
Dušan Balderman, košarkar in trener   

Košarkarska pot  Dušana  Baldermana se začenja pri pionirjih, ki so v letu 1961 igrali 

v polfinalu pionirskega prvenstva Slovenije v Postojni. Vodil jih je Silvo Čadež. 

Ekipa pionirjev v letu 1961: D. Balderman, A. Grahek, N. Rupar, B. 

Braniselj, S. Logonder, N. Česen, , A. Peternelj, J. Kalan, M. Čepin, Z. Porenta in trener Silvo Čadež 

V letu 1962 se je tekmovanje začelo z zimskim prvenstvom Gorenjske. Poleg loške 

ekipe so tako kot prejšnje leto tekmovali še ekipi KK Triglav iz Kranja in KK Jesenice. 

Trener ekipe je bil Miloš Mitič, ki je v ekipo pritegnil še najboljše mladince: Nika 

Ruparja, Silva Logondra in visokega Dušana Baldermana. Člani so bili drugi za 

Triglavom.  

V republiški ligi pa pomlajena loška ekipa ni bila kos moštvom prve lige in je zasedla 

zadnje mesto. 

V letu 1963  je ekipa ponovno napredovala in si  v tem letu v II. slovenski ligi skupaj s 

KK Most iz Ljubljane po rednem delu delila prvo mesto. Za prvaka je odločala 

dodatna tekma na nevtralnem igrišču v Domžalah in si z zmago priborili ponovno 

napredovanje v I. slovensko ligo. Za člane so v tej sezoni igrali: Cerkvenik, Čajič, 

Balderman, Viki Berčič, M. Hafner, J. Hartman, Kolendo, Kafol, Boštjan Jemc, Anton 

Mihelič, M. Oman, Jože Oman, F. Poljanec, Franc Pustavrh in Niko Rupar. Najboljši 

strelec v prvenstvu je bil Matevž Oman z 275 koši.                                                                 

V letu 1964 je s  ponovno uvrstitvijo prve ekipe v I. slovensko ligo je zanimanje za 

košarko v Loki močno poraslo. Potrebno je bilo izboljšati kvaliteto dela, še posebno s 

prvo ekipo. Pridobili smo kvalitetnega trenerja Mika Pavloviča. Bil pa je tudi igralec 

KK Olimpija iz Ljubljane. Ker je zato lahko našo ekipo treniral le enkrat tedensko, mu 

je bil v tem času v pomoč Ciril Kemperle, ki je tudi vodil tekme. Prav kmalu pa je iz 

nam neznanih razlogov dobil od svojega trenerja Kristančiča prepoved opravljanja 

tega dela. Po njegovem odhodu je moštvo začel trenirati Peter Kafol. 

Ekipa, ki je leta 1964 igrala I. SKL. Od leve stojijo: Trener P. Kafol, 

N. Rupar, J. Hartman, D. Balderman, L. Kolendo, M. Oman, S. Koren in M. Hafner. Spredaj čepijo: A. 

Peternelj, B. Čajič in J. Krajnik, Košir manjka 



1966 - Članska ekipa KK Sora, ki jo je vodil in treniral Peter Kafol, se je v letu 1966 

zelo pomladila, saj sta imela dva igralca komaj 17 let, najstarejši Matjaž Hafner pa 25. 

Moštvo je okrepil mladinec Borut Braniselj. Ekipa je nastopala v II. slovenski ligi-

zahod in v celotnem prvenstvu ni izgubila nobene tekme, zato je ponovno napredovala 

v I. slovensko ligo. Moštvo te sezone so sestavljali: M. Hafner, Balderman, Braniselj, 

Krajnik, Nastran, Dušan Sodnikar, Krmelj, Grahek, Logonder, J. Kalan, Peternelj, 

Čajič in Jeseničnik. Najboljši strelec ekipe je bil Silvo Logonder. 

V letu 1967  se je KK Sora preimenovala po novem sponzorju v KK Kroj, v tem letu pa  

je dobila tudi razsvetljavo za igrišče v Puštalu. Uspešno je igrala v 1. slovenski ligi, 

Silvo Logonder pa je postal prvi strelec lige.  

Ekipa, ki je leta 1967 osvojila sedmo mesto v I.slovenski ligi: 

Konštantin, J.Hartman, Demšar, Logonder, Čajič, Grahek, Peternelj, predsednik Lampič, Braniselj, 

Balderman, trener Kafol, čepi Krmelj. 

Leto 1968 je bilo najuspešnejše v dotedanji  zgodovini loške košarke - v I. slovenski ligi 

je doseglo 2. mesto in si pridobilo pravico nastopa na kvalifikacijah za II. zvezno ligo 

Jugoslavije - zahod. V tem letu so igrali M. Hafner, D. Balderman, J. Nastran, A. 

Peternelj, J. Krmelj, P. Hartman, J. Kalan, J. Pokorn, S. Logonder, A. Grahek, B. 

Čajič, I. Demšar in B. Braniselj.  

Leto 1969 je bilo zaradi menjave generacij manj uspešno. V tem letu so igrali : 

Balderman, Pešelj, Nastran, Konštantin, Golobič, Logonder, Pokorn, Jeseničnik, 

Braniselj, Vidic, Krmelj, Kalan in Demšar. 

V letu 1970 je treniranje prve moške ekipe zopet prevzel Peter Kafol, ki je pa zaradi 

drugih obveznosti   v klubu predal vodenje moške ekipe novi strokovni moči Dušanu 

Baldermanu. Pomlajena članska ekipa je v republiški ligi med 12. udeleženci zasedla 6. 

mesto.                                                                                     

V ekipi so poleg Baldermana, ki je bil tudi trener, igrali Pokorn, Nastran, Golubič, 

Konštantin, Logonder, Demšar, Braniselj ter mladi Franko, Grahek, P. Hartman, 

Jakšič in Čujevič. 

V letu 1973 je prvo ekipo pobnovno prevzel  Peter Kafol,  ekipa pa je  ponovno igrala v 

2.slovenski ligi. 



Ekipa leta 1974: Balderman, J. Habjan, Prevodnik, 

Dolinar, Štrekelj, Jakšič, čepijo Gaber, Košir, Cerovski, Pokorn, Pešelj in Čujevič ter trener Kafol; 

manjkajo Franko, Vidic in Plantarič. 

V sezoni 1976  se je tudi loška košarka preselila v dvorano, ekipo pa  vodil Dušan 

Balderman. Ekipo so sestavljali mladi igralci: Tomažin, Selak, J. Habjan, Eržen, I. 

Dolenc, Sešek, P. Habjan, Štrekelj, T. Dolenc. Pri tekmah je Dušan Balderman poleg 

vodenja igre pomagal tudi z igranjem in s svojimi bogatimi izkušnjami. 

Konec aprila leta 1978 se je Dušan Balderman po 17 letih  poslovil od aktivnega igranja 

košarke v Škofji Loki. V svojem igralnem obdobju je bil vsa leta eden od stebrov 

škofjeloške košarke.  

Po prenehanju igranja v matičnem klubu je nadaljeval igranje v ligah nižjega, pretežno 

rekreativnega značaja, od leta 1999 pa tvorno sodeloval v veteranski ekipi 

SLO50PLUS, ki je bila sestavljena iz bivših igralcev iz vse Slovenije. Od loških 

košarkarjev so sodelovali še B.Braniselj, J.Nastran in B.Omahen. Udeleževali so se 

evropskih in svetovnih prvenstev košarkarjev-veteranov in bili pri tem zelo uspešni. 

Poleg ostalih kolajn na raznih prvenstvih po svetu so v Ljubljani leta 2001 na 

svetovnem prvenstvu v kategoriji 50+ osvojili zlato odličje. 


