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1 POVZETEK 

 

V raziskovalni nalogi Od horogov v Ljubljani 1970 do zabijanj v Carigradu 2017 sva 

predstavila in primerjala svetovno košarkarsko prvenstvo leta 1970 in evropsko košarkarsko 

prvenstvo leta 2017; prvenstvi, na katerih so naslov prvakov osvojili naši (jugoslovanski in 

slovenski) košarkarji. V teoretičnem delu sva pojasnila, zakaj sta bili zmagovalni košarkarski 

reprezentanci na omenjenih prvenstvih naši, kratko predstavila obe prvenstvi, pojasnila 

igralna sistema, prikazala rezultate tekem obeh prvenstev in predstavila obe reprezentanci. S 

študijem strokovne športne literature sva ugotovila, da so se pravila košarke od leta 1970 do 

leta 2017 spremenila. V empiričnem delu naloge sva z anketo raziskala poznavanje obeh 

košarkarskih prvenstev med starejšimi in mlajšimi. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

anketiranci, stari 60 let ali več, v veliki meri dobro spominjajo svetovnega košarkarskega 

prvenstva v Ljubljani leta 1970. Odgovori na anketni vprašalnik so pokazali tudi, da več kot 

polovica 172 anketirancev zelo dobro pozna uspeh slovenske reprezentance na evropskem 

košarkarskem prvenstvu leta 2017. Iz intervjuja z Ivom Daneuom, kapetanom jugoslovanske 

reprezentance,  sva izvedela, da so imeli košarkarji leta 1970 slabše pogoje za trening, kot jih 

imajo danes. Pregledala sva tudi, kaj je o obeh prvenstvih poročal osrednji slovenski časnik 

Delo na prvi strani in na športnih straneh. 

 

Ključne besede: košarka, evropsko košarkarsko prvenstvo 2017, svetovno košarkarsko 

prvenstvo 1970, intervju, Ivo Daneu, Delo. 
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2 UVOD 

 

2.1 Namen raziskovalne naloge in opredelitev raziskovalnega problema 

 

Leto 2017 je bilo za slovenski šport zelo uspešno, še posebej pa smo se razveselili zmage 

slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu v Carigradu. Navdušenje je bilo izjemno in 

košarkarji so se z zmago zapisali v zgodovino športa. Tudi midva sva spremljala vse tekme in 

zmage naše reprezentance. Po prvenstvu sva ugotovila, da smo se Slovenci že v preteklosti, 

takrat pod jugoslovansko zastavo, zapisali v košarkarsko zgodovino. Jugoslovanska 

košarkarska reprezentanca je namreč že davnega leta 1970 zmagala na svetovnem 

prvenstvu. In to v Ljubljani! Zato sva se odločila, da bova v raziskovalni nalogi Od horogov v 

Ljubljani 1970 do zabijanj v Carigradu 2017 raziskala obe košarkarski prvenstvi in ju 

primerjala. 

Izbira naslova, ki bi le povzemal vsebino raziskovalne naloge, bi bila dolgočasna, v izbranem 

naslovu pa je kar nekaj simbolike. Včasih je bila košarka precej manj fizična, lahko bi rekli 

manj agresivna, polna fines in spontanosti. Danes so košarkarji kot atleti, igrajo hitreje, 

obramba je agresivnejša, igra pa veliko bolj šablonska. Horog met in zabijanje sta načina, s 

katerima košarkar doseže koš. Mojster horog meta je bil v 70. letih Ivo Daneu, ki je z njim 

dosegel tudi enega od odločilnih košev na tekmi proti ZDA na svetovnem prvenstvu leta 

1970. Prav tako ni mogoče pozabiti akcije Luke Dončića v finalu evropskega prvenstva v 

košarki leta 2017, ko je po preigravanju čez celo igrišče akcijo zaključil s silovitim zabijanjem. 

Zato izbrani naslov. 

V teoretičnem delu raziskovalne naloge sva najprej kratko predstavila Socialistično 

federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ) in Republiko Slovenijo (RS), državi, ki so ju naši 

košarkarji zastopali na prvenstvih. Nato sva kratko predstavila obe prvenstvi, pojasnila 

igralna sistema, prikazala rezultate tekem obeh prvenstev in predstavila jugoslovansko 

reprezentanco na 6. svetovnem prvenstvu (SP) v košarki leta 1970 ter slovensko 

reprezentanco na 40. evropskem prvenstvu (EP) v košarki leta 2017. Na koncu sva opisala 

pravila košarke leta 1970 in danes. 

Z anketo sva raziskala poznavanje obeh košarkarskih prvenstev med starejšimi in mlajšimi. 
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Intervjuvala sva gospoda Iva Daneua, kapetana jugoslovanske reprezentance na SP leta 

1970, ki nama je poleg odgovorov na vprašanja povedal še veliko zanimivega. Zanimalo naju 

je tudi, kako sta SP v košarki leta 1970 in EP v košarki leta 2017 odmevala v našem 

osrednjem dnevniku Delo. 

 

2.2 Hipoteze 

 

Hipoteza 1: Pravila košarke so se od leta 1970 do leta 2017 spremenila. 

Hipoteza 2: Več kot polovica anketirancev dobro pozna uspeh slovenske reprezentance na 

evropskem prvenstvu v košarki leta 2017. 

Hipoteza 3: Anketiranci, stari 60 let ali več, se dobro spominjajo svetovnega košarkarskega 

prvenstva leta 1970. 

Hipoteza 4: Košarkarji, ki so igrali na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017, so imeli 

boljše pogoje za trening kot košarkarji, ki so igrali na svetovnem košarkarskem prvenstvu leta 

1970. 

Hipoteza 5: V času trajanja svetovnega košarkarskega prvenstva leta 1970 in evropskega 

košarkarskega prvenstva leta 2017 ter dan po obeh prvenstvih sta bila v časniku Delo dnevno 

objavljena vsaj dva članka o prvenstvu, in sicer na športnih straneh in na prvi strani časnika. 

 

2.3 Metodologija dela 

 

Za izdelavo raziskovalne naloge Od horogov v Ljubljani 1970 do zabijanj v Carigradu 2017 sva 

uporabila naslednje metode: 

 študij literature, 

 intervju, 

 metodo anketiranja in 

 metodo dela s pisnimi viri. 
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Pred izdelavo raziskovalne naloge sva pregledala, kaj je o svetovnem košarkarskem 

prvenstvu leta 1970 in o evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017 že napisanega. 

Pregledala sva program COBISS in prebrskala svetovni splet.  

Ogledala sva si tudi film Postali bomo prvaki sveta, ki prikazuje razvoj košarke v Jugoslaviji, 

predvsem pa zmago Jugoslovanov na svetovnem košarkarskem prvenstvu v Ljubljani leta 

1970. 

V raziskavi sva uporabila tudi metodo anketiranja. Sestavila sva anketni vprašalnik (priloga k 

raziskovalni nalogi), ki vsebuje 8 vprašanja zaprtega in 8 vprašanj odprtega tipa. Vprašalnik je 

bil anonimen. Anketirani so anketo izpolnjevali januarja in februarja 2018. Vrnjenih sva 

dobila 72 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili anketiranci, stari 60 let ali več, in 100 

anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili anketiranci, mlajši od 60 let. Meniva, da je vzorec 172 

anketiranih reprezentativen. Z rezultati ankete sva preverila 2. in 3. hipotezo. 

S košarkarsko legendo Ivom Daneuom smo se srečali 25. januarja 2018 v Ljubljani. Prijazno 

nam je odgovoril na zastavljena vprašanja in ob njih povedal še veliko zanimivega. Z 

intervjujem sva preverila 4. hipotezo.  

Z mentorico sva obiskala Osrednjo knjižnico Celje in pregledala osrednji slovenski dnevnik 

Delo, ki je izhajal v času svetovnega košarkarskega prvenstva v Ljubljani leta 1970 in v času 

evropskega košarkarskega prvenstva v Carigradu leta 2017. Pregledali smo številke Dela, ki 

so izšle teden dni pred omenjenima prvenstvoma, med prvenstvoma in teden dni po 

prvenstvih, torej od 9. maja 1970 do 31. maja 1970 in od 24. avgusta 2017 do 24. septembra 

2017. Delo ob nedeljah ne izhaja; pri številkah iz leta 1970 pa v knjižnici niso imeli Dela, ki je 

izšlo 14. maja 1970. S pregledom časnika Delo sva preverila 5. hipotezo. 
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3 TEORETIČNI DEL 

 

3.1 Zgodovina košarke 

 

Košarko naj bi leta 1891 izumil James Naismith, učitelj telesne vzgoje v Springfieldu, v 

Massachusettsu v ZDA. Je edini posameznik, ki so mu priznali, da je izumitelj katerega izmed 

bolj priljubljenih športov. Želel je, da se v igri izrazi predvsem spretnost, ne zgolj moč. Prva 

pravila igre je objavil v šolskem časopisu, igro pa poimenoval nova igra. Kasneje se je igre 

prijelo ime basket-ball (angleško basket – koš, ball – žoga). (Kobali, 1971, str. 69.) 

Prvo moško uradno tekmo so odigrali leta 1892, prvo žensko pa leto kasneje. Košarka je hitro 

postala priljubljena med študenti v ZDA in leta 1897 so izvedli prvo košarkarsko prvenstvo. 

Zelo hitro se je razširila po svetu; danes že skoraj ni več kraja na svetu, kjer se košarka ne bi 

igrala. (Kobali, 1971, str. 69.) 

Pravi mednarodni pomen si košarka pridobi leta 1932, ko ustanovijo mednarodno amatersko 

zvezo Federation Internationale de Basket-ball Amateurs, poznano tudi kot FIBA. Košarka se 

je na olimpijskih igrah prvič igrala v Berlinu leta 1936 in je od takrat stalno na programu. 

(Kobali, 1971, str. 69.) 

Začetki košarke na jugoslovanskih tleh segajo v leto 1922, ko je Američan William Wieland, 

član ameriškega Rdečega križa, novo igro predstavil profesorjem v Beogradu. Naslednje leto 

so bile v Beogradu že odigrane prve uradne tekme. (Hirojo, 2013, str. 17.) Jugoslovanska 

reprezentanca je prvo mednarodno tekmo odigrala leta 1938, deset let kasneje pa so 

ustanovili Košarkarsko zvezo Jugoslavije, ki je postala članica Jugoslovanske zveze organizacij 

za telesno kulturo in mednarodne zveze FIBA. (Kobali, 1971, str. 70.) 

Na ozemlju Slovenije so košarko uradno začeli igrati leta 1939, po nekaterih pričevanjih pa 

celo že prej, in sicer leta 1920. Prva uradna košarkarska tekma je bila odigrana leta 1945 med 

I. ljubljansko gimnazijo in IV. ljubljansko gimnazijo. (Pavlovič, 2000, str. 21, 35.) 
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3.2 Naši – zmagovalci dveh prvenstev in dveh držav 

 

3.2.1 Socialistična federativna republika Jugoslavija 

 

Socialistična republika Slovenija (SRS) je bila leta 1970 del Socialistične federativne republike 

Jugoslavije (SFRJ), v kateri so bile tudi socialistične republike Hrvaška, Bosna in Hercegovina, 

Črna gora, Srbija in Makedonija ter avtonomni pokrajini Kosovo in Vojvodina. Glavno mesto 

Jugoslavije je bila srbska prestolnica Beograd. Predsednik zvezne države je bil Josip Broz Tito, 

ki je po ustavi iz leta 1963 predstavljal Jugoslavijo doma in v tujini, opravljal nekatere 

političnoizvršilne funkcije in bil vrhovni poveljnik oboroženih sil Jugoslavije. (Enciklopedija 

Slovenije, 1990, str. 318, 323.) 

Zunanja politika Jugoslavije je temeljila predvsem na zavzemanju za mir, za enakopravnost in 

samostojnost držav, za politiko nevmešavanja v notranje zadeve ter za medsebojno 

sodelovanje. Jugoslavija je bila med najaktivnejšimi snovalkami in zagovornicami gibanja 

neuvrščenih in njegova ugledna članica. (Enciklopedija Slovenije, 1990, str. 329.) 

Slovenski narod je v federativni Jugoslaviji dobro gospodarsko in kulturno napredoval kljub 

komunističnemu režimu, ki je v Jugoslaviji vladal po drugi svetovni vojni. Zaradi zaostrene 

krize jugoslovanskega komunističnega sistema od sredine 80. let 20. stoletja, ki se je kazala 

tudi kot kriza mednacionalnih odnosov, je prišlo do razpada Jugoslavije. (Prunk, Nastanek 

Republike Slovenije in njen razvoj. Dostopno na: http://www.15let.gov.si/si/15-let-

samostojnosti/nastanek-razvoj/, 12. 2. 2018.) 

 

3.2.2 Republika Slovenija 

 

Republika Slovenija je samostojna in suverena država. Po izvedbi plebiscita 23. decembra 

1990 je parlament 25. junija 1991 razglasil neodvisnost. V Sloveniji se posamezniki lahko 

svobodno združujejo v različne politične stranke, torej je v državi zagotovljena politična 

raznolikost (pluralizem). (Karba, 2013, str. 30, 32.) 

Oblast v Sloveniji se deli na tri veje: zakonodajno (nosilec je parlament), izvršno (nosilec je 
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vlada) in sodno (nosilec je sodstvo). Država ima predsednika, ki zastopa Slovenijo in Slovence 

doma in v tujini, razglaša zakone, imenuje diplomate, poveljuje oboroženim silam idr. 

Trenutni predsednik države je Borut Pahor, predsednik vlade pa Miro Cerar. (Karba, 2013, 

str. 34, 36.) 

Slovenija je 29. marca 2004 postala članica zveze NATO, od 1. maja 2004 pa je tudi članica 

Evropske unije. (Karba, 2013, str. 41, 56.) 

 

3.3 Predstavitev košarkarskih prvenstev 

 

3.3.1 Svetovno prvenstvo v košarki leta 1970 

 

Svetovna košarkarska prvenstva je začela organizirati Mednarodna košarkarska zveza (FIBA). 

Prvo je bilo v Argentini v Buenos Airesu leta 1950. Prvenstvo se prireja vsaka 4 leta, in sicer 

na parno leto, ko na sporedu ni olimpijskih iger. 

Svetovno košarkarsko prvenstvo leta 1970 je bilo po 20 letih prvo, ki ni potekalo v Južni 

Ameriki. Na 5. SP v košarki leta 1967 v Montevideu v Urugvaju je FIBA 6. SP v košarki podelila 

Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, in sicer čez 3 leta. V prid Ljubljani so bili 

predvsem objektivni dejavniki, prav tako pa tudi velika spretnost, lobistična sposobnost in 

iznajdljivost organizatorjev. (Žibrat, 1996, str. 106; Pavlovič, 2000, str. 150.)  

Prvenstvo je trajalo od 16. do 24. maja 1970. Predtekmovalne skupine so že od 10. maja 

gostila mesta Karlovec, Sarajevo in Split, nakar so se košarkarske reprezentance, ki so se 

borile za mesta od 8 do 13, preselile v Skopje; reprezentance, ki so se borile za mesta od 1 do 

7, pa v Ljubljano. V Ljubljani je tekme gostila leta 1965 zgrajena Hala Tivoli, ki je v petih letih 

obstoja gostila že najboljše svetovne igralce namiznega tenisa in hokeja. Svetovno 

košarkarsko prvenstvo je bil do takrat največji športni dogodek na Slovenskem. (Žibrat, 1996, 

str. 106–107; Pavlovič, 2000, str. 146, 153.) 

Največji tuji košarkarski zvezdniki tistega časa so bili Talbot Brody, Darnell Hillman, Artis 

Gilmore iz Združenih držav Amerike (ZDA), Ubiratan, Helio Rubens Menon in Mosquito iz 

Brazilije, Ružička, Zidek in Zedniček iz Češkoslovaške, Palauskas ter Sergej in Aleksander 
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Belov iz Sovjetske zveze (SZ), Peralta iz Paname ter Thomas in Rupert Herrera s Kube. (Žibrat, 

1996, str. 106.) 

Mnogim je ostal v spominu navijaški moto „Luna vaša, zlata naša!“, ki so ga skandirali 

jugoslovanski navijači. Leto pred svetovnim prvenstvom je namreč Američan Neil Armstrong 

kot prvi človek hodil po Luni, jugoslovanski navijači pa so se „odločili“, da se bo z zlato 

medaljo okitila jugoslovanska reprezentanca, ne ameriška. (Košarka 1970. Dostopno na: 

http://www.delo.si/druzba/kult/kosarka-1970-luna-vasa-zlata-nasa.html, 21. 1. 2018.) 

 

 

Slika 1: Luna vaša, zlata naša 

 (Vir: https://siol.net/sportal/kosarka/kaksno-je-ozadje-slogana-na-transparentu-ki-se-te-dni-siri-po-facebooku-foto-

449239?image=1, 24. 2. 2018) 

 

3.3.2 Evropsko prvenstvo v košarki leta 2017 

 

Evropsko prvenstvo v košarki organizira FIBA Evropa. Prvič je potekalo v Ženevi v Švici leta 

1935. Prvenstvo se je do leta 2017 igralo vsaki dve leti; FIBA pa je odločila, da se bo od leta 

2017 igralo vsaka štiri leta. (Evropsko prvenstvo v košarki. Dostopno na: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropsko_prvenstvo_v_ko%C5%A1arki, 23. 11. 2017.) 

Evropsko prvenstvo v košarki leta 2017 je bilo 40. zaporedno prvenstvo. Leta 2015 bi ga 

morala gostiti Ukrajina, a se je prvenstvo prestavilo. Ukrajina je ponovno dobila priložnost, 

da gosti turnir leta 2017, vendar ga je, sklicujoč se na nemire v državi, zavrnila. Tako je FIBA 

izbrala nove države gostiteljice, in sicer Turčijo, Izrael, Finsko in Romunijo. Države so bile za 

gostiteljice izbrane 11. decembra 2015. (Evropsko prvenstvo v košarki 2017. Dostopno na: 

http://www.delo.si/druzba/kult/kosarka-1970-luna-vasa-zlata-nasa.html
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropsko_prvenstvo_v_ko%C5%A1arki_2017, 23. 11. 2017.) 

Prvenstvo je potekalo je od 31. avgusta do 17. septembra 2017. Tekme so se igrale v 

Carigradu, Tel Avivu, Helsinkih in v Cluju. Predtekmovalne skupine so igrale na vseh štirih 

prizoriščih, nato pa se je dogajanje preselilo v Carigrad. (Evropsko prvenstvo v košarki 2017. 

Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropsko_prvenstvo_v_ko%C5%A1arki_2017, 23. 

11. 2017.) 

V najboljšo peterko tega evropskega prvenstva so bili izbrani Goran Dragić in Luka Dončić iz 

Slovenije, Pau Gasol iz Španije, Alexey Shved iz Rusije ter Bogdan Bogdanović iz Srbije. 

(Slovenija je evropski prvak. Dostopno na: http://www.delo.si/sport/eurobasket/slovenija-

je-evropski-prvak.html, 4. 1. 2018.) 

 

3.4 Igralni sistem 

 

3.4.1 Igralni sistem na svetovnem košarkarskem prvenstvu leta 1970 

 

Na SP v košarki leta 1970 je sodelovalo je 13 držav. 12 ekip je najprej igralo v treh 

predtekmovalnih skupinah, v vsaki skupini štiri ekipe. Reprezentance so bile po skupinah 

razporejene tako: 

– skupina A (Karlovec): Urugvaj, Egipt, Zveza sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) in 

Panama; 

– skupina B (Sarajevo): Združene države Amerike (ZDA), Kuba, Avstralija, Čehoslovaška; 

– skupina C (Split): Kanada, Brazilija, Italija, Južna Koreja.  

Igralo se je po principu „vsak z vsakim“, to pomeni, da je vsaka reprezentanca v 

predtekmovanju odigrala tri tekme (npr. Urugvaj : Egipt, Urugvaj : ZSSR, Urugvaj : Panama). 

Zmaga je štela 2 točki, poraz pa 0 točk. Ko so bile odigrane vse tekme predtekmovanja, sta se 

po dve najboljši reprezentanci iz vsake predtekmovalne skupine preselili v skupino v 

Ljubljano, kjer sta igrali za uvrstitev od 1. do 7. mesta; dve slabši reprezentanci pa sta se 

preselili v skupino v Skopje, kjer sta igrali za uvrstitev od 8. do 13. mesta. Skupini v Ljubljani 
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se je kot gostiteljica prvenstva pridružila tudi Jugoslavija, zato je bilo v njej sedem, ne pa šest 

ekip. Za mesta od 1 do 7 so se poleg Jugoslavije borile reprezentance Urugvaja, ZSSR, ZDA, 

Čehoslovaške, Brazilije in Italije. Za mesta od 8 do 13 pa so se pomerile reprezentance 

Egipta, Paname, Kube, Avstralije, Kanade in Južne Koreje. 

Tudi v teh dveh skupinah je vsak igral z vsakim, torej v Ljubljani vsaka reprezentanca šest 

tekem, v Skopju pa vsaka pet tekem. Prav tako je tudi tu zmaga štela 2 točki, poraz pa 0 točk. 

V primeru izenačenja so se igrali podaljški. Glede na število točk so reprezentance razporedili 

od 1. do 7. in od 8. do 13. mesta. Če sta dve reprezentanci imeli enako število točk, je bila 

višje uvrščena boljša na medsebojnem obračunu. (Žibrat, 1996, str. 106–107; 1970 FIBA 

World Championship. Dostopno na: 

https://en.wikipedia.org/wiki/1970_FIBA_World_Championship, 5. 2. 2018.) 

 

 

Slika 2: Jugoslovanska znamka, izdana ob SP v košarki leta 1970 

 (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/1970_FIBA_World_Championship, 5. 2. 2018) 

 

3.4.2 Igralni sistem na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017 

 

Na EP v košarki leta 2017 je sodelovalo 24 držav, ki so bile v predtekmovanju razporejene v 

štiri skupine, in sicer: 

– v skupino A (Helsinki): Finska, Islandija, Francija, Grčija, Slovenija, Poljska; 

– v skupino B (Tel Aviv): Izrael, Litva, Gruzija, Italija, Nemčija, Ukrajina; 

– v skupino C (Cluj): Španija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Črna gora, Romunija; 

– v skupino D (Carigrad): Turčija, Srbija, Rusija, Latvija, Belgija, Velika Britanija (VB). 
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V skupinah so reprezentance igrale vsaka z vsako, po štiri najboljše iz vsake skupine so se 

uvrstile v nadaljnje tekmovanje. Zmaga je štela 2 točki, poraz pa 1. (FIBA Eurobasket. 

Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 25. 12. 2017.) 

Nadaljnje tekmovanje se je igralo po sistemu „knock-out“; ekipa, ki je zmagala na tekmi, se je 

uvrstila v naslednji krog, poražena ekipa je izpadla. Križali sta se skupini A in B ter C in D. 

Prvouvrščena reprezentanca iz skupine A je igrala s četrtouvrščeno reprezentanco iz skupine 

B, drugouvrščena reprezentance iz skupine A pa s tretjeuvrščeno iz skupine B. Enak sistem je 

veljal za skupini C in D. (FIBA Eurobasket 2017. Dostopno na: 

http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf, 23. 11. 2017.) 

Igralni sistem je predstavljen v tabelah (A = skupina A, B = skupina B, C = skupina C, D = 

skupina D, številka ob črki je osvojeno mesto v skupini).  

 

A1 : B4 A2 : B3 A3 : B2 A4 : B1 C1 : D4 C2 : D3 C3 : D2 C4 : D1 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Tabela 1: Shema osmine finala na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket 2017. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf,   

23. 11. 2017) 

 

Zmagovalci parov so označeni z E1–E8. Četrtfinale se je igral tako:  

E1 : E6 E2 : E5 E3 : E8 E4 : E7 

F1 F2 F3 F4 

Tabela 2: Shema četrtine finala na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket 2017. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf,   

23. 11. 2017) 

 

Zmagovalci četrtfinalnih obračunov so označeni z F1–F4. Polfinale se je igral tako: 

F1 : F2 F3 : F4 

G1, H1 G2, H2 

Tabela 3: Shema polfinala na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket 2017. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf,   

23. 11. 2017) 

http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf
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Poraženca polfinalnih tekem sta označena z G1 in G2, zmagovalca pa s H1 in H2. 

TEKMA ZA 3. MESTO G1 : G2 zmagovalec: 3. mesto 
poraženec: 4. mesto 

FINALE H1 : H2 zmagovalec: 1. mesto 
poraženec: 2. mesto 

Tabela 4: Shema malega finala in finala na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket 2017. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf,   

23. 11. 2017) 

 

3.5 Rezultati tekem 

 

3.5.1 Rezultati tekem na svetovnem košarkarskem prvenstvu leta 1970 

 

Rezultati tekem so v spodnjih tabelah prikazani tako, da je število doseženih točk ekipe, 

navedene v vodoravni vrstici, na levi, število točk, ki jih je dosegla ekipa, navedena v 

navpičnem stolpcu, pa na desni. 

 

 Sovjetska zveza Urugvaj Panama Egipt 

Sovjetska zveza  71 : 53 110 : 52 121 : 56 

Urugvaj 53 : 71  79 : 77 90 : 73 

Panama 52 : 110 77 : 79  105 : 55 

Egipt 56 : 121 73 : 90 55 : 105  

Tabela 5: Rezultati skupine A na SP v košarki leta 1970 

(Vir: Žibrat, 1996, str. 106) 

 

 ZDA Avstralija Kuba Čehoslovaška 

ZDA  99 : 62 74 : 53 99 : 86 

Avstralija 62 : 99  53 : 72 70 : 94 

Kuba 53 : 74 72 : 53  80 : 82 

Čehoslovaška 86 : 99 94 : 70 82 : 80  

Tabela 6: Rezultati skupine B na SP v košarki leta 1970 

(Vir: Žibrat, 1996, str. 106) 

http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/competition-system.pdf
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 Brazilija Južna Koreja Kanada Italija 

Brazilija  82 : 77 112 : 59 94 : 93 

Južna Koreja 77 : 82  97 : 88 66 : 77 

Kanada 59 : 112 88 : 97  69 : 84 

Italija 93 : 94 77 : 66 84 : 69  

Tabela 7: Rezultati skupine C na SP v košarki leta 1970 

(Vir: Žibrat, 1996, str. 106) 

 

Skupina A TOČKE Skupina B TOČKE Skupina C TOČKE 

1. Sovjetska zveza 6 1. ZDA 6 1. Brazilija 6 

2. Urugvaj 4 2. Čehoslovaška 4 2. Italija 4 

3. Panama 2 3. Kuba 2 3. Južna Koreja 2 

4. Egipt 0 4. Avstralija 0 4. Kanada 0 

Tabela 8: Skupine po predtekmovanju na SP v košarki leta 1970 

(Vir: Žibrat, 1996, str. 106) 

 

 Kanada Panama Avstralija Južna Koreja Egipt Kuba 

Kanada  81 : 79 80 : 76 77 : 79 106 : 80 65 : 93 

Panama 79 : 81  90 : 83 91 : 88 94 : 69 71 : 87 

Avstralija 76 : 80 83 : 90  79 : 92 95 : 81 61 : 90 

Južna Koreja 79 : 77 88 : 91 92 : 79  93 :73 76 : 77 

Egipt 80 : 106 69 : 94 81 : 95 73 : 93  64 : 103 

Kuba 93 : 65 87 : 71 90 : 61 77 : 76 103 : 64  

Tabela 9: Rezultati skupine, ki se je na SP v košarki leta 1970 borila za 8. do 13. mesto 

(Vir: Žibrat, 1996, str. 106; https://en.wikipedia.org/wiki/1970_FIBA_World_Championship, 5. 2. 2018) 

 

 Brazilija SZ Italija Urugvaj ZDA Jugoslavija Čehoslovaška 

Brazilija  66 : 64 69 : 59 86 : 81 69 : 65 55 : 80 71 : 72 

SZ 64 : 66  62 : 58 95 : 43 72 : 75 87 : 72 98 : 72 

Italija 59 : 69 58 : 62  76 : 65 66 : 64 63 : 66 89 : 77 

Urugvaj 81 : 86 43 : 95 65 : 76  39 : 76 45 : 63 69 : 75 

ZDA 65 : 69 75 : 72 64 : 66 76 : 39  63 : 70 88 : 60 

Jugoslavija 80 : 55 72 : 87 66 : 63 63 : 45 70 : 63  94 : 84 

Čehoslovaška 72 : 71 72 : 98 77 : 89 75 : 69 60 : 88 84 : 94  

Tabela 10: Rezultati skupine, ki se je na SP v košarki leta 1970 borila za 1. do 7. mesto 

(Vir: Žibrat, 1996, str. 106) 
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3.5.2 Rezultati tekem na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017 

 

 Slovenija Francija Finska Grčija Islandija Poljska 

Slovenija  95 : 87 81 : 78 78 : 72 102 : 75 90 : 81 

Francija 87 : 95  84 : 86 95 : 87 115 : 79 78 : 75 

Finska 78 : 81 86 : 84  89 : 77 83 : 79 90 : 87 

Grčija 72 : 78 87 : 95 77 : 89  90 : 61 95 : 77 

Islandija 75 : 102 79 : 115 79 : 83 61 : 90  61 : 91 

Poljska 81 : 90 75 : 78 87 : 90 77 : 95 91 : 61  

Tabela 11: Rezultati skupine A na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 25. 12. 2017) 

 

   Izrael Litva Gruzija Nemčija Ukrajina Italija 

Izrael  73 : 88 91 : 104 82 : 80 64 : 88 48 : 69 

Litva 88 : 73  77 : 79 89 : 72 94 : 62 78 : 73 

Gruzija 104 : 91 79 : 77  57 : 67  81 : 88 69 : 71 

Nemčija 80 : 82 72 : 89 67 : 57  75 : 63 61 : 55 

Ukrajina 88 : 64 62 : 94 88 : 81 63 : 75  66 : 78 

Italija 69 : 48 73 : 78 71 : 69 55 : 61 78 : 66  

Tabela 12: Rezultati skupine B na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 25. 12. 2017) 

 

  Črna gora Madžarska Romunija Španija Češka Hrvaška 

Črna gora  72 : 48 86 : 69 60 : 99 88 : 75 72 : 76 

Madžarska 48 : 72  80 : 71 64 : 87 85 : 73 58 : 67 

Romunija 69 : 86 71 : 80  50 : 91 68 : 83 58 : 74 

Španija 99 : 60 87 : 64 91 : 50  93 : 56 79 : 73 

Češka 75 : 88 73 : 85 83 : 68 56 : 93  69 : 107 

Hrvaška 76 : 72 67 : 58 74 : 58 73 : 79 107 : 69  

Tabela 13: Rezultati skupine C na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 4. 1. 2018) 

 

http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule


 

22 
 

 Turčija Belgija Latvija Rusija Srbija VB 

Turčija  78 : 65 79 : 89 73 : 76 74 : 80 84 : 70 

Belgija 65 : 78  64 : 92 67 : 76 54 : 74 103 : 90 

Latvija 89 : 79 92 : 64  84 : 69 82 : 92 97 : 92 

Rusija 76 : 73 76 : 67 69 : 84  75 : 72 82 : 70 

Srbija 80 : 74 74 : 54 92 : 82 72 : 75  82 : 68 

VB 70 : 84 90 : 103 92 : 97 70 : 82 68 : 82  

Tabela 14: Rezultati skupine D na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 4. 1. 2018) 

 

Skupina A TOČKE Skupina B TOČKE Skupina C TOČKE Skupina D TOČKE 

1. Slovenija 10 1. Litva 9 1. Španija 10 1. Srbija 9 

2. Finska 9 2. Nemčija 8 2. Hrvaška 9 2. Latvija 9 

3. Francija 8 3. Italija 8 3. Črna gora 8 3. Rusija 9 

4. Grčija 7 4. Ukrajina 7 4. Madžarska 7 4. Turčija 7 

5. Poljska 6 5. Gruzija 7 5. Češka 6 5. Belgija 6 

6. Islandija 5 6. Izrael 6 6. Romunija 5 6. VB 5 

Tabela 15: Skupine po predtekmovanju na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/groups#|tab=round_1, 4. 1. 2018) 

 

Slovenija : Ukrajina 79 : 55 

Nemčija : Francija 84 : 81 

Finska : Italija 57 : 70 

Litva : Grčija 64 : 77 

Latvija : Črna gora 100 : 68 

Srbija : Madžarska 86 : 78 

Španija : Turčija 73 : 56 

Hrvaška : Rusija 78 : 101 

Tabela 16: Rezultati osmine finala na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/games, 10. 1. 2018) 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule
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Nemčija : Španija 72 : 84 

Slovenija : Latvija 103 : 97 

Grčija : Rusija 69 : 74 

Italija : Srbija 67 : 83 

Tabela 17: Rezultati četrtfinalov na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 24. 1. 2018) 

 

Španija : Slovenija 72 : 92 

Rusija : Srbija 79 : 87 

Tabela 18: Rezultata polfinalov na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 24. 1. 2018) 

 

Španija : Rusija 93 : 85 

Slovenija : Srbija 93 : 85 

Tabela 19: Rezultata malega finala in finala na EP v košarki leta 2017 

(Vir: FIBA Eurobasket. Dostopno na: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/fullschedule, 14. 2. 2018) 
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Slika 3: Rezultati 40. EP v košarki 

(Vir: Delo, let. 59, št. 219, 18. 9. 2017) 

 

3.6 Sestavi ekip 

 

3.6.1 Reprezentanca Jugoslavije na svetovnem košarkarskem prvenstvu leta 1970 

 

 

Slika 4: Predstavitev reprezentance v Delu (1. stolpec pomeni starost, 2. višino, 3. št. nastopov) 

(Vir: Delo, let. 12, št. 130, 16. 5. 1970) 
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ŠT.  IME IN PRIIMEK VIŠINA LETO ROJSTVA KRAJ ROJSTVA 

4 Ratko Tvrdić   185 cm 1943 Split  

5 Ljubodrag Simonović   195 cm 1949 Kraljevo 

6 Vinko Jelovac  208 cm 1948 Osijek 

7 Trajko Rajković  204 cm 1937 Leskovac  

8 Aljoša Žorga  200 cm 1946 Ljubljana  

9 Dragan Kapičić  198 cm 1948 Beograd 

10 Ivo Daneu 183 cm 1937 Maribor 

11 Krešimir Čosić  209 cm 1948 Zagreb 

12 Damir Šolman  200 cm 1949 Zagreb 

13 Nikola Plećaš   187 cm 1948 Bruvno 

14 Dragutin Čermak  190 cm 1944 Beograd 

15 Petar Skansi 206 cm 1943 Sumartin na Braču 

Tabela 19: Jugoslovanska košarkarska reprezentanca na svetovnem prvenstvu leta 1970 

(Vir: http://www.rtvslo.si/sport/kosarka/sp-v-kosarki-2010/polna-hala-tivoli-popeljala-jugoslavijo-do-

naslova/235757, 31. 1. 2018) 

 

Zanimivo je, da se višine igralcev, objavljene v Delu leta 1970, ne ujemajo z višinami igralcev, 

navedenimi na portalu RTV Slovenija. Do razlik je verjetno prišlo zaradi večkratnih meritev.  

 

 

Slika 5: Razglednica z jugoslovansko košarkarsko reprezentanco na SP v košarki leta 1970 

(Vir: osebni arhiv Iva Daneua) 
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Gospod Ivo Daneu nama je prijazno podaril razglednico z jugoslovansko košarkarsko 

reprezentanco. Igralci so razglednice dobili na pripravah na SP v košarki leta 1970. Prečrtani 

igralec, Blaž Kotarac, na prvenstvu ni igral, vendar je z reprezentanco treniral. Na prvenstvu 

ga je nadomestil košarkar Trajko Rajković. 

 

VLOGA IME IN PRIIMEK LETO ROJSTVA KRAJ ROJSTVA 

selektor Ranko Žeravica 1929 Novo Miloševo 

pomočnik selektorja Lazar Lečić 1939 Skopje 

Tabela 20: Trenerski štab jugoslovanske košarkarske reprezentance 

(Vir: http://www.rtvslo.si/sport/kosarka/sp-v-kosarki-2010/polna-hala-tivoli-popeljala-jugoslavijo-do-

naslova/235757, 31. 1. 2018) 

 

3.6.2 Reprezentanca Slovenije na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017 

 

ŠT. IME IN PRIIMEK IGRALNO MESTO VIŠINA DATUM 
ROJSTVA 

KLUB 

0 Anthony 
Randolph 

krilni center/center 211 cm 15. 7. 1989 Real Madrid (ŠPA) 

1 Matic Rebec organizator igre 180 cm 24. 1. 1995 Enisey (RUS) 

3 Goran Dragić organizator igre 194 cm 6. 5. 1986 Miami Heat (ZDA) 

6 Aleksej Nikolić branilec 191 cm 21. 2. 1995 Brose Baskets (NEM) 

7 Klemen Prepelič branilec 191 cm 20. 10. 1992 Paris-Levallois (FRA) 

8 Edo Murič krilo 202 cm 27. 11. 1991 Anadolu Efes (TUR) 

11 Jaka Blažič branilec 196 cm 30. 6. 1990 Morabanc Andorra 
(ŠPA) 

14 Gašper Vidmar center 211 cm 14. 9. 1987 Banvit (TUR) 

17 Saša Zagorac krilni center 206 cm 1. 1. 1984 Sopron (MAD) 

22 Žiga Dimec center 211 cm 20. 2. 1993 Krka 

31 Vlatko Čančar krilo 203 cm 10. 4. 1997 Mega Leks (SRB) 

77 Luka Dončić branilec 201 cm 20. 2. 1999 Real Madrid (ŠPA) 

Tabela 21: Slovenska košarkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu leta 2017 

(Vir: Člani – Eurobasket 2017. Dostopno na: http://www.kzs.si/tekmovanja-in-

projekti/reprezentance/clani/zgodovina/2017/, 27. 1. 2018) 
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VLOGA IME IN PRIIMEK  

selektor Igor Kokoškov 

pomočnik selektorja Rado Trifunović 

pomočnik selektorja Aleksander Sekulić 

pomočnik selektorja Jaka Lakovič 

trener za telesno pripravo Miljan Grbović 

vodja reprezentance Matej Likar 

zdravnik asist. Marko Macura, dr. med. 

zdravnik  asist. prim. Branko Cvetičanin, dr. med. 

fizioterapevt  Martin Klešnik 

maser Grega Zdolšek 

tehnični vodja Tomaž Uršič 

snemalec  Jernej Bobič 

predstavnik za javnost Jaka Lenart 

Tabela 22: Strokovni štab slovenske košarkarske reprezentance 

(Vir: Člani – Eurobasket 2017. Dostopno na: http://www.kzs.si/tekmovanja-in-

projekti/reprezentance/clani/zgodovina/2017/, 27. 1. 2018) 

 

 

  Slika 6: Slovenska košarkarska reprezentanca na EP leta 2017 

(Vir: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017/news/slovenia-overcome-injuries-to-claim-historic-title,              

24. 2. 2018) 
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3.7 Pravila košarke  

 

3.7.1 Pravila košarke leta 1970 

 

Igrišče in oprema  

Košarkarsko igrišče je pravokotne oblike, dolgo 26 m in široko 14 m. Na polovici ga deli črta. 

Na sredini igrišča je zarisan krog s polmerom 1,80 m. Na vsaki strani igrišča po dolžini sta t. i. 

„raketi“ – območji pod košema, ki sta štirikotne oblike in se ožata proti sredini igrišča. Pri 

robu igrišča je njuna širina 6 m, dolžina pa 5,80 m. Na notranjem koncu rakete je narisan še 

en krog, in sicer tako, da se dotika obeh oglišč ožje stranice „rakete“. S te stranice igralci 

izvajajo tudi proste mete. (Kobali, 1971, str. 70.) 

Na robu vsake strani igrišča točno na sredini po širini stoji nosilec, na katerega je navpično na 

tla pritrjena plošča, ki je izdelana iz pleksi stekla ali lesa, višine 120 cm in širine 180 cm. 

Spodnji rob table je 2,75 m oddaljen od tal. Na ploščo je pritrjen kovinski obroč, ki je od te 

oddaljen 15 cm. Notranji premer obroča je 45 cm. Na obroč je obešena mrežica, dolga 40 

cm, ki ima na spodnji strani luknjo, da lahko žoga pade skoznjo. (Kobali, 1971, str. 70.) 

Notranjost košarkarske žoge je iz gume, plašč pa je iz usnja, gume ali sintetike. Obseg žoge je 

od 75 do 78 cm, težka je od 600 do 650 g. (Kobali, 1971, str. 70.) 
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Slika 7: Košarkarsko igrišče leta 1970 

(Vir: Kobali, 1971, str. 70) 

 

Potek igre  

Naenkrat je v igrišču lahko 10 igralcev, 5 v vsaki ekipi. Vsako moštvo ima poleg tega še 7 

rezervnih igralcev. Igralci v polju se lahko zamenjajo, ko je igra ustavljena in ura ne teče. 

Zamenjava igralcev ne sme trajati več kot 20 sekund. (Kobali, 1971, str. 70.) 

Igro začne glavni sodnik, ki na začetku tekme na sredini igrišča vrže žogo v zrak med dva 

igralca, vsakega iz ene ekipe. Koš je dosežen, ko igralec vrže žogo z zgornje strani skozi obroč 

nasprotne ekipe. Zadetek iz igre šteje 2 točki, zadetek iz prostega meta pa 1 točko. Žoge se je 

prepovedano dotakniti, kadar ta po metu že pada na koš. Moštvo ima za met na koš 30 

sekund časa, ko se te iztečejo, žogo dobi nasprotna ekipa. (Kobali, 1971, str. 70.) 

Igralec med igro ne sme povzročati trčenj, se prerivati, udarjati nasprotnika in ga ovirati v 

gibanju. Prav tako se ne sme vesti nešportno. Če kaj od tega naredi, je igralcu dosojena 

osebna napaka. Po dosojeni osebni napaki ima nasprotnik en prosti met ali pa dobi žogo 

izven igrišča (v avtu). Če je igralcu dosojenih 5 osebnih napak, mora zapustiti igro. Prosti met 
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ali podajo iz avta morajo igralci izvesti v 5 sekundah po prejetju žoge. Avt je dosojen, če žoga 

zapusti igralno polje, in sicer tako, da žogo iz avta podaja igralec nasprotne ekipe od tiste, od 

katere se je žoga odbila izven igrišča. (Kobali, 1971, str. 70.) 

Košarkarske tekme sodita dva sodnika, v pomoč pa so jima tudi zapisnikar, časomerilec in 

merilec časovnega obdobja 30 sekund, kolikor sme ekipa zadržati žogo. (Kobali, 1971, str. 

71.) 

Tekme trajajo dvakrat po dvajset minut čiste igre. Uro med prekinitvami zaustavljajo, zato  

tekme košarke včasih trajajo tudi več kot eno uro. Med polčasoma je 10 minut odmora. 

Zmaga ekipa, ki ima ob izteku časa več točk. Če je rezultat neodločen, igro podaljšujejo po 5 

minut, dokler eno moštvo ne zmaga. (Kobali, 1971, str. 71.) 

 

3.7.2 Pravila košarke leta 2017 

 

Igrišče in oprema 

Košarkarsko igrišče je pravokotne oblike, dolgo 28 m, omejeno s čelnima črtama, in široko 15 m, 

omejeno z bočnima črtama. Na polovici ga deli sredinska črta. Na sredini igrišča je zarisan 

sredinski krog s polmerom 1,80 m. Polkroga prostega meta s polmerom 1,80 m sta na igrišču 

zarisana tako, da imata središče v sredini črte za proste mete. Ta je zarisana vzporedno s 

čelnima črtama, od katere je oddaljena 5,80 m. Polje, v katerem se moštvu za dosežen 

zadetek priznajo 3 točke, se nahaja povsod na igrišču, razen na območju v bližini 

nasprotnikovega koša, ki je omejeno z dvema vzporednima črtama, ki izhajata iz čelne črte in 

sta pravokotni nanjo ter sta 0,90 m oddaljeni od bočnih črt, in z delom kroga s polmerom 

6,75 m, merjeno od točke, ki je pod središčem nasprotnikovega koša (ta točka je 1,575 m 

oddaljena od sredine čelne črte). (Uradna košarkarska pravila 2014, str. 5–6.) 
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Slika 8: Košarkarsko igrišče danes 

(Vir: Uradna košarkarska pravila 2014, str. 8)  

 

 

Slika 9: Polje za dve točki/tri točke 

(Vir: Uradna košarkarska pravila 2014, str. 9) 

 

Koš sestavljajo tabla, koš, ki je sestavljen iz pregibnega obroča in mrežice, in konstrukcija 

nosilca table. Tabla, izdelana iz trdnega kaljenega stekla, je široka 1,8 m in visoka 1,05 m. 

Mora biti čvrsto pritrjena na nosilec table na koncu igrišča pravokotno na tla, vzporedno s 

čelno črto. Sredina prednje strani, navpično podaljšana do tal, je na tleh 1,2 m oddaljena od 

čelne črte. Na tablo je pritrjen košarkarski obroč (narejen iz polnega jekla), ki mora biti 

pregiben, njegov notranji premer mora biti najmanj 450 mm in največ 457 mm. Gornji del 
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obroča je 3,05 m nad tlemi. Nanj je pritrjena mrežica, dolga 400 mm in 450 mm. (Uradna 

košarkarska pravila 2014, str. 10; Košarkarska oprema, str. 5–9.) 

Površina košarkarske žoge mora biti narejena iz usnja ali umetnega usnja. Biti mora okrogla s 

črnimi utori ter določenega odtenka oranžne barve ali iz oranžno/svetlo rjave barvne 

kombinacije, ki jo je odobrila FIBA. Za moška tekmovanja mora biti obseg žoge med 749 mm 

in 780 mm, masa pa med 567 g in 650 g. (Košarkarska oprema, str. 11.) 

 

Potek igre 

Med tekmo je na igrišču po 5 igralcev vsakega moštva. Na klopi ima lahko vsaka ekipa še 7 

menjav, trenerja in pomočnika trenerja ter 5 spremljevalcev. Igralci se lahko menjavajo, ko je 

čas ustavljen, trener mora o menjavi obvestiti zapisnikarja. (Uradna košarkarska pravila 

2014, str. 11.) 

Igralni čas tekme je sestavljen iz 4 četrtin, dolgih 10 minut. Med prvo in drugo ter med tretjo 

in četrto četrtino ter pred vsakim podaljškom sta 2 minuti odmora, odmor med drugo in 

tretjo četrtino pa traja 15 minut. Če je rezultat po koncu četrte četrtine izenačen, se igra 

nadaljuje s podaljškom, ki traja 5 minut, oziroma s toliko 5-minutnimi podaljški, dokler eno 

moštvo ne zmaga. (Uradna košarkarska pravila 2014, str. 16.) 

Med tekmo se z žogo igra le z rokami in se jo lahko poda, vrže, odbije, zakotali ali vodi v 

katerikoli smeri. Igralec ne sme teči z žogo in jo držati več kot 2 koraka, jo namerno brcniti, jo 

namerno zaustaviti s katerimkoli delom noge ali jo udariti s pestjo. Če pa igralec slučajno 

pride v kontakt z žogo, prekrška ni. (Uradna košarkarska pravila 2014, str. 21.) 

Napad traja 24 sekund, kar pomeni, da mora moštvo v tem času (pred zvočnim signalom ure 

za merjenje 24 sekund) izvesti met na koš iz igre. Zadetek je dosežen, ko gre žoga skozi 

obroč. Nasprotni igralec se ne sme dotakniti žoge, ki pada nad košem. Žoge se ne sme 

dotakniti tudi, če da roko skozi obroč. Met iz igre, ki ni za črto za tri točke, je vreden 2 točki, 

met za črto za tri točke pa 3 točke. Prosti met je vreden 1 točko. Dosodi se ga, ko igralec 

nasprotnega igralca udari po roki, ga porine ali spotakne. Če je prekršek med metom za tri 

točke, dobi 3 proste mete, če pa med metom za dve točki, sodnik dosodi 2 prosta meta. Če je 

nad košarkarjem med metom storjen prekršek in igralec doseže koš, dobi dodaten prosti 

met. (Uradna košarkarska pravila 2014, str. 22, 33, 37, 44.) 
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Prosti met je lahko dodeljen tudi, ko nasprotnik dobi nešportno napako (tj. napaka igralca z 

dotikom, ki po sodnikovi oceni ni izvedel pravilnega poskusa neposredne igre na žogo) ali če 

v eni četrtini dobi nasprotno moštvo 5 osebnih napak (izpolni t. i. bonus). Igralec, ki mu je 

bilo dosojenih 5 napak, osebnih in/ali tehničnih, mora zapustiti igro. Izključen je tudi igralec z 

2 nešportnima napakama. Nasprotnikom se prisodita 2 prosta meta, če član nasprotne ekipe 

dobi tehnično napako (tehnična napaka igralca je napaka, ki ni posledica dotika z 

nasprotnikom, pač pa njegovega obnašanja; tehnična napaka trenerja, pomočnika trenerja, 

namestnika, izključenega igralca ali spremljevalca moštva je napaka zaradi nespoštljivega 

komuniciranja ali dotikanja sodnikov, tehničnega komisarja, pomožnih sodnikov ali 

nasprotnikov). (Uradna košarkarska pravila 2014, str. 46, 47, 50.) 

Igro sodijo prvi sodnik in en ali dva druga sodnika. Pomagajo jim pomožni sodniki (zapisnikar, 

pomočnik zapisnikarja, časomerilec in merilec 24 sekund) in tehnični komisar. (Uradna 

košarkarska pravila 2014, str. 56.) 
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4 REZULTATI 

 

4.1 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika 

 

Da bi preverila, kako dobro se ljudje spominjajo oz. ali poznajo uspeh jugoslovanske 

reprezentance na SP v košarki leta 1970 in slovenske reprezentance na EP v košarki leta 

2017, sva sestavila anketni vprašalnik. Vrnjenih sva dobila 172, in sicer 72 anketnih 

vprašalnikov anketirancev, starih 60 let ali več, in 100 anketnih vprašalnikov anketirancev, 

mlajših od 60 let.  

Starostno mejo 60 let ali več sva postavila zato, ker so bili anketiranci, ki so izpolnjevali 

anketni vprašalnik, med SP v košarki leta 1970 stari vsaj 12 let, torej so bili približno najinih 

let in jih je košarka verjetno zanimala kot naju.  

Rezultate ankete sva grafično prikazala. V grafikonih, ki prikazujejo poznavanje SP v košarki 

leta 1970, so anketirani razdeljeni v dve skupini. Anketiranih, starih 60 let ali več, je bilo 72, 

anketiranih, mlajših od 60 let, pa 100. Odgovori slednjih niso pomembni za preverjanje 

hipotez, dodala sva jih kot zanimivost. V grafikonih, ki prikazujejo poznavanje EP v košarki 

leta 2017, 172 anketiranih nisva razdelila v skupini, saj to za raziskavo ni pomembno.  
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4.1.1 Svetovno prvenstvo v košarki leta 1970 

 

Grafikon 1: V katerem mestu se je igral odločilni del prvenstva leta 1970? 

 

 

 

56 anketirancev, starih 60 let ali več, ve, da se je odločilni del SP v košarki leta 1970 igral v 

Ljubljani. To ve tudi 52 anketirancev, mlajših od 60 let. 
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52 % 
48 % 

V Ljubljani. navedba napačnega mesta/brez
odgovora

stari 60 let ali več (n = 72)

mlajši od 60 let (n = 100)
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Grafikon 2: Kje je jugoslovanska reprezentanca igrala v predtekmovalni skupini? 

 

 

 

29 anketirancev, starih 60 let ali več, ve, da reprezentanca Jugoslavije v predtekmovanju SP v 

košarki leta 1970 ni igrala, 18 jih misli, da je jugoslovanska reprezentanca predtekmovanje 

igrala v Splitu, Sarajevu, Karlovcu ali Skopju, 25 anketirancev, starih 60 let ali več, pa na to 

vprašanje ni odgovorilo. 

30 anketirancev, mlajših od 60 let, ve, da reprezentanca Jugoslavije v predtekmovanju SP v 

košarki leta 1970 ni igrala, 29 jih meni, da je reprezentanca igrala v predtekmovanju v Splitu, 

Karlovcu, Sarajevu ali v Skopju, 41 anketirancev pa na to vprašanje ni odgovorilo. 
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Grafikon 3: Ali je jugoslovanska reprezentanca na prvenstvu premagala vse nasprotnike? 

 

 

 

30 anketirancev, starih 60 let ali več, ve, da jugoslovanska reprezentanca na SP v košarki leta 

1970 ni premagala vseh nasprotnikov, 27 jih misli, da jih je, 15 anketirancev pa na vprašanje 

ni odgovorilo. 

27 anketirancev, mlajših od 60 let, ve, da jugoslovanska reprezentanca na SP v košarki leta 

1970 ni premagala vseh nasprotnikov, 44 jih misli, da jih je, 29 pa jih na vprašanje ni 

odgovorilo. 
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Grafikon 4: Imenujte tri igralce, ki so igrali v reprezentanci Jugoslavije. 

 

 

 

39 anketirancev, starih 60 let ali več, je pravilno navedlo tri igralce, ki so igrali na SP v košarki 

leta 1970, 16 jih je pravilno navedlo dva igralca, 10 jih je pravilno navedlo enega igralca, 7 

anketiranih pa igralcev ni navedlo. Največkrat so navedli Iva Daneua (43-krat), Aljoša Žorgo 

(31-krat) in Krešimirja Čosića (11-krat). 

20 vprašanih, mlajših od 60 let, je pravilno navedlo tri igralce, ki so igrali na SP v košarki leta 

1970, 26 jih je pravilno navedlo dva igralca, 18 jih je pravilno navedlo enega igralca, 36 

anketiranih ni navedlo nikogar. Največkrat so navedli Iva Daneua (29-krat) in Aljoša Žorgo 

(12-krat) in Krešimirja Čosića (7-krat). 
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Grafikon 5: Kdo je bil selektor jugoslovanske reprezentance? 

 

 

 

41 anketirancev, starih 60 let ali več, ve, da je bil selektor jugoslovanske reprezentance na SP 

v košarki leta 1970 Ranko Žeravica, 2 sta navedla Mirka Novosela, 29 anketirancev pa na 

vprašanje ni odgovorilo. 

19 anketirancev, mlajših od 60 let, je pravilno navedlo Ranka Žeravico, 3 so navedli napačno 

osebo (Aleksandar Nikolić, Bogdan Tanjević, Božidar Maljković), 78 pa jih na vprašanje ni 

odgovorilo. 
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Grafikon 6: Proti kateri reprezentanci je jugoslovanska reprezentanca odigrala odločilno tekmo? 

 

 

 

47 anketirancev, starih 60 let ali več, ve, da je Jugoslavija na SP v košarki leta 1970 odločilno 

tekmo odigrala proti reprezentanci ZDA, 4 menijo, da proti SZ, 3 anketiranci so napisali, da 

proti Braziliji, 2 sta odgovorila, da proti Rusiji, 16 pa jih na vprašanje ni odgovorilo.  

43 vprašanih, mlajših od 60 let, ve, da je Jugoslavija na SP v košarki leta 1970 odločilno 

tekmo odigrala proti ZDA, 29 jih na to vprašanje ni odgovorilo, ostali pa so navedli 

reprezentance SZ (19), Brazilije (7), Srbije (1) in Španije (1). 
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Grafikon 7: Ali se je na prvenstvu igral finale? 

 

 

 

16 anketirancev, starih 60 let ali več, ve, da se na SP v košarki leta 1970 ni igralo finala, 48 jih 

meni, da se je finale igral, 8 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

19 anketirancev, mlajših od 60 let, ve, da se na SP v košarki leta 1970 ni igralo finala, 59 jih 

meni, da se je finale igral, 22 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 
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Grafikon 8: Reprezentanca katere države je na prvenstvu osvojila drugo mesto? 

 

 

 

14 anketirancev, starih 60 let ali več, ve, da je na SP v košarki leta 1970 drugo mesto osvojila 

Brazilija, 12  jih meni, da je to bila SZ, 34, da so to bile ZDA, 1 anketiranec misli, da je drugo 

mesto osvojila Italija, 11 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

13 anketirancev, mlajših od 60 let, ve, da je drugo mesto za Jugoslavijo osvojila Brazilija, 22 

jih meni, da je bila to SZ, 35, da so to bile ZDA, 3 mislijo, da je drugo mesto osvojila Italija, 27 

pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 
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4.1.2 Evropsko prvenstvo v košarki leta 2017 

 

Grafikon 9: V katerem mestu se je igral odločilni del prvenstva? 

 

137 anketirancev ve, da se je odločilni del EP v košarki leta 2017 igral v Carigradu (Istanbulu), 

9 jih misli, da se je igral drugje (navedli so Ankaro (2-krat), Ljubljano (2-krat), Tel Aviv ter 

državi Grčijo in Turčijo (3-krat)), 26 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Grafikon 10: Kje je slovenska reprezentanca igrala v predtekmovalni skupini? 

 

106 anketirancev ve, da je Slovenija na EP v košarki leta 2017 igrala v predtekmovalni skupini 

v Helsinkih, 21 jih misli, da je igrala v Carigradu, 9, da slovenska reprezentanca v 

predtekmovanju ni igrala, po 4 anketirani mislijo, da je slovenska reprezentanca 
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predtekmovanje igrala v Tel Avivu in v Cluju, 28 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Grafikon 11: Ali je slovenska reprezentanca na prvenstvu premagala vse nasprotnike? 

 

126 anketirancev ve, da je Slovenija na EP v košarki leta 2017 premagala vse nasprotnike, 32 

jih misli, da ne, 14 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Grafikon 12: Imenujte tri igralce, ki so igrali v reprezentanci Slovenije.  

 

126 anketirancev je pravilno navedlo tri igralce, ki so igrali v slovenski reprezentanci na EP v 

košarki leta 2017, 36 jih je pravilno navedlo dva, 6 enega igralca, 4 pa nobenega. Največkrat 
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so navedli Gorana Dragića (163-krat), Luko Dončića (130-krat) in Klemna Prepeliča (70-krat). 

 

Grafikon 13: Kdo je bil selektor slovenske reprezentance?  

 

131 anketirancev ve, da je bil selektor slovenske reprezentance na EP v košarki leta 2017 Igor 

Kokoškov, 37 jih na vprašanje ni odgovorilo, 4 anketiranci pa so navedli napačno osebo 

(Kokšarova). 

 

Grafikon 14: Proti kateri reprezentanci je slovenska reprezentanca igrala odločilno tekmo?  

 

148 anketirancev ve, da je Slovenija na EP v košarki leta 2017 odločilno tekmo odigrala proti 

Srbiji, 8 jih je navedlo napačno državo (Hrvaška, Rusija, Latvija, Francija, Norveška, 3-krat 
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Španija), 16 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Grafikon 15: Ali se je na prvenstvu igral finale?  

 

166 anketirancev ve, da se je na EP v košarki leta 2017 igral finale, 2 menita, da se ni, 4 

anketiranci pa na vprašanje niso odgovorili.  

 

Grafikon 16: Reprezentanca katere države je na prvenstvu osvojila drugo mesto?  

 

166 anketirancev ve, da je drugo mesto na EP v košarki leta 2017 osvojila Srbija, 3 so navedli 

reprezentanco druge države (Latvije (1), Turčije (1), Rusije (1)), 3 pa na vprašanje niso 

odgovorili. 
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4.2 Intervju z  gospodom Ivom Daneuom 

 

Ivo Daneu, rojen 6. oktobra 1937 v Mariboru, košarkarska legenda, je igral na položaju 

branilca. Zanj so bili značilni meti preko glave, t. i. horogi. Za reprezentanco Jugoslavije je 

odigral 202 tekmi; debitiral je na evropskem prvenstvu leta 1957, na svetovnem leta 1970 pa 

osvojil zlato. Poleg tega ima v svoji vitrini še dve srebrni medalji s svetovnih prvenstev – leta 

1963 in leta 1967, na slednjem je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva. Na 

olimpijskih igrah v Mehiki leta 1968 je osvojil drugo mesto. Leta 2007 je bil sprejet v FIBA Hišo 

slavnih. (Hinojo, 2012, str. 17.) 

  

1. Svetovno prvenstvo v košarki v Jugoslaviji leta 1970 je bil velik dogodek. Ali je bilo med 

ljudmi čutiti, da se dogaja nekaj posebnega? 

Ja, prav gotovo. Takrat je z nami živela cela Jugoslavija, Slovenija, Ljubljana … bile so kot en 

navijač. Ni bilo razlik, ki so se kasneje pokazale, da smo se morali osamosvojiti. Navdušenje je 

bilo enkratno. Mene je najbolj navdušilo, ko so si neki Primorci izmislili parolo „Luna vaša, 

zlata naša!“ in jo skandirali po tekmi z Američani, ko smo jih premagali. Te so provocirali tudi 

pred Hotelom Lev, Američani pa so na naše navijače metali vodo v plastičnih vrečkah. Ampak 

nikomur se ni nič zgodilo. Kasneje sem izvedel, da sta tudi moja sinova s prijatelji z naše 

terase metala vrečke z vodo. To sem izvedel od učiteljic, saj so se ljudje šli pritožit na šolo, na 

Čufarjevo, zraven našega bloka … To je ena takih „luštnih“ zgodb. 

 

2. Kakšne ambicije je imela reprezentanca Jugoslavije pred prvenstvom? Si je kdo upal na 

glas razmišljati o zlati medalji?  

Vedno so bile ambicije, da bi dobro igrali. Sam nikoli nisem upal napovedovati zmag ali 

osvojitve prvega mesta, kolajn. Ampak moji prijatelji iz bivše Jugoslavije so bili zelo 

samozavestni. Na vseh tekmovanjih, že v Južni Ameriki leta 1963 (op. na 4. SP v košarki v 

Braziliji je jugoslovanska reprezentanca osvojila 2. mesto), pa potem leta 1967 (op. na 5. SP v 

košarki v Urugvaju je jugoslovanska reprezentanca osvojila 2. mesto) in leta 1968 v Mexicu 

(op. na olimpijskih igrah je jugoslovanska reprezentanca osvojila srebrno medaljo), so rekli: 

„Mi gremo na medaljo!“ Toda tega, da bomo prvi, si nismo upali napovedovati. Veste, fantje 

so bili malo prepotentni in so vedno govorili, da smo najboljši, jaz pa sem pravil: „Počakajte, 
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moramo zmagati; najprej moraš skočiti, šele potem reči hop.“ To je bila moja deviza. Ja, lepo 

je bilo. 

 

3. Je bila jugoslovanski reprezentanci za morebitni uspeh obljubljena kakšna nagrada? 

Ne, obljubljenih ni bilo nobenih nagrad, smo pa dobili takrat kar lepo nagrado. To je bila 

približno ena takrat najnižja letna plača. Mislim, da smo dobili okoli milijon in pol dinarjev, 

plače pa so bile takrat recimo štiristo tisoč dinarjev. Jaz sem imel dobro službo in sem delal 

že od leta 1960. Z denarjem, ki sem ga prejel, sem si kupil parcelo pod Krvavcem, kjer smo 

potem postavili vikend. Tam danes živi moj starejši sin. 

 

4. Bili ste kapetan jugoslovanske reprezentance? Kako ste bili izbrani? 

Res sem bil kapetan jugoslovanske reprezentance, in sicer od leta 1963 do leta 1970. To je že 

pred Rankom Žeravico določil trener Aca (op. Aleksandar) Nikolić. To je bilo leta 1962, ko se 

je zamenjala generacija. Kasneje so včasih kapetana s tajnim glasovanjem izbirali igralci sami. 

Toda mene je za kapetana določil trener. 

 

5. Pred prvenstvom in med njim ste bili poškodovani. Ste se na tekme pripravljali drugače 

kot vaši soigralci?  

Res sem bil poškodovan in na prvenstvu sploh ne bi igral, če to ne bi bilo v Ljubljani. Prav 

gotovo ne bi igral, saj sem imel natrgano stegensko mišico in sem pravzaprav skakal po eni 

nogi. Zato sem tudi manj igral; na primer proti Braziliji, ki smo jo premagali s 25 koši razlike, 

me trener sploh ni poslal v igro, ker ni bilo potrebno. Tako sem imel zelo kratko minutažo v 

primerjavi s prejšnjimi prvenstvi, na katerih sem igral, dokler nisem kdaj dobil pete osebne 

napake. 

 

6. Kakšni so bili leta 1970 pogoji za trening? Kakšna je bila vaša oprema? Dresi? Obutev? 

Ste imeli posebno prehrano? 

Pogoji za trening so bili dobri, ker smo imeli dvorano. Leta 1965 smo prešli z zunanjih igrišč v 

športne dvorane, tako da je to bilo ohoho. Prej smo včasih igrali tudi v megli, v snegu, če je 

deževalo, smo morali takratne usnjene žoge loviti kot nogometni vratar, da jih nismo dobili v 
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nos, saj so bile zelo spolzke. Vseeno pa se takratnih pogojev s sedanjimi ne da primerjati. 

Takrat je imel trener na primer dva pomočnika, danes pa je v ekipi dvanajst igralcev, zraven 

pa še deset zdravnikov, fizioterapevtov, pomožnih trenerjev … Zdaj jih je cela „rajda“. Tega 

se na da primerjati. 

Tudi igro se zelo težko primerja. Mi smo igrali mnogo počasneje, čeprav smo bili na trenutke 

v protinapadih tudi relativno hitri. Ampak zdaj je vse hitreje, močneje, današnji igralci so tudi 

precej višji. V ekipi smo imeli samo dva igralca, višja od dveh metrov, pokojnega Trajka 

Rajkovića in Petra Skansija (op. v jugoslovanski košarkarski reprezentanci leta 1970 so bili 

višji od dveh metrov tudi Vinko Jelovac, Krešimir Čosić, po nekaterih podatkih tudi Aljoša 

Žorga). Drugače smo bili visoki od 178 do 198 cm. Ko pa sem začel igrati košarko, sploh ni 

bilo nobenega „dvometraša“. Matija Dermastja je sicer pravil, da ima dva metra in en 

centimeter, pa smo mu rekli, ker je delal na Delu, da ima tisti centimeter, če stopi na časopis. 

Naša oprema je bila smešna. Ko sem gledal posnetek tekme proti Američanom iz leta 1970, 

sem se iz srca nasmejal. Danes imajo košarkarji dolge hlače, ki segajo čez kolena, mi pa smo 

imeli kratke in ozke, tudi material je bil drugačen, kot je zdaj. Drugačna je bila tudi obutev. 

Ko smo začeli igrati, smo igrali tudi bosi; v Mariboru sem mnogo tekem odigral bos. Potem 

smo dobili copate podjetja Superga iz Italije. Po teh košarkarskih supergah so potem tudi 

poimenovali vse športne copate. Pa niso bili vsi znamke Superga, bili so tudi znamke Adidas, 

ampak so vsem rekli superge. Kasneje smo bili obuti v copate All Star iz Amerike. Njihova 

prednost v primerjavi s supergami (ki so imele raven podplat) je bila ovalna guma, ki se je 

oprijela podlage, tudi če si bil nagnjen, kajti v prodorih se moraš nagniti levo ali desno, kot bi 

bil smučar. 

Posebne prehrane nismo imeli, prav tako nismo imeli svojega kuharja. Ko smo bili na primer 

v Južni Ameriki, smo jedli veliko sadja, mesa, sladkarij. Meni je trener vedno odstopil svoj kos 

torte; imel je namreč sladkorno bolezen, vedel pa je, kako rad imam sladkarije. V Južni 

Ameriki smo dobro igrali, saj je bila hrana, predvsem v Braziliji, odlična. V klubski konkurenci, 

kjer ni bilo denarja, je bila na jedilniku „klasika“: dunajski zrezek, pomfri in solata. Kadar smo 

kje gostovali, je vodstvo, preden smo šli, poklicalo v gostilno, kjer je bila večerja, in naročilo 

petindvajset zrezkov, da nismo čakali.  
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7. Je bil kdo takrat med vami že profesionalni igralec? Je kdo hodil v službo? 

Bil sem edini, ki je hodil v službo, drugi so bili študentje, kajti košarka je bila študentski šport. 

Prvi profesionalci so bili leta 1967 Radivoj Korać, Trajko Rajković in še nekateri. Veljalo je 

namreč pravilo, da zveza (op. Košarkarska zveza Jugoslavije) do 27. leta ni nikomur dala 

dovoljenja za odhod v tujino. Josipu Djerdji so leta 1965 po EP v Moskvi obljubili, da bo dobil 

dovoljenje pred 27. letom, pa mu ga niso dali. Sam nikoli nisem hotel igrati za denar. Ve se, 

da kdor da denar, določa, kako igraš, včasih ti naroči tudi, da moraš izgubiti kakšno tekmo, 

tega pa nisem hotel. Spominjam se, da je enkrat moj kolega Kristančič, ki je služil vojsko v 

Zadru, rekel, da moramo proti Zadru izgubiti, pa sem mu odgovoril, da raje ne bom igral, in 

tudi nisem, saj bi, če bi šel igrat, igral še bolj zagrizeno.  

 

8. V odločilni tekmi ste z jugoslovansko reprezentanco premagali reprezentanco ZDA. 

Kakšna je bila taktika pred tekmo? Kako ste se pripravili na nasprotnika? 

Ne, pred tekmo z ZDA nismo imeli posebne taktike. Nekaj tekem smo si že ogledali. K sreči pa 

na prvenstvu proti Američanom nismo igrali prve tekme. Moram reči, da so Američani malo 

podcenjevali ekipe iz Evrope in na prvenstva niso pošiljali profesionalcev. Spominjam se, da 

je v Riu de Janeiru (op. na SP v košarki leta 1963) igrala reprezentanca njihove mornarice. 

Vendar so to bili še vedno zelo dobri igralci, le njihov trener je naredil napako; ko so povedli 

za 12 košev, je tri najboljše igralce dal iz igre. Imeli so namreč takšen sistem, da je trener 

igralce, četudi so dobro igrali, zamenjal, da je vseh dvanajst igralcev igralo enako dolgo. Pri 

nas pa je imel takratni trener Nikolić drugačen sistem; prva peterka je bila vedno ista. V šesti 

minuti je iz igre šel branilec Miodrag Nikolić, v igro pa vstopil Josip Djerdja. Nato smo 

prestregli nekaj žog in ujeli nasprotnika. Do konca tekme je igra potekala tako, da so 

Američani zadeli en koš, nato smo zadeli mi, in tako do konca. Na koncu smo zaostajali samo 

še za en koš. Takrat je trener naročil, naj žogo prepustijo meni, jaz pa sem nameraval s strani 

vreči horog. Američani so to predvideli, saj sem jim na ta način že dal nekaj košev, in so mi 

zaprli pot. Nasprotnika sem nekako preigral, šel na drugo stran koša in vrgel nekakšen „back-

hand“. Žoga je šla v koš in zmagali smo. To je bilo seveda čisto naključje. Sovjeti, ki so takrat 

že imeli strokovno športno literaturo, so tej akciji posvetili celo študijo, ne da bi vedeli, da je 

šlo v resnici za improvizacijo. Omenjeno knjigo mi je prinesel odbojkar Viki Krevs, profesor na 

Fakulteti za šport v Ljubljani. Za jugoslovansko reprezentanco je bilo na splošno znano, da 
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smo veliko improvizirali. Saj smo trenirali tudi šablone, nato pa mogoče eno odigrali v prvem 

polčasu, drugo pa v drugem.  

 

9. V igro vas je selektor Ranko Žeravica poslal v drugem polčasu, pred tem pa ste na 

tekmah zaradi poškodbe bolj malo igrali. Je bilo že pred tekmo odločeno, da boste 

igrali, čeprav ste bili poškodovani, ali se je selektor za to odločil med tekmo glede na 

potek srečanja? 

To je bila trenerjeva odločitev. Štiri ali pet minut pred koncem sem vstopil v igro in zadel tista 

koša, ki sta povečala razliko med nami in ZDA. Drugače pa so na tej tekmi zelo dobro igrali 

Nikola Plećaš, Petar Skansi, Rato Tvrdić … Trudili smo se tudi v obrambi. 

 

Slika 10: Daneu je na tekmi proti ZDA dosegel pomembna koša, enega z značilnim metom preko glave 

(Foto: Edi Šelhaus. Vir: Košarka 1970: Luna vaša, zlata naša. Dostopno na: http://www.delo.si/druzba/kult/kosarka-

1970-luna-vasa-zlata-nasa.html, 21. 1. 2018) 

 

10. Kako se spominjate vzdušja v dvorani med odločilno tekmo proti ZDA?  

To so bili nepozabni dogodki, ljudi je bilo res veliko. Znano je bilo, da vstopnic niso smeli dati 

prezgodaj v prodajo, ker so jih nekateri (študentje) enostavno preslikali, zato je bilo v dvorani 
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pogosto več gledalcev, kot je bilo vstopnic. Tudi na tekmi proti ZDA so gledalci stali na 

stopnicah, skoraj drug na drugem. Saj so znani ti posnetki …  

 

11. Se morda spomnite, na kaj ste v zmagoslavnem trenutku najprej pomislili? 

Sam sem ob zmagi ostal kar miren, soigralci pa so se od veselja metali po tleh. Takšne 

trenutke sem vedno dojemal z nekakšno treznostjo. Nisem skakal okoli kot kakšna opica … 

Bil pa sem tudi že starejši in sem vse delal bolj z razumom. 

 

12. Ali se ljudje še danes spominjajo vašega uspeha? Ali vas mladi prepoznajo na ulici? 

Ja, nekateri se spominjajo. Starejše generacije se. Tudi ustavljajo me, ampak še pogosteje kot 

v Sloveniji v drugih bivših republikah. V Srbiji so športniki še vedno „pred” vsemi politiki. 

Spominjam se, ko sva na beograjskem letališču s kolegom najela taksi. Voznik naju je 

neprestano gledal v vzvratnem ogledalu. Rekel sicer ni ničesar, ko pa sva hotela plačati, je 

dejal: „Ne, ne možete.“ (op. „Ne, ne morete.“). Vedel je, kdo sem, in dodal, da mu je bilo v 

čast, da naju je peljal. Pred beograjskim hotelom Palace pa nekoč nisem znal plačati 

parkirnine. K meni je pristopil moški, parkirnino plačal preko telefona, ko pa sem mu hotel 

vrniti denar, ga ni hotel vzeti. 

 

13. Znani ste bili po metu horog, ki ga je bilo težko braniti. Danes horog le še redko vidimo. 

Kaj je po vašem razlog, da košarkarji tega meta ne izvajajo večkrat? 

Ne, tudi danes ga nekateri centri še uporabljajo. Ampak jaz sem imel poseben stil horoga. 

Met sem izvajal ob prodoru paralelno s košem in ob tem me je bilo težko prevzeti (op. 

obrambo prevzame drug igralec nasprotne ekipe). Če igralec centra ni skočil name, sem vrgel 

na koš, če pa me je prevzel, sem podal svojemu igralcu na položaju centra. Zanimivo pa je, da 

sem si ta met sam izmislil, saj v Jugoslaviji ni bilo filmov in strokovne literature iz Amerike. 

Horog je met, ki ga je težko braniti, saj se igralec vedno zaščiti z eno roko, z drugo pa vrže 

žogo. Je pa za horog potrebno dosti vaje. Nekoč sem si na balkanskih igrah v Atenah na 

olimpijskem stadionu (na sprintersko stezo so položili parket) poškodoval zapestje. Neki 

Romun me je spotaknil v polnem teku, ko sem šel v protinapad, in se nisem mogel ujeti. Še 

danes me zaboli v zapestju, ko se podpisujem. Po tej poškodbi sem osem mesecev treniral 

tudi z levo roko in se navadil metati tudi z njo, tako da nasprotniki nikoli niso vedeli, s katere 



 

53 
 

strani bom metal na koš. Tudi zdaj svoja vnuka spodbujam, naj se naučita vsaj voditi žogo z 

obema rokama, da ju bo nasprotnik težje „prebral“. 

 

14. Ali je bilo leta 1970 med ogrevanjem in tekmo veliko zabijanj glede na to, da še ni bilo 

pregibnih obročev in tudi igra košarke ni bila tako agresivna? 

Ne, zabijanj je bilo veliko manj. Igralci smo bili nižji, manj smo skakali; danes pa tudi igralci, 

visoki 1,80 m, z lahkoto zabijajo. Jaz sem zabijal samo na treningu, na tekmi tega nisem nikoli 

poskušal. Je pa pri zabijanju potrebno pravilno oceniti, kje se boš odrinil, na koncu pa zabiti 

samo s prsti. Nekoč se tekmoval s kolegom Milerjem; bil je atlet, visok 1,98 m, zabijal pa je z 

dlanjo. Imela sva vsak deset poskusov, on je zadel dva koša, jaz pa sedem, ker sem znal 

oceniti mesto odriva, verjetno pa je bil koš tudi nižji. To je bilo pred Halo Tivoli, pred tekmo z 

Realom. Koši so bili takrat nepregibni. Ko smo začeli v Tivoliju, je Litostroj naredil ogrodja iz 

železa, s sedem centimetrov debelo tablo, in ti koši so bili trdi kot kamen. Košev se ni smelo 

prijemati, saj bi se polomili. Zdaj so obroči pritrjeni na konstrukcijo in vibrirajo, včasih pa so 

se table lomile. 

 

15. Tudi lani smo se Slovenci veselili velikega košarkarskega uspeha, tokrat zmage na 

evropskem prvenstvu. Kako ste vi doživljali pot slovenske reprezentance? 

Navdušen sem bil. Po krasnem začetku prvenstva sem uspeh tudi malo pričakoval, ampak 

fantje so v nadaljevanju igro še stopnjevali. Po zmagi s Španci skoraj nisem mogel verjeti, da 

bomo igrali v finalu, in to proti Srbom, s katerimi smo načeloma izgubljali. Ampak naši fantje 

so igrali enkratno. Navdušili so s sproščenostjo. Goran Dragić je neprestano govoril: „Mi 

gremo na prvo mesto. To je zadnja priložnost, ne bom več dolgo igral in moramo biti prvi.“ 

Pozitivno energijo je prenesel na celotno ekipo. Bili so res kolosalni tovariši; nihče ni bil 

užaljen, če ga je trener posedel na klop. Tudi trener je ogromno naredil. Zmagal pa je 

trikotnik: Goran Dragić, Luka Dončić in naš „Tonček“ (op. Anthony Randolph), ki se je še bolj 

boril kot naši fantje. Za zmago pa so zaslužni vsi: od trenerja Igorja Kokoškova, do 

strokovnega štaba in vseh igralcev. Ko Goran na koncu ni mogel več hoditi in se je Dončić 

poškodoval, sem se bal, da je konec pričakovanj, a ni bilo tako. Takrat so na sceno stopili 

Prepelič, Blažič in ostali, ki so odigrali, kot da so oni glavne zvezde, in na koncu so tudi bili. To 

je bilo fenomenalno. 
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16. Po prvenstvu ste v medijih izpostavili pomembno vlogo trenerja, ki je ustvaril za 

profesionalni šport med igralci neverjetno sinergijo. Ste bili tudi člani jugoslovanske 

reprezentance tako povezani?  

S soigralci smo še zdaj povezani. Fante že več kot deset let vabim na svoje obletnice. Ko je 

bila obletnica Ljubljane (op. 40-letnica SP v košarki 1970), niso hoteli ne zveza (op. 

Košarkarska zveza Slovenije), ne ljubljanski župan in ne Hala Tivoli ničesar organizirati. Potem 

pa so za to izvedeli Primorci in nas povabili v Novo Gorico. Tam imajo vsako leto decembra 

mednarodni športni festival Sončkov dan, na katerega povabijo več kot sto ekip iz bivše 

Jugoslavije, iz Avstrije, eno leto so prišli tudi Francozi, Nemci … Tja so nas povabili, prespali 

smo dve noči, gostili so nas tudi v Brdih. Še zdaj se vsako leto vračamo tja, po navadi pridejo 

predvsem Hrvati in trije Beograjčani. Nekaj soigralcev je že umrlo, nekaj je bolnih, ampak še 

vedno se družimo. Povabil sem jih tudi na svojo 80-letnico in na predstavitev knjige Ivo med 

10 in 13 (op. avtor monografije o Ivu Daneuu je Bojan Budja; knjiga je naslovljena po 

številkah dresov, ki jih je Daneu nosil v jugoslovanski reprezentanci) in z veseljem so prišli. Še 

vedno smo prijatelji. Brez prijateljstva ne gre. Nekoč nam je trener Žeravica, ki je pogosto 

hodil v ZDA, prinesel teste za ameriško vojsko. Izpolniti smo morali na primer, s kom od 

soigralcev bi šel v kino, s kom bi šel na počitnice ipd. In takrat je eden od igralcev, Vladimir 

Cvetković, izpadel. Osebno sem imel spor z njim, provociral nas je, goljufal pri kartah, ko so 

soigralci igrali za denar … In pri teh testih je on izpadel. Spor sva kasneje zgladila in se sedaj 

spet objameva, kadar se vidiva. 

 

Slika 11: Srečanje s kapetanom jugoslovanske košarkarske reprezentance Ivom Daneuom 

(Foto: Romana Daugul) 
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4.3 Kaj je o košarkarskih prvenstvih poročalo Delo 

 

4.3.1 Svetovno prvenstvo v košarki leta 1970 

 

Datum Prva stran Športne strani 

9. 5. 1970 / Kdo bo finalist? 

10. 5. 1970    

11. 5. 1970 Delo se začelo s športnimi stranmi. 

SP se je začelo 

120 med 23069 (Izžrebane in podeljene 
vstopnice Dela za SP košarkarjev) 

12. 5. 1970 / Zmage favoritov 

13. 5. 1970 / Brez presenečenj 

Naša ekipa na Bledu 

Halo, SP! 

14. 5. 1970 (manjka) 

15. 5. 1970 Danes start pod koši SP 

Olimpijski prvaki (tj. Američani) zadnjič v 
prazni dvorani (fotografija) 

Napovedani finale 

 

16. 5. 1970 Pozdrav „Košarki 70” Košarkarsko Delo (priloga) 

Danes štart 

Prireditelji so nared … 

Vsi so željni bojev 

17. 5. 1970    

18. 5. 1970 Delo se začelo s športnimi stranmi. 

Dvorana se je tresla 

SZ drugič – kot stroj 

 

Košarkarsko Delo (priloga) 

Tito odprl prvenstvo 

Presenetljiv začetek 

Že drugi derbi 

19. 5. 1970 Disciplinirana ekipa SZ (fotografija) Košarkarsko Delo (priloga) 

Danes ni tekem 

Favoriti per il titolo i colossi jugoslavi 

20. 5. 1970 / Košarkarsko Delo (priloga) 

Drevi s ČSSR 

Samo še naši in ZDA 

21. 5. 1970 Sprejem pri Kraigherju ob „Košarki 70“ Košarkarsko Delo (priloga) 

Lahek tekmec 

ZDA dobile derbi s SZ 

22. 5. 1970 / Košarkarsko Delo (priloga) 

Odmor za vse 

Prvi „veliki“ klonil 
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23. 5. 1970 / Košarkarsko Delo (priloga) 

Naši prvaki že drevi? 

Halo, Tivoli! 

Odločilni koli 

24. 5. 1970   

25. 5. 1970 Srebrni zdaj zlati 

Košarkarji pri Titu 

Plavi (karikatura) 

Odmev v svetu 

Košarkarsko Delo (priloga) 

Slavje po zmagi 

Naši so bili boljši 

Dvanajsterica prvakov 

26. 5. 1970 / / 

27. 5. 1970 / Trenerji vsega sveta 

28. 5. 1970 / / 

29. 5. 1970 / / 

30. 5. 1970 / Pogreb Rajkovića bo v soboto 

31. 5. 1970   

Tabela 23: Pomembnejši članki o svetovnem košarkarskem prvenstvu leta 1970, objavljeni v Delu 

 

9. 5. 1970, tj. teden pred začetkom finalnega dela SP v košarki v Ljubljani, je bil na športnih 

straneh dela objavljen članek z naslovom Kdo bo finalist? športnega novinarja Staneta 

Trbovca. Poročal je, da se bo naslednji dan v Sarajevu, Splitu in Karlovcu slovesno začelo 6. 

svetovno prvenstvo v košarki, na katerem bo nastopilo 13 najboljših reprezentanc sveta. 

Napovedal je, da bi morale v ljubljanskem Tivoliju o kolajnah odločati reprezentance ZDA, 

Brazilije, SZ in Jugoslavije – slednja kot neposredna finalistka. 

11. 5. 1970 se je Delo začelo s športnimi stranmi. Poročali so o začetku košarkarskega SP. 

Kvalifikacijske tekme so potekale v Sarajevu, Splitu in Karlovcu. Začelo se je v Sarajevu z 

uvodno tekmo med ČSSR in Avstralijo, na kateri so zmagali tehnično boljši Čehoslovaki. Vsi 

udeleženci skupine A so navdušeni nad prizoriščem – novo sarajevsko dvorano Skenderijo. Za 

okoli 50 domačih in tujih poročevalcev bo združenje novinarjev BiH in uredništvo 

Oslobodjenja priredilo izlet v Mostar in Počitelj. V skupini B (Sarajevo) na prvo mesto upa 

Italija, v skupini C (Karlovec) pa je po mnenju strokovnjakov zanesljiv finalist ekipa SZ. 

Odziv na Delov nagradni košarkarski razpis za vstopnice je bil velik; prejeli so 23069 kuponov. 

11. 5. 1970 je bil objavljen seznam dobitnikov 120 kompletov vstopnic, dodatnih 30 

kompletov pa je posebna komisija po avdiciji razdelila najboljšim navijačem. 
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12. 5. 1970 so poročali, da v uvodnih predtekmovalnih bojih ni bilo presenetljivih 

zmagovalcev, čeprav so nekateri favoriti zmagali s tesnejšimi izidi, kot je bilo pričakovati. 

Urugvaj je v Karlovcu premagal ZAR (op. Egipt se je vse do leta 1971 predstavljal kot ZAR – 

Združena arabska republika, tj. unija Egipta in Sirije, ki je obstajala 1958–61); Korejci so se v 

Splitu hrabro upirali dvakratnim svetovnim prvakom Brazilcem, ki so delno varčevali moči, a 

vendarle zmagali; Američani pa so se morali v Sarajevu pošteno potruditi, da so premagali 

temperamentne Kubance. V ljubljanski dvorani Tivoli so hiteli še z zadnjimi pripravami za 

finalne boje.  

13. 5. 1970 iz Dela izvemo, da je 2. kolo predtekmovalnih bojev za SP ponovno minilo brez 

presenečenj. Panama je premagala ZAR, SZ Urugvaj in Koreja Kanado. Jugoslovanska 

reprezentanca, ki se je kot reprezentanca prirediteljice košarkarskega SP neposredno uvrstila 

v finale, se je umaknila na Bled, kjer bo stanovala med prvenstvom. Delov novinar B. Kutin se 

je pogovarjal s trenerjem jugoslovanske reprezentance Rankom Žeravico. Ta je povedal, da 

so vsi košarkarji zdravi, nepoškodovani in da željno čakajo prvi sodnikov žvižg, verjetno na 

tekmi z Italijani. Izpostavil je pomembno vlogo občinstva. Komentiral je tudi kvalifikacijske 

boje. Najboljši vtis so nanj naredili igralci ZDA, tudi Italijanov že dolgo ni videl tako dobro 

igrati, za zdaj je najslabši vtis pustila reprezentanca SZ, ki pa navadno svojo vrednost pokaže 

šele na odločilnih srečanjih. 

Med prvenstvom je v Delu izhajala tudi rubrika Halo, SP, v kateri so novinarji poročali o 

zanimivostih. Po začetku finalnega dela prvenstva v Ljubljani se je rubrika z zanimivostmi 

preimenovala v Halo, Tivoli. 13. 5. 1970 je bilo tako med drugim objavljeno, da je trener ZAR 

potožil o slabi pripravljenosti ekipe; izmed 15 reprezentantov jih je 7 prišlo v Karlovec 

neposredno s fronte od Sueškem prekopu.  

15. 5. 1970, dan pred začetkom finalnega dela košarkarskega SP v Ljubljani, je bila novica o 

prvenstvu objavljena na prvi strani Dela. V podnaslovu je bilo izpostavljeno, da je 

pokroviteljstvo nad SP prevzel predsednik Tito. Pričakovali so tudi, da se bo udeležil otvoritve 

in si ogledal tekmo med Jugoslavijo in Italijo.  

Na športnih straneh je Delov novinar Stane Trbovc v članku Napovedani finale poročal, da se 

je predtekmovanje košarkarskega SP končalo po pričakovanjih. V finale so se uvrstile ZDA, 

ČSSR, Brazilija, Italija, SZ, Urugvaj in Jugoslavija, v Skopju pa si bodo Kuba, Avstralija, Južna 

Koreja, Kanada, Panama in ZAR razdelile mesta od 8 do 13. Komentiral je tudi igro favoritov; 
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pri ameriških košarkarjih je poudaril, da so na to prvenstvo iz ZDA prišli igralci, kakršnih do 

takrat vsaj na svetovna prvenstva še niso poslali: „Vsak posameznik pozna prav vse skrivnosti 

košarke in edina njihova slabost je za zdaj slabša telesna pripravljenost.”  

16. 5. 1970, na dan začetka košarkarskega SP v Ljubljani, je bil na prvi strani Dela objavljen 

članek Sergeja Vošnjaka Pozdrav „Košarki 1970”. Avtor je izpostavil, da gre za izreden 

dogodek, ki bo za nekaj dni pritegnil pozornost domače in svetovne javnosti. Jugoslovanski 

reprezentanci je zaželel čim boljši uspeh. Poudaril je, da tako velika športna prireditev, kot je 

SP v košarki, ne bi smela sloneti le na „požrtvovalnih entuziastih v pripravljalnem odboru“, 

ampak bi morala biti skrb vseh Ljubljančanov. Ljubljana mora na vsakem koraku pokazati 

kulturnost in gostoljubnost, saj bo od tega imela tudi ekonomsko korist. Ljubljanska športna 

publika pa naj bo objektivna, kot je že pokazala. 

16. 5. 1970 je na športnih straneh izšel krajši intervju z vodjem strokovno-tehnične komisije 

organizacijskega komiteja Miklavžem Severjem. Ta je povedal, da je s pripravami zadovoljen. 

Povedal je tudi, da so imeli med predtekmovanjem stalno teleprintersko zvezo s Splitom, 

Karlovcem in s Sarajevom, tako da so v vseh mestih sproti prejemali podatke o vseh tekmah, 

teleprinterska zveza pa bo vzpostavljena tudi s Skopjem. Pohvalil je dvorano Tivoli; igrišče je 

novo, garderobe za igralce so preurejene in nudijo popolno udobje, v veliki dvorani pa je 

prostora za 7740 gledalcev.   

Isti dan so v članku z naslovom Vsi so željni bojev poročali tudi o vtisih/pričakovanjih 

košarkarskih reprezentanc. Reprezentanti vseh finalistov so bili zadovoljni s prvimi vtisi v 

Ljubljani. Reprezentance (razen jugoslovanske) so bile nameščene v Hotelu Lev. 

Jugoslovanska reprezentanca je v četrtek popoldan opravila zadnji trening v dvorani Tivoli, ki 

so ga smeli spremljati le jugoslovanski novinarji, po njem pa se je odpravila na Bled. Ekipi se 

je pridružil tudi uradni vodja reprezentance, predsednik KZJ (tj. Košarkarske zveze 

Jugoslavije) Raša Šaper. O prvi tekmi je trener Žeravica dejal, da je štart zelo pomemben in 

da bi z Italijani morali zmagati. Edini član jugoslovanske reprezentance, ki je moral tudi petek 

preživeti v Ljubljani, je pomožni trener Lazar Lečić. „Opravljal je nalogo vohuna na treningu 

drugih reprezentanc in si skrbno beležil skoraj vse vaje in sestave peterk.” 

Brazilci so po začetni krizi v uvodnih tekmah prihajali v pravo formo in se nadejali visoke 

uvrstitve. V petek so si ogledali središče Ljubljane in dvorano Tivoli. Večina reprezentantov je 
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izjavila, da so prijetno presenečeni nad izredno lepo lego športnega objekta med zelenjem 

tivolskega parka. 

Reprezentanco ČSSR, ki je bila še vedno pod vtisom dramatičnega boja s Kubo, je doletel 

neugoden žreb. V uvodni tekmi proti Američanom niso pričakovali zmage, zadovoljni bi bili 

že z dobro igro in s čim manjšim porazom. 

Italijani so izpostavili dobro kondicijsko pripravljenost. V vodstvu italijanske ekipe so računali, 

da se bodo borili za četrto mesto. Jugoslovanska reprezentanca je bila zanje favorit, a ne 

nepremagljiva.  

Reprezentanco Urugvaja je pestilo pomanjkanje visokih igralcev, brez katerih je proti 

reprezentancam, kot so ZDA, SZ in Jugoslavija, težko igrati.  

Američani so bili z igro na sarajevskih kvalifikacijah zelo zadovoljni. Trener Hal Fischer je 

samozavestno razmišljal o zlatu, reprezentanco Jugoslavije pa uvrstil na drugo mesto pred 

SZ. Tekma s ČSSR naj bi bila za reprezentanco ZDA le ogrevanje; pričakovali so zmago z vsaj 

20 točkami razlike. Trener je bil nadvse zadovoljen z igralnimi razmerami in organizacijo SP. 

 

Slika 12: Znak svetovnega košarkarskega prvenstva leta 1970 v Ljubljani 

(Vir: Delo, let. 12, št. 125, 11. 5. 1970) 

 

18. 5. 1970 je bil v Delu objavljen članek z naslovom Tito odprl prvenstvo. Ko je v tivolsko 

dvorano vstopil predsednik republike Josip Broz Tito z ženo Jovanko, je večtisočglava 

množica močno zaploskala. Slovesnosti v dvorani so se udeležili tudi sodniki zaključnih tekem 

in košarkarske reprezentance. Zbrane je nagovoril predsednik organizacijskega komiteja 

„Košarke 70” Stane Dolanc in jih pozval k prijateljstvu. Predsednik FIBE Abel Moheim Wahby 

se je zahvalil predsedniku Titu, da je prevzel pokroviteljstvo nad SP in ga počastil s svojo 

prisotnostjo, zahvalil pa se je tudi jugoslovanskim prijateljem za odlično organizacijo in srčno 

gostoljubnost. Nato je predsednik Tito odprl svetovno prvenstvo, sledila pa je tekma med 

Jugoslavijo in Italijo.  
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Slika 13: Tito odprl prvenstvo 

(Vir: Delo, let. 12, št. 132, 18. 5. 1970) 

 

18. 5. 1970 so v članku z naslovom Dvorana se je tresla poročali o trumah navijačev, ki so se 

valile v Ljubljano. Posvetili so se predvsem otvoritvi prvenstva ter tekmi med Jugoslavijo in 

Italijo. Ob prihodu predsednika Tita je dvorano zajel vihar navdušenja, ki je potihnil le med 

igranjem himne, nato pa so spet sledili bučno skandiranje Ju-go-sla-vi-ja, vzkliki Daneuu, 

Čosiću itd. Tudi navijači iz Italije so bili, čeprav raztreseni po tribunah, skoraj tako glasni kot 

Jugoslovani. 

V članku z naslovom Presenetljiv začetek so poročali o prvem dnevu tekem na košarkarskem 

SP. Američani so igrali bolj za šalo kot zares in brez težav premagali reprezentanco ČSSR. 

Jugoslovani so tesno premagali Italijane. Petar Skansi je med tekmo dobil udarec v uho, a 
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poškodba ni bila huda. Brazilci so na krilih navijačev presenetljivo premagali svetovne prvake 

– reprezentanco SZ. 

18. 5. 1970 je bil v Delu objavljen tudi članek z naslovom SZ drugič – kot stroj. V njem so 

poročali o prvi tekmi 2. kola finala košarkarskega SP, o tekmi med SZ in ČSSR. Tokrat 

presenečenja ni bilo, reprezentanca SZ je brez težav premagala ekipo ČSSR. 

Istega dne so v članku z naslovom Že drugi derbi pisali tudi o treh tekmah, ki so bile na 

sporedu tretji dan svetovnega SP. Šlo je za tekmo med SZ in Urugvajem, na kateri je bila 

pričakovana visoka zmaga SZ, za tekmo med ČSSR in Italijo, na kateri je bil pričakovan 

izenačen boj, po vsem do takrat prikazanem pa naj bi imeli Italijani rahlo prednost, ter za 

tekmo med Jugoslavijo in Brazilijo. Slednja je bila v središču zanimanja, saj naj bi že šlo za 

kolajne. Novinarji so raziskali zgodovino medsebojnih obračunov; košarkarji Jugoslavije in 

Brazilije so se do takrat na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih pomerili petkrat, trikrat 

so zmagali Jugoslovani. 

19. 5. 1970 so v Delu poročali o prvem prostem dnevu na SP. Jugoslovanski reprezentanti si 

bodo po dopoldanski analizi tekme z Brazilijo popoldne v Ljubljani ogledali polfinalno tekmo 

za nogometni pokal med Olimpijo in Crveno zvezdo. Brazilci, ki so iz domovine že prejeli 

čestitke za senzacionalno zmago nad SZ, bodo šli na izlet na Gorenjsko. Ekipa ČSSR si bo 

ogledala Rašico. Italijani bodo počivali v Ljubljani, Američani pa se bodo odpravili na izlet v 

Postojno.  

V Delu so ta dan poročali tudi o tem, da je italijanski tisk Jugoslovane označil za favorite. 

20. 5. 1970 je bil v Delu objavljen članek z naslovom Samo še naši in ZDA. Po zmagi 

Jugoslavije nad Brazilijo s kar 80 : 55 sta bili na SP v košarki samo še dve neporaženi 

reprezentanci – jugoslovanska in reprezentanca ZDA. V razdelku z naslovom Katastrofalen 

poraz Brazilije je bil povzet potek tekme med Jugoslavijo in Brazilijo. Jugoslovani, ki so si z 

zmago že zagotovili eno od kolajn, so ves čas vodili in pokazali povsem drugačno igro kot 

proti Italiji. V 27. minuti je bil rezultat že 56 : 31, razliko 25 točk pa so nato Jugoslovani 

skrbno varovali. Dvakratni svetovni prvaki Brazilci niso mogli prebiti jugoslovanske obrambe 

in so se lahko le predali. Zmagoslavje v Tivoliju je bilo popolno. Še bolj kot visoka razlika v 

koših je bila razveseljiva igra jugoslovanskih košarkarjev, ki so ob pravem času pokazali, da 

niso zaman člani velike svetovne četverice. Trener Žeravica se je po tekmi zahvalil tudi 
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občinstvu. V razdelku Iz taborov reprezentanc so poročali, da uprava hotela Golf na Bledu ni 

prav nič pomišljala, da ne bi opolnoči odprla pokritega bazena, v katerega so nato z veseljem 

poskakali jugoslovanski reprezentanti. 

Istega dne so v članku z naslovom Drevi s ČSSR poročali o prihajajočem 4. kolu. Jugoslovanski 

košarkarji se bodo pomerili z reprezentanco Češkoslovaške; Jugoslovani veljajo za favorite. 

Najzanimivejši („prava poslastica”) pa bo neposreden boj za kolajne med ekipama SZ in ZDA. 

Američani še vedno odkrito govorijo o zlati kolajni, Sovjeti pa se dobro zavedajo, da lahko z 

že drugim porazom ostanejo celo brez odličja. 

21. 5. 1970 so na prvi strani Dela poročali o tem, da je predsednik skupščine SR Slovenije 

Sergej Kraigher priredil sprejem za predstavnike FIBE, Košarkarske zveze Jugoslavije, 

organizacijskega odbora, vodje reprezentanc, trenerje in za novinarje. Predsednik FIBE Abel 

Moheim Wahby je predsedniku zagotovil, da je prvenstvo pripravljeno brez napake ter da so 

vsi košarkarji navdušeni nad gostoljubnostjo organizatorjev in Ljubljančanov. 

V članku z naslovom ZDA dobile derbi s SZ so poročali o najzanimivejši tekmi 4. kola SP, o 

spopadu „vladajočega svetovnega prvaka” SZ in „vladajočega olimpijskega zmagovalca” ZDA. 

Tekma se je začela z zamudo; med ogrevanjem se je Američan Hillman pri zabijanju namreč 

oprijel koša, a steklo ni vzdržalo. Tekma je bila izenačena, do 2 minuti pred koncem je vodila 

SZ, na koncu pa izgubila z rezultatom 72 : 75.  

V članku z naslovom Lahek tekmec so 21. 5. 1970 poročali o prihajajočem 5. kolu SP. 

Brazilcem se nasmiha kolajna, zato si proti ČSSR ne bodo dovolili spodrsljaja; tudi Italijani za 

Američane ne bi smeli predstavljati problema. Jugoslovane čaka še zadnji lažji nasprotnik – 

ekipa Urugvaja. Visoka zmaga Jugoslavije ne bi smela biti vprašanje. 

V rubriki Halo, Tivoli! je bila 21. 5. 1970 med drugimi objavljena vest, da je glavni realizator 

televizijskih prenosov košarkarskega SP iz dvorane Tivoli Beno Hvala povedal, da bo dvoboj 

med SZ in Jugoslavijo prenašalo deset televizijskih družb. Prenose bodo lahko gledali v ČSSR, 

SZ, Romuniji, Bolgariji, Finski, Danski, Turčiji, Italiji, Jugoslaviji in Braziliji – v slednji preko 

satelita. 

22. 5. 1970 je v Delu odmevala nepričakovana zmaga ekipe ČSSR proti moštvu „velike 

četverice” – Braziliji. Poraz brazilske reprezentance je tudi jugoslovansko ekipo postavil v 

manj prijeten položaj, saj bi morala, če bi tekmo z ZDA izgubila, za osvojitev srebrnega odličja 
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premagati reprezentanco SZ. 

Isti dan so v članku z naslovom Odmor za vse pisali o tem, da imajo košarkarji, ko sta pred 

koncem samo še dve koli, prost dan. Domači reprezentanti so pred dvobojem z Američani 

ostali na Bledu. Kapetan Ivo Daneu je za Delo povedal, da optimisti trdijo, da bodo ekipo ZDA 

premagali in osvojili prvenstvo, sam pa o tem ni tako prepričan. „Američani so odlični in 

premagamo jih lahko samo z zvijačo. Še to bo zelo težko, saj niso šolarčki.” Med Američani 

po tesni in dokaj srečni zmagi nad SZ ni bilo čutiti tolikšnega optimizma kot prej, so pa prosti 

čas izkoristili za obisk ljubljanskih trgovin. Del sovjetskih reprezentantov je pospremil 

košarkarja Zastuhova v Kamnik, kjer se je moral zagovarjati pred sodnikom za prekrške zaradi 

prehitre vožnje z avtomobilom. Sodnik je košarkarju zaradi hitrosti izven košarkarskega 

igrišča in zaradi pozabljivosti – vozniško dovoljenje je pozabil v SZ – izrekel ukor. Brazilci so 

prosti čas izkoristili za igranje kart in prepevanje latinskoameriških pesmi.   

 

Slika 14: Revanša za Mexico 

(Vir: Zlato naše, 1970, str. 47) 

 

23. 5. 1970 je Delo v članku Odločilni koli pisalo, da sta do konca finalnega turnirja SP ostali 

še dve odločilni koli. Jugoslovani bodo drevi igrali odločilno tekmo z ZDA, naslednji dan pa jih 

čaka še nastop proti SZ, ki morda ne bo več neposredno odločal o zlati medalji, bo pa gotovo 

imeniten zaključek prvenstva. Najzanimivejši bo odločilen spopad finala SP med Jugoslavijo 

in ZDA. Zmaga bi Jugoslovanom že prinesla naslov svetovnih prvakov, kar bi bil največji uspeh 
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v zgodovini jugoslovanske košarke. Američani se bodo gotovo hoteli oddolžiti za 

nepričakovan poraz proti Italijanom, a veliki taktik Žeravica je pripravil načrt, ki naj bi bil 

boljši od Fischerjevega (op. trener reprezentance ZDA).   

V rubriki Halo, Tivoli! je bilo 23. 5. 1970 med drugim objavljeno, da je Hillman (ZDA) med 

ogrevanjem zdrobil pleksi tablo na glavnem igrišču; organizatorji so takoj poskrbeli za 

rezerve, eno so pripeljali iz Karlovca, drugo pa iz Splita. Objavljena je bila tudi vest, da so 

sodniki skoraj vsak dan na izletu in da so navdušeni nad lepotami Slovenije. Še posebej se je 

izkazal Kanadčan Sibone, ki se je okopal v Bohinjskem jezeru. Izvemo tudi, da so med 

košarkarji na SP že opravljali kontrole proti dopingu; vse so bile negativne. 

25. 5. 1970 je Delo na prvi strani poročalo, da so si jugoslovanski košarkarji z zmago nad ZDA 

s 70 : 63 že pred zadnjo tekmo s SZ zagotovili zlato kolajno. Tekme zadnjega kola so odločale 

o vseh drugih uvrstitvah. Brazilci so si v drugi tekmi z ZDA priigrali srebrno odličje, sovjetska 

ekipa pa je osvojila bron.  

 

Slika 15: Srebrni zdaj zlati 

(Vir: Delo, let. 12, št. 139, 25. 5. 1970) 

 

Na ta dan je predsednik republike Josip Broz Tito, pokrovitelj SP v košarki, ob 11. uri v 

Beogradu sprejel člane zlate jugoslovanske reprezentance, ki je na sprejem odpotovala s 

posebnim letalom. Tito je bil o velikem uspehu jugoslovanskih košarkarjev obveščen takoj po 

zmagi nad ZDA; brzojavko mu je poslal Stane Dolanc, predsednik organizacijskega komiteja.  
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Slika 16: Karikatura Boruta Pečarja po zmagi jugoslovanske košarkarske reprezentance 

(Vir: Delo, let. 12, št. 139, 25. 5. 1970) 

 

Na prvi strani Dela so poročali tudi o tem, kaj je o zmagi košarkarjev Jugoslavije pisal tuji tisk. 

Novinar britanske agencije Reuter je bil navdušen nad tivolskim občinstvom: „Američani niso 

igrali samo proti dvanajsterici Jugoslovanov, marveč tudi proti neverjetno glasnim 

gledalcem.” Poročevalci ameriških agencij pa so prav to najbolj zamerili organizatorjem: 

„Gledalci so /…/ povzročali nepopisen hrup prav v trenutkih, ko je bila Američanom 

koncentracija najbolj potrebna.” So pa tudi priznali, da je bila zmaga Jugoslovanov zaslužena.   

Na športnih straneh so se 25. 5. 1970 o odločilni tekmi razpisali v članku z naslovom Naši so 

bili boljši. Boj je bil trd. Dosojenih je bilo kar 69 osebnih napak. Po mnenju nekaterih je bilo 

sojenje tudi pristransko (tretjo osebno napako Petra Skansija naj bi si sodnik preprosto 

izmislil, po peti osebni napaki, ko je moral igrišče zapustiti Čosić, pa so se na parket usule 

zastavice in vse, kar je prišlo pod roke ogorčenim gledalcem). V odločilnih zadnjih minutah je 

Žeravica v igro poslal poškodovanega, a izkušenega kapetana Daneua. Vpisal je 4 točke, 

dosegel pa tudi izjemno pomemben koš: „Zadnja minuta teče. Daneu zdrvi v desni kot in 

njegov met čez glavo /…/ konča v mrežici – 68 : 60.” 
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Slika 17: Naši so bili boljši 

(Vir: Delo, let. 12, št. 139, 25. 5. 1970) 

 

Trener reprezentance ZDA Hal Fischer je po tekmi najprej napovedal, da bo zlata olimpijska 

kolajna v Münchnu spet njihova. Povedal je, da je bila reprezentanca ZDA, ki je nastopila v 

Ljubljani, sestavljena iz igralcev petih klubov, da so skupaj trenirali le slab mesec in odigrali le 

7 pripravljalnih tekem. Dodal je, da imajo doma še boljše košarkarje, študente, ki pa so bili 

zadržani z izpiti na univerzi. So pa kljub temu pokazali moč ameriške košarke, čeprav niso 

zmagali. Povedal je tudi, da je SP v Ljubljani ponovno pokazalo, da tudi najboljši posamezniki 

proti uigrani ekipi, kakršna je jugoslovanska reprezentanca, ne morejo zmagati. Izpostavil je 

tudi neverjetno atmosfero v dvorani Tivoli; po njegovem mnenju so gledalci s hrupom igralce 

motili, atmosfera pa je bila proti pravilom za košarkarske turnirje. 

Zadnjo tekmo finala so Jugoslovani sicer izgubili, vendar je bila tekma proti SZ le še 

formalnost. 

27. 5. 1970 je bil na športnih straneh Dela objavljen članek Trenerji vsega sveta … V Ljubljani 

je ob svetovnem košarkarskem prvenstvu potekal tudi mednarodni seminar za košarkarske 

trenerje. Udeležilo se ga je približno 230 domačih trenerjev in okoli 170 tujih trenerjev iz 27 

držav. 

30. 5. 1970 je bila v Delu objavljena vest o pogrebu Trajka Rajkovića. Član zlate ekipe je le tri 

dni po svetovnem prvenstvu v 33. letu starosti tragično umrl zaradi srčnega infarkta. 
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4.3.2 Evropsko prvenstvo v košarki leta 2017 

 

Datum Prva stran Športne strani 

24. 8. 2017 / Stožice so pripravljene na spektakel 

25. 8. 2017 / Dončiću sta se mladostno zatresli roki, a nekaznovano 

26. 8. 2017 / Kapetan ve, da je energija nalezljiva, zato bo vsem za zgled 

27. 8. 2017   

28. 8. 2017 / Kdo pravi, da so Poljaki in Gruzinci lahek plen? 

V skupni družbi uživata kot majhna otroka 

29. 8. 2017 / Nikoli ne igrajo tekme zato, da bi izgubili 

30. 8. 2017 / Začetna živčnost lahko prepolovi zbranost in pogum; 

Slovenija lahko preseneti, če bo uporabila vsaj deset igralcev 

31. 8. 2017 / Na tekme namesto kosila so se navadili že v klubih 

Pripravili so celo nagrade za prvo mesto 

1. 9. 2017 / Kapetan blestel, drugi v ritmu zrno po zrno – pogača 

V finišu bi lahko igrali pametneje 

2. 9. 2017 / Dragić pognal motor, „roj kamikaz” bo še trši oreh 

3. 9. 2017   

4. 9. 2017 / Dončić ni želel biti v nedogled le Dragićev oproda 

Pri –8 prepoznaš značaj moštva 

5. 9. 2017 / Na potezi je sedmerica „zaspancev” 

Goran je bržčas najboljši na EP, v ekipi pa je le eden od nas 

 

6. 9. 2017 Islandija namesto lažjega 
treninga 

Igor Kokoškov je po stotici prevzel krivdo 

Tudi Francozom ne prizna, da so boljši 

S katero nogo bodo tokrat vstali Francozi? 

7. 9. 2017 Francoze pometli s parketa, 
zdaj Ukrajina 

Z zbiralci kolajn so se poigrali kot z začetniki 

Uspehi so lepšali celo finsko vreme 

V izločilnih bojih sprva z Ukrajino 

8. 9. 2017 / Po bližnjici do samozavesti, zdaj pa v ring 

9. 9. 2017 / Rana ura bo zlata ura, ne slovenskih fantov grob 

Proti Ukrajini nikoli povsem brez preglavic 

Kolašov in Pustovji nista dala Kokoškovu spati na letalu 

10. 9. 2017   

11. 9. 2017 / Prepričali so se, da zmorejo brez vrhunskega Dragića 

Imel sem srečo, nisem blestel 

12. 9. 2017 / V boj za polfinale z duhovi grenke preteklosti 

13. 9. 2017 Slovenija gre po kolajno! Za Dragića in Dončića prenizek tudi latvijski velikan 
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Z veseljem bi žrtvoval še en zob 

14. 9. 2017 / Po kolajno, tudi za minule rodove in lepšo prihodnost 

Fantje ne smejo začeti iskati logičnih razlag za niz zmag 

15. 9. 2017 / Aleksej Šved kot pred desetletjem Andrej Kirilenko 

16. 9. 2017 Slovenija si zasluži zlato 

Koš! (karikatura) 

Kapetan čuti, da si Slovenija zasluži zlato kolajno 

Blizu rekorda Slovenci in Španci 

17. 9. 2017   

18. 9. 2017 Ne le zlati – veličastni 

Mojstrovina (karikatura) 

Evropskemu košarkarskem prvenstvu je Delo posvetilo 
prvih 8 strani, naslovljenih ZLATA SLOVENIJA. 

/ 

19. 9. 2017 Zlati košarkarji doma, v 
dežju z navijači 

Prvenstvu je Delo posvetilo 
tudi 2. in 3. stran.  

Junaki velikih in majhnih številk, a z ogromnimi srci 

Privabiti otroke in ustrezno podpreti njihove trenerje 

Šampion, ki potrebuje svobodo in zaupanje 

Sodobno je zmagovati, ne pa jurišati v valovih 

20. 9. 2017 „Naj traja” Dragić: Najtežje je, ko ne veš, kaj narediti 

21. 9. 2017 / / 

22. 9. 2017 „Glave gor! Vodimo za dve 
piki!” 

Lasa kvalifikacije za SP ne zanimajo, zgolj Real 

23. 9. 2017 „Vso kariero sem šel na 
polno. Ne znam drugače.” 

/ 

24. 9. 2017   

Tabela 24: Pomembnejši članki o evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017, objavljeni v Delu 

 

Teden pred začetkom evropskega košarkarskega prvenstva, tj. 24. 8. 2017, je Delo poročalo 

o pripravljalni tekmi naše reprezentance s hrvaško izbrano vrsto. Računali so na izboljšanje 

slovenske forme po treh porazih na štirih tekmah. Izboljšanje v igri so pričakovali predvsem 

od Gorana Dragića. 

26. 8. 2017 je Delo poročalo o tekmi med Slovenijo in Hrvaško, ki jo je dobila Slovenija z 

rezultatom 74 : 73. Hvalili so predvsem slovensko igro v tretji četrtini in v začetku četrte. 

Kritizirali so slovenski met za 3 točke. Pohvaljena je bila slovenska obramba. Po mnenju 

novinarjev je bil najboljši slovenski igralec pripravljalnega obdobja Luka Dončić. 

28. 8. 2017 so poročali o pripravljenosti reprezentance na EP. Opozarjali so, da se, glede na 

rezultate pripravljalnih tekem, splača biti previden tudi z na papirju lažjim nasprotnikom. 

29. 8. 2017 je bil objavljen pogovor z nekaterimi igralci in s trenerjem oz. selektorjem 
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slovenske reprezentance Igorjem Kokoškovom, ki je zatrdil, da je vse igralce v reprezentanco 

uvrstil zato, da bodo igrali. 

Dan pred prvenstvom, tj. 30. 8. 2017, se je Delo spraševalo, kako bo Slovenija igrala. 

Spominjali so se tudi preteklih (ne)uspehov. Nekateri strokovnjaki so menili, da bi Slovenija 

na prvenstvu lahko presenetila. 

Na dan začetka EP v košarki, tj. 31. 8. 2017, so Delovi novinarji poročali o obetih pred tekmo 

s Poljsko in o nenavadni uri, ob kateri se bo igrala. Pričakovana je bila zmaga. 

1. 9. 2017 so po tekmi s Poljsko novinarji najbolj pohvalili Gorana Dragića, ki se izkazal s 30 

točkami. 

2. 9. 2017 so pisali o obetih pred tekmama s finsko in z grško reprezentanco, ki naj bi bili 

zahtevnejši, kot je bila tekma proti Poljakom. 

4. 9. 2017 so Delovi novinarji poročali predvsem o zmagi slovenske reprezentance proti grški. 

Pohvalili so igro celotne reprezentance, ki zdaj ni več slonela zgolj na ramenih Dragića. Med 

posamezniki je bil najbolj opazen Luka Dončić. 

5. 9. 2017, na dan tekme slovenskih košarkarjev proti islandski reprezentanci, so Delovi 

novinarji pisali o manj opaznih igralcih naše reprezentance, kot so Čančar, Nikolić, Dimec, 

Rebec idr. Ti naj bi več igrali na tekmi proti nekoliko slabši Islandiji, da bi si lahko nosilci 

slovenske igre odpočili.  

6. 9. 2017 je bila vest o zmagi slovenske košarkarske reprezentance prvič objavljena na prvi 

strani Dela. Pohvali so igro slovenske ekipe in ocenili, da bo Francija precej težji nasprotnik. 

Tudi 7. 9. 2017 je bila vest o slovenski zmagi objavljena na prvi strani Dela. Francoze naj bi 

„pometli s parketa“. Še posebej sta bila pohvaljena Dragić in Dončić. 

8. 9. 2017 so poročali o obetih v izločilnih bojih in o tekmah Slovenije v predtekmovanju. 

Pisali so o izjemni igri Dragića in Dončića. 

9. 9. 2017 so Delovi novinarji poročali o obetih pred tekmo z Ukrajino, ki je bila na papirju 

sicer slabši tekmec. Razpisali so se o zgodnji uri tekme, tj. 11.30. 

11. 9. 2017 so po zmagi nad Ukrajino pohvalili lahkotno igro naše reprezentance, ki 

„neizmerno uživa“ v igri. Reprezentanti so dokazali, da zmorejo tudi brez vrhunskega Gorana 

Dragića. Opazen posameznik v igri je bil Anthony Randolph. 
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12. 9. 2017 so v Delu pisali o obetih pred polfinalno tekmo z Latvijo, ki je leta 2015 Slovenijo 

izločila na EP v Lillu. 

13. 9. 2017 je bila osrednja novica na prvi strani Dela zmaga naših nad Latvijci. Po mnenju 

novinarjev je bila slovenska predstava odlična, najboljša posameznika pa Dončić in Dragić. 

14. 9. 2017 so pisali o polfinalni tekmi proti izkušenejši španski reprezentanci. 

15. 9. 2017 so pisali o drugem polfinalu na prvenstvu, med Rusijo in Srbijo. 

16. 9. 2017 je odmevala zmaga na papirju nekoliko slabše slovenske reprezentance nad 

Španijo. Tudi ta novica je kraljevala na prvi strani Dela. Pohvaljena je bila pozitivna energija v 

slovenski reprezentanci; kot najpomembnejša igralca pa sta bila omenjena Dončić in Dragić. 

 

Slika 18: Karikatura Marka Kočevarja, objavljena po zmagi v polfinalu na EP v košarki leta 2017 

(Vir: Delo, let. 59, št. 217, 16. 9. 2017) 

 

17. 9. 2017 je bilo zmagi slovenskih košarkarjev na EP namenjenih kar 8 strani Dela. Poročali 

so o tekmi proti Srbiji, o vzdušju v obeh taborih pred tekmo in po njej ter o zavzetih 

navijačih. Poročali so tudi, kaj so o slovenski zmagi pisali tuji mediji. Na finalni tekmi so bili 

poleg Dragića in Dončića posebej pohvaljeni tudi igralci (Prepelič, Randolph …), ki so stopili v 

ospredje, ko sta omagala glavna zvezdnika. 
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Slika 19: Luka Dončić je v finalu navdušil z zabijanjem v drugi četrtini 

(Vir: Slovenija je evropski prvak! Dostopno na: http://www.delo.si/sport/eurobasket/slovenija-je-evropski-

prvak.html, 3. 2. 2018) 

 

 

Slika 20: Karikatura Marka Kočevarja, objavljena po zmagi v finalu na EP v košarki leta 2017 

(Vir: Delo, let. 59, št. 219, 18. 9. 2017) 

 

Tudi dva dneva po osvojenem naslovu evropskih prvakov, tj. 19. 9. 2017, je slovenska zmaga 

v Delu še vedno odmevala. Novinarji so poročali o sprejemu slovenskih šampionov na 

Kongresnem trgu v Ljubljani. 

20. 9. 2017 se veselje po zmagi slovenske košarkarske reprezentance še ni poleglo. V Delu so 

poročali o celotnem prvenstvu in posledicah, ki naj bi jih prinesla slovenska zmaga. 
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Potem ko 21. 9. 2017 v Delu ni bilo objavljenega nobenega članka o prvenstvu, je bilo 22. 9. 

2017 objavljeno povabilo k branju intervjuja z Goranom Dragićem v Sobotni prilogi. Objavljen 

je bil tudi članek, v katerem se je poročalo, da klubski trener Dončića in Randolpha ne bo več 

pustil na reprezentančna tekmovanja. Tudi 23. 9. 2017 je Delo vabilo k branju intervjuja z 

Goranom Dragićem. 
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5 RAZPRAVA 

 

Hipoteza 1: Pravila košarke so se od leta 1970 do leta 2017 spremenila. 

 

Hipotezo sva preverila s študijem strokovne športne literature. V pravilih košarke sva našla 

nekaj razlik, tako v igrišču, košarkarski opremi, kot pri poteku igre. Leta 1970 je bilo 

košarkarsko igrišče dolgo 26 m in široko 14 m, leta 2017 pa je dolgo 28 m in široko 15 m. Leta 

1970 je bila tabla izdelana iz pleksi stekla ali lesa, široka 180 cm in visoka 120 cm, leta 2017 

pa je tabla izdelana iz trdnega kaljenega stekla, široka je 180 cm in visoka 105 cm. Leta 1970 

sta se igrala dva polčasa, ki sta trajala 20 minut, med njima pa je bilo 10 minut odmora. Leta 

2017 je igralni čas košarkarske tekme sestavljen iz 4 četrtin, dolgih 10 minut. Med četrtinami 

sta 2 minuti odmora, razen med drugo in tretjo četrtino, ko odmor traja 15 minut. Leta 1970 

je iz igre obstajal samo met za 2 točki, leta 2017 pa obstajata met za 2 točki in met za 3 

točke. Leta 1970 je napad trajal 30 sekund, leta 2017 pa le 24 sekund. Verjetno je razlik še 

več, lahko pa hipotezo 1 tudi z navedenimi potrdiva.  

 

Hipoteza 2: Več kot polovica anketirancev dobro pozna uspeh slovenske reprezentance na 

evropskem prvenstvu v košarki leta 2017. 

 

Hipotezo sva preverila z drugim delom anketnega vprašalnika, povezanim z EP v košarki leta 

2017. 97 % anketiranih ve, da se je na prvenstvu igral finale, 95 % jih ve, da je drugo mesto 

na prvenstvu osvojila reprezentanca Srbije, 86 % anketiranih ve, da je slovenska 

reprezentanca odločilno tekmo odigrala proti srbski košarkarski reprezentanci, 80 % jih ve, 

da je bil odločilni del prvenstva v Carigradu, 76 % anketiranih ve, da je bil selektor slovenske 

reprezentance Igor Kokoškov, 73 % anketirancev ve, da je slovenska košarkarska 

reprezentanca premagala vse nasprotnike, in zna našteti vsaj tri košarkarje, ki so igrali za 

Slovenijo, 62 % pa jih ve, da je slovenska reprezentanca igrala v predtekmovalni skupini v 

Helsinkih. Z odgovori potrjujeva hipotezo 2. 
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Hipoteza 3: Anketiranci, stari 60 let ali več, se dobro spominjajo svetovnega košarkarskega 

prvenstva leta 1970. 

 

Hipotezo sva preverila s prvim delom anketnega vprašalnika, povezanim s SP v košarki leta 

1970. 78 % anketiranih, starih 60 let ali več, ve, da se je odločilni del prvenstva igral v 

Ljubljani, 65 % jih ve, da je jugoslovanska reprezentanca odločilno tekmo odigrala proti 

reprezentanci ZDA, 57 % jih ve, da je bil selektor jugoslovanske košarkarske reprezentance 

Ranko Žeravica, 54 % anketiranih, starih 60 let ali več, zna poimenovati tri košarkarje, ki so 

igrali za jugoslovansko reprezentanco, 41,5 % jih ve, da jugoslovanska reprezentanca ni 

premagala vseh nasprotnikov, 40 % pa jih ve, da Jugoslavija v predtekmovanju ni igrala. 

Slabše se spominjajo, da se na prvenstvu ni igral finale (22 %) in da je drugo mesto osvojila 

Brazilija (20 %). 47 % anketiranih meni, da je bila druga reprezentanca ZDA, kar po 47 letih ni 

presenetljivo, saj je ljudem najbolj ostala v spominu odločilna tekma za zlato medaljo, ki jo je 

Jugoslavija igrala proti reprezentanci ZDA. To ni bil finale, ker pa je ekipa ZDA to tekmo 

izgubila, anketirani mislijo, da so drugo mesto osvojili košarkarji ZDA. Ker so anketirani, stari 

60 let ali več, na štiri vprašanja od osmih v več kot 50 % odgovorili pravilno, lahko hipotezo 3 

delno potrdiva. 

 

Hipoteza 4: Košarkarji, ki so igrali na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017, so imeli 

boljše pogoje za trening kot košarkarji, ki so igrali na svetovnem košarkarskem prvenstvu leta 

1970. 

 

Hipotezo sva preverila z intervjuvanjem gospoda Iva Daneua, kapetana jugoslovanske 

košarkarske reprezentance na SP leta 1970. Gospod Daneu je povedal, da so se pogoji za 

trening leta 1965 z novozgrajeno dvorano Tivoli sicer izboljšali, saj so prešli z zunanjih igrišč v 

športno dvorano, a da se takratnih pogojev s sedanjimi kljub temu ne da primerjati. Takratno 

košarkarsko opremo je označil za smešno. Tudi izbira je bila skromnejša oziroma je skoraj ni 

bilo. Košarkarji niso imeli posebne športne prehrane. Igralci imajo danes ob trenerju tudi več 

strokovnjakov kot leta 1970. Hipotezo 4 lahko potrdiva. 
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Hipoteza 5: V času trajanja svetovnega košarkarskega prvenstva leta 1970 in evropskega 

košarkarskega prvenstva leta 2017 ter dan po obeh prvenstvih sta bila v časniku Delo dnevno 

objavljena vsaj dva članka o prvenstvu, in sicer na športnih straneh in na prvi strani časnika. 

 

Hipotezo sva preverila s pregledom člankov, objavljenih v časniku Delo med SP v košarki leta 

1970 in med EP v košarki leta 2017. Naslove člankov, objavljenih v Delu, sva uredila tudi v 

tabeli, ki sva ju vključila v raziskovalno nalogo. 

Med 16. 5. in 24. 5. 1970, ko je v Ljubljani potekal finale košarkarskega SP, in dan po njem, tj. 

25. 5. 1970, je v Delu izhajala posebna športna priloga Košarkarsko Delo. Na prvi strani Dela 

je bila vest o SP objavljena prvi dan finala, tj. 16. 5. 1970, 18. 5. 1970, ko je se je Delo začelo s 

športnimi stranmi, 19. 5. 1970 je bila na prvi strani časnika objavljena fotografija ekipe SZ, 

21. 5. 1970 pa vest o sprejemu mednarodne strokovne košarkarske javnosti pri predsedniku 

skupščine SR Slovenije Sergeju Kraigherju. O zmagi jugoslovanske izbrane vrste na 

svetovnem košarkarskem prvenstvu so se na prvi strani razpisali tudi dan po prvenstvu. 

Med 31. 8. in 17. 9. 2017, v času trajanja EP v košarki, in dan po njem, tj. 18. 9. 2017, so o 

prvenstvu vsak dan poročali na športnih straneh Dela. Na prvi strani je bila 6. 9. 2017 

objavljena vest o zmagi slovenske košarkarske reprezentance nad islandsko ekipo, 7. 9. 2017 

so pisali o zmagi Slovencev nad Francozi, 13. 9. 2017 je bila osrednja novica zmaga Slovencev 

nad Latvijci v četrtfinalu, 16. 9. 2017 pa zmaga slovenske reprezentance v polfinalu proti 

španski izbrani vrsti. Dan po prvenstvu je Delo košarkarskemu prvenstvu posvetilo prvih 8 

strani, naslovljenih Zlata Slovenija. 

Hipotezo 5 sva ovrgla. 
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6 SKLEPI 

 

V raziskovalni nalogi Od horogov v Ljubljani 1970 do zabijanj v Carigradu 2017 sva 

predstavila in primerjala svetovno košarkarsko prvenstvo leta 1970 in evropsko košarkarsko 

prvenstvo leta 2017; prvenstvi, na katerih so naslov prvakov osvojili naši košarkarji. 

Jugoslovanska košarka je dosegla veliko odmevnih uspehov, med njimi je gotovo tudi zmaga 

na domačem svetovnem prvenstvu v Ljubljani leta 1970. Ekipa, ki sta jo vodila trener Ranko 

Žeravica in kapetan Ivo Daneu, si je zmago priborila na predzadnji tekmi finalnega dela proti 

reprezentanci ZDA. Z naslovom svetovnega prvaka je kapetan svojo uspešno kariero zaključil 

na najlepši možni način. 

Slovenska košarka nima tako dolge in uspešne zgodovine, kot jo je imela jugoslovanska. Zlato 

na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017 je prvo odličje slovenske reprezentance. 

Naša izbrana vrsta je prvenstvo osvojila brez izgubljene tekme, premagala pa tudi velikane 

evropske in svetovne košarke; v finalu je slovenska reprezentanca premagala reprezentanco 

Srbije. Ekipo sta vodila trener Igor Kokoškov in kapetan Goran Dragić, slednji se je po 

osvojenem naslovu evropskega prvaka reprezentančno upokojil. 

Za naju, ki sva rojena v samostojni državi Republiki Sloveniji, ustanovljeni leta 1991, je 

zanimivo, da sta bili obe košarkarski reprezentanci, predstavljeni v raziskovalni nalogi, naši. 

Leta 1970, ko je v Ljubljani potekal finalni del svetovnega košarkarskega prvenstva, je bila 

namreč Slovenija še del Jugoslavije (SFRJ).   

Čeprav gre za različni prvenstvi, se nama je primerjava med svetovnim in evropskim 

košarkarskim prvenstvom zdela smiselna, saj je obakrat zmagala naša reprezentanca. 

Na SP v košarki leta 1970 je sodelovalo 13 držav; Jugoslavija se je kot gostiteljica prvenstva 

neposredno uvrstila v finalni del v Ljubljani. Na EP v košarki leta 2017 pa je sodelovalo 24 

držav; reprezentanca Slovenije se je na prvenstvo uvrstila v kvalifikacijah. Igralni sistem leta 

1970 se nama zdi poštenejši kot igralni sistem leta 2017. Na SP leta 1970 je v zaključnem 

delu prvenstva v Ljubljani vsaka od 7 reprezentanc igrala z vsako, na EP leta 2017 pa je v 

zaključnem delu prvenstva 16 ekip igralo po sistemu izločanja. 

S študijem strokovne športne literature sva potrdila hipotezo, da so se pravila košarke od 
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leta 1970 do leta 2017 spremenila. 

Z anketo sva raziskala poznavanje obeh košarkarskih prvenstev med starejšimi in mlajšimi. 

Starostno mejo 60 let ali več sva postavila zato, ker so bili anketiranci, ki so izpolnjevali 

anketni vprašalnik, med SP v košarki leta 1970 stari vsaj 12 let, torej so bili približno najinih 

let in jih je košarka verjetno zanimala kot naju.  

Rezultati raziskave so pokazali, da se anketiranci, stari 60 let ali več, dobro spominjajo, da se 

je odločilni del svetovnega košarkarskega prvenstva igral v Ljubljani, da je jugoslovanska 

reprezentanca odločilno tekmo igrala proti reprezentanci ZDA, da je bil selektor 

reprezentance Ranko Žeravica, več kot pol anketiranih pa zna poimenovati tudi tri 

košarkarje, ki so igrali za jugoslovansko izbrano vrsto. Slabše se spominjajo, da se na 

prvenstvu ni igral finale in da je srebro osvojila Brazilija; veliko jih misli, da je bila druga 

reprezentanca ZDA, kar po 47 letih ni presenetljivo, saj je ljudem najbolj ostala v spominu 

odločilna tekma za zlato medaljo med jugoslovansko reprezentanco in reprezentanco ZDA. 

Poznavanje športnih dogodkov je v prvi vrsti povezano z uspehom športnikov, najbolj 

odmevna je gotovo zmaga. Svetovno košarkarsko prvenstvo izpred skoraj 50 let je znano 

zlasti tistim, ki so ga doživeli, so pa rezultati ankete pokazali, da nekaj o prvenstvu vedo tudi 

mlajši, kar pomeni, da je zmaga jugoslovanske reprezentance še dolgo odmevala in verjetno 

tudi, da je košarka med ljudmi priljubljena.  

Odgovori na anketni vprašalnik so pokazali tudi, da več kot polovica 172 anketirancev zelo 

dobro pozna uspeh slovenske reprezentance na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 

2017. Rezultati kažejo na to, da ta zmaga Sloveniji veliko pomeni. 

Košarkarski strokovnjak Ivo Daneu je v intervjuju poudaril, da so imeli košarkarji, ki so igrali 

na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017, boljše pogoje za trening kot košarkarji, ki 

so igrali na svetovnem košarkarskem prvenstvu leta 1970. Takrat ni bilo veliko profesionalnih 

igralcev, košarka je bila predvsem študentski šport. Ivo Daneu je bil zaposlen že od leta 1960, 

košarko pa je igral poleg rednega dela. Košarkarska oprema in literatura, kolikor ju je v 

Jugoslaviji sploh bilo, sta bili skromni. V reprezentanci je bilo manj strokovnjakov kot danes, 

košarkarji prav tako niso imeli posebne prehrane.  

O obeh prvenstvih je poročal tudi osrednji slovenski časnik Delo. Kljub pomembnosti 

športnih dogodkov, kot sta svetovno in evropsko košarkarsko prvenstvo, članki o njiju niso 
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bili vsak dan prvenstva uvrščeni na prvo stran, so pa o prvenstvih leta 1970 in leta 2017 

novinarji obširno poročali na športnih straneh. 

Kot zanimivost izpostavljava dve razliki v poročanju. Leta 2017 je bilo v Delu še nekaj dni po 

končanem EP v košarki mogoče prebrati več strani prispevkov o slovenski košarkarski 

reprezentanci in osvojeni zlati medalji; leta 1970 pa se po zaključku prvenstva o izjemnem 

uspehu jugoslovanskih košarkarjev ni več poročalo. V naslovih člankov, objavljenih v Delu 

leta 2017, so pogosto navedena imena uspešnih košarkarjev in tudi trenerjev reprezentanc; v 

naslovih člankov, objavljenih ob SP v košarki leta 1970, pa so omenjeni predsednik SFRJ Josip 

Broz Tito, predsednik SRS Boris Kraigher in tragično preminuli košarkar zlate reprezentance 

Trajko Rajković. 

Primerjava prvenstev je obširna tema in lahko bi raziskala še marsikaj. Zanimivo bi bilo 

raziskati, kako so ljudje dobili informacije o rezultatih tekem (npr. z radia, s televizije, iz 

časopisov, z družbenih omrežij, s spletnih strani televizijskih in časopisnih hiš), kako so 

organizirali prvenstvi (npr. kaj vse je bilo treba zgraditi, kako so skrbeli za trženje, kako so 

poskrbeli za navijače), kako so spremljali prvenstvi v različnih državah (npr. koliko odstotkov 

ljudi je spremljalo prvenstvo in koliko je na spremljanje vplival uspeh domače reprezentance) 

ipd. 
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8 PRILOGA (ANKETNI VPRAŠALNIK)  

 

Pozdravljeni!  

Sva Timotej Jagodič in Martin Steblovnik, učenca 8. razreda III. osnovne šole Celje. V okviru 

raziskovalne dejavnosti Mladi za Celje delava raziskovalno nalogo, v kateri primerjava 

svetovno košarkarsko prvenstvo leta 1970 in evropsko košarkarsko prvenstvo leta 2017. Na 

obeh prvenstvih je zmagala naša reprezentanca. Prosiva, da izpolnite anketo. Za sodelovanje 

se lepo zahvaljujeva.  

___________________________________________________________________________ 

 

Starost: _____ let 

Spol:     Ž      M 

___________________________________________________________________________ 

 

Svetovno prvenstvo v košarki leta 1970 

 

1. V katerem mestu se je igral odločilni del prvenstva? ______________________________ 

2. Kje je jugoslovanska reprezentanca igrala v predtekmovalni skupini? 

A V Splitu. 

B V Karlovcu. 

C V Sarajevu. 

Č V Skopju. 

D Jugoslavija ni igrala v predtekmovanju. 

3. Ali je jugoslovanska reprezentanca na prvenstvu premagala vse nasprotnike?      DA      NE 

4. Imenujte tri igralce, ki so igrali v reprezentanci Jugoslavije.  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

5. Kdo je bil selektor jugoslovanske reprezentance? ________________________________ 
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6. Proti kateri reprezentanci je jugoslovanska reprezentanca odigrala odločilno tekmo? 

_____________________________________________________ 

7. Ali se je na prvenstvu igral finale?       DA       NE 

8. Reprezentanca katere države je na prvenstvu osvojila drugo mesto?       

ZDA.                 Brazilije.                  Sovjetske zveze.                  Italije. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Evropsko prvenstvo v košarki leta 2017 

 

1. V katerem mestu se je igral odločilni del prvenstva? ______________________________ 

2. Kje je slovenska reprezentanca igrala v predtekmovalni skupini? 

A V Tel Avivu. 

B V Cluju. 

C V Helsinkih. 

Č V Carigradu. 

D Slovenija ni igrala predtekmovanja. 

3. Ali je slovenska reprezentanca na prvenstvu premagala vse nasprotnike?         DA        NE 

4. Imenujte tri igralce, ki so igrali v reprezentanci Slovenije.  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

5. Kdo je bil selektor slovenske reprezentance? ____________________________________ 

6. Proti kateri reprezentanci je slovenska reprezentanca odigrala odločilno tekmo?  

_____________________________________________________ 

7. Ali se je na prvenstvu igral finale?       DA       NE 

8. Reprezentanca katere države je na prvenstvu osvojila drugo mesto? 

Latvije.                  Turčije.                  Srbije.                  Rusije. 


