
Moji začetki! 
 
Imamo novo klubsko internetno stran. Zdaj je na nas, članih kluba naloga, da stran 
tudi resnično zaživi.  
Prav zaradi tega sem se tudi odločil, da napišem nekaj, kar bi mogoče »sprovociralo« 
še koga, da prispeva tudi svoja razmišljanja ali doživetja.   
 
Tako, kot pove že naslov, bi rad napisal nekaj o mojih začetkih igranja in treniranja 
košarke. 
 
Moja košarka se je začela na »Šupi« izza našega bloka. »Šupa« smo rekli velikemu 
lesenemu skladišču, v katerem je imel Begrad gradbeni material, saj so v tistem času 
stanovanjski bloki rasli eden za drugim. Naš blok, ki je danes star častitljivih 45 let, je 
bil takrat zadnji v nizu, če gledamo s črnomaljske strani. Ulica 21. oktobra še ni bila v 
celoti asfaltirana. Za blokom so bili travniki in njive, na katerih smo urejevali 
nogometna igrišča in igrali epske, nogometne dvoboje s sosednjimi ulicami, o katerih 
mogoče kdaj drugič.  
 
Tablo in koš je na znamenito »šupo« montiral moj sosed, Srečko Kandžič. Srečko je 
bil takrat aktiven v Telovadnem društvu Partizan, kjer je tudi vodil vadbo, ki smo jo 
takrat z velikim zadovoljstvom obiskovali. Srečko me je naučil »dvokoraka«, prvih 
košarkarskih trikov in pravilnega meta z eno roko, za kar sem mu še danes hvaležen 
(hehehehe, še danes se vidi »mehka roka«). 
 

 
Moja sestra in jaz. V ozadju na levi »prvi koš na Šupi«, danes trgovina Mercator. Desno, stari Kovinar. 
Danes je tam Obrtna zbornica in bife Medved. 
 
Končna odločitev, da je košarka tisto pravo, je padla leta 1978, ko je reprezentanca 
takratne države Jugoslavije postala svetovni prvak (Manila). Sijajno serijo so 
nadaljevali na olimpijskih igrah v Moskvi (1980), ko so kar dvakrat premagali 
domačine, ki so jim bili takrat največji tekmeci, in prepričljivo dobili olimpijsko zlato. 
Nekje takrat se je pojavil tudi Dražen Petrovič. S 15 leti je zaigral za člansko ekipo 
Šibenke (Šibenik). To ne bi bil tako prepričljiv podatek samo za tiste, ki ne vedo, 
kako močna je bila takratna »jugo liga«.  



Dražen me je očaral in začaral s svojimi igrami. Bil je košarkarski genij in krepko pred 
svojim časom. Kot dvanajstletnik sem takrat kupil številke, ki so se z vročim 
likalnikom dale preslikati na tkanino (ne vem, če se to še prodaja) in si tako naredil 
prvi dres iz čisto navadne spodnje majice … Ampak pomembno je bilo samo to, da 
sem bil čim bolj podoben Draženu. Tudi frizura je bila takšna ☺ 
 

 
(ne bi o tem kdo je na levi in kdo na desni fotografiji… ☺) 
 
No, vrnimo se nazaj na našo črnomaljsko ali natančnejše blokovsko sceno. Prvi pravi 
koš, pod katerim smo lahko tudi igrali, je stal na parkirišču pod takratno 
samopostrežbo Emona (danes je tam gostilna in trgovina Two Way). Tam so sicer 
kraljevali malo starejši »basketaši«, a so nam, mlajšim, kdaj pa kdaj vseeno dovolili, 
da z njimi igramo (še sploh, če jih je bilo premalo, hahahaha …) 
Takrat sem spoznal Igorja Štrucla, ki me je kasneje vpeljal tudi v trenerske vode. 
Igor je bil strašen igralec. Visok, a za tiste čase z vrhunsko tehniko »driblinga« in 
»šuta«. Poleg njega so bili še Srečo, Zumba, Haško, Roman Žlogar, brata Weiss … Še 
sploh mlajši Aleš, Bane smo ga klicali, je kasneje veliko let igral za člansko ekipo. 
Potem Šikonja Robert, atlet, ki je leta 1984 postal državni prvak na 800 m (za tiste 
mlajše: bivša skupna država Jugoslavija je štela 22 milijonov prebivalcev?!!). Pred 
tem še mladinski balkanski prvak na 400 in 800 metrov. Car!  
To so bili »meči«, ki so trajali tudi pozno v noč, saj je bila na srečo ulična 
razsvetljava zelo blizu. Vse nas pa je vedno spremljal nepozabni Peđa. Peđa je bil 
poseben fant. Zaradi bolezni se ni mogel ukvarjati s športom. Je bil pa prava športna 
enciklopedija. Znal je našteti igralce vseh prvoligaških nogometnih in košarkarskih 
ekip… iz rokava je stresal rezultate… razne podatke…. rekorde!! »Sportske« (časopis 
»Sportske novosti«) se je tako rekoč naučil »na pamet«! Velikokrat je naše 
košarkarske in tudi nogometne tekme, komentiral v slogu takratnih radijskih in tv 
legend.  Ob tem smo vsi uživali in sanjali, kako bi bilo, če bi bili na pravi tekmi v 
Pionirju, Tivoliju, Ciboni, Skenderiji, Gripama ali pa na Marakani, Poljudu, Stadionu 
JNA, Maksimiru…. (za tiste mlajše, to so dvorane in nogometni stadioni nekdanje 
Jugoslavije). Peđini komentarji so bili res doživeti. Poleg tega, vedno, ko nismo vedeli 



ali smo se kregali, koliko je trenutni rezultat, je bil rezultat, ki ga je povedal Peđa, za 
vse verodostojen. Njemu smo, zaradi njegove pripadnosti športu in poštenja verjeli 
vsi. Slišal sem, da danes živi v Karlovcu. 
 
Nekaj let zatem, smo koš postavili izpod današnje centralne toplotne postaje. Tam so 
se nam priključili še »novi klinci«, ki so se priseljevali v novo narasle bloke. 
 
Naj kvalitetnejši »hakl« kakor smo rekli igri 3:3 se je v Črnomlju igral na »Gornjem 
igrišču«. To je bilo tam, kjer danes stoji telovadnica OŠ Mirana Jarca.  
E, tam je šlo zares. Sezona je trajala ne glede na vreme ali letni čas , saj smo nič 
kolikokrat kidali sneg ali po dežju pometali vodo, da smo lahko igrali. Vrhunec je bil v 
poletnih in jesenskih popoldnevih. Zbralo se je tudi 30 in več igralcev vseh starosti… 
Ekipe so se sestavljale po principu »kdo prvi pride« Torej, počakali smo, da se nas je 
zbralo najmanj šest. S prostimi meti smo določili prvo in drugo »trojko« (prvi trije, ki 
zadenejo so skupaj). Ostali, ki so prihajali, pa so sestavljali ekipe: »naslednji tri, ki 
pridejo so skupaj«. Res se je včasih tudi špekuliralo… namerno si zgrešil, počakal 
pred kino dvorano ali na »štengah« (pod šolo), da so prišli »boljši« igralci… Še dobro 
da ni bilo mobitelov….  
To je dajalo še poseben žar, ker so bile »trojke« vedno različne. Borbe so bile »na 
nož«, kajti ni se izplačalo izgubiti, ker si bil potem, kar za nekaj ur aut. Zmagovalec 
je ostal na igrišču. Kljub »fajtu« se je igralo izredno fair… le pri štetju si moral biti 
zelo pozoren. Ena od legend črnomaljske košarke je bila pri tem še posebno 
iznajdljiva. Kadarkoli, ko nismo vedeli koliko je rezultat, je bil ta 18:15 seveda za 
njegovo ekipo… pa čeprav je druga ekipa lahko vodila tudi za 10…. Ni popustil…. 
»Saj skoz štejem!!« je bil njegov odgovor! Da. Gero! Legenda, dolgoletni predsednik 
in trener v našem klubu. Od starejših bi omenil še prezgodaj umrlega Daneta. Z njim 
je bilo užitek igrati. Razumel je basket, znal postavljati blokade, zadeti pod košem in 
kar ga je najbolj krasilo je bila njegova borbenost. Kasneje je bil zelo aktiven v upravi 
kluba. Njemu gre velika hvala, da je klub danes tukaj kjer je.    
Najlepše od vsega pa je bilo druženje. Zbrali so se vsi, ki so kaj dali na šport. 
Košarkaši, rokometaši, bivši, aktivni,stari,mladi.…             
 
Spet v osnovno šolo. V petem razredu sem se na pobudo učitelja športne vzgoje  
priključil košarkarskem krožku. Prvi treningi so bili v stari telovadnici OŠ Mirana Jarca. 
Ko smo se v šestem razredu »preselili« v OŠ Loka (takrat so učenci iz celotne občine 
od 1-5 razreda obiskovali OŠ M. Jarca, od 6-8 razreda pa OŠ Loka) so se treningi 
nadaljevali v veliki telovadnici Srednje šole. Kmalu sem se priključil tudi klubskim 
treningom. Večina fantov je bila eno leto starejših. Tista generacija 1967 je bila zelo 
perspektivna. Najboljši igralec je bil takrat, verjeli ali ne Borut Klobučar. Danes, 
uspešen poslovnež in nekaj let tudi podpredsednik kluba. Borut je imel izjemen 
prodor in met. Še najbolj je prednjačil s svojo borbenostjo in nepopustljivostjo. Pri tej 
borbenosti ni popuščal niti svojim soigralcem, saj kadarkoli si iz treninga prinesel 
kakšno modrico, prasko ali velikokrat tudi kaj hujšega… je bil odgovor na vprašanje, 
kdo ti je to naredil, vedno enak. Borut. Še najbolj si ga je zapomnil Žune (Žunič 
Andrej) kateri je bil najmanj 3x na šivanju glave. Če se prav spomnim ima vse skupaj 
kakšnih 20 šivov. Kdo je bil krivec za to, vam je lahko vsem jasno, čeprav sta bila z 
Borutom nerazdružljiva prijatelja, sošolca in soseda.  



Žune je kasneje vztrajal in postal klubska legenda. S 16 leti je postal kapetan članske 
ekipe, kateri je »služil« še nadaljnjih 20 let!! Brez njega si nismo znali predstavljati 
članske ekipe. Žunetovo predanost košarki in klubu najbolj prikaže naslednja zgodba. 
Žune se je poročil relativno mlad. Pri 25 se mu je rodila že druga hčerka. Meta (žena) 
je rodila v petek, mi pa smo imeli v soboto odločilno tekmo za obstanek v ligi. Mladi 
očka je kljub navdušenju odšel domov spat!?!?! V soboto vrhunsko odigral (zmagali 
smo Janče in ostali v 2. ligi) in komaj po končani tekmi smo zapili hčerko. Mislim, da 
je ta poteza v današnjem času za marsikoga nepojmljiva. Velikokrat danes znorim, ko 
mi igralci »pripeljejo« izgovore, da ne pridejo na trening ali tekmo, kot so… stara 
mama ima rojstni dan, z mamo gremo v trgovino in podobno…. Lasje mi gredo 
pokonci!! Žune vsaka ti čast! Mi je pa žal, da danes ni aktivnejši v klubu.  
Od ostalih iz generacije bi omenil še Silveka, ki je imel pravo »pračko« (pračka – 
frača). Tako smo rekli igralcem s zelo preciznim metom. Spomnim se njegovih prvih 
5 sekund igranja za člansko ekipo. Igral je res samo 5 sekund, a o njih je lahko 
govoril ure in ure… ☺ Silvek je danes direktor glasbene šole in moj večni nasprotnik 
in sparing partner v tenisu.  
Potem je bil tu še Bojc – Bojan Majerle! Legenda! Igralec »zadatka« (naloge) Vedno 
je v obrambi držal nasprotnikove najboljše igralce. Bojca danes poznamo, kot 
sodnika. Njemu sem veliko dolžan (zlato medaljo). Bojc ve o čem govorim! Hvala!! 
Sem pa v zadnjih časih velikokrat tudi jezen nanj. Tudi to ve zakaj.  
 
Moja klubska - igralska kariera je bila skromna. Nerad priznam, a od resnega igranja 
košarke me je najbolj oddaljilo to, da sem bil vedno preveč pameten (v negativnem 
smislu , da ne bo pomote). Kar nekajkrat sem prekinil s treniranjem in se potem spet 
vračal. Pavze so trajale tudi po nekaj mesecev. Žal, nikoli nisem mogel nadoknaditi 
izgubljenega treninga. Zato tudi vsem igralcem, ki zaradi teh ali onih razlogov 
prenehajo s treniranjem povem, da s tem kaznujejo samo sebe in nikogar drugega. 
Razlogov, zakaj sem prenehal, se niti ne spomnim, ker so bili sigurno banalni. Škoda, 
ker mi je danes zelo, zelo žal. Tudi, ko sem doživel enega največjih uspehov v 
trenerski karieri (govorim o prvi uvrstitvi članske ekipe v 1.B ligo, sezona 2005/06) 
sem rekel Gerotu, takratnemu predsedniku, da bi to raje doživel, kot igralec. Lahko 
tudi, kot 12 igralec s skromno »sekundažo«, ker je biti oblečen v klubski dres in 
doživeti takšen zgodovinski uspeh, neprecenljiv občutek. Gero, mi je odgovoril, da 
nimam prav, ker je moj delež trenerja večji, kot če bi bil igralec. Že mogoče, ampak 
jaz bi to zamenjal. Fantje - igralci, mimogrede vas opozarjam, ne si tega vzeti!! 
 
Ko sem se vrnil iz vojske (za tiste mlajše, takrat smo po končani srednji šoli ali 
fakulteti, 12 mesecev služili vojaški rok), sem se hotel ponovno vrniti v košarko. Naj 
povem, da sem imel v vojski privilegij, ker sem drugih šest mesecev preživel kot 
»stažo« (čin vodnika) in sem imel veliko prostega časa. V kasarni smo imeli 
telovadnico v kateri sem prebil cele popoldneve. Bil sem tudi član šest mesecev 
neporažene trojke!! Trojko smo sestavljali Divac Dejan, bratranec mnogo bolj 
znanega Vladeta. Ni bil tako visok. Igral je na poziciji beka. Pravi srbski bek! 
Pameten, luciden z veliko »šmeka«. Potem je bil tu še Jagodinac. 205 cm mišic! 
Zverina. Marko Vipavec, ga je poznal saj sta bila skupaj v vojaški gimnaziji in lahko to 
potrdi (na njegovo zverinstvo mislim). Jaz sem izvajal iz auta in po košu…hahahaha… 
lahko sem pa tudi pri visoki razliki kakšno vrgel….. Moram se pohvalit, da sem bil 
soliden in predvsem zelo »tečen« v obrambi in to me je tudi privedlo, da sta me 



povabila v to zmagovito trojko. Zbirali so se tudi oficirji, da bi nas premagali. A, jim 
to ni nikoli uspelo. Dejan je danes dekan na Beograjski gradbeni fakulteti. Za 
Jagodinca ne vem.  
Omenil sem Mareta! Moram povedati, da je bil Mare morda eden najbolj talentiranih 
košarkarjev v Črnomlju. S svojo višino in izrednim metom je bil takrat prototip visokih 
branilcev, ki jih poznamo danes. Nekaj svojih najboljših košarkarskih let je preživel v 
Krki (od leta 1993), ki se je po ponovnem ustanavljanju članske košarke v Novem 
mestu, uspešno prebijala iz danes četrte v drugo in nato v prvo Slovensko 
košarkarsko ligo.  
Ko sem prišel domov iz vojske sem ponovno začel trenirati. Hitro sem dojel, da 
prihajajo mlajši, hitrejši in težko priznati, boljši igralci. Hotel sem ostati v košarki. 
Razmišljal sem, da bi šel med sodnike, kar bi bilo iz današnjega ekonomskega vidika 
še najboljša odločitev.  
Odločitev, da bom poskušal delati, kot trener je prišla iznenada in čisto po naključju. 
V tistem času sem se največ družil s svojimi »Ločani«. Med njimi je bil tudi zgoraj 
omenjeni Žune. Bila sva in sva še vedno, zelo dobra prijatelja. Neko soboto sva bila 
zmenjena, da bova šla žurat. Žune mi je rekel naj pridem k Bariču (gostilna Muller), 
kjer imajo s košarkarji sestanek. Prišel sem in ker se je sestanek zavlekel sem nehote 
poslušal prisotne. Igor Štrucl se je v tistem času vrnil iz Ljubljane in želel delati, kot 
trener mlajših selekcij v klubu. Naj povem, da je bil Igor za čas svojega študija in 
bivanja v Ljubljani zelo uspešen sodnik. Skupaj, z danes legendo slovenskega sojenja 
Iztokom Remsom, je naredil tudi, tako imenovani »Zvezni izpit«, kar mu je 
omogočalo sojenje tekem v jugoslovanski ligi!! To je približno, kot da bi danes sodil 
jadransko ligo. Vsaka čast! No, Igor se je žal ali na srečo odločil, da bo prekinil z 
aktivnim sojenjem in se posvetil treniranju mlajših v klubu. Ko je omenil, da bi zaradi 
službenih obveznosti potreboval pomočnika, ki bi ga ob njegovi odsotnosti zamenjal, 
sem kar na enkrat dvignil roko in rekel »Jaz bi!!« Vsi so me debelo pogledali. Igor me 
je sicer poznal, a si ni upal takoj reči, da. Še najbolj začudeno me je pogledal Boris 
Fabjan, takrat »alfa in omega« kluba. Moram povedati, da se je tudi Žune potegnil 
zame in kasneje rekel nekaj »lepih besed« o meni tako Igorju, kot vodstvu kluba. 
Dali so mi priložnost! Letos mineva 25 let…  
25 let trenerskega dela!? Uspešnega? Neuspešnega? Ne bom in ne morem se sam 
ocenjevati. V teh letih se je zgodilo marsikaj. Ogromno treningov, tekem, potovanj, 
zmag, porazov, veselja, razočaranj, solz sreče in razočaranj, prijateljstva, ljubezni in 
kreganja, dogodivščin in anekdot, razburjanj in zadovoljstva, strasti in znoja, 
odrekanj in užitkov… torej vsega, kar tvori življenje polnejše. Pomeni, da lahko 
rečem, košarka je moje življenje. 
 
Evo, tako se je začelo. Naslednjič morda o prvih treningih in tekmah! 
 
 
(Vsem omenjenim, se opravičujem za objavo ☺. Dogodkov se jaz spominjam tako kot sem napisal. Če 
je bilo karkoli drugače – dopišite ☺!)                            


