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Ob naši obletnici

V Zagorju je košarka tradicija, ki jo je stkalo kar nekaj generacij. V preteklih sedmih desetletjih nam 
je prinesla precej trenutkov, na katere smo ponosni in se jih radi spominjamo. Vztrajanje pri vzgoji 
mladih generacij in navduševanje mladih za košarkarsko žogo je še vedno osnovno vodilo kluba. Ta 
je v preteklosti doživel vzpone in preživel padce. Ob vztrajnem delu pravih entuziastov je vedno ostal 
na površju, svoje poslanstvo s ponosom nadaljuje tudi v tem čudnem času pandemije, ki ni naklo-
njen športu. 

Trenutno so v delo kluba vključene tudi že četrte generacije košarkarjev, kar pomeni, da smo po-
nekod postali že tudi družinska tradicija. Ponosni smo na tako dolgoživost, še bolj pa smo veseli 
vedno novih članov in obetajočih idej. Mednje sodi tudi, da smo naše delo uspešno združili z delom 
sosednjega kluba iz Trbovelj. V preteklosti je že bilo nekaj podobnih poskusov, a se nikoli niso obdr-
žali dlje časa. Verjamem, da bo to pot drugače, da smo in bomo prav z medsebojnim sodelovanjem 
postavili ključni temelj za obstoj in svetlo prihodnost košarke v Zasavju.

 

Leopold Povše – predsednik KK Zagorje
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70 LET KOŠARKE V ZAGORJU

Po Sloveniji se je košarka začela širiti kmalu po koncu druge svetovne vojne. Leta 1948 je bila usta-
novljena Košarkarska zveza Jugoslavije, dve leti kasneje pa tudi slovenska zveza. V Zasavje so košarko 
prinesli trboveljski gimnazijci iz delovne akcije Šamac-Sarajevo, v Zagorju pa so, kot se je spominjal 
Pavel Kovač, košarkarsko sekcijo pri Športnem društvu Proletarec ustanovili septembra 1951. Država je 
spodbujala razvoj športov z žogo, v te namene pa prirejala številne seminarje za inštruktorje. Enega med 
njimi so se udeležili Jože Košak, Jože Forte in Danilo Repovž, ki so postali prvi inštruktorji pri novo nastali 
košarkarski sekciji. *

Časopisi so zagorske košarkarje prvič omenili maja 1952, ko so sodelovali na prireditvi ob otvoritvi 
novega košarkarskega stadiona za poslopjem Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje.

Bolj kot tekmovalno pot so v začetku opisovali njihovo delovno vnemo. Zasavski vestnik je junija 
1952 poročal, da se je v sekcijo košarkarjev priglasilo že 35 članov, ki delajo udarniško pri gradnji igrišča. 
Ogrodje za koše sta udarniško že izdelala Jože Košak in Danilo Repovž. Načrt je napravil rudniški obrato-
vodja Molka, direktor rudnika Lojze Dular pa je košarkarjem pomagal s cevmi za to ogrodje. Košarkarji so 
pri gradnji igrišča opravili okrog tisoč udarniških ur.

Igrišče so krstili 10. avgusta 1952, ko so se pomerili z mladinci trboveljskega Rudarja. Izenačeno 
tekmo so dobili s tesnim rezultatom 24:22, kar je vsekakor uspeh za mlado moštvo Proletarca. Pri Prole-
tarcu so se uspešno izkazali Flisek, Strojan in Herman. Končna tekmovalna inventura tega leta je zajela 
enajst prijateljskih tekem: v štirih tekmah so zmagali, sedem pa so jih izgubili. Če je bil uspeh pod koši 
za začetek še bolj pičel, pa so bili toliko bolj dejavni in uspešni na netekmovalnem polju: zgradili so 
igrišče, v klub privabili veliko mladih, gostili so slovenske reprezentante, ki so Zagorjanom na propa-
gandni tekmi pokazali, kakšna je vrhunska košarka.

Naslednje leto so se zagorski košarkarji vključili v državno prvenstvo, kjer so jih razvrstili v zasavsko 
skupino C lige. Proletarec je visoko zmagoval z Litijo in izgubljal s Svobodo Trbovlje. Ker je slednja 

Člani ŠD Proletarec 1952: Stojijo od leve Lipovšek, Govejšek,  Prašnikar, Drnovšek, Weinberger, Hom-
šek, Spolenak, Flisek, Trener Košak; druga vrsta ; Spolenak, Skalin, Stvarnik, čepijo: Mihevc, Gostiša, Ko-
vač,  Repovž, Strojan, Petrič, Anžur, Otopal, Robič, Dolanc.

* Vsi citati v poševnem tisku so iz publikacije Roman Rozina: Kos s sapo napihnjenega usnja, Zagorje 2002.

iz tekmovanja izstopila, je postal prvak okraja in oktobra gostil finalni turnir prvakov gorenjske, šta-
jerske in zasavske lige. Čeprav je bila ekipa Proletarca oslabljena, saj je njihov najboljši igralec Anton 
Strojan služil vojsko, so se Peter Brezovšek, Branko Dolanc, Franc Drnovšek, Bogdan Flisek, Jože Her-
man, Pavel Kovač, Marjan Lipovšek, Stane Praznik in Jože Spolenak uspešno kosali z nasprotnikoma. 
S Partizanom iz Šoštanja so izgubili z 38:32, s Partizanom Medvode pa 42:35.

Inventurna statistika je pokazala, da so člani v letu 1953 odigrali 26 tekem ter jih natanko polovico 
zmagali, celoletni rezultat pa je znašal 1008:829. Dve tekmi je odigrala še pionirska ekipa, eno pa 
mladinska.

Članska ekipa je pod vodstvom predsednika Franceta Škrabarja in trenerja Branka Čretnika lepo 
napredovala. Leta 1954 so nastopali v vzhodni skupini druge slovenske lige, kjer so bili njihovi nasprot-
niki Kranjčani, Domžalčani, Hrastničani, Štorčani in Litijani. Na koncu tekmovanja so imeli polovičen 
izkupiček, osvojili so spodbudno tretje mesto. Tega leta so v vitrino postavili enega prvih pokalov – za 
zmago na košarkarskem turnirju ob zagorskem občinskem prazniku. Proti vsem pričakovanjem je letos 
zmagalo z odlično igro moštvo Proletarca. Temu uspehu se imajo zagorski košarkarji zahvaliti predvsem 
trenerju tov. Čretniku, ki je pred kratkim prevzel tehnično vodstvo te mlade ekipe, katere največja odlika je 
gotovo disciplina.

Tudi v naslednjih letih so Zagorjani pod trenerskim vodstvom Mitje Lavriča, Branka Čretnika in 
Marjana Rajnerja uspešno nastopali v drugi slovenski ligi. Starejšim igralcem so se pridružili Jože Oto-
pal, ki je kmalu prestopil k Rudarju, Bogdan Anžur, Boris Drenik, Rudi Regancin, Nace Šteferl, Janez 
Turk in drugi. Leta 1957 so bili celo na pragu prve lige, saj so septembra po odločilni zmagi proti 
Železničarskemu košarkarskemu klubu Celje postali prvaki vzhodne drugoligaške skupine. Na kvalifi-
kacijskem turnirju, kamor sta se uvrstili tudi ekipi iz Domžal in Škofje Loke, pa jim ni uspelo prestopiti 
še zadnje ovire.

Njihova mladinska vrsta je največji uspeh dosegla leta 1956 z uvrstitvijo na polfinalni turnir mla-
dinskih moštev za državno prvenstvo v Mariboru, kjer je zasedla tretje mesto.

Konec leta 1956 so znova začele trenirati tudi igralke. Za prvo moštvo so igrale Eli Bračun, Mara 
Kerin, Jana Lebeničnik, Milena Majdič, Nuša Srebot, Marta in Vida Šteferl, Marinka Taufer, Mili Turk, 
Virineja Valenčič, vodil pa jih je Branko Dolanc.

ŠD Proletarec v petdesetih letih: od leve Praznik, Baloh, Štefrl, Herman, Berk, Stvarnik



98

Deset let kasneje, na prehodu iz petdesetih v šestdeseta leta, se je košarka začela širiti še po oko-
lici Zagorja. V okviru praznovanj dneva mladosti so leta 1960 košarkarsko igrišče odprli v Kisovcu. Na 
otvoritvi so prisotni videli izenačeni tekmi med moškima in ženskima ekipama Proletarca in Rudarja.

Avgusta 1960 so v Zagorju proslavili desetletnico košarke. Jubilejni turnir se je začel s tekmo pi-
onirjev Proletarca in kisovške Svobode, ki se je končala brez zmagovalca, 34:34, člani pa so zatem 
visoko izgubili z Medvodami. Drugi dan so nastopale mladinske ekipe Kamnika, Medvod, Domžal in 
Zagorja, zmagovalni pokal pa je ostal doma. Prav tako se je do prvega mesta prebila domača ženska 
ekipa, ki je zelo prepričljivo ugnala ljubljansko Ilirijo in logaški Partizan. Za zaključek so se četrti dan 
pomerile še osnovnošolske ekipe: najuspešnejši so bili učenci zagorske šole, sodelovali sta še topliška 
in kisovška šola. Turnir je odkril precej mladih talentov, v pionirski in mladinski konkurenci je blestel 
kasneje eden najboljših zagorskih košarkarjev Alojz Kranjc.

Članska ekipa je takrat tekmovala v drugi republiški košarkarski ligi, leta 1961 pa so se uvrstili v 
enotno republiško košarkarsko ligo. Na tekmi v Medvodah, kjer so zmagali z rezultatom 63:60, je mla-
di Jernej Stvarnik nasprotnikom nasul kar 42 košev.

Leto 1962 je Zagorjanom prineslo tako želeni zasavski primat in prvo prvenstveno zmago proti 
Rudarju. Težko pričakovani derby med Rudarjem in Proletarcem je prinesel zasluženo zmago s 75:58 do-
mači ekipi. V prvem delu je bila igra enakovredna in je uspelo domačinom šele proti koncu doseči pred-
nost šestih točk. V drugem delu igre se je pa začela ogorčena borba za zmago. Igralci Rudarja so igrali na 
trenutke zelo ostro, tako da je bila igra večkrat prekinjena. V 14. minuti drugega dela igre je bil izključen 
Stvarnik, vendar je dosežena prednost zadoščala za zmago. Koše za Zagorje so dosegli Anžur 11, Stvarnik 
23, Kranjc 26, Berk 9, Šteferl 2, Zmajšek 4.

Naslednje leto so zelo odločno, s serijo zmag, začeli tekmovanje v drugi ligi, pred koncem pa po-
pustili in prepustili prvo mesto ljubljanski Svobodi. Pričakovati je bilo, da se bo moštvo zagorskega Pro-
letarca uvrstilo v prvo republiško ligo, vendar je tik pred koncem tekmovanja odpovedalo. Tako je mlada 
in perspektivna košarkarska ekipa razpadla, Jernej Stvarnik je odšel v vojsko, nekateri perspektivni 
igralci, na primer Stane Sušnik, pa v druge klube.

ŠD Proletarec moška in ženska ekipa 1958: stojijo od leve: Forte, Taufar, Vida Štefrl, Spolenak, Va-
lenčič, Anžur, Strmlan, V. Štefrl, N. Štefrl, Herman, M. Majdič, Kovač, D. Baloh, P. Brezovšek, M. Turk, 
Regancin, I. Brezovšek, druga vrsta: Likar, Šircelj, Štempihar, Kranjc, Stvarnik, tretja vrsta: Leben, 
Lebeničnik, Šulin.

Košarkarsko igrišče Proletarec v Zagorju je znova oživelo jeseni 1964. leta, ko je pod vodstvom To-
neta Strojana začela vaditi nova generacija mladincev in pionirjev. Leta 1966 so se vključili v vzhodno 
skupino druge republiške lige, kjer so dokaj uspešno nastopali naslednje sezone. Jedro ekipe so ses-
tavljali Miro Baloh, Alojz Kranjc, Jernej Stvarnik, Rudi Zmajšek, pridružili so se jim še Janez Berk, Beno 
Mlakar, Milan Tomšič, Jani Zore, Joško Zupan in drugi.

 * * *

Ko se je druga slovenska košarkarska liga na prehodu v sedemdeseta leta razdelila na tri skupine, 
ob vzhodni in zahodni še na osrednjo, je bilo Zagorje razvrščeno v slednjo. Njihovi tekmeci so postali 
Litija, Metlika, Moste, Novo mesto, Prule, Šentvid, Tabor, Trnovo in Zarja. Zagorjani so se v izenačeni 
ligi držali repa lestvice, igrali pa so Miro Baloh, Beno Mlakar, Janko Stanko, Jernej Stvarnik, Milan 
Tomšič, Joško Zupan. Takrat najboljša domača košarkarja Alojz Kranjc in Stane Sušnik sta nastopala v 
trboveljskem Rudarju, ki se je leta 1970 uvrstil v drugo zvezno košarkarsko ligo.

Tekmovalni uspehi so se izboljšali z vrnitvijo Staneta Sušnika, ekipa se je z dna povzpela na vrh. Po 
dveh začetnih porazih je začela nizati zmage, h katerim je Sušnik prispeval levji delež: na primer, ko 
so doma premagali Tabor z 80:79, je dosegel kar 49 točk. Ekipa Zagorja je prehitela vse tekmece ra-
zen ljubljanskega Stadiona, ki je tesno, s 73:75, zmagal tudi v Zagorju. Domači so še sedem minut do 
konca tekme vodili za petnajst točk, nato pa popustili in izgubili. Ob Sušnikovih 38 točkah so koše za 
Zagorje dosegli še Cveto Gracar, Tone Leskovšek, Joško Zupan in Jernej Stvarnik. Ligaško tekmovanje 
se je končalo z mrtvim tekom, Stadion in Zagorje sta zmagala po trinajstkrat in le trikrat izgubila. O 
novem članu 1B slovenske košarkarske lige je odločala tretja tekma. V Litiji se je oktobra 1973 zbralo 
kar šeststo gledalcev, ki so videli izenačeno tekmo in tesno zmago Zagorja s 64:62. Zanjo je Stane 
Sušnik prispeval 34 košev, druge pa so dodali Cveto Gracar, Edi Jere, Tone Leskovšek, Stanko Pliberšek 
in Dado Verber.

Prvoligaški krst so Zagorjani dobro preživeli, usidrali so se na sredini prvenstvene lestvice, slabše 
pa jim je šlo v naslednji sezoni, leta 1975, ko je Stane Sušnik znova zaigral za Rudarja, Zagorjani pa so 
moštvo zelo pomladili. Ob nekaterih starejših igralcih so v ekipi nastopali Lado Kos, Pavel Kotar, Sandi 

Košarkarska ekipa Zagorja sredi šestdesetih let: Stojijo od leve Strojan Božič, Juvan, Golob, čepijo: 
od desne Stvarnik, Kranjc,
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Krofl in Brane Omahne. Mlada in obetavna ekipa se je morala preseliti v vzhodno skupino regionalne 
lige, kjer je kmalu dočakala revolucionarno spremembo tekmovalnega sistema, sistem regionalnih 
selekcij.

Na temelju tako imenovanih portoroških sklepov, ki se z današnje perspektive vidijo kot huda 
napaka pri organizaciji in razvoju slovenskega športa, se je Košarkarska zveza Slovenije odločila, da 
bo v sezoni 1977/78 v prvi košarkarski ligi igralo dvanajst selekcij slovenskih regij. Za sedež zasavske 
regije so določili Trbovlje, drugo selekcijo pa so sestavljali igralci Litije in Zagorje – skrajšano LIZA. Za 
ekipo Litija-Zagorje so igrali Dušan Babič, Brane Bebar, Tomaž Gradišek, Tomaž Gričar, Leon Grošelj, 
Igor Javoršek, Lado Kos, Pavel Kotar, Dušan Medved, Brane Merčon, Toni Mlakar, Brane Omahne, Aleš 
Planinc, Igor Pušnik in Zdravko Špes.

Sredi sedemdesetih let je veljala pozornost predvsem izjemno uspešnim mladim ekipam. Pionirji 
so se leta 1974 uvrstili na finalni turnir slovenskega prvenstva, kjer so zasedli četrto mesto. Naslednje 
leto je, takrat že kadetska ekipa, uspeh še nadgradila.

Finalni turnir za kadete je bil novembra 1975 v Zagorju  Pred okrog petsto gledalci so Zagorjani 
osvojili prvo mesto – naslov prvaka Socialistične republike Slovenije za leto 1975. Zmagovalni ekipi je 
predstavnik Košarkarske zveze Slovenije Stane Jeraj podelil pokal zveze, knjižne nagrade pa sta dobila 
najboljši strelec Lebar iz Bežigrada in najboljši igralec turnirja, domačin Brane Omahne. Zmagovalno ka-
detsko ekipo so sestavljali Zlatko Drame, Igor Drnovšek, Leon Grošelj, Jože Herman, Matjaž Kalšek, 
Lado Kos, Sandi Krofl, Maks Mezek, Marjan Mikuž, Toni Mlakar in Brane Omahne, njihov trener je bil 
Beno Mlakar.

* * *

V sedemdesetih letih so postale priljubljene različne prireditve, katerih namen je bil popularizirati 
športne dejavnosti, pritegniti čimveč gledalcev in jih zabavati. Najboljšo zmes za gledalce zanimivih 
športnih iger in zabave je uspelo zvariti košarkarskemu klubu, ki je leta 1975 pripravil prvi Dan ko-
šarke. Lojze Zupan, ki je večkrat vodil organizacijski odbor, je v časopisni anketi povedal, da je njihov 

Prvaki Republike Slovenije v kadetski kategorije za leto 1975, je ekipa KK Zagorje: stojijo od 
leve Drnovšek, Tomšič, Herman, Kalšek, Mezek, Omahne, Kos, Krofl, Juvančič, B. Mlakar (trener). 
Čepijo od leve: Herman, Drnovšek, Grošelj, Mikuž, T. Mlakar, Drame.

namen v delo kluba vključiti bivše igralce, obenem pa si želimo, da bi se ta športni center v Zagorju še 
bolj razvil. Menim, da se telesnokulturna skupnost preveč ukvarja z denarnimi problemi, premalo pa s 
kadrovskimi, čeprav nam prav mladih najbolj manjka.

Košarkarski praznik je kmalu prerasel v večdnevno prireditev, ki se je na zunanjem igrišču Polje odvi-
jala v začetku septembra. Med bolj odmevnimi so bili peti Dnevi košarke, ki so tri dni zapored ob igrišče 
privabili več kot tisoč ljudi, na tekmi med članskima vrstama Iskre Olimpije in Zagorja pa se jih je zbralo 
še več. Ljubljančani so nastopili v najmočnejši postavi, z Jelovcem, Vilfanom, Vujačičem, Gvardjančičem, 
Subotičem, Papičem in drugimi, domačine pa so okrepili Ljubljančani Muha, Blaznik in Senica, tako da je bila 
igra dokaj izenačena. Iskra Olimpija je zmagala s 115:104, okrog 1500 gledalcev pa je bilo nadvse zadovolj-
nih z igro, v kateri so bili najboljši Gvardjančič, Vilfan in Jelovac pri gostih, Omahne in Kos pa pri domačinih.

Dnevi košarke, ekipi Severa in Juga. Stojijo od leve: Repovž, Omahne, Repovž, Brezovar, Zupan, Ko-
tar, B. Mlakar, Javoršek, Zupančič, Kos, Grošelj, Drame, Baloh. Čepijo od leve: Leskovšek, Jeraj, T. Mla-
kar, Bezgovšek, Zupan, Roglič, Sušnik, Gričar, Praznik, Kranjc, Mrva, Tomšič, Drobne.

Dnevi košarke KK Zagorje in Iskra Olimpija. Stojijo od leve: Papič,Javoršek, Muha, Todorović, 
Omahne, Gričar, Kotar, Jelovac, Križnar, Tilinger, T. Mlakar, Juvančič, B. Mlakar, Zupan, čepijo od leve: 
Praznik, Kos, Flisek, Grošelj, Bebar, Senica, Vujačić, Drobne.
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 V programu, ki se je začel s tradicionalnim mimohodom sodelujočih, je bila še vrsta zanimivih 
spopadov: tekme veteranskih ekip, upokojenci so se pomerili v metih na koš, svoj turnir pa so imele 
tudi osnovnošolske ekipe. Veliko zanimanja je vzbudila vsakoletna tekma severnega dela mesta proti 
južnemu, bolj šaljiva tekma pa je potekala med ekipama godbenikov in debelih.

Na Dnevih košarke so sodelovale številne kakovostne ekipe iz Slovenije, Jugoslavije in tujine, v 
mlajših kategorijah pa tudi slovenske reprezentance. Košarkarski klub je prireditev pripravljal do za-
četka devetdesetih let. 

* * *

S prvenstvom 1980/81 se je stanje vrnilo na ureditev, kakršna je bila pred portoroškimi sklepi, ki 
so prinesli selekcijo Zasavja in umetno ustvarjeno ekipo Litija-Zagorje. Košarkarski klub Zagorje je 
nastopal v desetčlanski prvi slovenski košarkarski ligi, med večjimi presenečenji, ki so jih pripravili, 
pa je bila zmaga nad takrat vodilnim Kraškim zidarjem. Časopisje je uspeh pospremilo z označbami: 
domači košarkarji so nadigrali vodilno ekipo, zagorski gledalci so ponovno videli odlično košarkarsko 
predstavo, domači so prekosili samega sebe. 

Zagorje je prvenstvo končalo na sedmem mestu, naslednje leto se je povzpelo na peto, v sezoni 
1982/83 pa so sestavili ekipo, s katero so želeli na vrh slovenske lige in se uvrstiti v zvezno tekmovanje. 
Domačemu jedru se je pridružil povratnik Sandi Krofl, iz Rudarja je prišel trener Vlado Šepec in igralci 
Kamilo Oberčkal, Igor Rojko in Nace Sluga. Potrditev, da je zagorska ekipa zrela za vrh, je prišla že v 
prvem kolu, ko je prejšnje napete tekme in tesne rezultate z večnim tekmecem Rudarjem zamenjal zelo 
neobičajen izid. Zagorje je zmagalo kar z 99:58, pri čemer sta samo Brane Omahne in Sandi Krofl doseg-
la toliko točk kot celotna ekipa Rudarja.

Po treh zaporednih zmagah na začetku prvenstva so jih za resnega kandidata za prvo mesto pro-
glasili tudi v športnem dnevniku Sportske novosti. Košarkarji Zagorja želijo v tem prvenstvu zasesti vrh 
lestvice. S pripravami so začeli že v avgustu, do začetka prvenstva pa so odigrali številne prijateljske tekme. 
Svojo kakovost so pokazali že v prvem zasavskem derbiju z Rudarjem. Zmagali so z lahkoto in gostom priza-

Članska ekipa KK Zagorje v osemdesetih letih. Stojijo od leve: Omahne, Gričar, Rojko, Sluga, Lesko-
var, Oberčkal, čepijo od leve: Javoršek, Krofl, Kos, Ule, Mlakar, Gostiša.

dejali najhujši poraz v zgodovini medsebojnih srečanj. Ekipa se je predstavila kot čvrsta celota, ki jo krasita 
tovarištvo in borbenost.

V uspeh je trdno verjel tudi trener Zagorjanov Vladimir Šepec. S takšno ekipo in posamezniki lahko 
realno pričakujemo, da se bomo borili za vrh lestvice. Edina težava je, da ne vemo, kako močne so druge 
ekipe v ligi, vendar vseeno računamo, da imamo letos najboljše možnosti za naslov republiških prvakov. 
Igralski kader je zelo močan, fantje vedo, da imajo letos enkratno priložnost, da osvojijo naslov, zato je ve-
liko angažiranost čutiti tudi na treningih. Moram povedati še, da smo v našem mestu dobili vso moralno 
in denarno pomoč, da naše želje uresničimo. Zato se bomo še bolj potrudili, da upravičimo zaupanje širše 
družbenopolitične skupnosti in naših ljubiteljev.

Prvo razočaranje je prišlo v četrtem krogu, kjer se je Novoles izkazal kot prepričljivo boljša ekipa, 
saj so kot gostitelji zmagali s 107:84. Zagorje je potem počasi zaostalo za Novomeščani in domžalskim 
Heliosom ter se z zreškim Cometom borilo za tretje mesto. Ko so sami že izgubili možnost za slavje, 
pa so veliko prispevali, da so to postali Novomeščani, saj so dva kroga pred koncem premagali Helios 
s 100:95. V najzanimivejšem obračunu kola so Zagorjani premagali Domžalčane in jim tako odvzeli vse 
možnosti, da bi osvojili naslov prvaka. Domači košarkarji so si z borbeno igro v izrednem vzdušju priigrali 
pomembno zmago, pri čemer so jim s športnim navijanjem veliko pomagali domači gledalci in godba na pi-
hala. Tretje mesto je bilo resda največji uspeh zagorske košarke, hkrati pa vseeno manj od pričakovanj.

Že v naslednje prvenstvo so šli Zagorjani močno oslabljeni, saj so odšli nekateri ključni igralci. Po 
vrnitvi najboljšega strelca zadnjih let Braneta Omahneta so v zaključku ob treh porazih zmagali v 
Litiji, doma pa premagali Kovinarja, Branik in Kraškega zidarja. S temi rezultati so se povzpeli na de-
seto mesto, kar pa tisto leto ni zadoščalo za obstanek v najvišjem republiškem tekmovanju. V boju za 
obstanek so imeli tudi precej smole: ob pozitivni razliki v danih in prejetih koših, 1757:1751, so samo 
šestkrat zmagali in kar šestnajstkrat izgubili.

Po izpadu iz prve slovenske košarkarske lige so prvenstvo 1984/85 odigrali v zahodni skupini dru-
ge košarkarske lige. Odšel je tudi trener Vladimir Šepec, zato je člansko ekipo prevzel domačin Pavel 
Kotar. Zagorjani so v rednem delu igrali zelo dobro, a kljub temu so morali v končnici napredovanje v 
prvo ligo prepustiti podobno dobri Rogaški.

V sezoni 1986/87 je drugoligaško tekmovanje potekalo v štirih območnih desetčlanskih ligah. Za-
gorje je igralo v drugi vzhodni skupini in zasedlo četrto mesto.

Članska ekipa KK Zagorje v osemdesetih letih: Omahne, Ašič, Brodar
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Vrnitev v prvo ligo je glavni cilj postal spet v sezoni 1987/88. Vzhodni del lige je bil takrat razpore-
jen v tri skupine. Zagorjani so se uvrstili v končnico in zasedli končno šesto mesto.

V Zagorju so se takrat znova pojavljali odlični mladi košarkarji. Zasavska selekcija pionirjev sed-
mih in osmih razredov, v kateri so nastopali štirje zagorski šolarji, se je uvrstila na finalni turnir in 
zasedla četrto mesto v Sloveniji. Še uspešnejša je bila zagorska selekcija petošolcev in šestošolcev, 
ki je nastopala pod imenom Športno društvo Osnovne šole Tone Okrogar, ki je na finalnem turnirju 
v Idriji zasedla drugo mesto. Uspeh je posledica dobrega dela učiteljev telovadbe in klubskih trenerjev 
Pavla Kotarja in Ranka Mandiča ter dogovora učiteljev vseh treh šol za skupen nastop, tako da so najboljši 
športniki in športnice enotno zastopali Zagorje. V uspešni ekipi so igrali Matjaž Murn, Zoran Leskovšek, 
Boštjan Dobrota, Dejan Povšnar, Aleš Mars, Peter Juvan, Mitja Šimonic in Davor Drečnik iz Osnovne šole 
Tone Okrogar, Maks Vodlan, Aleš in Sebastjan Berk iz Osnovne šole Ivan Skvarča ter Janez Razpotnik in 
Boris Koren iz Osnovne šole Ivan Kavčič.

Članska ekipa se je v naslednjih letih uvrščala na šesto mesto v svoji skupini. Ob slabših uspehih 
so se bodrili, da morajo zdržati še nekaj časa, obstati v drugi ligi in počakati, da dozori odlična gene-
racija igralcev mlajših klubskih selekcij. Konec osemdesetih let je nov klubski upravni odbor sklenil, 
da z nekaterimi okrepitvami in izboljšanjem pogojev presekajo košarkarsko nazadovanje. Postavili so 
zelo ambiciozne cilje: osvojiti prvo mesto v skupini, se uvrstiti v končnico prvenstva in končno zapustiti 
to žalostno drugo slovensko ligo.

* * *

Slovenska košarkarska zveza je določila, da bo državno prvenstvo 1991/1992, prvo v novi državi, 
potekalo v prvi ligi, razdeljeni na zeleno in rdečo skupino, in drugi ligi, kjer je bilo štiriindvajset klubov 
razvrščenih v tri skupine. Zagorjani so bili uvrščeni v drugo ligo, kjer pa se niso imeli namena dolgo 
zadrževati. Upravni odbor, ki ga je takrat vodil Edi Jere, si je postavil za cilj, da se članska ekipa v dveh 
letih uvrsti v prvo slovensko ligo. Ranko Mandič, ki je na trenerskem mestu zamenjal Pavla Kotarja, je 
imel mlado ekipo s povprečno starostjo dobrih dvaindvajset let, ki so se ji pridružili Brane Omahne in 

KK Zagorje mladi. Stojijo od levi: Kotar (trener), Baloh, F. Vozel, E. Vozel, Kofol, Gostiša, Zajc, čepijo od 
leve: Kranjc, Razpotnik, Razpet, Žavbi, Lipovšek, Povše.

še nekateri izkušeni starejši igralci.
Projekt prva liga se je raztegnil nekoliko dlje od napovedi in želja, prodiranje v višje tekmovanje 

se je vselej ustavilo v kvalifikacijah za prvo ligo. Ekipa, ki je nosila ime Tevex Zagorje, se je v teh le-
tih igralsko krepila, prihajali so predvsem košarkarji iz širšega Zasavja. Zagorje je bilo po rezultatih 
in organiziranosti vodilni zasavski klub. Ob kapetanu Branetu Omahnetu so najbolj vidne vloge na 
igrišču imeli Igor Gostiša, Zoran Kofol, Stane Košnik, Marko Kranjc, v ospredje je prihajal tudi mladi in 
nadarjeni domačin Boris Koren.

Slednji je zablestel kot član združene kadetske ekipe Rudarja in Zagorja, ki se je v prvenstvu 
1992/93 uvrstila na zaključni turnir štirih najboljših ekip, pri čemer je bilo Korenovo povprečje kar šti-
rideset točk na tekmo. Z dobrimi igrami je nadaljeval tudi na finalnem turnirju, kjer so zasavski košar-
karji izgubili s Triglavom iz Kranja in Ježico, premagali pa Novo mesto. Ekipa je osvojila tretje mesto, 
sedemnajstletni Boris Koren, ki je na vseh treh tekmah dosegel več kot trideset točk, pa je bil izbran v 
najboljšo peterko in zatem tudi v slovensko mladinsko reprezentanco. Z njo je leta 1993 nastopil na 
kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v nemškem Heidelbergu. Bil je stalni član prve peterke, osvojili 
so drugo mesto in se uvrstili na evropsko prvenstvo v Izraelu.

Zaradi reorganizacije tekmovalnega sistema naj bi bilo v sezoni 1993/94 nekoliko lažje preskočiti 
v prvoligaško konkurenco, zato so si v klubu za cilj znova zadali slovo od drugoligaškega tekmovanja. 
Na začetku jim ni šlo najboljše, saj so uvodni tekmi izgubili, po osmem krogu pa so imeli štiri zmage in 
enako število porazov, zaradi česar je odstopil trener Ranko Mandič. Vodenje ekipe je začasno prevzel 
trener mlajših selekcij Drago Gumilar, prvenstvo pa so po boljšem nadaljevanju končali na tretjem 
mestu. 

Naslednje sezono so v vzhodni skupini 1.B lige nastopali s precej spremenjeno ekipo. Novi trener 
Franci Podlipnik je v klub pripeljal trojico Kranjčanov, Klemna Ferjančiča, Dorka Kastigerja in Marka 
Remica, ki naj bi bistveno prispevali k napredovanju v A2 ligo. Odločilni tekmi za dosego tega cilja 
so igrali s šoštanjsko Elektro. Po zanesljivi zmagi v Šoštanju so se doma za zmago in napredovanje 
borili do zadnjih sekund ter uspeli. Košarkarji Zagorja so končno dosegli cilj, ki so ga čakali celih enajst 
let. Uspeh je dosegla nova, sveža generacija igralcev, okrepljena z nekaterimi izkušenimi igralci z daljšim 
igralnim stažem. Ob udarni kranjski navezi so igrali še Andrej Čop, Zoran Kofol, Boris Koren, Marko 
Krajnc, Brane Omahne, Matej Mlakar, Matjaž Murn in Jure Poznič.

Tudi pred prvenstvom 1995/96 so se nadaljevali prihodi igralcev od drugje, največja okrepitev ko-
šarkarske ekipe Zagorja so bili trije igralci Postojne: center Nebojša Galič, branilec Dagmar Dražovič 
in krilo Igor Rojko, ki je v Zagorju že igral. 

Velik udarec klubu je bila zaostritev kriterijev, saj šolska telovadnica v Zagorju ni zadoščala kriteri-
jem. Ekipa Zagorja je poslej domače tekme igrala v Hrastniku.

Tekmovalno je bila ekipa zelo uspešna, izpolnili so vse cilje in se uvrstili na končno četrto mesto. 
Nosilci igre so bili tujca Dagmar Dražovič in Nebojša Galič ter Igor Rojko, Boris Koren, Zoran Kofol in Andrej 
Čop, prej pa tudi kapetan Brane Omahne, ki je po rednem delu prvenstva prenehal z igranjem. Priložnost 
so dobili in izkoristili tudi mlajši igralci. Skratka, Zagorjani so svojo prvo sezono v A2 ligi odigrali več kot 
solidno, s kakšno močno okrepitvijo pa bi bil lahko njihov delež v prihodnje še večji.

Naslednje leto je vodenje članske ekipe prevzel Sašo Kisela, znova se je precej spremenila tudi eki-
pa. Nove okrepitve so bile Tomaž Grahovac iz Celja, Marko Macura iz Ilirije in mladi Marko Peršič, ki je 
leto prej igral v Litiji. Ker so uspeli podaljšati pogodbo z Nebojšo Galičem in Borisom Korenom, so si za 
cilj postavili uvrstitev v končnico, kjer bi se s štirimi zadnjeuvrščenimi ekipami A1 lige borili za uvrstitev 
v najelitnejše tekmovanje. V končnici so zasedli sedmo mesto.

Leta 1997 je bila v Zagorju zgrajena nova športna dvorana, zato so se želje po nastopanju v najviš-
jem tekmovanju še okrepile. Ob septembrski otvoritvi so dvorano najprej preizkusili najmlajši košar-
karji, za njimi pa člani, ki so z zmago proti prvoligašu Domžale dokazali, da imajo njihove ambicije tr-
dne temelje. To so dokazovali skozi vse prvenstvo, saj so se praktično ves čas zadrževali na enem izmed 
prvih dveh mest. V končnici so nekoliko padli in zasedli četrto mesto, kar je bilo manj od pričakovanj.
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Že v naslednji sezoni 1998/99 se je pokazala vsa kakovost ekipe. Zagorje je ves čas suvereno ob-
vladovalo položaj, tako da zadnja tekma z najhujšim tekmecem Roglo Atrasom, ki so jo odigrali 3. 
aprila 1999, ni odločala več o ničemer. Tisoč navijačev je prišlo pozdravit novega člana A1 lige, ekipo 
Zagorja. Luka Bassin, Andrej Čop, Mario Japič, Boris Javoršek, Rok Kandžič, Boris Koren, Leon Kralj, 
Damir Muminovič, Grega Peterlin, Sebastjan Ponjevič, Jure Poznič in Matic Skrinjar so izgubili vsega 
šest tekem, zmagali pa so dvaindvajsetkrat.

Eden izmed elementov uspeha je bila tudi glasna navijaška skupina Crazy boysi, ki jih je najboljši 
strelec ekipe in leto prej tudi celotne lige Rok Kandžič proglasil za šestega igralca. Več kot očitno me 
imajo radi in mnogo lažje je igrati, če veš, da ti publika ne obrne hrbta, tudi ko zgrešiš kakšen met. Uprava 
kluba se je po velikem uspehu znašla pred sladkimi skrbmi. Sestaviti proračun in ekipo, ki se bosta 
lahko enakovredno kosala s tekmeci.

* * *

Jesen 1999 je ob prvoligaškem krstu prinesla tudi mednarodnega. Ker so se nekatere prvoligaške 
ekipe odpovedale tekmovanju v Pokalu Radivoja Koraća, je prišla vrsta na Zagorjane. Ti so sprejeli po-
vabilo, žreb pa jim je določil kvalifikacijski dvoboj z makedonskim Nikol Fert Gostivar. Na gostovanju 
v Makedoniji so bili uspešni, vendar so povratni dvoboj doma izgubili z enako razliko. V podaljšku so 
bili srečnejši gostje, tako da se je prvo mednarodno tekmovanje hitro končalo.

V zagorskem klubu je pred sezono prišlo do večjih sprememb v igralskih vrstah. Odšla sta Rok 
Kandžič in Leon Kralj, dva izmed stebrov ekipe v preteklih dveh letih, med novinci pa so bili izkušeni 
igralci kot Jadranko Čovič, Boštjan Leban, Mario Primorac in Rajko Rituper. Z dobrimi igrami so kmalu 
dosegli cilj, ki je bil obstanek v ligi. Ekipa je bila večji del prvenstva uvrščena okrog petega mesta, 
proti koncu pa so nekoliko popustili in zdrsnili na sedmo mesto. Tako so za las zamudili priložnost, 
da bi tekmovali za naslov prvaka, čakala jih je skupina, kjer so se ekipe borile za obstanek. Končna 
bilanca je bila zelo lepa, ekipa Zagorja je bila s sedemnajstimi zmagami in petnajstimi porazi najbolj 
prijetno presenečenje prve lige.

Nagrada za dobro sezono in petdesetletni klubski jubilej je bila tekma med selekcijama slovenske 
in jugoslovanske lige, ki jo je Zagorje gostilo 22. maja 2000. Predstavo po vzoru ameriških All Star sre-
čanj je nekoliko pokvarilo dejstvo, da sta bili izbrani vrsti precej zdesetkani, domačim navijačem pa 
jo je polepšalo dejstvo, da je selektor slovenske vrste Boris Zrinski vpoklical tudi igralca Zagorja Rajka 
Rituperja. V izenačeni tekmi so slavili gostje, gledalci pa so lahko uživali v igri Dejana Tomaševića, 
Sanija Bečiroviča, Matjaža Smodiša in drugih vrhunskih igralcev.

Cilj kluba za prvenstvo 2000/2001 je bil najmanj ponovitev rezultata iz pretekle sezone, a nihče 
ni skrival ambicij, da se uvrstijo med prvih šest ekip, ki se bodo v končnici pomerile za naslov naj-
boljšega. Po podpisu pokroviteljske pogodbe je klub prevzel ime Zagorje Banka Zasavje. Zadanega 
tekmovalnega cilja niso dosegli, sezono so končali na desetem mestu.

Veliko uspešnejši so bili v pokalnem tekmovanju, kjer so v tisti sezoni prekrižali načrte enemu iz-
med velikih klubov. V četrtfinalu so namreč pripravili veliko presenečenje in s 93:83 izločili Pivovarno 
Laško. Finalni turnir je potekal 7. in 8. aprila 2001 v Zagorju, njegovi udeleženci so bili poleg domači-
nov še Union Olimpija, Krka Telekom in Geoplin Slovan. Zagorjani so v polfinalni tekmi izgubili s Krko 
Telekom z rezultatom 73:89, v boju za tretje mesto s Slovanom pa so klonili šele po podaljšku. Pokalni 
turnir je osvojila Union Olimpija.

Za uvod v sezono 2001/2002 je zagorski košarkarski klub pripravil mednarodni turnir. V športno 
dvorano so ob Domžalčanih povabili ekipi Turk Telekom in Lovćen. Zagorjani so se znova predstavili z 
zelo spremenjeno ekipo. Na uvodnih tekmah so se najbolj izkazali Uroš Ivanovič, ki je v Zagorje prišel 
iz Škofje Loke, Boštjan Leban in Rok Kandžič. Zagorjani so premagali Helios Domžale, proti Turkom 
pa so petnajst minut pred koncem tekme vodili za velikih sedemnajst točk, vendar tekmo vseeno 
izgubili.

Ligaško tekmovanje so začeli odlično in bili po prvem delu tretji, v nadaljevanju pa ni šlo več po 
njihovih željah. Končno osmo mesto je bilo manj od pričakovanj.

Košarkarski klub Zagorje Banka Zasavje je v tem obdobju postala stabilen član prve slovenske 
košarkarske lige, uvrščal se je v sredino lestvice. Tako je bilo do leta 2005, ko banka ni podaljšala 
pokroviteljske pogodbe in se je klub za eno sezono vrnil k imenu Košarkarski klub Zagorje. V sezono 
2007/2008 je stopil z novim imenom in pokroviteljem, KD Finančna točka.

Finančne težave so se stopnjevale, a jih je upravi v sezoni 2008/2009 še uspelo obvladati. Pod vod-
stvom trenerja Dušana Hauptmana so Jaka Zagorc, Žiga Percl, Luka Dobovičnik, Gilbert Goodrich, Črt 
Lipovšek, Miloš Savković, Sanel Bajramlić, David Allen Paris, Miro Jurić, Joshua Johnson, Aleš Primc, 
Edin Jasenčić, Samo Majerle in Mirnes Vukalić sezono zaključili kot deseti, s čimer so obstali v ligi.

Leta 2009 se je neslavno končalo desetletno uspešno tekmovalno obdobje. Upravni odbor KK Za-
gorje, ki ga je vodil Matej Požun, je sklenil, da zaradi finančnih težav razpusti člansko ekipo in izstopi 
iz 1. A SKL.

* * *

Poskus oživitve organiziranega dela je bila ustanovitev Košarkarskega društva Zagorska dolina 
v avgustu 2009. Ustanovni člani društva so bili Leopold Povše, ki je bil izvoljen za predsednika, 
Marko Kranjc in Matjaž Manfredo. Za glavno nalogo so si zadali skrb za razvoj košarke v Zagorju. 
Nadaljevali so tam, kjer je omagal Košarkarski klub Zagorje, največje pozornosti so namenili delu 
z mladimi.

Trenerji Miha in Marko Bučalič ter Pavel Kotar so po šolah iskali mlade košarkarje in jih začeli tre-
nirati. Njihovo vodilo je bilo, da otrok ne vzgajajo zgolj v dobre športnike, ampak tudi v pozitivne 
osebnosti. Ena izmed prvih potrditev dobrega strokovnega dela se je pokazala, ko je bil njihov igralec 
Martin Kosin leta 2012 uvrščen v reprezentanco Slovenije do štirinajst let, ki je igrala na Slovenia Ball 
v Slovenj Gradcu. Leto kasneje je bil v ožjem izboru za kadetsko reprezentanco Slovenije.

Reprezentanca Slovenije SLOVENIABALL 2012, Martin Kosin čepi, prvi z desne
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Klub se je začel povezovati z drugimi košarkarskimi društvi. Sklenil je dogovor s Košarkarskim 
klubom Zlatorog Laško, ki ga je takrat vodil Miro Firm, da jim bo nudil pomoč pri razvoju košarke v 
Zasavju. Na tej osnovi je v Zasavju kot trener košarkarske šole deloval Gregor Balek.

V letih 2012 in 2016 sta se pionirski ekipi KD Zagorska dolina udeležili letnega tabora v Pineti, No-
vigradu, ki ga je društvo pripravilo skupaj s Košarkarskim klubom Triglav Kranj.

Pionirska ekipa, ki jo je vodil Gregor Balek, se je 2013 v Beogradu udeležila turnirja za pokal Rajka 
Žižiča. Odigrala je še prijateljsko tekmo s pionirsko ekipo Košarkarskega kluba Partizan, fantje so si 
ogledali klubske prostore uspešne ekipe in se srečali s trenerjem slovenske reprezentance Božidar-
jem Maljkovićem.

Naslednje leto se je pionirska ekipa udeležila košarkarskega pokala Ilidža v Sarajevu, v letu 2015 
pa so sodelovali kar na treh turnirjih, v Šabcu, Novem Sadu in Beogradu.Po šestih letih dobrega dela 
z mladimi so za sezono 2015/2016 lahko ponovno oblikovali člansko ekipo, ki so jo sestavljali samo 
domači igralci. Glavnini, ki so jo predstavljali igralci mladinskega pogona, se je pridružilo še nekaj 
izkušenih igralcev. Svoje člansko tekmovalno življenje so začeli v 4. slovenski košarkarski ligi. Ekipo 
je vodil trener Pavel Kotar, igrali pa so Gaj Krznarič, Primož Perko, Blaž Božjak, Jure Jere, Urban Vozel, 
Jaka Mlakar, Martin Kosin, Vito Štibernik, Edin Jasenčić, Matija Kosin, Tomaž Martinčič, Martin Grešak, 
Aljaž Jerin in David Bajda. Tekmovanje so končali na devetem mestu.

V koledarsko leto 2016 so košarkarji stopili z novim imenom, Košarkarsko društvo Zagorska dolina 
si je nadelo tradicionalno ime Košarkarski klub Zagorje.

V sezoni 2016/2017 je bila ekipa le malenkost spremenjena, nova igralca sta bila Ambrož Kajtna 
in Dejan Hutar, trenersko delo pa je prevzel Sebastjan Ponjević. Uvrstitev so popravili za dve mesti, 
sedmo mesto je sodilo že v boljšo polovico ekip. 

Kljub članski košarkarski ekipi niso popuščali pri delu z mladimi. Pionirska ekipa se je leta 2017 
udeležila mednarodnega turnirja v Ostravi, kamor jo je popeljal trener Blaž Bergant, ki se je vrnil po 
dolgih letih, ko je deloval v različnih klubih po Sloveniji. Dve leti kasneje je pionirsko ekipo tja odpe-
ljal trener Timotej Tomažič.

Članska ekipa je po dveh letih nabiranja izkušenj in znanja postala zrelo moštvo, zato so se začeli 
spogledovati z opaznejšimi dosežki. V sezoni 2017/2018 so igrali zrelo in hkrati dopadljivo košarko, 

Članska ekipa KK Zagorje v sezoni 2015-16, stojijo od leve: Mlakar, Martin Kosin, 
Bajda, Vozel, Martinčič, Grešak, Štibernik, Kotar (trener), čepijo od leve: Matija Kosin, 
Jerin, Krznarič, Jere, Božjak, Lipovšek, Perko.

nagrada pa je bila končno drugo mesto in napredovanje v 3. slovensko košarkarsko ligo. Trener je bil 
Sebastjan Ponjević, igrali pa so Gaj Krznarič, Primož Perko, Blaž Božjak, Žan Kos, Urban Vozel, Martin 
Kosin, Vito Štibernik, Dejan Hutar, Matija Kosin, Tomaž Martinčič, Martin Grešak, Aljaž Jerin, Jure Po-
trpin, Mario Markotič, Črt Eberl, Žiga Zupančič in Edin Husičić  

V višjem tekmovanju je ekipa prvo leto zasedla osemnajsto mesto, v sezoni 2019/2020 pa je bila 
trinajsta. Prvenstvo 2020/2021 se je zaradi korona virusa prekinilo že po štirih odigranih krogih. Član-
sko ekipo je že pred okrnjeno sezono zapustil najboljši igralec Martin Kosin, ki je odšel v Košarkarski 
klub Litija.

Dobro delo z mladimi je tudi v zadnjem obdobju izpostavilo nekaj talentiranih igralcev. Igralec 
pionirske ekipe Bakir Mehinagić se je uvrstil v državno reprezentanco do štirinajst let, ki je zmagala na 
turnirju Slovenia Ball v Slovenj Gradcu. Kariero je zatem nadaljeval v Košarkarskem klubu Helios Suns 
Domžale. Igralec mladinske ekipe Edin Husičić pa je zastopal Slovenijo na svetovnem mladinskem 
festivalu v košarki 3x3 na Madžarskem. V močni konkurenci so bili četrti, Husičić pa je igralsko kariero 
nadaljeval v Košarkarskem klubu Terme Olimia Podčetrtek.

Delo z mladimi tako dokazano ostaja prednostna naloga strokovnih delavcev v klubu. Zagorske 
ekipe trenirajo Timotej Tomažič, Mitja Pavlič, Andraž Vidic, Sebastjan Ponjević in Pavel Kotar. Pred-
sednik kluba je Leopold Povše, Občina Zagorje ob Savi in družba Eti Elektroelement pa sta njihova 
zvesta in največja podpornika.

Članska ekipa KK Zagorje se je 2018 uvrstila v 3. SKL, stojijo od leve: Ponjević (trener) Husičić, Markotič, Gre-
šak, Štibernik, Martin Kosin, Matija Kosin, Vozel, čepijo od leve: Krznarič, Zupančič, Božjak, Perko, Kos, Eberl.
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Začetki 1951-1965

1 – Nočna tekma: Praznik, Baloh, Štefrl, Herman, Berk, Stvarnik

2 – Člani v šestdesetih letih. Od leve stojijo: Strojan Božič, Sotenšek, Turk, Praznik. Od leve čepijo: 
Stvarnik, Kranjc, Zupan, Zore.

3 – ŠD Proletarec – moška in ženska ekipa 1958. Stojijo od leve: Forte, Taufar, Vida Štefrl, Spolenak, 
Valenčič, Anžur, Strmlan, N. Štefrl, Herman, M. Majdič, Kovač, D. Baloh, P. Brezovšek, M. Turk, 
Regancin, I. Brezovšek, druga vrsta: Likar, Šircelj, Štempihar, Kranjc, Stvarnik, tretja vrsta: Leben, 
Lebeničnik, Šulin.

4 – Organizatorja pri izgradnji igrišča Proletarec: Repovž Danilo in Košak Jože

Obdobje 1965-1975
 

5 – Turnir Zagorje – 10 let: Ivo Daneu

6 – ŠD Proletarec člani: Od leve stojijo:  Brezovšek, Strojan, Anžur, Drnovšek, Praznik. Čepijo od 
leve: Regancin, Herman, Štefrl 

7 – Košarkarsko igrišče Proletarec

8 – Člani sredi šestdesetih let: Zmajšek, Stvarnik, Baloh, Zupan, Kranjc, Štefrl
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Člani in Kadeti 1975-1985
 

1 – Kadeti KK Zagorje prvaki Slovenije 1975: Kos prejema pokal iz rok g. Jeraja, desno Mikuž

2 – Kadetska ekipa KK Zagorje leta 1975. Od leve: Omahne, Kalšek, Drnovšek, Drame, Mezek, Gro-
šelj, Herman, Mlakar, Krofl, Mikuž, Kos.

3 – Tekma članske ekipe KK Zagorje. V skoku Javoršek, zadaj Kos in Kotar

Člani 1980-1985
 

4 – Tekma članske ekipe KK Zagorje. V skoku Rojko, zadaj Krofl in Omahne

5 – Tekma članske ekipe KK Zagorje.  Kos in Kotar 

6 – KK Zagorje v osemdesetih letih:  Omahne, Ašič, Brodar
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Člani 1975-1985
 

7 – Dnevi košarke, članksa ekipa. Stojijo od leve: E. Vozelj, Javoršek, Omahne, Sluga, Ašič, Kos, tre-
ner Šepec, čepijo od leve F. Vozelj, Gostiša, Kranjc, Ržišnik, Krofl, Brinovec.

8 – Vedno so verjele v košarkarje. Od leve: Kovač, Ašič, Omahne, Kobiljšek, Rojko, Makari. 

9 – Članksa ekipa KK Liza 1979.  Od leve: Javoršek, Kotar, Gričar, Planinc, Pušnik, Omahne, Grošelj, 
Merčon, Gradišek, Babič.

Člani 1992-1997
 

1 –Članska ekipa KK Zagorje 1992. Od leve stojijo: Mlakar, Mandić, Gomilar, Košnik, Koren, Omah-
ne, Gostiša, Konrad, Mervar, Borštnar, čepijo od leve Kranjc, Žagar, Kofol, Krofl, Ašič.

2 – Članska ekipa KK Zagorje 1995. Zadaj od leve: Podlipnik (trener), Javoršek, Koren, Galič, Rojko, 
Poznič, Lavrač, T. Mlakar, spredaj od leve: Kranjc, Dražovič, Ponjević, Kofol, M. Mlakar.

3 – Članska ekipa KK Zagorje 1996. Od leve stojijo: Kisela (trener), Rojko, Macura, Koren, Galič, Po-
znič, Javoršek, Mlakar, čepijo od leve: Ponjević, Čop, Murn, Peršič, Gričar, Drolc.

Slika 4 - 5 - 6. Tekme članske ekipe v 1 SKL so vedno popestrile, plesne skupine in delavski pihalni orkester.
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Člani 2015-2021
 

1 – Članska ekipa KK Zagorje 2015. Od leve stojijo: Mlakar, Martin Kosin, Bajda, Vozel, Martinčič, Gre-
šak, Štibernik, Kotar (trener), čepijo od leve: Matija Kosin, Jerin, Krznarič, Jere, Božjak, Lipovšek, 
Perko.

2 – Članska ekipa KK Zagorje 2016. Zadaj od leve: Jerin, Mlakar, Štibernik, Vozel, Martinčič, Gre-
šak, Markotič, Jasenčić, Ponjević (trener). Spredaj od leve: Lipovšek, Martin Kosin, Matija Kosin, 
Hutar, Jere, Božjak, Krznarič, Kajtna, Perko.

3 – Članska ekipa KK Zagorje 2017. Od leve stojijo: Hutar, Martin Kosin, Štibernik, Markotič, Grešak, 
Martinčič, Ponjevič (trener). Čepijo od leve: Kos, Jerin, Perko, Božjak, Kajtna, Matija Kosin.

4 – Članska ekipa KK Zagorje 2018. Od leve stojijo: Jerin, Hutar, Božjak, Grešak, Martin Kosin, Kaj-
tna, Ponjević (trener). Čepijo od leve: Matija Kosin, Eberl, Perko, Zupančič, Kos.

5 – Članska ekipa KK Zagorje, ki se je 2018 uvrstila v 3. SKL, z navijači Crazy Boys. Od leve: Matija Kosin, 
Zupančič, Markotič, Ponjević, Eberl, Martin Kosin, Štibernik, Božjak, Husičić, Perko, Grešak, Krznarič, 
Kos, Vozel.

Dnevi košarke 1975-1985
 

1 – Zastavonoše. Od leve: Berk, Tekavčič, Mars

2 – Udeleženci povorke: Stvarnik, Šircelj, Brodar, Spolenak, Kotar, Kranjc, Mlakar, Ašič.

3 – Delavski pihalni orkester z vodjo Štefanom Regancinom.
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Dnevi košarke 1975-1985
 

4 – Zaključek povorke na polju.

5 – Upokojenci mečejo na koš za svinjsko glavo. Z žogo Košak, desno Brezovar.

6 – Upokojenci mečejo na koš za svinjsko glavo. Od leve Tomšič, Košak.

7 – Po tekmi Zagorje : Iskra Olimpija. Od leve stojijo: Papič, Javoršek, Muha, Todorović, Omahne, 
Gričar, Kotar, Jelovac, Križnar, Tilinger, T. Mlakar, Juvančič, B. Mlakar, Zupan. Čepijo od leve: Pra-
znik, Kos, Flisek, Grošelj, Bebar, Senica, Vujačić, Drobne.

Dnevi košarke 1975-1985
 

8 – Tekma Zagorje : Iskra Olimpija

9 – Po tekmi Sever : Jug. Od leve stojijo: Stvarnik, Praznik, Baloh, Kotar, Kos, Javoršek, Gričar, Tomšič, 
Mlakar, Sušnik, Cencelj, Kukovica; čepijo od leve proti desni: Krofl, Zupan, Stvarnik, Drnovšek, 
Leskovšek, Mikuž, Firm, Zupančič, Kranjc, Drobne, Verber.

10 – Tekma Zagorje : Iskra Olimpija. Pod košem: Križnar, Vujačič, Omahne, Vilfan; v skoku; Kos, 
Javoršek, Jelovac.
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Mladi – 1975-1990
 

1 –  Mladi KK Zagorje v osemdesetih letih. Od leve stojijo: Kotar (trener), Razboršek, Brinovec, E. 
Vozel, F. Vozel, Ule. Čepijo: Drame, Ašič, Kofol, Šprah, Razpet.

2 –  Mladi KK Zagorje na Dnevih košarke v osemdesetih letih. Od leve stojijo: Kotar (trener), Baloh, 
F. Vozel, E. Vozel, Kofol, Gostiša, Zajc. Čepijo: Kranjc, Razpotnik, Razpet, Žavbi, Lipovšek, Povše.

3 – Mladinska ekipa KK Zagorje 2008. Od leve stojijo: Ponjević (trener) Zahirović, Babič, Džombić, 
Tabaković, Vozelj, čepijo: Glavaš, Krznarič, Barlič, Tomažič, Ristič, Djurdjević.

4 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2008. Od leve stojijo: Omahne, Zupanc, Odlazek, Božič, Štibernik, 
Martinčič, Bučalič (trener), čepijo: Kadunc, Psarn, Pavlič, Mlakar, Cvitič.

Mladi 2009-2021

5 –  Šola košarke, Izlake 2009. Od leve stojijo: Žgalin, Bučalič (trener). Čepijo: Ostrožnik, Bregant, 
Sušnik, Jelerčič.

6 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2011. Od leve stojijo: Martinčič, Kosin, Klopčič, Cvitič. Vozel, Bučalič 
(trener), čepijo: Jerin, Drobež, Kočnar, Guzaj, Kurtovič.

 
7 – Telovadba Krtkove urice 2015. Od leve stojijo: Razpotnik, Logaj (vaditeljica), N. Zorko, Drnovšek, 

Deželak, Poznič, Y. Dimec, Žnidar, Kovač (vaditeljica), čepijo: M. Zorko, N. Dimec, Miklavčič, Prašni-
kar.

8 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2011. Od leve stojijo: Drame, Vidic, Husičić, Balek (trener), Volkar, 
Košič, Č. Eberl, Regancin, čepijo: Zupančič, Kastelic, Tomažič, Fele, Horvat, B. Eberl.
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Mladi 2009-2021

9 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2016. Od leve stojijo: Bergant (trener), Eberl, Vidic, Husičić, Horvat, 
Kuder, Volkar, čepijo: Goričanec, Čiroković, Tomažič, Kosič, Tomšič. 

10 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2019. Zadaj od leve: Lenarčič, J. Paš, Grašinar, Vuković, Babič, Hu-
domalj, Novak, Bergant (trener), spredaj: Luzar, F. Paš, Drnovšek, Osmanović, Kovač, Domade-
nik, Mlakar, Bajde.

11 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2016. Od leve stojijo: Sušnik (trener), Gostiša, Dobrota, Badžukov, 
Izgoršek, Razboršek, Veternik, Golob, Pavlič, Teržan, Mehinagič, Tomažič (trener). Čepijo: Strni-
šnik, Povalej, Vovk, Brkić, Kos, Meško, Novak, Kogovšek, Buljubašič, Kortnik

12 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2021. Od leve: O. Pavlič, Oplotnik, Razboršek, Kovačič, Grilc, Izgor-
šek, Juvan, Hamidović, Kovačič, Meško, Budja, M. Pavlič (trener).

13 – Pionirska ekipa KK Zagorje 2020. Od leve stojijo: Razboršek, Pašić, Otopal, sedijo: Pavlič, Kor-
tnik, Tement, ležijo: Škerget, Kolar, Luzar.

Tujina 2009-2021
 

 1 – Pionirska ekipa KK Zagorje na turnirju v Pragi. Od leve stojijo: Psarn, Štibernik, Kadunc, Pod-
logar, Mrak, Božič, Zupanc, Vozel, Bučalič, (trener), čepijo: Železnik, Dolinšek, Gričnik, Mlakar, 
Pistotnik, Odlazek, Šmid, Vrbnjak

2 – Pionirska ekipa KK Zagorje na turnirju v Ostravi. Od leve stojijo: Ponjević, Miha Bučalič, Zu-
panc, Kadunc, Dolinšek, Štibernik, Marko Bučalič, čepijo: Psarn, Omahne, Mlakar, Pavlič, Odla-
zek, Gričnik, Vozel.

 
3 – Pionirska ekipa KK Zagorje na turnirju v Beogradu 2013. Na obisku pri KK Partizan skupaj s KK 

Pivovarna Laško. Od leve stojijo: Firm, Jug (oba KK Zlatorog) Fele, Maljković (selektor repre-
zentance Slovenije) Horvat, Zupančič, Balek, Hodej, Eberl, zadaj: Tomšič, Košič, Volkar, Tomažič, 
Kuder, Tripunović, Klopčič, Vidic.

4 – Pionirski ekipi KK Zagorje in KK Partizan na turnirju v Beogradu 2013. Od leve stojijo: Volkar, R. 
Tomažič, Kuder, Zupančič, Č. Eberl, Tripunovič,  Hodej, T. Tomažič (trener), Balek (trener), Klop-
čič, Vidic, Fele, Tomšič, čepijo: B. Eberl, Horvat, Kosič.
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Tujina 2009-2021 

5 – Pionirska ekipa KK Zagorje na turnirju Šabac 2015. Povsem zadaj stojijo od leve: Kotar (trener), 
Eberl, Hodej, Horvat, Tomšič, Kuder, Fele, v drugi vrsti stojijo: Tomažič, Volkar, Bec, Kosič, čepijo: 
Volavšek, Vidic, Zupančič.

6 – Pionirji KK Zagorje na taboru Pineta 2013. Od leve:  B. Eberl, Zupančič, Tomažič.

7 – Tekma pionirske ekipe KK Zagorje na turnirju Ostrava 2017. Od leve: Vidic, Zupančič, Husičić 
(v skoku), Kuder.

8 – Pionirji KK Zagorje na taboru Pineta 2013. Od leve stojijo: Tripunović, Č. Eberl, Kuder, Volkar, 
Horvat, Tomšič, Fele, Drame, Hodej, B. Eberl, Zupančič, Tomažič, Kosič.

Reprezentanca 2012-2021

1 – Kadetska reprezentanca Slovenije 1973.  Stojijo od leve: Franci Podlipnik, Ivo Daneu, Mejak, 
Koren, Božič, Kobale, Mislej, Hafner, trener Martič. Čepijo od leve Štahl:, Šporar, Milič, Strašek 
in  Novak.

2 – Reprezentanca Slovenije-Pionirji-SLOVENIABALL 2012. Stojijo od leve Grega Zagorc (trener), Jan 
Strmčnik, Žiga Žepič, Gaber Ožegovič, Matic Vesel, Jure Meglič, Rene Grdadolnik, Vlado Bek (pom. tre-
nerja).  Čepijo od leve Žan Vodiškar, Nini Gabrijel, Jan Kocman, Aljaž Bratec, Matic Šiška, Martin Kosin.

3 – All Stars 2015. Martin Kosin v akciji.

4 – Pionirska reprezentanca Slovenije, Sloveniaball 2019. Prvi z desne v drugi vrsti: Bakir Mehinagić.

5 – V reprezentanci Slovenije v košarki 3x3 je na turnirju na Madžarskem 2020 igral tudi Edin Husičić

6 – Moška in ženska reprezentanca Slovenije v košarki 3x3 na turnirju na Madžarskrem 2020.  Od 
leve stojijo: Husičić, Šrot, Berus, Sever, Berus, Ferjančič, čepita: Frelih, Jugović.



SPONZORJI
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