
Tanja Strel  in njene soigralke v KK Kroj  
 

V Škofji Loki je  so žensko košarko začeli igrati že leta 1955, ko je Ivan 

Hafner zbral nekaj deklet -Joža Filipič, Dragica Luštica, Majda Bohinc, 

Štefka Černetič in Andreja Balderman. Zaradi premajhnega zanimanja je 

ekipa kmalu razpadla.                                                                                          

1960 - Z razvojem košarke se je povečalo tudi zanimanje za tekme, kar 

vidimo iz poročila načelnika TVD Partizan Škofja Loka Janeza Hudeta. 

Ugotovil je, da je bilo na vseh tekmah v tej sezoni kar 2400 gledalcev ali 

povprečno 300 na tekmo, kar se je poznalo tudi v Partizanovi blagajni.                                                                                                                       

Po petih letih kolikor toliko uspešnega igranja moške ekipe nam je v letu 

1960 uspelo zbrati tudi dekleta, ki so nastopala kot mladinke na 

Gorenjskem. Za dekleta so nastopale: Joža Filipič, Špela Hafner, Breda 

Kordež, Majda Kordež, Majda Grohar, Ivana Roth, Sonja Kastelic, Marija 

Primožič, Štefka Černetič, Judita Gerjol in Nadja Giacomelli. Treninge in 

žensko ekipo je vodil Peter Kafol.                                                                      

1963 - žensko mladinsko ekipo je prevzel in vodil Jurij Krajnik. Dekleta so 

tekmovala v okviru Gorenjske in osvojila med mladinkami 2. mesto. 

Najboljša strelka je bila Nadja Giacomelli, ki je v petih tekmah dosegla 64 

košev.                                                                                                                       

1964 - tekmovale so tudi ženske v mladinski selekciji. To leto jih je vodil in 

treniral Jože Oman. Na gorenjskem prvenstvu so dosegle 2. mesto. Ekipa je 

razen nekaterih, ki so prenehale igrati, ostala nespremenjena.                               

1965 - članstvo košarkarske sekcije in obseg tekmovanja sta se povečevala 

in v letu 1965 smo ugotovili, da kot sekcija v TVD Partizanu nimamo 

možnosti za nadaljnji razvoj, zato smo se odločili za samostojen klub.                

V marcu tega leta smo na zboru članov sekcije ustanovili nov košarkarski 

klub KK Sora. 

                                                                             
Pionirke OŠ Petra Kavčiča leta 1965 : Stoje Marjana Kuhar, Vineta Sočak, Bojana Jeras; 

sede Milena Lukanc, Tanja Strel, Neva Rešek in Sonja Šparec. 



1966 - ženske, ki jih je vodil Jože Oman, so kot mladinke prvič nastopile kot 

članice na prvenstvu Gorenjske in zasedle drugo mesto. V gorenjski ligi so 

sodelovale poleg ekipe iz Žirov in Jesenic še tri ekipe iz Škofje Loke, ki so 

bile sestavljene iz mladink in celo nekaj pionirk.                                                

1967 - prva pomembnejša košarkarska tekma Tanje Strel je bila v letu 

1967, ko je kot mladinka KK Kroj zaigrala na domačem terenu na turnirju, 

ki se je štel za mladinsko prvenstvo Slovenije. Nastopilo je 8 ekip, ki so 

igrale po sistemu izpadanja. Vse tekme so bile odigrane na igrišču v 

Puštalu. Prvenstvo je vodil Tone Pogačnik. Mladinke Kroja so se v prvi 

tekmi pomerile z ekipo KK Jesenice, ki so kasneje tudi zmagale. Naše so 

tekmo izgubile in osvojile 5. - 6. mesto. Najboljša strelka turnirja je bila 

igralka Vudrič z Jesenic, peta je bila Ločanka Tanja Strel s 30 koši.                 

To leto so mladinke Kroja začele igrati tudi na prvenstvu Gorenjske za 

članice in pod vodstvom Jurija Krajnika zasedle 4. mesto.  

 

 

Poleg igralk na sliki -Vineta Sočak, Dragica Žontar, Ela Brezovar, Nuša Berginc, Meta 

Češnovar, Milena Lukanc, Tanja Strel, Bojana Jeras in Jana Hafner- so bile v skupini, ki 

jo je treniral J. Krajnik, še Zlata Tavčar, Mezek, Irena Rešek in Dragica Luštica. Pretežno 

so bile torej igralke s Trate, nekaj pa tudi iz Loke.  
 

Leta 1968 je žensko, pretežno še mladinsko ekipo, KZS vključila v enotno 

republiško ligo za ženske, kjer so v konkurenci desetih ekip dosegle zelo 

solidno šesto mesto. Ekipo je vodil in treniral Jurij Krajnik – Jurca.  

Najboljša strelka loške ekipe je bila ponovno Tanja Strel z 237 koši.           

Za ekipo so poleg Strelove nastopale še Mezek, Brezovar, Rupnik, Lukanc, 

Rešek, Jeras, Berginc, Jana Hafner, Emeršič, Kavčič, Bizjak in Tavčar.         

1969- ženska ekipa, vodenje le-te je v tem letu od Krajnika prevzel Jože 

Oman, je med desetimi ekipami enotne slovenske lige dosegla 5. mesto. 

Ekipa je odigrala marsikatero razburljivo tekmo. Zanimivo je tudi to, da so 

naše članice v tem letu odigrale kar 5 prijateljskih tekem s članicami 



Jesenic in vse tekme izgubile, kar pa ni bilo nič čudnega, saj so to leto 

Jeseničanke postale slovenske prvakinje brez ene same izgubljene tekme. 

Najboljša strelka Ločank  v slovenski ligi je bila Tanja Strel z 281 koši.                                                 

1970 - članice je v začetku sezone treniral Jože Oman, ki je kasneje 

odstopil. Vodenje ekipe je prevzel Peter Kafol in z njimi med 10. 

udeleženkami I. slovenske lige zasedel 4. mesto.                                            

Najboljša strelka ekipe je bila ponovno Tanja Strel z 242 koši. Sledila ji je 

Nuša Berginc z 111 koši. Ekipa je nastopala v podobni sestavi kot minulo 

sezoni, nekaj jih je prenehalo, nekaj (Staniša, Jesenko) se jih je vključilo v 

prvo ekipo.                                                                                                                

1971 -vodenje članic je od P. Kafola, ki je vskočil prejšnje leto, prevzel in 

vodil Janez Nastran. Z njimi je v dvanajstčlanski ligi zasedel 5. mesto.           

Spet je bila v naši ekipi najboljša strelka Tanja Strel z 214 koši.                       

Poleg nje in igralk iz prejšnje sezone je novi trener pritegnil še I. Potnar, D. 

Berginc in Poljančevo.                                                                                              

1972 - ženska ekipa je pod vodstvom Janeza Nastrana še naprej igrala v I. 

SKL. Ekipo je zapustilo nekaj članic, nekatere pa je trener vključil na novo, 

zlasti mlade nadarjene igralke, kot Nado Ržen, Bilbanovo in Miljkovičevo. 

Ekipa je bila med desetimi udeleženkami osma, kot že nekaj zadnjih let, pa 

je bila tudi tokrat prva strelka ekipe Tanja Strel s 333 koši.                                                                                                                                                                                                                                                

1973 - za treniranje in vodenje ženske članske ekipe smo pridobili “ tujega” 

trenerja Tomaža Špendala. Ženska ekipa je to sezono nastopala v I. ženski 

SKL – zahod. Zaradi širjenja kvalitete ženske košarke je KZS prejšnjo 

enotno slovensko ligo razdelila na zahodni in vzhodni del in loška ekipa je v 

zahodnem delu osvojila 3. mesto.                                                                           

1974 - delo z ženskimi ekipami je potekalo še vedno z amaterskimi trenerji 

in pomočniki. Pokazalo se je, kako bi tudi delo z ženskimi ekipami potekalo 

bolje, če bi jih vodil profesionalni trener, finančno stanje kluba pa tega 

nikakor ni dopuščalo. Članice so v tem letu vadile zelo zavzeto pod 

vodstvom trenerja Andreja Grahka, kajti po ponovni spremembi sistema 

ligaških tekmovanj so igrale spet v enotni I. SKL za ženske. Ekipa se je vso 

sezono hrabro borila, premagovala favorizirane tekmice in po končanem 

rednem delu delila prvo mesto z ekipo Ježice. Za končno odločitev o prvaku 

Slovenije je bilo potrebno z ekipo Ježice odigrati še dodatno tekmo na 

nevtralnem igrišču v hali Tivoli. Po hudi borbi, v polčasu je bil izid še 

izenačen, je naši ekipi uspel veliki met, saj so uspele premagati favorizirano 

ekipo Ježice - KK Ježica : KK Kroj 52 : 61                                                              

Na odločilni tekmi za prvaka Slovenije je bila najboljša strelka Tanja Strel 

s 26 koši.  



   

  Tanja Strel                                KK Kroj, slovenske prvakinje 1974 - Potnar, Vrbinc,     

                                                    Miljkovič, Balderman, Milič, trener Andrej Grahek;   

                                                    Čepijo: Ržen, Nemec, Biček, Strel, Jesenko 
 

Ista ekipa je odpotovala tudi na kvalifikacije v Srbijo. 

Kvalifikacije za zvezno ligo so bile v Nišu s šestimi udeleženkami. 

Sodelovale so republiške prvakinje: ekipa Studenta iz Niša, ekipa Partizana 

iz Novega Sada, ekipa Vardarja iz Skopja, ekipa Jedinstva iz Tuzle,  ekipa 

Univerzita iz Prištine ter ekipa Kroja. 

Naša ekipa je ob dveh zmagah in treh porazih zasedla četrto mesto in se v 

zvezno ligo ni plasirala, je pa v petdnevnih borbah zapustila zelo dober vtis.  

Najboljša strelka ekipe je bila spet Tanja Strel. 

1975 - članice je na začetku sezone še vodil Andrej Grahek, vendar je 

zaradi službene preobremenjenosti odstopil. Za novega trenerja je KK Kroj 

pridobil prof. Marka Erznožnika. V SKL ligi za članice, kjer je nastopalo 

deset ekip, so Ločanke to leto zasedle 3. mesto, v resnici pa so bile druge, saj 

je ekipa Olimpije nastopala izven konkurence. S tako visokim plasmajem so 

si zagotovile nastop v I. ZKL zahod za ženske (slovensko - hrvaška liga) v 

sezoni 1975/1976, v državno reprezentanco pa sta bili  povabljeni 

Baldermanova in Rženova. 

1975/76 - začetek slovensko –hrvaške lige je bil obetaven, ko je na domačem 

terenu ekipa Kroja  pripravila pravo senzacijo, saj je bila renomirana ekipa 

Jugoplastike iz Splita prepričljivo poražena v telovadnici v OŠ v 

Podlubniku. Ločanke je vodil in treniral prof. Marko Erznožnik ob pomoči 

Petra Kafola. Po obetavnem začetku je prišla vse bolj do izraza 

neizkušenost domače ekipe in velika napornost dolgih potovanj. Ob le dveh 

zmagah in desetih porazih je ekipa zasedla sedmo – zadnje mesto.  



 

Za Kroj so nastopile: Mira Jesenko, Zlata Tavčar, Nuša Vrbinc, Tanja Strel - Mihovilovič, 

Olga Milkovič, Joža Habjan, Nada Ržen, Jelka Potnar, Tina Nemec, Nada Biček in Biserka 

Balderman. Pomagali sta tudi dve igralki KK Jesenic in sicer Deja Pahar in Mira Vudrič - 

Potočnik.   

1976 - članice je po odstopu prof. Marka Erznožnika zaradi službene 

obveznosti  ponovno prevzel in vodil trener Peter Kafol, ekipa pa se je 

precej pomladila. Večinoma so bile v ekipi mlajše igralke brez zadostnih 

izkušenj za igranje v kvalitetni ženski slovenski ligi. Starejše igralke so jim 

pomagala, kolikor so zaradi služb to zmogle.                                                             

1977  - usodno leto za škofjeloško žensko košarko, čas po »portoroških 

sklepih«, ko smo morali žensko člansko košarko opustiti, za nosilca le-te je 

bil namreč določen KK Kladivar Žiri. Bili smo nosilci moške košarke in 

seveda mladinskih in kadetskih moških in ženskih selekcij in tem se je 

posvetilo največ pozornosti.                                                                             

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. Stalna vožnja je bila zanje izredno naporna, vseeno 

pa je ekipa v prvem krogu tekmovanja osvojila prvo mesto.                                                                                                                        

Poleti, v avgustu je ekipa  Kladivarja osvojila še pokal Gorenjske.                                                            

Od konca avgusta do začetka oktobra 1977 so ekipe odigrale drugi, jesenski 

del lige. Od Ločank so igrale še štiri: Jesenko, Balderman, Mihovilovič in 

Trojar, ekipa KK Kladivar pa je končala v mrtvem teku z ekipo 

Jeseničank,  ki so jih nato 4. 10. 1977 na nevtralnem terenu v Ljubljani 

prepričljivo premagale in se uvrstile v 1. žensko zvezno ligo-zahod.                               

Tu so od slovenskih ekip so poleg Ježice, Marlesa in Bresta tako nastopale 



še igralke Kladivarja. Prvo tekmo so odigrale z ekipo Rade Končarja iz 

Slavonskega Broda doma in zmagale, že v 2. kolu pa so  nastopale pod 

imenom Gorenjska. Po končanem prvem delu so bile s tremi zmagami na 

sedmem mestu. V tem delu so igrale le še tri naše igralke: Baldermanova, 

Mihovilovičeva in Trojarjeva, ekipo pa so okrepile nekatere igralke Jesenic. 

Tekme so se igrale na Jesenicah, v Žireh in v Škofji Loki. Že v začetku 

drugega dela so nosile ime Gorenjska-Alpina, saj brez močnega novega 

pokrovitelja lige finančno ne bi zmogle.                                                                

Ekipa je v spomladanskem delu zasedla končno sedmo mesto, a se v super 

finale ni uvrstila.                                                                                                          

V sezoni 1978/79 je v 1. ZKL nastopila pomlajena ekipa z imenom Alpina, v 

njej je od Ločank igrala le še  Baldermanova, Mihovilovičeva in Trojarjeva 

pa sta prenehali z igranjem.  

 

Povzeto po Zborniku 50 let košarke v Škofji Loki, M. Luževič, avgust 2017 


