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Spoštovani ! 

 

Kajak kanu klub Tacen je organizacija z več kot 50-letno tradicijo delovanja na področju 

športa. Vse od prvih zanesenjaških let je društvo pomemben dejavnik družabnega in predvsem 

športnega življenja v lokalnem okolju. Tekom let se je društvo razvilo v najuspešnejši 

kajakaški klub v Sloveniji. 

 

Tekmovalci našega kluba so dosegli ogromno odmevnih športnih uspehov. Veseli nas, da je 

član našega kluba Andraž Vehovar dosanjal olimpijske sanje s srebrno medaljo  na 

olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996. Naš tekmovalec Benjamin Savšek pa je tudi na preteklih 

olimpijskih igrah v Rio de Janieru dosegel odmevno šesto mesto v kanuju na divjih vodah. V 

vseh letih delovanja kluba so naši tekmovalci uspešno nastopali na svetovnih prvenstvih s 36-

timi uvrstitvami na zmagovalne stopničke, na evropskih prvenstvih so dosegli 23-uvrstitev na 

oder za zmagovalce, 20 uvrstitev med prve tri v svetovnem pokalu… Uspehi so se nizali tudi na 

mladinskih in otroških  mednarodnih in domačih tekmovanjih. 

 

Še bolj kot na vrhunske športne dosežke v mednarodnem merilu smo ponosni na več sto otrok 

in mladostnikov, kateri so bili v času svojega športnega udejstvovanja najpomembnejši del 

kluba. Prepričani smo, da so se tudi z našo pomočjo razvili v zrele, družbeno odgovorne 

osebnosti. Veseli nas dejstvo, da veliko bivših tekmovalcev kluba v naše programe vključi 

svoje otroke in vnuke.  

KKK Tacen  se zavzema, da bo tudi v prihodnosti prispeval k pozitivni zapuščini športa. Vse to, 

kar počne že zadnjih 50 let.  

 

V naše otroške programe je trenutno vključeno 41 otrok in mladostnikov, za katere skrbijo 3 

trenerji. Program dela omogoča otrokom športno udejstvovanje 6x tedensko.                    

V zimskem obdobju je poudarek na igri ter pridobivanju znanj iz različnih športov (atletika, 

gimnastika, igre z žogo…) in razvijanju vseh motoričnih sposobnosti. Treningi potekajo v 

telovadnici, v klubu (tek in fitnes), na snegu (tek na smučeh) in na bazenu (učenje eskimskega 

obrata in plavanje). Med šolskimi počitnicami člane peljemo tudi v hribe, na smučanje, 

krpljanje in ostale aktivnosti, s katerimi vadečim zagotavljamo širino športnega znanja. 

 

V letu 2017 bo Kajak kanu klub Tacen izvedel tudi več tekmovanj. V aprilu organiziramo dve 

mednarodni tekmovanji s pričakovano udeležbo približno 200 tekmovalcev, junija pa 

Evropsko člansko prvenstvo v kajaku na divjih vodah. V mesecu marcu smo izvedli dve 

otroški tekmi, v mesecu juniju pa Slovenski pokal za mlajše kategorije.  

 

Kakor večina športnih klubov, se tudi mi soočamo s pomanjkanjem finančnih in drugih 

sredstev za programe, ki smo si jih zastavili.  

Zato se na vas obračamo s prošnjo za pomoč, ki bo porabljena za delovanje kluba in nadaljnji 

razvoj otroškega programa. 

 

 

Kajakaški pozdrav! 

 

Kajak kanu klub Tacen 
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