Nada Ržen Trojar, košarkarica

Nada Ržen Trojar je košarko začela igrati kot osnovnošolka na OŠ Cvetka
Golarja na Trati, kjer je bil njen prvi košarkarski trener prof. Tone
Pogačnik. Hitro je napredovala in že v sedmem razredu se je priključila
ekipi KK Kroj. Ekipo je sestavljalo več igralk, ki so skupaj rastle na šoli na
Trati, zato so bile dobro uigrane. Prvi večji uspeh Nade Ržen je bila leta
1974 zmaga KK Kroj v 1.SKL in uvrstitev na kvalifikacije za vstop v
1.zvezno ligo. V zvezno ligo se z osvojenim četrtim mestom na kvalifikacijah
niso uvrstile, ekipa pa je nadaljevala z zavzetim delom. Že naslednje leto je
ekipa KK Kroj z osvojenim drugim mestom ponovno priigrala vstop v
1.ZKL zahod in tukaj nastopala v sezoni 1975/76.
Dobro igro Nade Ržen in Biserke Balderman je opazil trener ženske
reprezentance Bogo Debevc in ju povabil v reprezentančne vrste. Nastopili
sta na turnirju v Kotorju.
V letu 1976 se je ekipa KK Kroj precej pomladila, z njimi pa je ostala Nada
Ržen, ki so jo tudi tega leta ponovno povabili v reprezentanco.
Ekipa KK Kroj je sicer nastopala ponovno 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. S tem 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.
Tega leta (1977) se je Nada Ržen poročila in k priimku dodala Trojar.
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
nastopala le še Baldermanova, Mihovilovičeva in Ržen Trojarjeva pa sta
prenehali igrati. Sicer je tudi ekipa v tem letu izpadla iz 1.lige, saj se nov
koncept selekcij v praksi ni obnesel, tekmovalke pa so se stalnih selitev v
nove, umetno sestavljene selekcije naveličale.
V letu 1981 je KK Lokainvest sprejel sklep o ponovni graditvi ženske
ekipe. Leta 1986/87 se je članska ekipa deklet KK Odeja uvrstila v 1.SKL
in za eno leto je ekipo okrepila veteranka Nada Ržen Trojar.
Spomladi 1988 je Nada Ržen Trojar svojo košarkarsko kariero, ki je trajala
skoraj dvajset let, dokončno zaključila.

Ekipa KK Kroj 1974 – stojijo z leve: Potnar, Vrbinc, Miljkovič, Balderman, Milič, trener
Grahek; Čepijo: Ržen, Nemec, Biček, Strel, Jesenko.

