
Igor Dolenc, košarkar in trener  

 

Igor Dolenc je  v sezoni 1977/78 še kot mladinec prvič zaigral v članski ekipi 

Lokainvesta, v postavi - Duško Balderman (ki je po končani ligi prenehal z 

aktivnim igranjem), Janko in Pavle Habjan, Igor Dolenc (mladinec), Tomaž 

Dolenc (kadet), Janez Štrekelj, Ivo Eržen (iz Žirov), Evgen Sešek in Tomažin (iz 

Medvod), Izidor Selak, Rado Rešek (mladinec), Dragan Vujič, Konrad Istenič 

(iz Žirov) ter Milan Logar. Ekipo je treniral Janez Nastran in je nastopala v 

kvalifikacijski gorenjski skupini (eni od petih v Sloveniji), kjer je igralo pet 

ekip, prvi dve sta se plasirali v»slovensko super ligo« za moške. Moška ekipa 

Lokainvesta je osvojila tretje mesto in se ni uvrstila v slovensko superligo. 

V naslednjem letu so se z močno okrnjeno ekipo  ponovno uvrstili v drugo ligo 

zahod, kljub temu, da jim je zelo manjkalo višine igralcev.                                     

V  sezoni 1980/81  so bile velike težave  s člansko ekipo zaradi odhodov 

igralcev k vojakom, ob tem pa so tudi iskali trenerja. Začasno je to delo prevzel 

najprej Milan Smolej, nato pa Igor Dolenc, sicer še aktiven igralec. Igor je nato 

delo trenerja opravljal tudi v naslednjih štirih sezonah, ob tem pa je tudi igral. 

Ob njegovem odhodu v vojsko jeseni 1986 je delo trenerja  članov prevzel 

honorarni trener Janez Bohinc iz Medvod.                                                                

Ekipa se je po prihodu Igorja Dolenca od vojakov  ponovno pripravljala za  

tekmovanje v ligi v sezoni 1988/89. V tem letu sta Igor Dolenc in Lojze 

Milosavljevič uspešno zaključila tečaj za trenerja košarke na Fakulteti za telesno 

kulturo.                                                                                                                     

V sezoni  1989/90 sta Igor Dolenc in pomočnik Miha Krajnik prevzela treniranje 

članic in jih pripeljala  do naslova republiških prvakinj že v naslednji sezoni 

1990/91. Triletni vzpon domačih igralk so pomagale krojiti tudi igralke iz 

Kranja, kjer je ženska košarka doživljala krizo. To so bile igralke Olga Baligač, 

Vladka Mladenovič, Ema in Alenka Žagar, ki so trenirale z domačinkami; te so 

bile - Petra Kalan, Polona Maček, Katjuša Bizjak, Mateja Kržišnik, Lidija 

Hajnrihar, Aljoša Luskovec, Renata Frakelj, Maša Primožič, Blažka Kepic, 

Vanja Pintar in Darja Gorenc.                                                                                

Trener Igor Dolenc je v sezoni 1991/92 odšel za eno leto za trenerja ekipe 

članov Triglava v Kranju, klubsko ekipo članic pa je prevzel kranjski trener 

Brane Lojk. Vendar oba sta gostovala le eno leto. Igor se je vrnil v Loko in 

ponovno treniral moško ekipo. 

V sezoni 1997/98 so beležili zelo uspešno tekmovalno sezono in krona uspehov 

je bila uvrstitev članov v 1. A ligo. Ekipo je vodil Igor Dolenc, tehnični vodja 



ekipe je bil Anže Kalan. Povprečna višina ekipe je bila 193 cm. Igre ekipe so 

sezoni dale enkraten pečat. Časopisi so o novincu v ligi veliko pisali. 

V sezoni 1999/2000  je bila v zgodovini loške košarke najmočnejša in najvišja 

ekipa, v njej pa so ob domačih igrali tudi prišleki. Ekipa je bila v postavi Dragan 

Ţomovič, Uroš Ivanovič, Pavo Marič, Peter Ceranja, Saša Dončič, Željko 

Bošnjak, Franci Šubic, Boštjan Lesjak, Marko Karničar, Peter Hartman, Brane 

Savič, Zoran Kešelj, Gašper Osredkar in Dušan Mitič. To je bila že skoraj 

povsem profesionalna ekipa, ki je kot šestouvrščena v Sloveniji  v tem letu 

tekmovala tudi v Koračevem pokalu. Finančne obveznosti kluba, ki se je 

naenkrat znašel sredi profesionalno organizirane košarke, pa so bile za klub 

prehude in naslednje leto se je ta ekipa razšla, iz kluba pa je odšel tudi Igor 

Dolenc.   

Po treh letih se je loški Phil Jackson, kot Igorja Dolenca imenuje Boris Čajič,  

vrnil in v sezoni 2003/2004  z žensko ekipo osvojil 4. mesto.  

V letu 2008 je Igor Dolenc postal direktor  največjega slovenskega kluba, KK 

Olimpija in to delo opravljal vse do leta 2010.  

 

Po zborniku 50 let košarke v Škofji Loki  povzel Marjan Luževič, 2017 


