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Ko sem bil zaprošen, da vam kot podžupan Mestne občine Ljubljana napišem nekaj 
besed ob 30-letnici ustanovitve Košarkarskega kluba Prule, sem kar nekaj časa porabil, 
da si kot dolgoletni član in igralec Prul uredim svoje spomine in misli.

Spomini so z leti že malo obledeli in zato sem se v teh lepih pomladanskih dneh 
odpravil na sprehod po Prulah mimo igrišča, kjer sem preživel veliko prostega časa na 
treningih in druženju s košarkarskimi prijatelji. Igrišče ob šoli je skoraj samevalo. 
Označbe igrišča so obledele, košarkarske table so bile polomljene ali odstranjene, 
koši brez mrežic.

Spomin se mi je vrnil na čas, ko seje na tem igrišču trlo mladine. V večernem času so 
trenirali pionirji, kadeti, mladinci in člani, ob sobotah in nedeljah pa seje igralo tekme, 
na katere so hodili sorodniki in prijatelji igralcev in tudi veliko Prulčanov, ki so svoj 
klub imeli radi in bili ob uspehih na njega tudi ponosni.
Tovariš Mirko je urejal garderobe, pometal igrišče, mi pa smo kopali jarke za elektriko, 
postavljali stebre za osvetlitev igrišča, zarisovali označbe na igrišču in po tekmah so 
naše mame in žene prale drese. Vsak je dal svoj delež, daje košarka na Prulah živela 
in imela tudi velike športne uspehe. Menim, da je vsaka obletnica tudi čas, ko se je 
potrebno ozreti nazaj, oceniti nekdanje delo, postaviti pa tudi nove cilje. Morda obuditev 
kluba, delo z mladimi, ureditev igrišč. Posebno slednje je najpomembnejše, saj je 
mlade potrebno odtegniti ulici in njeni nevarnosti.

Vsem igralcem, trenerjem, predvsem pa tistim, ki so igrali in delali v klubu v 70-tih in 
80-tih letih ter ostalim privržencem kluba, čestitam ob tem jubileju in jim želim veliko 
sreče in zadovoljstva v življenju, z željo da Prule ponovno zaživijo na starem igrišču.

Anton Colarič
Podžupan Mestne občine Ljubljana 

Ljubljana, 22.o5.1997



Spoštovani prulčani !

Ob vašem lepem jubileju in ob praznovanju 30. letnice ustanovitve 
košarkarskega kluba PRULE, bodo vam, prulčanom, misli prav gotovo uhajale v 
preteklost, v tisti čas davnega leta 1967, ko seje skupina zanesenjakov in prijateljev 
odločila, da se bo tudi v tistem delu Ljubljane, obkroženem z Ljubljanico in Grubarjevim 
prekopom, igrala košarka.

Kot je kasneje pokazal čas, ste člani novo ustanovljenega kluba poleg zagnanosti 
in trdne volje imeli tudi znanje, s katerim ste nato na svoji poti uspeha prispeli celo do 
igranja v L slovenski košarkarski ligi in dali takratnemu slovenskemu ligaškemu 
tekmovanju sredi sedemdesetih let svojevrsten in neizbrisen pečat. Tako ste na najboljši 
možni način prispevali svoj delež pri izgradnji slovenske košarke, ki ravno v letu 
praznovanja vaše obletnice dosega imenitne uspehe tako na klubskem, kot tudi na 
reprezentančnem nivoju. Vsi, ki smo kakorkoli povezani s košarko, smo lahko izjemno 
ponosni na dosežene rezultate in na način, kako se glas naše domovine širi daleč preko 
njenih meja.

Naša naloga v krovni organizaciji je sedaj ta, da z začrtanim delom nadaljujemo, 
vsem generacijam igralcev, klubskim delavcem in simpatizerjem košarkarskega kluba 
PRULE pa izrekam ob vašem jubileju iskrene čestitke z željo, da se morda, ob ugodni 
priliki, v okrilju KZS ponovno aktivno vključite v naš tekmovalni ritem.

Dušan Sešok 
Predsednik KZS



Tako se je začelo

Pomlad je bila in rahel veter je premetaval tarok karte po mizi lokala 
upokojencev na Špici. Verjetno so se vse ljubljanske Urške izogibale Prulskega mostu, 
saj je po legendi ravno na tem mestu neznanec ugrabil najlepšo med njimi inje potem 
menda kar nekaj časa ni bilo na spregled. In če ni vpletenih žensk, se hitro vplete kaj 
drugega.
Danes se nihče ne spomni, kdo je bil tisti, kije bleknil da bi bilo fino imeti košarkarski 
klub. Je bil to Ogrin, Nemec, Javornik, mogoče Teger ali Nemgar...? Tega detajlnega 
spomina ni več, obstaja pa legenda, ki grozi prerasti legendo o izginuli lepotici.
Ta legenda je Košarkarski Klub PRULE.

Tarokisti s Špice v košarkarskem okolju. Leto 1967 - prva članska ekipa KK Pride. 
Stojijo: Bončina, Milič, Breskvar, Nemec, Teger (trener), Orel, Cargo;
Cepijo: Rugelj, Ogrin, Ganziti, Košak, Javornik.

Seveda je bilo treba nato urediti vse glede registracije in ureditve igrišča, dresov, 
copat, semaforja, klopi, časomerilcev, zapisnikarjev in še veliko drugih opravil, da so 
sodniki na Prulah zapiskali in vrgli v zrak žogo, ki še dan danes poskakuje pod tem 
imenom. Pionirsko delo je bilo naporno, vendar so ga vsi člani kluba pod vodstvom 
prvega predsednika g. Podbrščaka zagnano opravili. Med njimi je bil tudi neumorni 
član in prava "mama" kluba Mirko Rešek. Košarkarski klub Prule je bil tako ustanovljen 
aprila 1967. leta. Prvega predsednikuje kasneje nadomestil g. Kavčič in ostal načelu 
kluba do portoroških sklepov, ki so potopili njegove ambiciozne načrte.



KK Prule je že prvo leto nastopanja v 1. ljubljanski ligi osvojil prvo mesto.

Leto 1972 - ekipa iz začetka razcveta prulske košarke.
Stojijo: Colarič, Milič, Jarc, Nemec, Butala, Steiner, Skale, Teger (trener); 
Cepijo: Mezeg, Ganziti, Šuštaršič, Grilc.

Naslednje sezone je klub nastopal v 2. slovenski ligi. Pri prvi osvojitvi mesta, 
ki jih je uvrščalo v 1. slovensko ligo, so se Prulčani odrekli napredovanju, naslednjič 
pa tega že niso mogli več storiti in sledili so nastopi v 1. slovenski košarkarski ligi. Ta 
čas je bilo na Prulah najbolj živo in na pokalni tekmi z Olimpijo je bil dosežen rekord 
v številu gledalcev. Koliko jih je bilo takrat, niti tedaj nismo vedeli. Pač toliko, da 
mnogi niso videli te tekme niti z balkonov sosednjih zgradb in z dreves.

Zapisnik tesne zmage Pral na derbiju z Ježico leta 1973.



Po letu 1976, ko so bili sprejeti zloglasni portoroški sklepi o drugačni 
organiziranosti košarkarskih klubov, pa je klub prenehal z aktivnim ligaškim in tudi 
siceršnjim tekmovanjem.

Leto 1982 - pričetek nastopanja kot K K P rule - veterani.
Stojijo: Ivanuš, Gartner, Šuštaršič, Sešek, Butala, Vidmar, Ogrin;
Cepijo: Pirjevec, Lipovž, Albreht, Ganziti, Jerič, Mezeg.

Nekakšna nepojmljiva trma, tako značilna za športnike, je ohranila isto ekipo, 
ki si je tako s trudom in pionirsko zagnanostjo priborila stalno mesto na slovenskem 
košarkarskem nebu. Člani so se med seboj začeli imenovati veterani in so kar nadaljevali 
z igranjem košarke. Neodvisno so se organizirali in se začeli z drugimi veteranskimi 
klubi, ki jih je doletela enaka usoda portoroških sklepov, dogovarjati najprej za 
prijateljske tekme, nato pa še za turnirje. Turnirji so postajali vse bolj pogosti, potem 
tradicionalni, nato pa še mednarodni. Prulčani so v slednjem prednjačili in prav gotovo 
v Sloveniji ni veteranske ekipe, ki bi tolikokrat nastopila na turnirjih v tujini in tudi 
tolikokrat zmagala.

Tradicionalni "show time" veteranov s Prul, so bili muenchenski turnirji.

Leto 1987 - po eni izmed mnogih zmag na Oktoberfest turnirju v Muenchnu. 
Stojijo: Kosi A.(tehnični vodja), Rakovec, Šuštaršič, Gartner, Sešek, Butala, 
Jalševac, Koščak (sodnik);
Cepijo: Kosi M., Vidmar, Lipovž, Ganziti, Mezeg.



Leto 1990 - pred odhodom na Oktoberfest turnir z novimi dresi AD(o)-KO(si). 
Stojijo: Gartner, Rakovec, Šešek, Butala, Jalševac, Lipovž, Kosi A.(tehnični vodja); 
Čepijo: Vidmar, Šuštaršič, Kosi M., Ganziti, Jerič, Pirjevec.

V klubu je v vseh ekipah nastopalo več kot sto igralcev in prav je, da poleg teh, 
ki so bili navzoči ob ustanovitvi, omenimo tudi tiste, ki sedaj delujejo v klubu in v tem 
desetletju odpirajo nove poti in obzorja slovenski veteranski košarki z mnogimi 
mednarodnimi povezavami.

Sedanji člani KK Prule so po abecedi:
Vincenc BUTALA, 
Janče GARTNER. 
Marko GARTNER,
Jure GARTNER,
Mišo GANZITI (trener), 
Rajko JERIČ,
Lado JALŠEVAC,
Ado KOSI,

Darko KLAVŽAR,
Niko LIPOVŽ,
Milan MILOSAVLJEVIČ, 
Vojko PIRJEVEC,
Tone RAKOVEC,
Bojan SUVOROV,
Dušan ŠEŠEK,
Andrej ŠUŠTARŠIČ in

Marijan KOSI, Brane VIDMAR,
ki so vsi skupaj stari 774 let, oziroma v povprečju 43 let.

Leto 1995 - de1 ekipe na 15.tradicionalnem mednarodnem turnirju Prule 95. 
Stojijo: Butala, Jalševac, Ganziti, Gartner, Šuštaršič;
Čepijo: Lipovž, Rakovec, Suvorov, Jerič, Robin.



Če je človek star 30 let, potem zanj lahko rečemo, daje "Too young to die, too 
old to rock'n roll" in daje, kakršen pačje ter da se prav veliko ne more spremeniti, pa 
naj preteče še toliko vode. In tekočine je preteklo kar precej od tistega dne, ko je bil 
spočet.

Te dni praznuje košarkarski klub PRULE 30 let in prav je, da ga malo pohvalimo. 
Najprej dejstva:
Košarkarski klub PRULE je živ organizem. Že samo dejstvo, daje ta organizem živ, 
je pohvale vredno, saj je v slovenski deželi v sedemdesetih letih pustošil portoroški 
vihar dagomar, ki je (kot pravijo na Hrvaškem - šustro) pomoril marsikatero klubsko 
dušo.

Košarkarskemu klubu PRULE je trdna volja njegovih članov zagotovila 
drugačno usodo ter daljše in celo izredno zdravo življenje. Današnje dni praznuje 
tridesetletnico in čez dober mesec dni celo odhaja v Helsinke k svojim vrstnikom na 
svetovno prvenstvo košarkarskih veteranov. Lepo, kajneda.

Ne samo lepo, celo izredno, saj se klub preživlja samostojno s prispevki in 
vsakoletnim srečolovom, brez stalnih sponzorjev ali dotacij. Večkrat poprosi prijatelje 
kluba, košarke in športa za kakšno pomoč.
Ob dodeljeni pomoči čutijo člani kluba veliko veselje, saj je to izraz naklonjenosti in 
spoštovanja do vztrajnosti ter ljubezni do košarke in športa. Tistim, ki to pomoč dajejo, 
pripada del skupne sreče in uspeha.

Mladinskega podmladka v klubu ni, to pa zato, ker so vsi člani nepreklicno 
ohranili otroško igrivo dušo in se bodo še v pozno starost z velikim veseljem podili za 
žogo. In ravno ta ohranitev velikega otroka v kombinaciji z resnostjo je klub ohranila 
do današnjih dni in pri mnogih vzbuja zavist in željo: biti tak kot Prulčani.

Prulčani se neprestano šalijo, kadar je treba so resni in delajo hitro in učinkovito. 
Klub ima demokratičen pravilnik, kjer se vse pomembne odločitve sprejemajo izključno 
z glasovanjem. Zabava in resnost se naprimer kažeta, na primer takole, če igralec 
porine nasprotniku žogo med nogami, so seveda vsi veseli in z navdušenjem kričijo, 
toda grešnik mora zaradi reda takoj na klop. Če član dobi od sodnika tehnično napako, 
mu stojijo vsi ob strani, toda za kazen mora organizirati piknik na svoj strošek. Žal so 
se zadnje čase sodniki spridili in Prulam ne dosojajo več tehničnih napak. Vedno se 
vsi bojijo, da vsakoletni jubilejni turnir ne bo organiziran, ker je ostalo premalo časa, 
ker je še toliko za postoriti, vendar se kolesje izrednih organizatorjev vedno zavrti in 
vse prelepo uspe. Mnogokrat je organizacija naravnost brezhibna.

Prulčani so res čudni tiči in v svetu košarke je malo takih. Kje so še klubi, ki so 
tako samostojno organizirani, obstajajo tako dolgo kot ena sama ekipa in so tako 
uspešni? V Helsinkih bomo izvedeli, ali je na svetu še kaj takih.



Pristnost Prulčanov - druženje na teniškem turnirju (Tomišelj 1993)

Malo je ljudi, ki znajo v vsem najti pravo mero. Prulčani so našli pravo razmerje 
med igro, prijateljskim druženjem in tekmovalnostjo. Klub seje kadrovsko obnavljal 
in oživljal, da bi ohranil tekmovalno sposobnost, vendar nikoli na račun prijateljskega 
druženja. Vesela duša je pravzaprav predpogoj za življenje vsakega kluba, zmage so 
samo logična posledica.

Na najvišji točki »višinskih priprav« - (osvojitev Triglava - avgust 1993)

Kaj bi rekli na to, da se neštete zmage in osvojeni mednarodni turnirji članom niso 
tako vtisnile v spomin kot tista zmaga v Paulanerjevem šotoru na Oktoberfestu, ko je 
pesem preglasila skupino navijačev nogometašev muenchenskega Bayerna in vsem 
Nemcem zarisala na obraze začudenje.



Da, to so Prule, ki lahko izgubijo tekmo z ekipo, kjer igrajo tudi ženske ali 
invalidi, in ki lahko položijo na hrbet polprofesionalne ligaške ekipe. Pod pivskimi 
šotori ponavadi opravičijo vlogo favorita.

Kako lepo je videti postavne črne atlete, ki menjavajo žarnice na stropu dvorane! 
Pa mlade fante, ki se prepirajo v nerazumevanju tega, kar se jim ravnokar dogaja - da 
je žoga izginila izpred oči, koši pa še kar padajo.

Navsezadnje je lep občutek, da nepoznane ekipe Prulčane po pravilu 
podcenjujejo, ko se z okroglimi bojlerji in rdečimi lučkami v glavi namesto oči 
poskušajo ogreti za prvo tekmo. Kasneje je nekoliko drugače in nekateri padejo celo v 
histerijo. Pripeljali bi samega svetega angela Mihaela zračnega, da bi videli Prulčane 
poražene.

In veste, kaj je čar košarkarskega kluba Prule? Klub ni bil NIKOLI poražen. 
Pogosto zmagajo Prulčani, včasih igralci kakega drugega kluba, toda v gostilni so ob 
druženju in smehu zmagovalci prav vsi prijatelji košarke, športa in dobre volje.

Tridesetletniku voščimo srečno pot na svetovno prvenstvo košarkarjev 
veteranov, kjer nikakor ne more izgubiti in kjer bo zanesljivo slavil v vzporednem 
tihem prvenstvu vztrajnosti in ljubezni do košarke. Če bo naneslo, da bodo svetovni 
prvaki, bomo pač spremenili himno, saj sedaj pojemo tako, da nam "niko u Evropi 
nije ravan".

Kaj hočemo, svet je pač "global Prule village", in kdor pozna Prulčane, dobro 
ve, da jim bo uspelo vtisniti pečat prvenstvu kar zadeva igro in tudi drugače.

Zahvaljujemo se sledečim prijateljem KK Prule:

Autocommerce - Intercar d.o.o. - Ljubljana 
Stinger, d.o.o. - Ljubljana 

Graverstvo AD-KO, Ljubljana 
Graverstvo Bruno Kosi, Ljubljana 
Zlatarstvo Marijan Kosi, Ljubljana 

DZS, založništvo in trgovina, d.d. - Ljubljana 
Mestna občina Ljubljana 
M.I.S., d.o.o. - Ljubljana 

DAG GRAFIKA d.o.o. - Ljubljana 
CAMERA d.o.o. - Ljubljana
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Dušan ŠešoTČ 
Predsednik KZS


