
Mitič Miloš, košarkar in funkcionar v košarki 

Mitič Miloš je bil med dijaki na novo ustanovljene gimnazije v Škofji Loki 

(Ivan Hafner, Franc Homan, Peter Kafol, Miloš Mitič, Andrej Rihtaršič, Franc 

Šmid in Vlado Kolendo), ki so proti koncu leta 1953 postavili v telovadnico 

takratne osnovne šole na steno nad glavnim vhodom leseno tablo s košem. To je 

bil začetek loške košarke.                                                                                          

V letu 1954 so začeli na igrišču za odbojko v Puštalu urejati pravo igrišče za 

košarko.Lesene nosilce so zamenjali za železno konstrukcijo, ki jo je konstruiral  

igralec Ivan Hafner. Podaljšati so igrišče, da je ustrezalo predpisanim meram. 

Odkopali so del vrhnje plasti zemlje in ga nasuli z ugaski, ki so jih  utrdili s 

krvjo iz bližnje klavnice. Za ureditev igrišča so opravili  okoli 2000 

prostovoljnih delovnih ur. Včlanili so se v TVD Partizan Škofja Loka, kjer so 

bili v sekciji skupaj z odbojko. Sekcijo je vodil profesor Andrej Česen.                 

To leto so se včlanili v KZS - Košarkarsko zvezo Slovenije. Pričeli so trenirati 

na igrišču. Pri vadbi  je večkrat pomagal rojak, pozneje mednarodni sodnik, 

Peter Kavčič.                                                                                                      

Prvi igralci košarke v Škofji Loki so bili: Franc Homan, Ivan Hafner, Janez 

Jemc, Peter Kafol, Franc Kemperle, Lovro Kalan, Janez Megušar, Miloš Mitič, 

Boris Potočnik, Andrej Rihtaršič, Tone Rupar, Jože Sever in Franc Šmid. 

 

 

1 Postava v letu 1958: Kolendo, Goljar, Kafol, Homan, I. Hafner, Mitič, Oman, M. Hafner 

 

Miloš Mitič je bil  standardni član prve ekipe, ob tem pa je bil v letih 1959 -62 

tudi  predsednik košarkarske sekcije pri TVD PARTIZAN Škofja Loka.                     

V  sezoni 1960/ 1961 je Miloš Mitič občasno še aktivno igral, postal pa je tudi  

trener prve moške ekipe, kar je bil tudi v letu 1962.                                                

Košarka se je v Škofji Loki hitro  razvijala in zahteve so bile vse večje. Miloš je 

v naslednjih letih  aktivno delo v košarki  zamenjal za službo, v klubu pa je ostal 



in vsa naslednja leta sodeloval kot funkiconar  v izvršnem odboru.                     

Leta 1986 je Miloš postal tudi predsednik košarkarskega kluba Lokainvest, ki je 

igral v 1. SKL in ženske ekipe, ki je igrala v 2.SKL.                                                    

Ob  velikih finančnih težavah kluba, ki tako obsežnega programa ni zmogel 

financirati  in zaradi službenih obveznosti je Miloš predsednikovanje kmalu 

opustil, s tem pa tudi zaključil svoje dolgoletno delo v loški košarki.     

Ob praznovanju 50-letnice KZS leta 2000  sta Miloš Mitič in Boris Čajič prejela  

prejela plaketo KZS za dolgoletno aktivno delo v slovenski košarki. 

Po zborniku 50 let loške košarke  povzel Marjan Luževič, 2019  

 

 


