
Balderman Biserka, košarkarica  

 

Balderman Biserka je kot  mlada igralka iz Kranja prišla v KK Kroj v 

sezoni 1974. S svojo telesno višino in siceršnjim košarkarskim znanjem je 

kmalu postala ena od nosilnih igralk v ekipi in to vlogo zadržala vso svojo 

tekmovalno pot. Že v njeni prvi sezoni igranja v Škofji Loki je s klubom 

postala zmagovalka v 1.SKL. trener ekipe je bil Andrej Grahek.                                                                                                                    

V letu 1975 je članice je KK Kroj prevzel prof. Marko Erznožnik.               

V SKL ligi za članice, kjer je nastopalo deset ekip, so Ločanke to leto 

zasedle 3. mesto in s tako visokim plasmajem so si zagotovile nastop v I. 

ZKL zahod za ženske (slovensko - hrvaška liga) v sezoni 1975/1976.                                                                  

Tako uspešna igra Ločank je končno pritegnila tudi pozornost vodstva 

slovenske ženske reprezentance in v slovensko reprezentanco sta bili tako v 

tem letu povabljeni Baldermanova in Rženova. Pod vodstvom trenerja 

Olimpije in slovenske reprezentance Debevca sta nastopili na turnirju 

republiških reprezentanc Bratstva in enotnosti v Kotorju.                                

V zimskem času 1975/76 se je začela hrvaško - slovenska ženska liga ali 

ZKL zahod. Iz Slovenije so sodelovale tri ekipe, poleg igralk Kroja še ekipi 

Olimpije in Ježice iz Ljubljane. Za Hrvaško so nastopale 4 ekipe in sicer 

Industromontaža iz Zagreba, Jugoplastika iz Splita, Jedinstvo iz Ogulina in 

Šibenka iz Šibenika. Začetek je bil obetaven. Na domačem terenu je ekipa 

Kroja pripravila pravo senzacijo, saj je bila renomirana ekipa Jugoplastike 

iz Splita prepričljivo poražena v telovadnici v OŠ v Podlubniku. Ločanke je 

vodil in treniral prof. Marko Erznožnik ob pomoči Petra Kafola. Po 

obetavnem začetku je prišla vse bolj do izraza neizkušenost domače ekipe 

in velika napornost dolgih potovanj. Ob le dveh zmagah in desetih porazih 

je ekipa zasedla sedmo – zadnje mesto.                                                                               

Za Kroj so nastopile: Mira Jesenko, Zlata Tavčar, Nuša Vrbinc, Tanja 

Strel - Mihovilovič, Olga Milkovič, Joža Habjan, Nada Ržen, Jelka Potnar, 

Tina Nemec, Nada Biček in Biserka Balderman.                                                                                                                                          

V letu 1976 se je ekipa KK Kroj precej pomladila, sicer pa je ponovno 

nastopala v 1. SKL.  Leta 1976 so bili sprejeti »portoroški sklepi o športu«, 

katerih namen je bil razporeditev športnih panog po regijah in tako je 

padla odločitev, da se ženska košarka seli iz Škofje Loke v Žiri. Tako je bilo 

v Škofji Loki v naslednjih osmih letih konec ženske članske košarke.     

Tanja Strel Mihovilovič, Biserka Balderman, Nada Ržen, Mira Jesenko, 

Joža Habjan in Jelka Potnar so prešle v selekcijo Gorenjske, katere nosilec 

je bil KK Kladivar iz Žirov. Ekipa je nastopala v 1. SKL zahod, ki je imela 

10 ekip. Dekleta so hodila trenirat v Žiri, tekme pa so izmenoma igrala v 



Žireh in v Loki, ekipa pa je z desetimi zmagami zaključila na prvem mestu.                                                                                                                                        

Od konca avgusta do začetka oktobra 1977 so ekipe odigrale drugi, jesenski 

del lige, od Ločank pa so igrale še štiri: Jesenko, Balderman, Mihovilovič in 

Trojar. Ligo so  končale poravnane z ekipo Jeseničank, jih oktobra 1977 

nevtralnem terenu v Ljubljani prepričljivo premagale in se uvrstile v 1. 

žensko zvezno ligo.Tu so pod imenom Gorenjska- Alpina  igrale tri Ločanke 

– Ržen Trojarjeva, Mihovilovičeva in Baldermanova. Tekme so igrale na 

Jesenicah, v Škofji Loki in v Žireh. Z uvrstitvijo na sedmo mesto se v 

superfinale niso uvrstile.                                                                                                                                               

V naslednji sezoni (1978/79) je v ekipi Alpina, ki je nastopala v 1. ZKL od 

nekdanje  loške ekipe   nastopala le še Baldermanova, ostale so nehale 

igrati. Sicer je tudi ekipa v tem letu izpadla iz 1.lige, saj se nov koncept 

selekcij v praksi ni obnesel.  

V letu 1981 je KK Lokainvest sprejel sklep o ponovni graditvi ženske ekipe, 

ki je rastla od mladinskih in kadetskih vrst do članske. Ta se je v letu 1984 

ponovno uvrstila v 2.SKL, mladim igralkam pa sta dragoceno podporo dali 

Mihovilovičeva in Baldermanova in  nato igrali še v spomladanskem delu 

1985. Po končani sezoni 1985/86 sta Biserka Balderman in Tanja 

Mihovilovič s poslovilno tekmo uradno zaključili svojo košarkarsko pot. 

 

V ekipi slovenskih prvakinj, ki jih je vodil in treniral Andrej Grahek, so igrale (slika 3): Stoje: Potnar, 
Vrbinc, Miljkovič, Balderman, Milič, trener Grahek; Čepijo: Ržen, Nemec, Biček, Strel, Jesenko 
 

 


