
Oblak Teja, košarkarica  

Teja Oblak je podedovala dobre športne gene Oblakovih. Po vzoru očeta 

Matjaža je v otroških letih najraje igrala nogomet z bratom Janom.                             

Pri enajstih letih je ugotovila, da se po telesni moči ne more kosati s fanti, zato 

je začela trenirati košarko. Na osnovni šoli Cvetka Golarja na Trati je trenirala 

zelo močna košarkarska ekipa, ki jo je v v tem času vodil  trener loškega kluba 

Igor Juričan. Teja je v tej sredini hitro napredovala in v letu 2002 so deklice              

OŠ Trata zmagale v slovenski šolski košarkarski ligi, leto kasneje pa še na 

državnem prvenstvu osnovnih šol.                                                                        

Naslednje leto 2003/2004 je bila Teja s štirinajstimi leti že članica kadetske 

ekipe KK Odeja, ki  se je uvrstila na tretje mesto v državi. Postala je stalna 

članica prve ekipe, hitro napredovala med najboljše in v domačem klubu ostala 

vse do leta 2009. Junija tega leta je Teja kot najboljša strelka (19,5 koša na 

tekmo) minulega državnega prvenstva 2008/09  dobila povabilo perspektivne 

ekipe KK Kranjska Gora.V novi sredini se je počutila odlično in  v naslednjih 

dveh letih  dvakrat osvojila državni ligaški naslov.                                                          

Teja Oblak je v tedaj najmočnejši klub v Sloveniji, ŽKK Athlete Celje prišla 

pred sezono 2011/2012 in z njim osvojila dva naslova državnega prvaka ter eno 

pokalno lovoriko. Že v prvi sezoni igranja v celjskem klubu je bila prva strelka 

in tretja podajalka jadranske lige.Poškodba kolena na reprezentančni tekmi proti 

Litvi je  Tejo z igrišča oddlajila za več kot osem mesecev.                                           

V sezoni 2013/14 je Teja  prvič zaigrala za tuji klub, za poljski  CCC Polkowice, 

odličen klub, s katerim je igrala tudi v evroligi in po začetnih nihanjih v tej 

močni konkurenci tudi stalno napredovala.                                                                

Naslednje leto, sezono 2014/15, je Teja zaigrala za slovaški klub Good Angels 

Košice in z njim že v prvi sezoni osvojila državni naslov, hkrati pa je  postala 

najboljša strelka kluba in nosilka igre. Na Slovaškem je Teja ostala vse do konca 

sezone 2016/17, nato pa se je preselila v madžarski klub KSC Szekszard, kjer je 

v sezoni 2017/18  osvojila pokal in bila tudi najboljša strelka kluba v evroligi.                                                                                                                        

Po tej sezoni je Teja ponovno menjala klub in spomladi 2018  oblekla  dres USK 

iz Prage. S to ekipo je Teja na finalnem turnirju  evrolige v arpilu 2019 osvojila 

tretje mesto v Evropi.                                                                                                          

Teja je   tudi v slovenski reprezentanci ena od nosilk igre, čeprav nima posebne 

telesne višine. Je odlična strelka z razdalje, njeno igro pa krasi izredna stalnost 

in zanesljivost. Reprezentančno pot je začela v avgustu  2009 in do sedaj zbrala 

34  reprezentančnih nastopov, med njimi prvi  nastop slovenskih košarkaric na 

Evropskem prvenstvu 2017 v Pragi,  slovenska dekleta pa so se uvrstila tudi na 

naslednje evropsko prvenstvo, ki bo junija 2019 v Beogradu, in Teja Oblak se že 

veseli tudi tega nastopa.                Zapis uredil Marjan Luževič, 2019  


