Janez Nastran, košarkar in trener košarke v Škofji Loki
Vsi, ki so povezani s košarko v Škofji Loki, štejejo leto 1954 za uradni pričetek igranja
košarke, ko se je košarkarska sekcija v okviru tedanjega Partizana včlanila v Košarkarsko
zvezo Slovenije, odigrala prve tekme in spomladi 1955 nastopila v III. slovenski
košarkarski ligi.
Leta 1965 so loški košarkarji kot sekcija izstopili iz TVD Partizan in ustanovili svoj klub
KK Sora. Izbrali so ime “Sora” po kinu ”Sora”, saj je bil spored tekem vedno objavljen pri
oglasih v kinodvorani. Predsedniške posle je prevzel Franc Poljanec, vse ostale funkcije pa
loški študentje.
Klub KK Sora je v tem letu nastopal v I. slovenski ligi in pod vodstvom Ivana Hafnerja
med desetimi ekipami zasedel osmo mesto.
V začetku tega leta so v ekipo prišli mladi igralci: Janez Nastran, Jaro Kalan, Ludvik
Kožamelj in Janez Krmelj, v jesenskem delu pa še Rudi Jeseničnik, Peter Tomšič in Ivan
Demšar.
V letu 1966 se je članska ekipa KK Sora, ki jo je vodil in treniral Peter Kafol, 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, J. Kalan, Peternelj, Čajič in Jeseničnik in Logonder kot
najboljši strelec ekipe.
V letu 1967 je pokroviteljstvo nad košarkarji prevzel Kroj, v tem letu pa so dobili tudi
razsvetljavo na igrišču v Puštalu.Trenersko vlogo ekipe KK Kroj, ki je tekmovala v 1.
slovenski ligi, je prevzel Peter Kafol. V tem letu je bil Silvo Logonder najboljši strelec v
ligi.
V letu 1968 je ekipa dosegla vrhunec , saj je dosegla drugo mesto v ligi V ekipi so v tem
letu 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. Moštvo je v
tem letu doseglo svoj tekmovalni vrhunec. Uradno je v I. slovenski ligi doseglo 2. mesto in
si pridobilo pravico nastopa na kvalifikacijah za II. zvezno ligo Jugoslavije - zahod.
Novo prelomnico za precej pomlajeno ekipo – prva peterka je služila vojaščino - je bilo
leto 1973, ko se je košarka preselila s Puštala v telovadnico.
Junija 1973 se je Janez Nastran vrnil iz JLA in prevzel mesto profesionalnega trenerja KK
Kroja. Ni prevzel vodenja članskih ekip, marveč je po načrtih vodstva kluba pričel skrbeti
za najmlajše. Pričel je delati po programu košarkarske šole s pionirji na šolah Cvetko
Golar in Peter Kavčič. Pod njegovim vodstvom je treniralo okoli 90 pionirjev. Še isto
poletje je organiziral skupne priprave pionirjev, mladincev in članic v obliki tabora v
Žireh. Pri treningih mu je pomagal Vane Berčič.
V letu 1975 je Janez Nastran vodil ekipo kadetov, ki se je prebila na četrtfinalni turnir, ki
ga je v telovadnici OŠ Peter Kavčič organiziral KK Kroj. V istem letu so pionirji iz
košarkarske šole Janeza Nastrana po kvalitetnem treniranju v tem letu že pokazali svojo
kvaliteto. Na gorenjskem prvenstvu so zasedli drugo mesto in se plasirali na slovensko
prvenstvo, kjer so po tretjem mestu v polfinalu zasedli končno peto do šesto mesto v
Sloveniji.

Tudi v letu 1976 je Janez Nastran vodil kadete, ki so med osmimi udeleženci lige zasedli
tretje mesto.
V letu 1977 je klub dobil novega pokrovitelja Lokainvest, to pa je bil tudi čas po
»portoroških sklepih«, ki so Ločanom odškrnili žensko košarko. Janez Nastran, ki je v
klubu vodil strokovni svet ter treniral kadetsko in člansko ekipo, je imel za 14 selekcij
(štete so tudi pionirske) na voljo devet vaditeljev, rabil bi jih precej več. Zato je bil v Loki
organiziran vaditeljski oziroma trenerski tečaj.
Leta 1978 so mladinci, ki jih je treniral Janez Nastran, zasedli drugo mesto v gorenjski
coni, v tem letu pa je treniral tudi kadete, ki so premočno zmagali v gorenjski coni. V
istem letu je Janez Nastran prevzel tudi moško ekipo, ki pa se ni plasirala v
novoustanovljeno »super ligo«. Za naslednje leto je sestavil povsem pomlajeno ekipo, ki
se je naslednje leto uvrstila v zahodno slovensko ligo.
V letu 1979 je Janez treniral kar tri ekipe – mladince, kadete in člane in z vsemi dosegel
lep rezultat – kadeti so osvojili drugo mesto v Sloveniji, mladinci so se uvrstili v SKL
zahod, člani pa so v zahodni ligi osvojili četrto mesto.
Tudi v sezoni 1979/80 je trener Nastran vodil treninge po skrbno in strokovno temeljito
pripravljenih načrtih treningov, sledil napredku vsakega od igralcev in tudi zahteval od
njih visoko angažiranost. V tej sezoni je moški članski ekipi v tekmovanju SKL zahod
uspel plasma pod vrh in s tem uvrstitev v toliko želeno Super SKL, kar je bil za ekipo s
pretežno mladinci res velik uspeh in močna vzpodbuda za nadaljnje resno delo. Ekipa, v
pretežni meri sestavljena iz istih igralcev kot dve predhodni sezoni, je dozorevala in
uspela.
Nastran pa je v tem letu s pomočniki vodil in treniral tudi mladince in kadete. Uspešni so
bili mladinci, saj so zasedli odlično 4. mesto v Sloveniji. Kadeti so bili v tej sezoni
nekoliko slabši, bili so 11. v Sloveniji.
V sezoni 1980/ 81 je članska ekipa v super ligi tekmovala slabše, saj so trije igralci služili
vojaščino, ekipa pa je posledično izpadla iz lige. Janez Nastran je spomladi 1981 prenehal
delovati kot profesionalni trener, saj je prevzel mesto tajnika na TTKS Škofja Loka, v
klubu pa je ostal kot honorarni sodelavec.
V tem letu je prevzel delo z mladimi košarkaricami.
V letu 1982 in 1983 je Janez Nastran kot honorarni trener vodil moško člansko ekipo, ki je
tekmovala v drugi slovenski ligi, leta 1984 pa so se ponovno uvrstili v 1. slovensko
ligo.To je bilo tudi leto 30.obletnice košarke v Škofji Loki.
Prva ekipa je v sezoni 1984/85 igrala v prvi slovenski ligi, žal pa ni uspela, saj je imela
premajhen nabor igralcev, predvsem jim je manjkalo višine. Po tej sezoni je Janez Nastran
kot trener odstopil.
V košarkarski klub se je Janez Nastran leta 1992 kot honorarni trener vrnil za eno leto in
že naslednje leto je KK Loka kava ponovno tekmovala v 2. slovenski ligi. Tega leta pa je
Janez Nastran tudi zadnjič kot trener sodeloval v loški košarki. Zaključil je uspešno
trenersko kariero, ki je trajala skoraj nepretrgoma vse od leta 1973, v tem času pa je delal
z otroškimi selekcijami, mladinci, kadeti in največ s člani, poleg trenerstva tudi kot
vzgojitelj mladih trenerskih kadrov.
Drugo področje njegovega dela v loškem športu je bilo delo tajnika občinske TTKS, ki ga
je leta 1981 prevzel od Ivana Križnarja. Delo je obsegalo skrb za financiranje in delovanje
športnih organizacij, rekreativnega športa in skrb za športne objekte v nekdanji loški
občini.

To delo je ob postopoma vse manjšem razumevanju lokalne politike za šport opravljal vse
do leta 1995, ko so se na mestu nekdanje občine ustanovile štiri občine in ustanovile svoje
športne zveze.
Besedilo sem po zapisih v knjigah 100 let športa v Škofji Loki in v zborniku ob 50.letnici košarke v Škofji
Loki pripravil Marjan Luževič, 2017

