
Kalan Anže, sodelavec v loški košarki   

 

Anže izhaja iz »smučarske »družine Kalanovih, zato je  bil  začetek njegove 

športne poti  v domačem smučarskem klubu Alpetour. Poškodba leta 1989 ga je 

na tej poti ustavila, nadaljeval pa jo je v košarki, ki jo je sicer igral s prijatelji, ki 

so že bili člani košarkarskega kluba. Spoznal je Lojzeta Milosavljeviča, trenerja 

ženske ekipe Odeja in postal njegov pomočnik za telesno pripravo.V klubu je 

ostal tudi po odhodu Lojzeta Milosavljeviča leta 1990, nadaljeval pa ga je tudi 

kot pomočnik trenerju Igorju Dolencu. Prevzel je tudi delo trenerja z  

najmlajšimi v klubu in to delo opravljal tri sezone. Anže je imel sveže ideje za 

promocijo košarke in na Radiu Sora vzpostavil redno obveščanje s tekem. Velik 

korak je bila leta 1995 tudi javna obeležitev 40-letnice loške  košarke z Dnevom 

loške košarke na Mestnem trgu, ki je bil eden od začetkov ulične košarke.         

Anže je v klubu postal nosilec vseh aktivnosti za promocijo loške košarke in 

domačega kluba. Leta 1998 je bil odgovoren za medije, promocijo in stike z 

javnostjo ob organizaciji Kvalifikacij za mladinsko evropsko prvenstvo kadetinj. 

Leta 1999 je ob 45-letnici delovanja kluba ponovno organiziral Dan loške 

košarke. Največji organizacijski podvig loških košarkarskih zanesenjakov pa je 

bila organizacija 20. evropskega mladinskega prvenstva za mladinke leta 2002, 

pri kateri je Anže Kalan  prevzel vodenje  marketinške dejavnosti in tekmovanje 

je odlično uspelo. Anže Kalan je to delo v klubu opravljal tudi vsa naslednja leta 

vse do l. 2017, ko  mu je bila  na osnovi dolgoletnega uspešnega dela v klubu 

zaupana funkcija  predsednika  košarkarskega kluba Škofja Loka.                             

Ob prevzemu vodenja kluba je Anže Kalan postavil vizijo delovanja, ki zajema 

vzgojo domačih igralcev, promocijo košarke v Škofji Loki, delo z moškimi in 

ženskimi selekcijami, ki naj tekmujejo v ligaških tekmovanjih, vse aktivnosti v 

klubu  pa potekajo ob sodelovanju vseh, ki so del škofjeloške košarkarske 

tradicije in so v klubu pripravljeni volontersko delovati. 

Po pogovoru z Anžetom Kalanom zapisal Marjan Luževič, 2020 

 

 

 


