajočih se nemirov. »Nisem imel
pojma, da se kaj dogaja, saj je bilo med
prvenstvom še vse mirno. Odpotoval

sem takoj po tekmi, zato na meji ni bilo
nobenih težav, je pa res, da so nekateri, ki so odšli dan za mano že videli
tanke, a je vse potekalo brez težav,«
je odgovoril Pearce, podobno pa se
spominja tudi Sadilova, ki je povedala,
da so tekmovalci, ko so zapustili mejo
in slišali, da se je začela vojna, najprej
pomislili, da so vojaki čakali, da se
prvenstvo konča.
Ob 30-letnici velikega športnega
dogodka v Sloveniji smo v nadaljevanju
zbrali nekaj spominov tistih, ki so bili
vpeti v organizacijo. Pogovarjali smo
se s predsednikom Milanom Kučanom,
svoje spomine pa so zapisali tudi člani
organizacijske ekipe, ki je skrbela za
spustaški del svetovnega prvenstva na
Soči.
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Milan Kučan, predsednik častnega odbora SP '91

»Bilo je napeto, bilo je
vznemirljivo in bilo je
lepo«
V organizacijo svetovnega prvenstva v spustu in slalomu na divjih vodah v Bovcu
in Ljubljani leta 1991 so bili vpeti številni znani obrazi političnega, gospodarskega,
športnega in javnega prostora, ki so sestavljali organizacijski odbor in poskrbeli
za uspešno izvedbo prvenstva. Nad njimi je bdel takratni predsednik predsedstva
Republike Slovenije v okviru Jugoslavije in kasneje prvi predsednik Republike
Slovenije Milan Kučan, ki je bil tudi predsednik častnega odbora SP '91. V dneh, ko
je eden najbolj iskanih sogovornikov ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije, si je
vzel čas tudi za nas in nas s spomini popeljal v dneve pred in med prvenstvom.
Kakšne spomine imate na leto 1991
ter svetovno prvenstvo v kajaku
in kanuju, ki je bilo v Bovcu in v
Ljubljani?
Spomini so lepi in vznemirljivi. To
svetovno prvenstvo je bilo dogovorjeno veliko prej, kot so tekle naše
priprave na osamosvojitev, zato je to
časovno sovpadanje pri nas postavljalo
vprašanje, ali bomo prvenstvo sploh
uspeli izpeljati ali bi ga bilo potrebno
odpovedati. Takrat še nismo vedeli, da
se bo osamosvojitev končala z začetkom vojne. Ampak že samo dejstvo,
da se je to časovno prepletalo, je bilo
navdihujoče, saj smo si rekli, da bo prvi
mednarodni dogodek, ki ga bo imela
Slovenija ravno svetovno prvenstvo v
kajaku in kanuju na divjih vodah. No,
kasneje se je pokazala tudi temna plat,
a vse se je srečno končalo, prvenstvo
je bilo izpeljano odlično v Tacnu in na
Soči, tekmovalci pa so pravočasno
zapustili Slovenijo.
Kakšna je bila pravzaprav vaša
vloga pri organizaciji svetovnega
prvenstva?
Bil sem predsednik častnega odbora
SP, mislim, da je organizacijski odbor
vodil takratni predsednik izvršnega
sveta Šiške Peter Zule. Z njim sva
odlično sodelovala in mislim, da brez
njega ne bi uspeli rešiti najpomembnejšega vprašanja, ali bo umetna proga
v Tacnu pravočasno dokončana. Progo
je delalo podjetje za urejanje hudournikov in direktor je bil Prekmurec, tako
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da sva sodelovala po tej prekmurski
liniji, in je tudi pospešil dela in mislim,
da je bila tudi cena na koncu znosna in
znotraj okvirov, ki so bili postavljeni. Je
pa bila takrat prisotna kar velika evforija in prepričanje, da se bo prvenstvo
dobro izteklo in da bo uspešno končana tudi tista druga stvar, ki je mene
veliko bolj skrbela, to je, kako se bo
končal proces osamosvajanja Slovenije.
Ker je bilo veliko tujcev, je bila to tudi
priložnost, da sem lahko pripovedoval, zakaj se je Slovenija odločila kot
se je odločila, kateri so bili razlogi za
razpad Jugoslavije, kam se bo Slovenija
obrnila. To je bilo za tujce, predvsem
za tiste iz vodstva mednarodne zveze,
zelo zanimivo. Niso pa to bili samo
športni ljudje, temveč tudi takšni, ki jih
je zanimala politika.
Kot ste omenili že sami ste bili v času
prvenstva zelo zaposleni s procesom
osamosvajanja. Kljub temu ste bili
prisotni v Tacnu in na Soči. Kako
vam je uspelo sploh usklajevati vse
obveznosti v tistem času?
Ker sem prevzel to dolžnost, sem
se počutil odgovornega, da tisto, kar je
bilo povezano z mojim delom predsednika častnega odbora, izpeljem. Se
pravi obe otvoritvi v Tacnu in na Soči.
V Bovcu je bil odličen odbor. Katja Roš
je bila PR-ovka, Zdravko Likar je bil
zadolžen za organizacijske zadeve, v
Ljubljani pa Peter Zule. Bila sva v dnevnem kontaktu preko telefona, razumela in poznala sva se od prej, tako da je

to marsikaj olajšalo in ni bilo potrebnih
veliko besed. Protokolarne obveznosti,
ki sem jih imel, sem moral izpolniti,
navsezadnje pa me je zanimal tudi sam
športni vidik. Bil sem na tekmi. Takrat
žal še ni bilo mobilnih telefonov, zato
sem večkrat moral do telefona, da sem
bil na tekočem tudi s tistimi drugimi
stvarmi. Bilo je napeto, bilo je vznemirljivo in bilo je lepo.
Je bilo zaradi procesa osamosvajanja
veliko težav pri organizaciji
prvenstva?
Formalno se za datum razglasitve
samostojnosti ni vedelo. Ampak ker je
zakon o plebiscitu, ki je bil sprejet decembra pred plebiscitom, določal, da se
bo odločitev plebiscita, če bo pozitivna,
moralo uresničiti najkasneje v šestih
mesecih, ni bilo tako težko izračunati
od 25. decembra, kdaj preteče šestmesečni rok. To se je vedelo, ni pa se
vedelo, kdaj natančno. Tujci so vedeli,
da se bo to zgodilo, ne ravno med prvenstvom samim, ampak po prvenstvu.
So pa videli mojo nervozo in tekanje
na telefone, zato so tudi bila vprašanja,
kaj se dogaja. Zato sem jim povedal, da
priprave tečejo, ne da bi povedal točen
datum. Preverjali smo logistiko odhodov tujih tekmovalcev, zato tudi njim ni
bilo težko ugotoviti, kaj se dogaja.
Ob pogovorih s tujimi tekmovalci
smo izvedeli, da so bili vsi po odhodu
šokirani, kaj se je zgodilo po koncu
prvenstva, saj je med samo tekmo
kazalo, da vse teče kot namazano.

Foto: Igor Modic

Na obeh rekah je bilo, kar se tiče
organizacije in športnega uspeha, brez
napake. S samo organizacijo nisem
imel toliko opravka, zaupal pa sem
ljudem, ki so imeli to v svojih rokah.
Kot že rečeno, v Ljubljani brez Petra
Zuleta ter sodelovanja kluba in zveze
in širšega kroga ljudi, ki so bili vključeni
v te priprave, to ne bi teklo. Ena mojih
skrbi, ki sem jih delil s Petrom, je bila,
ali bo proga pravočasno dokončana in
pripravljena za tako veliko tekmovanje.
Poleg posodobljene proge v Tacnu,
kakšni so bili še cilji organizacije
svetovnega prvenstva? Tudi
promocija Slovenije?
Takrat se še ni na takšen način
govorilo o globalizmu, globalnem turizmu, vendar je bilo to prepoznano kot
priložnost, da se Slovenija predstavi
kot država, ki nastaja, in z vsem, kar je
razpolagala. Takrat je precejšen del in
napor prispevala tudi turistična organizacija. Eno z drugim je dalo ta odličen
rezultat. Pa ne hvalim samo zato, ker
sem bil vključen, ampak zaradi ljudi, ki
so opravili svoje delo. Na koncu je bila
proga pripravljena. Mislim, da so se še
zadnji dan delale tribune, takšne kot so
še sedaj. Proga bi v tekmovalnem smis-

lu najbrž že zahtevala kak popravek,
na to se ne spoznam, ampak tribune,
kjer smo sedeli, kjer je bila publika in
navdušenje, pa so ostale takšne kot so
bile.
Mislite, da je to prvenstvo
pripomoglo k razmahu kajakaškega
turizma na Soči?
Prepričan sem, da je Soča v širši
mednarodni javnosti postala prepoznana prav s tem prvenstvom. Torej, Soča
kot reka, ki je ustvarjena za ta šport.
Seveda je bil tam prisoten že prej,
izbira Soče za to prvenstvo ni bila kar
tako. Gotovo pa kot vsak velik mednarodni športni dogodek to afirmira državo, kraj, navsezadnje tudi stadione,
dvorane, če spremljate športne igre,
postanejo veliko bolj znani, če se tam
odvije kakšna mednarodna, svetovna
športna prireditev.
To je bilo zadnje svetovno prvenstvo
v Jugoslaviji. Kaj pa je pomenilo za
Slovenijo?
Formalno je bilo to res prvenstvo, ki
je bilo dodeljeno Jugoslaviji, ampak je
bila izvedba povsem slovenska. Mislim,
da takrat razen Makedonije in Hrvaške
drugje tega športa niso resno gojili,

drugje je bil kajak na mirnih vodah.
Slovenija je bila edina destinacija,
kjer se je ta šport tradicionalno gojil,
razvijal, dosegal tudi mednarodne
rezultate. Kljub temu, da je bilo to
prvenstvo v Jugoslaviji, so vsi vedeli,
da je to prvenstvo v Sloveniji. Tudi če
se ne bi čez nekaj dni zgodilo, kar se je
s priznanjem, bi najbrž vsi, ki so bili na
tem prvenstvu iz sveta, govorili, da je
bilo to prvenstvo v Sloveniji.
Danes so uspehi naših športnikov
tisti, ki narod najbolj združujejo.
Se morda spomnite, kako je bilo v
času prvenstva na Soči in Savi? Je
tekmovanje vplivalo na slovenski
narodni naboj?
Mislim, da ja, vsaj kolikor sem imel
občutka. Ampak kmalu po tem, ko je
bilo prvenstvo končano, se pozornosti
ni več posvečalo temu športnemu
dogodku, ampak so javnost preplavili
drugi dogodki in skrb, vojna, saj veste,
kako je. Nedvomno pa je šport Slovence ob osamosvojitvi zelo povezal,
navdušil.
Nina Jelenc
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Veslanja po hitrih vodah ne obvladam. S strahospoštovanjem opazujem v pene
pogreznjene kajake in kajakaše zamaknjenih pogledov, ko v mislih preigravajo
nevarne nanizanke brzic Soče. Vem, kako se počutiš z glavo navzdol v vodi, v
vodi, ki te srka vase. Pomislim, da mora biti tam spodaj pod gladino Soče nekaj
neznanskega. Mrauk?

O

rganizacije spremljevalnih prireditev svetovnega
prvenstva Bovec ’91 sem
se lotila s srcem. Srčnost je bila na
začetku edino, kar smo v organizacijskem komiteju SP Bovec ’91 imeli.
Blagajna organizacijske skupine je
bila prazna. Dopovedali pa smo si, da
smo v Posočju vsi sposobni, da lahko
združimo to, kar imamo, pomagamo
drug drugemu in ustvarimo nekaj novega, domačnega, drugačnega. Saj smo
vendar potomci staroveškega ljudstva
Ambisontov!
Prvenstvo je bilo izziv. Bila je zadnja
športna manifestacija pod zastavo SFR
Jugoslavije. Šlo je za čast Slovenije.
Morda, v naši ambisontanski podzavesti, je šlo za tekmo med prestolnico
Ljubljano in obrobnim, odmaknjenim,
nerazvitim, obmejnim Posočjem. Zgodba, ki jo pripovedujem, danes morda
zveni kot čista izmišljotina, kot da se ni
dogajala nikjer drugje, kot v moji glavi.

Simboli

Simboli SP Bovec-Ljubljana ’91 so
nastali že v času kandidature za prvenstvo. Kot so za zimske olimpijske igre
Sarajevo leta 1984 za maskoto izbrali
volka Vučka, je kajakaško svetovno
prvenstvo za razpoznavni znak dobilo
vidro. Goriška rojaka Jani Bavčar in Jani
Širok sta oblikovala tudi uradni znak
prvenstva. Vseboval je stiliziranega ka-
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jakaša in dve valovnici. Ena je ponazarjala Sočo v času med 13. in 16. junijem,
druga pa Savo med 19. in 23. junijem.
Znak in maskota sta bili v začetku leta
1991 videti kot češnji na vrhu torte, pri
čemer torte še bilo. Še recepta zanjo
nismo imeli. »Torto« smo zaradi spleta
nesrečnih okoliščin začeli sestavljati
šele dva tedna pred prireditvijo.

Pavel

V maskoti, plišasti zverinici, je
malokdo prepoznal vidro. Ljudje je
ne poznajo, ker je zelo ljudomrzna in
nočna žival. Ko smo maskoto predstavili predsedniku OK SP Bovec-Ljubljana, je Milan Kučan vprašal: »In katera
žival naj bi to bila?« Pavel Sivec je v
odgovor na predsednikovo vprašanje
tja v en dan bleknil: »To je en mrauk!«
Kobariški podjetnik Pavel Sivec je imel
v OK Bovec ’91 vlogo gospodarja in
vodje trženja. Kajakaštvo je imel v krvi.
Bil je redkobeseden, a tudi mojster
obešenjaškega humorja. Rekel je mrauk
in zadel žebljico na glavico. »Kaj pa
je mrauk?« je bil začuden predsednik
Milan Kučan. »To je pa težko razložiti,«
je Pavel ostal brez besed.
Po ljudskem verovanju na Kobariškem je mrauk bitje, ki pooseblja nočne
more. Nečedno početje mraukov v
domišljijskem svetu Kobaridcev nam je
Pavel razlagal na poti iz Kranjske Gore
domov čez Vršič. Bila je deževna noč

in na prelazu so se dogajale stvari, ki
so mejile na magični realizem; goste
megle so se plazile čez hrib, cesto so
zaprli volneni hrbti velikega tropa ovac,
ustavila nas je poplava žab… meja med
domišljijo in stvarnostjo, meja med
mraukom in vidro je bila zabrisana.
Tisti večer sem si zapomnila, ker je
maskota dobila ime. Mrauk. Poslej so ji
vsi rekli samo mrauk.

Predivji divjevodaši

Sicer pa med vidro in kajakašem na
Soči lahko najdemo nekatere sorodnosti. Vidra je zverinica, prilagojena
življenju v vodi. Plava izvrstno, pravzaprav pluje in vesla z nogami. V tem je
lahko podobna kajakašu. Ker je vidra
vodni plenilec, jo je človek preganjal in
jo skoraj iztrebil. Bili so časi, ko so na
Soči preganjali tudi kajakaše. Dve leti
pred svetovnim prvenstvom na divjih
vodah na Soči, leta 1989, je občinska
politika pod vplivom ribiškega lobija
pripravljala odlok z ostrimi omejitvami
kajakaške plovbe po Soči. Okoli odloka
je bilo veliko razprav. Nič hudega, če
prepiri okoli rabe Soče in orodij za
discipliniranje »predivjih divjevodašev«
ne bi zameglili resnosti položaja, da tik
pred prvenstvom za njegovo izpeljavo
ni bilo nič narejenega. Sistem v bivši
državi Jugoslaviji se je podiral. Usihali
so družbeni, sistemski viri financiranja
nerazvitih, obmejnih, demografsko
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ogroženih in drugače potrebnih krajev.
Prepotrebni načrti za infrastrukturne in
gospodarske naložbe (ceste in dostopi
do reke, električne, telekomunikacijske
in druge povezave, regulacija hudournikov, odstranitev divjih smetišč,
gradnja in ureditev turističnih, športnih
ter gostinskih objektov …) so postajali
neuresničljivi. Ker je svet vedel, da bo
v Jugoslaviji vojna, so se od prvenstva umaknili tudi bogati, na začetku
priprav na SP Bovec-Ljubljana ’91
predvideni sponzorji.

Zdravko

Takoj na začetku v mnogih ozirih
usodnega leta 1991 se je politika od
razsutega projekta SP Bovec ’91 umaknila. Člani organizacijskega odbora so
po štirih letih mletja v prazno odstopili.
Pametni in dalekovidni župan tedanje
tolminske občine dr. Viktor Klanjšček
je spoznal, da reševanje polomije
lahko zaupa le enemu, občinskemu
funkcionarju in pragmatično bistremu
soustanovitelju Kobariškega muzeja
Zdravku Likarju. O Zdravku in njegovih
podvigih bi lahko spisali zajeten roman.
Sicer pa knjige piše sam. Zdravko si je
po intuiciji izbral le tri sodelavce. Zapečatil nas je v skupino, v kateri nihče ni
imel občutka, da je del skupine. Nihče
se ni zanašal na nikogar, samo nase
in na lastno zaznavanje bistva stvari.
Poslej se je zdelo, da bomo v enem
mahu odpravili vse pomanjkljivosti (ki
še danes niso vse odpravljene!). Zdelo
se je, da vse prihaja samo od sebe. Pa
ni! Mrauki so bili noč in dan na pohodu.
Na mojo srečo so drame, ki so se dogajale na gradbiščih ob reki, do mene
prihajale le kot odmev. V deželi, ki so ji
zavladali mrauki, je olajšanje prišlo prav
na koncu. Prineslo ga je spoznanje, da
so v občinah in krajih ob Soči pripravljeni pomagati vsi, ki smo jih prosili za
pomoč; posamezniki in člani delovnih kolektivov, družbena in zasebna
podjetja, različna društva, gasilci, šole,
pripadniki civilne zaščite, vsi, domala
vsi iz zdajšnje Goriške regije.

Foto: Arhiv Maje Kragelj

Lermontov

Na dan, ko smo preverjali prireditvene prostore na bregu Soče na
Trnovem, sem končno spoznala Jožeta
Tomažiča, Goričana, arhitekta in kajakaša, človeka, ki je obvladal pravila
kajakaških tekmovanj. Jože je bil tudi
dragocena vez z goriškim zaledjem.
Zelo dragocena. Brez Goričanov bi
bili organizatorji iz takratne tolminske
občine izgubljeni. Novinar Davorin
Koron, ki je vedel, da si iz nemogočega prizadevamo ustvariti mogoče,
se je v šali celo vprašal: »Ali ne bi bilo
enostavneje, ko bi prvenstvo izvedli
kar v Novi Gorici?« Na spoznavni dan
je Jože Tomažič na prizorišču tekem
na Trnovem nepremično sedel na skali
nad reko in zrl v njene brzice. Zdelo
se je, da mu ni mar za naše zemeljske
težave, kje kaj postaviti, kje oder, kje
zmagovalne stopničke, kje…? Jože je
bil v svojem svetu, v svetu hitre vode,
brzic, tokov, rol, skal, drč…, tam, kjer
prostora za napake ni. Kar sedel je in
nepremično zrl v valove Soče. Zdravko Likar je izgubil potrpljenje in se
vznejevoljil: »Glej, tam sedi, kot da
bi bil Lermontov.« Lahko bi v Jožetu
videl Simona Gregorčiča. Ampak ne.
Lermontov! Romantični Junak našega
časa.

Plavalki

Moja naloga je bila, da poskrbim za
protokole. Poskrbela naj bi, da bodo
dogodki izvedeni organizacijsko in logistično pravilno. Izkazalo pa se je, da si
bo dogodke potrebno najprej izmisliti.
Na pomoč sem poklicala arhitektko
in scenografko Meto Hočevar. Sestali
sva se v Bovcu. Izpod dežnikov sva si
ogledovali možna prizorišča slovesnosti. - »Koliko meri to igrišče?«
- »Ne vem, mislim da ga je za en
olimpijski plavalni bazen.«
- »Ste bili plavalka?«
- »Oh, jaz tudi.«
Obe plavalki, obe kravla! Stik je
bil vzpostavljen. Nastajati so začele
namišljene podobe prireditve. Etnologija krajev ob Soči? Drežniški pusti!

Duhovno izročilo? Cerkveni zvonovi! Kamni, prodniki, ki so jih častili
staroverci! Pijača? Žganje z encijanovo
korenino! Tako sva šli naprej, po Klancu navzdol in nazaj k svetemu Urhu
in spet dol. Na Ledinah sva motrili trg
pred kulturnim domom. »Razširiti ga
bo treba. Tam,« je pokazala na zapuščeno stavbo z zamreženimi okni. »Tam
bi postavili oder.« 26. marca sem pri
Meti Hočevar v Ljubljani prevzela na
roko napisane liste z napotki. Vesela,
da sem končno na pravi poti, sem se
skozi nalive vrnila v Tolmin. S papirji v
rokah sem planila v pisarno Zdravka Likarja. Videti je bil zelo utrujen. Prekinil
je izliv mojega navdušenja. »To noč je
umrl Huljo. In ... denarja ni, zato bomo
prireditev oklestili vsega lišpa.« Konec!
V eksploziji granate je izdihnil mož, v
katerega smo polagali upe, da bo na
gradbiščih ob Soči »premikal gore«.
Posloviti sem se morala od osebe, ki je
obvladala skrivnosti dobre prireditve.
Dobrodošli mrauki!

Gremo naprej!

Zbrali smo se in si dopovedali, da je
edina slaba novica, da čas leti, dobra
pa je, da je idej dovolj. Torej: vse, kar
potrebujemo, je akcija. Prva akcija je
bila »barbarska«, rušenje debelih zidov
bovške jetnišnice. Tako smo pridobili
prostor, ki smo ga v dnevih prvenstva s
pridom uporabljali.
Obiskovala sem ljudi, ki bi lahko pri
izvedbi prireditev pomagali. Bovški
župnik gospod Stanko Sivec je brez pomislekov prisluhnil pobudi, da parado
športnikov na dan odprtja prvenstva
pospremimo z glasnim zvonjenjem
vseh bovških zvonov. Prihod športnikov je res pospremila ubrana pesem
zvonov, kot pri Župančiču; bim-bim,
bam-bam, bom-bom. Vzdušje je bilo
veličastno in predvsem praznično.

Marina

Profesorica telovadbe na tolminski
gimnaziji Marina Maurič je sprejela izziv, da dva razreda gimnazijk izvežba v
hostese. Dekleta so skoraj brez napak
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spremljale, dajale informacije, vodile
ceremoniale in celo prevzele vodstvo
informacijskega centra.
Gimnazijke so dobile elegantne
uniforme: temno modre kostime,
bele črtaste majice, bele copate in
za primer dežja rumene pelerine.
Za vso to bogato garderobo sta bila
potrebna samo obiska dveh direktorjev, novogoriškega Ideala in ajdovske

Foto: Zdravko Primožič
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Tekstilne. Razložila sem jima, kaj vse
sem si zamislila. Odgovor je bil, naj si
s tem ne belim več glave. Za vse in še
več bodo kar sami poskrbeli. Tako je
tudi bilo!

Ta lepi in Ta grdi

No, vse tako gladko le ni šlo. Poraz
smo doživeli na sestanku s fanti iz

drežniške pustne povorke. Drežniški
liki naj bi dogodku dali etnografski pridih. Drežničani so povabilo
odklonili. Razložili so, da se po izročilu
starodavni pusti nikoli ne oddaljijo od
drežniških vasi in da imajo prepoved
prikazovanja izven pustnega časa.
Razumljivo! Torej ne! Na koncu so si
premislili in naredili izjemo. Na otvoritveni slovesnosti so uprizorili celo reč.
Drežniški Ta lepi in Ta grdi
so po Bovcu tako divje skakali, plesali in trosili pepel,
da so pregnali celo deževne
oblake. Celo mrauki so
se malce potuhnili. Poleg
lepega vremena so Ta lepi
in Ta grdi poskrbeli, da so
naši športniki poželi bero
najžlahtnejših odličij.

Cyber Security Is What We Do

Danilo
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Prvi znak, da bomo prvenstvo iz razsula postavili
na noge, je bila gradnja mostu čez Sočo na Trnovem.
Postavitev velike brvi je
bil eden izmed pogojev za
izpeljavo prvenstva. Ker
ni bilo časa za papirnate
vojne, smo most gradili
brez dovoljenj, na črno. A
mrauki so si nad nezakonito
gradnjo zaman meli roke.
Most je rastel in zrastel.
Na gradbišču so tisti dan
gradili nosilne stebre. Na
visokem dvigalu je visela
hruška za beton. Nihala
je nad sredino razpenjene
Soče. Ko smo stopili bližje,
je dvigalo hruško zapeljalo
proti obali. V hruški smo
zagledali moža, ki nam je izpod čelade navdušeno mahal. Tako je bilo moje prvo
srečanje z ing. Danilom
Magajnom. Kasneje sva se
srečevala na številnih prizoriščih junaških gradbenih
podvigov. Magajnov most
je bil zgrajen bliskovito.
Prinesel je olajšanje, da
bomo zmogli.

Foto: Zdravko Primožič

Modra galica

S predsednikom Milanom Kučanom
smo nekega sončnega dne stali na
novem mostu. Predsednik je dolgo zrl
v reko, ki je spodaj divjala v vsej svoji
krasoti. Ko se je zbudil iz zamaknjenosti, je vprašal: »Od kod reki ta nenavadna barva?« Ker smo se v tistem času
z njim radi hecali, sem se pošalila: »No,
pred vašim prihodom smo nekje pod
Trento v vodo zlili nekaj sodov modre
galice. Vse za vas, tovariš, predsednik.«
Potem sem razložila kar vem o vzrokih
za presunljivo barvo Soče; pojasnila sem odbojno moč raztopljenega
apnenca in alg v strugi, svetlobe z neba
in zelenila pokrajine.

Majhne ljubeznivosti

S svetovnim prvenstvom je
počasi zaživela vsa dolina. V Bovcu,
na Trnovem, Kobaridu in Tolminu so
pripravljali veliko vzporednih dogodkov, športne tekme, kulturne nastope,
plesne zabave. Poskrbeli smo tudi za
majhne ljubeznivosti. Plišastih maskot,
vider Mraukov, je na trgovskih policah
sicer kmalu zmanjkalo. V naglici je
delavnicam v Ljubljani namreč uspelo
izdelati le 60 velikih in 500 manjših
maskot. Ves čas pa so bili na prodaj
soški prodniki z vgraviranim simbolom
prvenstva, stekleničke z grenčico,
kušutnikom, majice in dežniki z znaki
prvenstva ...

Košutnice

Oblikovalec Oskar Kogoj je bil
navdušen nad hudomušno zamislijo, da
za uradno pijačo prvenstva Bovec ’91
izberemo kmečko grenčico z encijanovo korenino, po domače košutnik.
Predlagal je, da za potrebe protokola grenčico natočimo v trebušaste
stekleničke, replike arheoloških najdb
iz starodavnih glažut v soteski Trebušice. Simbolni pomen je bila izbira treh
stekleničk in treh barv; modra za Sočo,
rumena za sonce in bela za zrak. Oblikovalec je izdelavo stekleničk zaupal
mojstrom steklopihalcem iz Rogaške.
Ker tisti čas nihče ni stal križem rok, je
moj mož Bojan na Tolminskem poiskal

Foto: Zdravko Primožič

zaupanja vredno žganjekuho. Na
kmetiji Maraževec na Šentviški planoti
je odkril veliko zalogo takrat že 12 let
starega hruškovega žganja. Organiziral
je polnjenje in pečatenje plutovinastih
zamaškov s čebeljim voskom. Steklenice smo po košutniku poimenovali
košutnica. Prve tri, modro, belo in
rumeno smo na zaključni slovesnosti
izročili predsedniku Milanu Kučanu.
Med izročanjem je na nebu zabobnelo. Premirja je bilo konec. Začel se je
zadnji ples mraukov.

Maj

Vrnimo se nazaj v čas poslednjih dni
vrvenja na prizoriščih velikega dogodka. Mrauki so vohljali naokoli, a nam
niso mogli več do živega. Utrdili smo
se. Celo nepričakovan odhod (v bolnišnico) Roberta Trampuža, vodje bovške
organizacijske ekipe, nas ni vrgel iz
tira. Robertova mreža sodelavcev je
vzdržala tudi brez vodje. Dva tedna
pred prireditvijo nam je na pomoč pri
krpanju koščkov programa slovesnosti
priskočil goriški scenograf Milovan
Valič. Kar pojavil se je in spretno
povezal nitke prireditev. Na Srpenici in
Trnovem so lastniki priobalnih zemljišč
končno (a le začasno) zakopali bojne
sekire. V času priprav na tekmo so jih
nad graditelji dostopnih poti do Soče
vihteli kar nevarno divje.

Profesor Orsi

Predsednik kajakaške zveze, profesor in nosilec častnega viteškega
reda Sergio Orsi je pozorno spremljal
zaključne priprave na SP Bovec ’91.
Ves čas sem imela občutek, da natanko
ve, v kakšnih stiskah smo. Do naših
improvizacij je bil nadvse prizanesljiv.
Njegova končna ocena SP Bovec ’91
je bila: »Izvrstno z nekaj drobnimi
pomanjkljivostmi, ki pa so jih marljivi
organizatorji sproti popravljali.« Na
predvečer prvega tekmovalnega dne
me je gospod Orsi poklical na pogovor.
Vprašal me je, ali obvladam pravila
športnega protokola; kdo gre pri podelitvah spredaj, kdo na koncu, zastave,
glasba, pa take stvari. Priznala sem, da
teh formalnosti ne obvladam. Mirno

mi je razložil, kako gredo te stvari.
Razlago sem prenesla Jožetu. Jože je
rekel, naj si s tem ne belim več glave.
To obvladamo. In smo. Obvladali.

Škandala ni bilo!
Četrtek, 13. junija leta 1991
Slovesna otvoritev prvenstva s
parado je bila pod večer. Uvedel jo je
koncert Godbe milice Slovenije. Parada
se je na trg Ledina zlivala po Klancu
navzdol. Pozdravne govore so imeli župan občine Tolmin dr. Viktor Klanjšček,
predsednik kajakaške zveze Jugoslavije
Časlav Veljić, predsednik OK svetovnega prvenstva Bovec-Ljubljana Milan
Kučan in predsednik mednarodne
kajakaške zveze Sergio Orsi. Nekje
vmes med govori je zavel zlovešč piš
južnega vetra. Zastave so divje zaplapolale, škripci na drogovih so zacingljali. Veter se je ujel v jugoslovansko
zastavo in jo odnesel. Zajadrala je čez
glave govorcev in pristala na tleh. Tako
je odletel simbol bratstva in enotnosti
med jugoslovanskimi narodi. Zastavo so Ladi Šulin in fantje, zadolženi
za zastave, bliskovito vrnili na drog.
Škandala ni bilo. Ostala je le zla slutnja.
Ladi Šulin pa se še danes sprašuje, le
kaj za enega vraga se je zgodilo s tistim
karabinom, ki ga je osebno kupil v
železnini. Mrauk!

Zvoki divje radosti

Ljudje, ki so prisostvovali prvenstvu
SP Bovec ’91, so si spremljevalne prireditve najbolj zapomnili po glasbenem
dogodku- krstni uprizoritvi glasbenega dela »Zvoki divje radosti«. Takrat
še mlad skladatelj, idrijski rojak Aldo
Kumar se je kajakašem in Soči poklonil
s skladbo, ki ponazarja šviganje brzic in
bobnenje Soče v tesneh ter soteskah.
Kakšno blagoglasje za kajakaša! To še
ni vse. Na odru v Bovcu je bil kajak
prvič v zgodovini glasbe uporabljen kot
glasbeni instrument. Votle glasove sta
iz kajaka izvabljala Maurizio Ravalico in
Aljoša Jerič. Spoj umetnosti in športa
je požel ovacije občinstva in neizmerno navdušenje svetovnega zbora
kajakašev.
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je bil zaslužen (Davorin Škarabot?),
da so se tisti večer izkazali vsi večji
gostinci zdajšnje Goriške regije. Imeli
smo en sam sestanek in si rekli kdor
pride, pride, kar bo, pa bo. Dobrote so
pritovorili iz Ajdovščine, Vipave, Nove
Gorice, Idrije in Cerknega, Tolmina, Kobarida in Bovca. Gostincev se je zbralo
za cel orkester. Na zadnji večerji so
gostinci igrali ubrano, kot da bi skupaj
že zelo dolgo vadili. Spet se je pojavil
občutek, da je dežela ob vodah Soče
naenkrat oživela v iskrenem skupnem
prizadevanju. Nihče ni koval dobička,
edini dobiček je bil lepa prireditev.

Konec koncev!
Sreda, 26. junija leta 1991
Foto: Srdjan Živulović

Še vedno omotični od vznesenega
večera 25. junija in besed predsednika
Milana Kučana: »Nocoj so dovoljene
sanje, jutri je nov dan,« smo v sredo,
26. junija, izsanjali naše sanje. Na dan
zadnjega sestanka OK Bovec ’91 je
bilo v Tolminu neznosno soparno vreme. Pregledali smo račune in ugibali,
ali bomo uspeli vse poplačati. Na poti
s sestanka v pisarno sem zaznala, da je
v Tolminu zavladala gluha tišina. Prometa ni bilo. Še ptiči so utihnili. Ovinek
na glavni cesti je bil zaprt z velikim
tovornjakom. Pomislila sem, da se je
zagotovo zgodila prometna nesreča,
huda nesreča.
V resnici se je začela vojna za samostojno Slovenijo.

Pod črto

Foto: Igor Modic

Nevihta prihaja!
Nedelja, 16. junija leta l991
Sklepno slovesnost je uvedel promenadni koncert Tolminske godbe.
Nebo je potemnelo. Nebesna sivina
je napovedovala nevihto. Na odru
na Ledinah smo v programu ubirali
bližnjice z namenom, da pred dežjem
Ljubljančanom predamo zastavo
prvenstva. Ko se je nebo odprlo, so se
ljudje razbežali. V nalivu sta mladenki,
oblečeni v vidri, imenovani Mrauk,
skočili v vodo, ki se je pretakala v
improviziranem jezercu pod odrom.
Plišasta oprava se je napila. Mladenki sta zlezli iz težkih kožuhov in ju
pustili kar tam, v vodi. Teden kasneje
so Bovčani prinesi torbo, iz katere je
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curljalo. Mraukasti kožuh je pristal na
podstrešju.
Mi pa smo šli v hotel Alp na zadnjo
večerjo.

Zadnja večerja

Gostija v hotelu Alp je bila kot Mlakarjev Od Franca Frančeškina god. »E,
soj cajt so bli ljudje, … ka so radi kej popili an kej pojeli an so se radi med sabo
imeli, ka človk če slabo je, zna dobit
slabo kri, an tak čovk je slabe volje an
se stršno rad jezi.« Nismo se več jezili.
V hotelu Alp so se številne mize
šibile pod dobrotami. Vtis je bil, da se
je ljudstvo iz krajev ob Soči z iztegnjenimi rokami obrnilo proti svetu in reklo
»jejte moj kruh!«. Ne spomnim se, kdo

Pričakovali smo 400 tekmovalcev iz
25 držav. Prišlo je 140 športnikov iz 16
držav. Če upoštevamo, da je svet vedel, da bo poleti leta 1991 v Jugoslaviji
izbruhnila vojna, je ta udeležba velikanski uspeh. Iz prvenstva je Jugoslavija/Slovenija izšla kot kajakaška sila.
Po takratnih štetjih je SP Bovec ’91
spremljalo 25 tisoč gledalcev. Nekdo
je ocenil, da je toliko ljudi na kupu
Posočje videlo le v času soške fronte.
600 ljudi je po načelu »v slogi je moč«
vsak po svojih sposobnostih prispevalo k izpeljavi prvenstva. Dogodek je
spremljalo 100 novinarjev.
Posočje je s prvenstvom stopilo na
prag nove oblike turizma. Kajakaški turizem je še vedno v razcvetu. V 30 letih
je posoškim občinam uspelo postaviti
skoraj vso infrastrukturo (poti, kampi,
brvi, ceste…), o kateri smo leta 1991
lahko le pobožno sanjali. Mrauki se
niso poslovili. Le mi, ljudje z obal Soče,
smo se naučili sobivanja z mraukasto
nadlogo.
Torej se je izplačalo!
Katja Roš

Foto: Zdravko Primožič

Burno leto 1991
Poleti 1989 sem se zaposlil na Občini Tolmin kot načelnik Oddelka za družbene
dejavnosti. Tedaj mi je prišla na misel ideja o izgradnji muzeja prve svetovne vojne
v Kobaridu. Vodil sem odbor za izgradnjo in postavitev muzejske zbirke. Kobariški
muzej je bil zgrajen v rekordno kratkem času. Odprt je bil 20. oktobra 1990. Postal
je eden najbolj obiskanih muzejev v Sloveniji. Leta 1993 je postal celo Evropski
muzej leta.

N

ekega dne proti koncu
januarja 1991 je v mojo
pisarno prišel župan dr.
Viktor Klanjšček. Nekam se je obiral
in takoj sem sprevidel, da ima nekaj za
bregom. Seznanil me je, da je pripravljalni odbor za izvedbo svetovnega
prvenstva v kajaku in kanuju na Soči
nepreklicno odstopil. Prvenstvo je
bilo predvideno v juniju 1991. Župan
je bil zelo zaskrbljen, saj bi bila prava
katastrofa, če prvenstvo na Soči ne bi
bilo izvedeno.
Prosil me je za pomoč. Še več! Prosil
me je, da prevzamem vodenje odbora
za izvedbo svetovnega prvenstva na
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Soči. Rekel je, da je seznanjen, kako
uspešno sem vodil odbor za izgradnjo
Kobariškega muzeja in še posebej, kako
uspešen sem bil pri zbiranju denarja.
Zanimalo me je, kaj je še za postoriti
na prireditvenih prostorih. Pa tudi, koliko denarja je odstopljeni odbor pustil
v blagajni.
Župan je naštel nekaj zadev, ki jih
je treba nujno in takoj narediti. Ni pa
mi odgovoril na vprašanji, kdo mi bo
pomagal in koliko denarja je potrebnega za izvedbo prvenstva. Rekel je le še,
da se zelo, zelo mudi. Od mene je želel
tudi čimprejšnji odgovor, ali sprejmem
ponujeno nalogo.

Čez uro ali dve sem ga obiskal in
mu povedal, da sem pripravljen voditi
odbor.
Kmalu za tem je izvršni svet
tolminske občine imenoval tričlanski
organizacijski odbor, v katerem sta bila
poleg mene še moj prijatelj in dober
organizator Pavel Sivec ter solkanski
kajakaš Jože Tomažič.
Po imenovanju smo se takoj sestali.
Jaz nisem imel pojma o kajakaštvu, Pavel in Jože pa sta bila izvrstna kajakaša.
Sprva nismo vedeli, kje naj začnemo in
česa naj se najprej lotimo. Posebno še,
ko smo ugotovili, da v blagajni odstopljenega odbora ni praktično nič de-

narja. Razdelili smo si naloge. Pavel je
bil zadolžen za investicije in marketing,
Jože za športno izvedbo prvenstva, jaz
pa za organizacijske, premoženjske in
finančne zadeve.
Zopet sem ubral že utečene poti
do direktorjev podjetij, do občinskih
in državnih funkcionarjev. Ponavljal
sem postopke, ki sem jih uporabil pri
izgradnji Kobariškega muzeja. Nekateri
direktorji so bili radodarni, drugi malo
manj ali pa sploh ne. Najbolj so se izkazali HIT, Zavarovalnica Triglav, Salonit,
Mlinotest, Primorje, SGP Gorica, posoška podjetja in tudi beneškoslovenski
podjetji Veplas in Hobles. Izgradnjo
mostu čez Sočo je financiral Kraš Zagreb. Izredno dragocena je bila pomoč
Tovarne igel Kobarid, ki je priskočila
na pomoč s svojimi delavci, ki so v
nemogočih razmerah v rekordnih časih
opravili velikansko delo.
Nekaj denarja je prispevala tudi
tolminska občina. Z državnimi funkcionarji in s slovensko vlado pa je bilo
dogovarjanje dolgotrajno. Potrebnih
je bilo mnogo prepričevanj in moledovanj, celo groženj, da so končno
odvezali državno mošnjo in pripomogli
k izvedbi prvenstva.
Naš tričlanski odbor je kmalu ugotovil, da sam ne bo zmogel vsega dela.
Predvsem nismo imeli časa, pa tudi
obvladali nismo protokola, tiskovnih konferenc, skratka „lišpa“, ki bi
izpopolnil zunanjo podobo prvenstva.
Ogledovali smo se naokoli in rešitev
tudi našli. Žensko z bujno fantazijo,
uglajeno in svetovljansko novinarko
Katjo Roš. Vključili smo jo v odbor.
Imeli smo srečno roko, saj je prvenstvu
vdahnila dušo.
Primorski novinarji so v pripravah in
pri izvedbi prvenstva odigrali nadvse
pomembno vlogo. S svojo besedo,
glasom in sliko so ponesli v svet novice
o naši deželi in Soči. Zamejstvo in
italijansko javnost sta z reportažami s
Soče obveščala beneška časopisa Novi
Matajur in Dom ter tržaški Primorski
dnevnik.
Predsednik skupnega organizacijskega odbora, se pravi posoškega in
ljubljanskega, je bil slovenski predsednik Milan Kučan. Marca 1991 je predsednik Kučan sklical sestanek obeh
odborov. Takrat sem se prvič srečal z
Milanom Kučanom. Skupne delovne
sestanke pri predsedniku smo imeli nekajkrat. Predsednik je bil na sestankih
vidno utrujen, neprespan, a še vedno
hudomušen. Tedaj se je ukvarjal z veliko težjimi zadevami, kot je bila izvedba
svetovnega prvenstva. Bližali so se namreč odločilni dnevi pri rojstvu države.
Na zadnjem sestanku pred prvenstvom
nas je prosil, naj prvenstvo izpeljemo

dobro, da se ne bomo osramotili pred
svetovno javnostjo.
Priprave na prvenstvo so potekale
v prelomnih zgodovinskih trenutkih
za Jugoslavijo in Slovenijo. In v takem
vzdušju smo z neznansko vnemo, lahko
rečemo noč in dan, načrtovali, delali,
opravljali pogovore z mnogimi ljudmi.
Zelo težko opravilo je bilo reševanje lastninskih, zemljiških zadev na
prireditvenem prostoru v Bovcu, okoli
dostopov do Soče na Srpenici in na
Trnovem. Nekateri lastniki parcel so
bili zelo težki sogovorniki in smo jim za
nemotene dostope in posege plačali
velike vsote denarja.
Pri pogovorih nam je zelo pomagala
predsednica Krajevne skupnosti Trnovo Nadja Kranjc, Bančuka.
Največji gradbeni zalogaj je bila
izgradnja novega mostu čez Sočo pod
Trnovim.
Imeli smo srečo, da smo za izvedbo tega podviga najeli iznajdljivega,
praktičnega gradbenega inovatorja
inženirja Danila Magajna. V rekordnem
času je bil most čez Sočo zgrajen. Brez
mostu prvenstva ne bi mogli izvesti.
Na prireditvenem prostoru v Bovcu
smo podrli veliko stavbo nekdanjih
zaporov, imenovano Kajha. Nastal je
lep, velik, zračen prostor.
Ob dostopni poti do Soče na Srpenici smo uredili velik parkirni prostor
ter uredili cesto do startnega mesta.
Največ dela smo opravili na Trnovem.
Dostopne ceste, parkirišča, dostopi
do Soče, poti ob Soči in še in še. Za
vsa dela smo imeli na razpolago le
dobre tri mesece. Najhujše stiske sem
doživljal, ko je neredno prihajal denar
ali ga je zmanjkovalo. Nemalokrat so
izvajalci del delali na častno besedo,
da bomo opravljena dela nekoč tudi
plačali.
Sredi maja je bil na Soči trening
ekip in generalka. Neko jutro sem bil v
pisarni in zazvoni telefon. Oglasil se je
Pavel. »Zgodila se je nesreča. Italijanska kajakašica se je utopila. Hitro pridi
na Trnovo!«
Odbrzel sem na Trnovo in srečal žalostne obraze. Komaj 16-letno Roberto
Capodagli je narasla voda potegnila
vase in ni ji bilo več pomoči. Doživljali
smo težke trenutke. Še težje mi je bilo,
ko sem moral kasneje sprejeti užaloščeno mamo in očeta nesrečne kajakašice. S težavo sem našel nekaj besed
tolažbe. Bili so res hudi občutki.
Kasneje se je ponesrečila še češka
kajakašica, a so jo pravočasno potegnili
iz vode. Obiskal sem jo v hotelski sobi
v Bovcu in ji nesel našo maskoto vidro,
mrauka po kobariško. Pritisnila ga je k
sebi in se hkrati zaklela, da nikdar več
ne sede v kajak.

Prvenstvo se je hitro bližalo. V
začetku maja smo bili prisotni pri
otvoritvi prvega kampa na Kobariškem,
kampa Koren pod Kobaridom. Svetovno prvenstvo je spodbudilo korajžne
domačine, da so se podali v podjetniške vode.
Največja preizkušnja nas je čakala,
ko je vodstvo tekmovanja tik pred
pričetkom prvenstva odločilo, da se
zaradi narasle vode ciljne tribune
ter vsa oprema premestijo nekaj sto
metrov navzgor. V noči brez spanca
je številna ekipa, predvsem delavcev
TIK-a, z odliko opravila skorajda nemogočo nalogo.
13. junija se je začelo prvenstvo.
Otvoritvena slovesnost v Bovcu je lepo
uspela. Prav tako pogostitev v hotelu
Alp, kjer so nam na pomoč priskočili
številni gostinci iz vsega Posočja in
Goriške.
Prvenstvo je naslednje dni potekalo nemoteno. Razveselili so nas naši
jugoslovanski kajakaši in kajakašice,
ki so osvojili veliko medalj. Najbolj mi
je ostala v spominu stava s kanuistom
Joškom Kanclerjem. Stavil sem namreč,
da bom oblečen skočil v bazen, če
Joško dobi medaljo. V obleki, s kravato,
sem po obilnem zalivanju Joškovega
uspeha ob polnoči skočil v bovški bazen. Kako smo se veselili! Poudariti je
treba tudi izjemno organizacijsko vlogo
Kajakaškega kluba Soške elektrarne
pri izvedbi prvenstva. Prvenstvo na
Soči se je srečno izteklo. Pohvale so
deževale od vsepovsod, tudi od najvišjih predstavnikov svetovne kajakaške
zveze in od predsednika našega skupnega odbora Milana Kučana. Nismo
ga razočarali. Kljub hudi stiski s časom
in s težavnim zbiranjem denarja smo
svoje delo dobro opravili.
16. junija je padel zastor na Soči.
Sledila so še tekmovanja v slalomu v
Tacnu. Tudi tam je vse potekalo v redu,
tudi po športni plati.
Zadnje svetovno prvenstvo v Jugoslaviji se je uspešno končalo.
23. junija zvečer sem bil prisoten
še na zaključni večerji v gostilni na
obrobju Ljubljane. Veselili smo se in
nazdravljali našemu organizacijskemu
in športnemu uspehu jugoslovanskih
kajakašev in kanuistov.
A tedaj se je v Jugoslaviji odvijala
drugačna tekma. Slovenija in Hrvaška
sta bili tik pred razglasitvijo samostojnosti. Po polnoči, že 24. junija, se je ob
odhodu iz gostilne pri naši mizi ustavil
predsednik Milan Kučan. Vprašali smo
ga, kaj nas čaka v prihodnosti, kako
bo naslednje dni. Še zdaj mi v ušesih
odzvanjajo njegove besede, da se
za prihodnost ni bati, ker je ljudstvo
enotno.
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In prišel je 25. junij 1991, ko je
Slovenija razglasila samostojnost.
Niso se še ohladile glave od veseljačenja, ko so nastopile sovražnosti.
Takoj sem bil vpoklican v Teritorialno obrambo. Območje Zgornjega
Posočja je zelo razgibano, s kar sedmimi mejnimi prehodi z Republiko Italijo.
Prehode so zasedle enote JLA.
Pogajali smo se s poveljniki enot
na prehodih. Bili smo uspešni. Prehodi so eden za drugim prehajali v naše
roke. S poveljniki posadk JLA smo ob
prevzemanju prehodov nazdravljali
z uradno pijačo svetovnega prvenstva – s košutnikom. V prtljažniku
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mojega avta je ostalo nekaj steklenic
košutnika in ogromno majic svetovnega prvenstva. Vse prebegle vojake
JLA smo oblekli v majice svetovnega
prvenstva.
V Posočju v desetdnevni vojni ni
bilo žrtev, ne streljanja. Prevladala je
modrost na obeh straneh.
Pomen svetovnega prvenstva za
Posočje je velikanski.
Urejena je bila infrastruktura za
izvedbo velikih tekmovanj in za razvoj
športov na vodi, dostopne ceste,
parkirišča, obvodne poti, nov most,
prireditvena prostora v Bovcu in na
Trnovem.

Tekme svetovnega prvenstva na
Soči so imele izreden odmev. 25 tisoč
gledalcev smo našteli. Vest o Soči je šla
v svet. Kajakaši so jo spoznali kot eno
najlepših rek, nedotaknjeno, divjo in raj
za vodne športe.
Pri domačinih je prvenstvo prebudilo podjetniško žilico. Zgrajeni so bili
kampi, hoteli, apartmaji in turistične
sobe. Soča daje kruh mnogim.
Leto 1991 je bilo napeto, živčno,
a tudi lepo, veselo in uspešno. Rad se
spominjam tistih dni!
Zdravko Likar

I
5 PRPLEETDNENTROGOSVT
INE
NAŠE S

Več energije
za takšno življenje,
ki ga hočemo.
Geoplin. Energiji blizu.

Foto: Zdravko Primožič

1991 – Pomembno leto,
ne le za slovenski
narod, temveč tudi za
slovensko kajakaštvo
»Dobrodošli, kajakaši z vseh koncev sveta! Lepo pozdravljeni v Bovcu, v Posočju. V
imenu organizacijskega komiteja svetovnega prvenstva v kajak-kanu spustu Bovec
’91 vam želim, da bi bilo vaše bivanje v Posočju prijetno in polno športnih užitkov
ter zmag,« je udeležence nagovoril direktor OK SP ’91 Zdravko Likar.

O

d 13. do 23. junija 1991 je
Slovenija gostila svetovno
prvenstvo v spustu in slalomu na divjih vodah. Gostitelj je bila
pravzaprav Kajakaška zveza Jugoslavije, s soglasjem katere so se tekme v
spustu dogajale v Bovcu, tekme v slalomu pa so potekale v Tacnu. Ne smemo
pozabiti, da je bila pomladi leta 1991 v
Jugoslaviji izredno napeta politična situacija. Slovenija se je decembra 1990
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s plebiscitom odločila za izstop iz skupne države in realizacija te odločitve je
padla prav v junij 1991. Razumljiva je
potem tudi skrb državnih reprezentanc,
ki so spraševale, ali je varno poslati
svoje tekmovalce k nam. Predsednik
OK g. Milan Kučan je v biltenu, ki je
izšel, zagotavljal: »Ob tej priliki vas obveščamo, da se bo svetovno prvenstvo
1991 odvijalo v povsem normalnih pogojih, pripravljeno in izvedeno bo tako,

da bo omogočilo tekmovalcem doseganje vrhunskih dosežkov.« Skrb pa le ni
bila tako neupravičena, če vemo, da so
le dva dni po koncu tekmovanj na ceste
prišli tanki.
Pa ni šlo zlahka. Kljub temu, da je
bil datum prvenstva določen več let
vnaprej, v dolini Soče do začetka leta
1991 ni bila uresničena skoraj nobena
od številnih naložb, ki so bile pogoj za
izpeljavo prvenstva. Tisto malo, kar

radosti«. V povorki so korakali člani
reprezentanc iz osemnajstih držav.
Ko je na oder stopil predsednik RS in
hkrati predsednik OK Milan Kučan, se
je zgodilo nekaj nenavadnega. Zavel je
veter in iz slavnostnega odra odpihnil
jugoslovansko zastavo. To ni bila sabotaža. Sploh ne. Bilo je golo naključje in
seveda posledica nepazljivosti. Danes
bi tak dogodek zagotovo komentirali,
da so bili na delu jasnovidci, krotilci
naravnih sil in seveda saboterji.
In kdo so bili junaki, ki so zastopali
jugoslovanske barve? Še danes jih
srečujemo na kajakaških terenih, vsaj
nekatere:
K-1m Jernej Abramič, Kemal
Arnautović, Borut Tuma,
Gorazd Medved
K-1ž Živa Cankar, Lučka Cankar
C-1m Andrej Jelenc, Joško Kancler,
Tomislav Crnković, Simon
Hočevar
C-2m Srečko Masle, Andrej
Grobiša, Danko Herceg,
Nenad Martinis, Branimir
Rubido, Dubravko Lilek,
Matej Hočevar, Željko Petrič.
Prvenstvo je potekalo zgledno in ni
manjkalo priznanj in pohval po končanih tekmovanjih, seveda smo bili veseli
in ponosni. Ponosni pa smo bili tudi na
naše tekmovalce, ki so nam priveslali
kolajne.
V C-1 klasiki so prva tri mesta
zasedli
1. Tomislav Crnković,
2. Joško Kancler,
3. Andrej Jelenc (ki pa je v
nekem intervjuju rekel, da
je bila ta uvrstitev njegovo
največje razočaranje – pripravljen je bil za zmago).
V C-2 klasiki sta Andrej Grobiša
in Srečko Masle zasedla 2.
mesto.
V C-1 klasiki ekipno so prvo mesto
spet slavili Joško Kancler,
Andrej Jelenc in Tomislav
Crnković.
Ob brskanju po spominih in po
nekaterih pisnih gradivih, ki jih je še
mogoče najti, se mi je oko ustavilo na
vabilu. To kar pritegne pozornost je, da
je vse besedilo napisano v štirih jezikih,
pri čemer je slovenski tekst vedno prvi.
Zanimivo! V nekdanji Jugoslaviji smo
bili ponosni na svoj jezik in to smo
pokazali na vsakem koraku. Kje je ta
ponos danes?
Še nečesa bi se lahko naučili od
takratnih organizatorjev. Vsi, ki smo
pomagali pri organizaciji prvenstva,
smo po koncu prejeli osebno zahvalo.
Res lepa gesta!

Foto: Zdravko Primožič

je bilo postorjenega, so odplaknile
poplave leto poprej. V začetku 1991 je
bil imenovan organizacijski odbor, ki so
ga sestavljali Zdravko Likar – direktor,
Pavel Sivec – spremljevalni program,
Jože Tomažič – tekmovalni program in
Katja Roš –protokol. Imeli so natanko
tri mesece časa, da izpeljejo vse potrebno za izvedbo prvenstva. Zgraditi
je bilo potrebno dostopne poti, most
čez Sočo v Trnovem, spremljevalne
objekte vzdolž proge: tribune, medijski
center, zdravniško službo, kontrolo
opreme, doping kontrolo, sanirati je
bilo treba nekaj divjih smetišč, zgraditi dostopne poti, odstraniti objekte
vojaških zaporov na bovškem trgu ...
Skratka, napraviti je bilo treba vse, da
se je svetovna prireditev lahko zgodila.
Poleg prizorišč prvenstva je bilo treba
pripraviti domiselne programe za otvoritvene in zaključne slovesnosti ter niz
spremljevalnih programov.
Milijon opravil in samo štiri ključne
osebe! Ključ do končnega uspeha je bil
v tem, da so se za izpeljavo prvenstva
zavzeli vsi iz porečja Soče, vsa Goriška
regija od Ajdovščine, Vipave, Nove
Gorice, Idrije in Cerknega, Tolmina,
Kobarida in seveda Bovca. Pomagali so posamezniki in člani delovnih
kolektivov, podjetja, društva, gasilci,
pripadniki civilne zaščite … Posočje je
naenkrat oživelo v iskrenem prizadevanju, da prireditev speljemo, kot se
spodobi. A ko ima vrag mlade, jih ima
več. Ko je bilo vse pripravljeno, da se
tekmovanja lahko pričnejo, se je na
uradnem treningu pripetila smrtna
nesreča. Mednarodni komite je ocenil,
da je proga prenevarna in nemudomaje postavil zahtevo, da organizator
prvenstva čez noč, dobesedno čez noč,
spremeni traso tekmovalne proge in
premakne vso infrastrukturo vzdolž
nje. In tudi to je uspelo! Razumljivo
je, da je bila v neznosnih okoliščinah časovni in denarni stiski - marsikatera
rešitev postavljena na mejo zakonitega. Recimo, most čez Sočo v Trnovem
je bil zgrajen na črno, brez gradbenega
dovoljenja. Ampak bil je nujno potreben in časa za dolgotrajne postopke
pridobivanja dovoljenj ni bilo. S projektantom in izvajalcem se je zaradi tega
kasneje še ukvarjalo sodišče. Posledic
ni bilo. Most pa še danes služi svojemu
namenu.
Otvoritvena slovesnost v Bovcu je
bila velik in slikovit dogodek. Zvonili so
vsi cerkveni zvonovi Bovškega, povorko so vodili drežniški pustovi, igrale so
godbe na pihala. Skladatelj Aldo Kumar
je posebej za to slovesnost v čast Soči
in kajakašem zložil glasbeno pesnitev za tolkala (glasbeniki so bobnali
po kajakih) z naslovom »Zvoki divje

Dolina Soče je prvenstvo pričakala
kot speča lepotica, ki čaka svojega
princa. Katja Roš je v biltenu zapisala:
»Dolina ni nastlana s hoteli in s počitniškimi naselji. In prav je tako. Ne pozna
množičnega turizma. Njen obiskovalec je svoboden in prepuščen lastni
ustvarjalnosti in domišljiji pri izbiri
kotičkov, kjer bo lahko sam ali v družbi
prijateljev z naravo.« Ja, tako je bilo
leta 1991. Dogodek je zbudil spečo
lepotico, začel se je razmah vodnega
turizma in danes ob Soči žal ni več
tako kot 1991, ni več mirnih kotičkov,
kjer bi bil sam s svojimi mislimi.
No, in kot sem že uvodoma zapisala,
le dva dni po koncu svetovnega prvenstva (Soči je sledil Tacen) so na ceste
prihrumeli tanki in začela se je vojna
za osamosvojitev Slovenije. Ta velik in
usoden dogodek je svetovno prvenstvo na Soči potisnil v pozabo. Na nas
je, da spomin nanj obudimo in ga v
spominu ljudi z bregov Soče ohranimo
kot velik dogodek, v katerem je aktivno
sodelovala nepregledna množica prebivalcev obsoških krajev in občin.
Magda Kovačič
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Ljubljanica
24 ur veslanja za dober
namen 2021 v znamenju
Eve Ferjan
Osma izvedba dobrodelne akcije 24 ur veslanja za dober namen je minila v
znamenju visokih temperatur ter Eve Ferjan, ki se je približala svojemu rekordnemu
dosežku iz leta 2020.

K

ajakaška zveza Slovenije,
Kajak kanu klub Ljubljana
in Dobrodelno društvo Hiša
sonca smo osmo izvedbo dobrodelnega veslanja po Ljubljanici, ki je tudi
del akcije Voda za vedno, postavili
v termin zaključka šolskega leta. S
šolanjem je bil povezan tudi namen
zbiranja sredstev.
Uvedba šolanja na daljavo zaradi
omejitev širjenja virusa Covid-19 je v
marsikateri družini povzročila najrazličnejše zadrege in stiske. Ena bolj očitnih
je potreba po večjem številu računalnikov v istem gospodinjstvu. Marsikje pa
je problem tudi dostop do interneta.
Šolanje na daljavo tako še poglablja
razlike med učenci iz socialno ogroženih družin in drugimi, ki imajo tovrstne pogoje za šolanje zagotovljene.
Organizatorji spusta smo se odločili, da
letošnji izkupiček iz prijavnin, donacij
in sponzorstev namenimo sofinanciranju nakupa računalnikov in dostopa do
interneta desetim otrokom iz socialno
ogroženih družin.
Letošnjega spusta se je udeležilo
nekaj čez 180 udeležencev, kar je
primerljivo z letom pred tem. Je pa bilo
posameznikov, ki bi bili pripravljeni
veslati vseh 24 ur, manj. K temu so
verjetno pripomogle visoke temperature, saj je bilo ob začetku spusta ob
14. uri na termometru 34 stopinj, na
vodi pa le šest udeležencev. No, ko so
se temperature nekoliko spustile, se
je tudi število udeležencev precej po-
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večalo. Le-ti so skupaj preveslali 450
krogov na krožni progi med Livado in
zapornicami pri Ambroževem trgu, kar
je skupaj zneslo 2475 kilometrov. Tudi
letos je bila najbolj vztrajna Eva Ferjan,
ki je preveslala 28 krogov oziroma
154 kilometrov. Več kot 10 krogov je
preveslalo osem udeležencev.
Namen prireditve pa ni bil le veslanje, temveč tudi druženje, kar je bilo
ob sprostitvi ukrepov proti širjenju
virusa Covid-19 še kako dobrodošlo.
Že po tradiciji se nam je pridružilo kar
nekaj diplomatov in znanih oseb. Organizatorji veslanja smo bili z izvedbo
zadovoljni in z veseljem čakamo na
nov izziv v letu 2022.

DOŽIVITE
NAJBOLJŠO
IZKUŠNJO NEO
Več kot sto tisoč uporabnikov NEO platforme Telekoma Slovenije
že uživa v vseh vsebinah na enem mestu, ogledu za 7 dni nazaj
in glasovnem iskanju vsebin v slovenščini, kjer na mesečni ravni
uporabniki izrečejo skoraj devet milijonov glasovnih ukazov.
Znotraj NEO platforme pa lahko igrajo že 70 različnih zabavnih
iger. Številke ne presenečajo, saj je upravljanje TV-vsebin
in pametnega doma s platformo NEO hitrejše, učinkovitejše,
z NEO igrami pa življenje tudi bolj zabavno.

NOVA NEO FUNKCIJA:
VRHUNCI
Da bo priročno tudi spremljanje prihajajočega nogometnega
spektakla, je Telekom Slovenije poskrbel za vrhunsko nadgradnjo
NEO platforme. Z novo funkcijo Vrhunci ne boste zamudili
nobenega pomembnega trenutka iz največjih športnih preizkušenj
v kolesarstvu, nogometu in na Olimpijskih igrah. Ogledali si boste
lahko vse, od zamujenih priložnosti do zadetkov v polno. Vrhunce
športnih spektaklov boste odslej našli enostavno in pregledno
na enem mestu.

PREIZKUŠAJTE
NEO BREZPLAČNO
Za najboljšo NEO izkušnjo smo poleg Vrhuncev platformo
NEO obogatili še s prenovljeno aplikacijo NEO, znotraj katere
upravljate vse vsebine na enem mestu in nadzorujete svoj
pametni dom. Vedno bolj osebno uporabniško izkušnjo pa lahko
doživite s pomočjo glasovnega iskanja vsebin v slovenščini,
ogledom nazaj in bogatim naborom vsebin. Tako boste vedno
našli tisto, kar imate najraje. Za vse, ki platforme NEO še ne
uporabljate in bi si želeli raziskati, kaj vse NEO ponuja, obiščite
neo.io in pridobite promocijsko kodo za aplikacijo in NEO izkušnjo
na spletu, s katero boste lahko 1 mesec brezplačno preizkušali
vse funkcije1 ter uživali v NEO svetu vsebin.

PAKETI NEO SVET
S SVETOVNIM PRIHRANKOM
Paketi NEO Svet na enem mestu združujejo obilno mobilno
komunikacijo z neomejenimi klici, sporočili in do 300 GB prenosa
podatkov, zanesljiv super hiter internet in napredno TV-izkušnjo
za vso družino. Doživite najboljšo NEO izkušnjo s paketi NEO
Svet in prvo leto prihranite do 276 €2. Novi in obstoječi naročniki
paketov NEO Svet pa lahko izbirate tudi med naprednimi
napravami po svetovnih cenah.

VSTOPITE V NEO SVET
Kontaktirajte nas in z veseljem vam pomagamo pridobiti akcijsko
ponudbo ter odgovoriti na vsa vprašanja o naprednih funkcijah,
ugodnostih in paketih. Obiščite www.telekom.si ali nas pokličite
na 080 8000.

neo.io
Na spletni strani neo.io lahko tudi nenaročniki izpolnite obrazec in pridobite geslo za 30-dnevno brezplačno prijavo v NEO prek spleta ali prek mobilne aplikacije NEO.
Naročniško razmerje s paketi NEO Svet lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Hitrost fiksnega interneta 600/100 Mbit/s velja v optičnem omrežju Telekoma Slovenije pri paketu
NEO Svet C. 300 GB prenosa podatkov je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in velja pri paketu NEO Svet C. Prihranek do 276 EUR je izračunan kot razlika redne mesečne naročnine paketa NEO Svet
C (78 EUR) in akcijske mesečne naročnine (54,99 EUR) za prvo leto, ob vezavi za 24 mesecev za nove naročnike. Akcijska ponudba velja od 1. 4. do 31. 7. 2021 in se izključuje z akcijsko ponudbo izdelkov.
Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi obiščite HYPERLINK “http://www.telekom.si” www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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Največja mreža polnilnic.

