
Četrt stoletja
v košarki
Aleš Peče je na koncu svoje igralske
kariere nastopal skupaj s svojimi učenci /
VzgOjitelj mladih, ki vKK Ježicadosegajo
izvrstne rezultate

Pri rmenu KK Ježica se Ijubi-
telji košarke najprej spomnijo
na beztgrajske košarkarice. ki
že vrsto let nastopajo v prvi
zvenl ligi, pokalnem tekmova-
nju <n zadnji dve leli tudi v
evropskih šporlnih arenah - v
pokalu Lillane Ronchett. KoŽa-
karski klub Iskra Delta Jezica
pa združuje tudi vet moških se-
lekd), od pionirsklh do Slan-
ske. ki pa so le boij v senci prve
ženske ekipe.

Mla)§e selekcije dosegajo
imenitne rezultate Zadn|ih ne-
kaj let skorajda ne vedo za po-
raie, lekmece v Ljubljani pre-
magujejo s presenetljivo visoki-
mi razlikami v zadelkih. Član-
ska ektpa je letos resda izpadla
\2 prve slovenske košarkarske
lige. Vzrok za to je pravgotovo
odhod odlične generacije mia-
dincev (uvrstiH so se v pollinale
drlavnega prvensiva) v JLA Po
njihovi vrnitvi spet načrtujejo
vzpon moške košarke na Ježlci.
StarejSi pionirji običajno igrajo
v finalnih tekmovanjih za po-
dročje Slovenije, dvakrat so
osvojili 2. mesto v SRS.

Vefiina igratcev Dfide iz os-

novne 5ole Franceta Bevka. V
klubu de!a 5 podmladkom de-
sel irenerjev, ki vodijo 6 klub-
skih selekcij in 4 krozke po os-
novnlh Solah. Trenulno največ
obeta generacija koSarkarjev
letnika 1972. ki je pred tremi
ieti osvojila naslov slovenskih
prvakov.

AieS Psie se i e več kot ietrt
stotetja ukvarja s koSarkarskim
podmladkom na Ježic). -Spra-
šujejo me, kako da se nisem
naveličal košarke v teh 27 letiti,
kolikor sem v KK Ježica. Takole
\e: rad imam to delo, po natavi
sem optimist in zraven 5e entu-
ziast Ti dve značilnosli me že-
neta riaprej V ktubu sem bil na
začetku kar igralec, funkcionar
in trener obenem. Takrat ni bilo
dovolj ubadati se s športom !e
na igrišču, temveč stno morali
poprijeti na vseh koncih in kra-
jih. Ptijelni spomini na te tase
pa me spodbujajo. da tudl se-
danjim generacijam omogočim
nekaj takšnih lepih trenutkov,
kot smo jih mi doživljali, zdaj
pa so mladi Ijudje zanje prikraj-
šani- fe povedal Aleš PeČe.

V tistih pionirskih časih ko-
Sarke na Ježici je bil A lei naj-

mlajSi Igralec v člansKem mo-
Stvu. Leta so tekla in po 13 le-
tih, na koncu Sportne kariere,
ja Igral skupaj s svojimi učenci,

»Moje ambicije so se prevesi-
le na stran listih kvalitct, ki naj
jih mlad Clovek dobi s športom
- lo je predvsem dobra vzgoja.
potem pa kožarkarska abece-
da. TakSna vsestranska oseb-
nosl je cilj mojega dela Seveda
sem tudi zadovoljen, ko vidim v
starejSih ekipah igratce. ki sem
jih naučil prvih korakov pod ko-
Ši, vesel sem, da tudi po zak-
IjuČku igralske kariere ostanejo
v Sportu.- pravi Aleš PeCe Naj
omenimo, da je iz košarkarske
šole Ježice izšel tudi Iztok
Rems. eden najboljSih mlajših
slovenskih koSarkarsklh sod-
nikov.

I.Š.


