
Kajakaši  v Škofji Loki 

Po pripovedovanju Dušana Šmida ( Gorenjski glas  27.7.1968) so fantje , ki so živeli blizu 

Krevsovega mlina v Škofji Loki  začeli veslati leta 1962. po dveh letih so se vključili v 

Ljubljansko brodarsko društvo in postali njegova loška podružnica. Vozili so predvsem kajak, 

imeli pa so tudi kanu, ki sta ga Stane Kranjc in Lojze Hočevar kar  na biciklih pripeljala iz 

Ljubljane. Ker so bili bolj usmerjeni v kajak, so bili s strani centrale LBD  deležni 

zapostavljanja, saj je bil v Ljubljani v ospredju  kanu. Stane in brat Mišo sta ta kanu nato 

kmalu razbila na skalah »pri penah« na Poljanščici.                                                                                                                                      

Dušan Šmid je bil glavni organizator vsega veslaškega udejstvovanja v Škofji Loki. 

Tekmoval je vse do leta 1967, nato pa se je povsem posvetil vzgoji mladih. Znal  je odlično 

motivirati in vzgajati mlade, zato je ustvaril skupino kar 17 mladih veslačev – Tone Triler, 

Pavel in Peter Kalan, Stane in Mišo Kranjc, Jože Gostinčar, Tomaž Lunder, Nejc Peternelj, 

Niko Svoljšak, Žitnik Lojze, Zupanc Miloš, ob njih pa Šmidov najtesnejši sodelavec Martin 

Grašič.                                                                                                                                          

Na »Benetkah«, pri Krevsovi žagi so  si fantje  uredili prostor, ki je postal čolnarna, baza za 

njihovo druženje.Tu so imeli hranjene čolne, na Sori pa tudi kratko progo za trening.                                                                                                                           

Dušan Šmid je kot študent visoke šole za telesno kulturo tudi veslaški šport vodil zelo 

strokovno. Trenirali so največ na progi ob Krevsovem mlinu,  pa tudi na vsej Sevščici.         

Do Dolenje vasi so z garami rinili in peljali čolne, da bi se spustili po Sori navzdol,  včasih pa 

so pri Grašičevih dobili voz in konja, ki je vse skupaj peljal do Dolenje vasi.                             

Dušanov načrt treninga je bil deljen v tri faze – najtežja je bila doba priprave, ki je obsegala 

vsakodnevno vadbo za moč, tehniko  in veslanje vsaj 10 km; tekmovalna faza je bila manj 

naporna, sledila pa je prehodna faza, kos o se ukvarjali tudi z drugimi športi in analizirali 

preteklo delo.                                                                                                                                                 

Dušan Šmid je kasneje  začel tudi sam delati  odlične tekmovalne in rekreativne čolne.   

Stane Grahek je bil zadolžen za organizacijo loške veslaške  poslovalnice LBD. Pomagal 

je pri organizaciji tekmovanj in potovanj na tekme. Kot pripoveduje sam, se spomni dogodka, 

ko mu je pred odhodom na tekmo v Spitallu  direktor Peksa  Ciril Jeras  omogočil nakup 

trenerk z napisom Peks, nato pa so bili v centrali LBD kar hudi na Ločane, češ, kaj se gredo!?                 

Tudi Stane Grahek ima na obdobje dela z veslači v Loki  same lepe spomine.   

Martin Grašič, najuspešnejši loški kajakaš                                                                                 
Martin Grašič je bil eden od začetnikov in najboljši loški kajakaš, vzor vsem ki so se v Loki 

ukvarjali z veslanjem. Veslati je začel leta 1964, žal pa se ob študiju strojništva veslanju ni 

mogel povsem posvetiti. Kljub temu je hitro napredoval in že leta 1965  je bil sedmi na 

državnem prvenstvu v spustu. Naslednje leto je postal državni prvak v spustu in 12. v  

slalomu. Leta 1967 je postal v Tacnu državni prvak v slalomu in 2. v spustu. Tekmoval je tudi 

v tujini in leta 1966 je v maratonu na italjnaski reki Tari dosegel 5. mesto. Leta 1968 je na 

močni tekmi v Spitallu  osvojil 13.mesto med 57 tekmovalci.  

Pavel Kalan, najmlajši med najboljšimi                                                              
Pavel Kalan je bil zelo nadarjen veslač, saj je že s sedemnajstimi leti  tekmoval v članski 

konkurenci in bil del ekipe, skupaj s Svetom ( oče smučarke Svetove) in Martinom Grašičem. 

Največji tekmovalni uspeh Pavleta Kalana je bilo 3. mesto na tekmi v Tacnu, kjer je bila 

zbrana svetovna elita.                                                                               .   



Tone Triler -  veslač, judoist, učitelj športne vzgoje                                         
Leta 1964 se je Tone Triler  pridružil začetnikoma v veslaškem športu v Škofji Loki, Martinu 

Grašiču in Dušanu Šmidu. Tone  je bil v najstniških letih član telovadne vrste v loškem 

Partizanu. Fantje so se ob orodni telovadbi lotevali različnih športov.                              
Tone Triler se je kot odličen veslač vključil v veslaški klub LBD – Ljubljansko brodarsko 

društvo in začel tekmovati  v različnih disciplinah. Udeležil se je številnih  tekmovanj v 

nekdanji Jugoslaviji- v Zagrebu, Skopju, na Vrbasu, v Mostarju.                                                     

Na tekmi državnega prvenstva v Skopju sta v dvojcu C2 skupaj z Joštom Svetkom leta 1967 

osvojila naslov državnega prvaka, leta 1968 pa je v isti kategoriji   v dvojcu z Dušanom Tumo  

dosegel drugo mesto.                                                                                                                                      

Tone Triler se je z veslanjem ukvarjal osem let,  meni pa, da bi lahko v veslanju dosegel še 

veliko, vendar so bili tedaj  materialni pogoji za večje  dosežke  zanj prehudi, predvsem mu je 

manjkalo načrtnega treninga.                                                              

     

Z leve: Miloš Zupanc, Jošt Svetek, Pavel Kalan, Tomaž Lunder 

 

Z leve: Martin Grašič, Pavel Kalan, Peter Kalan 



 

Na tej sliki pa razen Toneta ni veslačev; to so tekači, udeleženci Teka na Lubnik 

 

 


