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22  PPOOVVZZEETTEEKK

Namen raziskovalne naloge je predstaviti dijake celjske gimnazije, ki so pozneje, ko
so zapustili našo šolo, postali uspešni košarkarski trenerji.

 Podatke sva zbirala po različnih metodah, opravila sva kar nekaj intervjujev,
nekaterim trenerjem sva poslala vprašalnike, dijakom I. gimnazije in naključnim izbrancem
pa sva razdelila ankete.

 Različni avtorji navajajo leto 1945 kot ključno za razvoj slovenske košarke, ko je,
med drugimi, prof. Slavko Kokot ustanovil na naši šoli Fiskulturni aktiv Srednješolec. Med
drugimi aktivnostmi je dijake seznanjal z novo dinamično igro – košarko. Opravil je pionirsko
delo in pod njegovim mentorstvom se je za šport navdušil tudi Mile Čepin, ki ni bil le
košarkar, ampak tudi atlet, rokometaš, odbojkar in plavalec. Najbolj ga je pritegnila košarka.
Za košarko je navdušil veliko dijakov, ki so pozneje postali odlični klubski igralci,
reprezentanti in uspešni košarkarski trenerji. V razvoju celjske in slovenske košarke je
zapustil neizbrisno sled. Med drugim so bili njegovi dijaki ali košarkarski učenci: Zmago
Sagadin, Boris Zrinski, Aleš Pipan in Zoran Martič.

Hkrati z razvojem celjske in slovenske košarke je tudi vse več gimnazijcev postalo
uspešnih igralcev in trenerjev. V nalogi jih predstavljava po kronološkem zaporedju.
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33  ZZAAHHVVAALLAA

Za pomoč pri nastajanju najine raziskovalne naloge se najlepše zahvaljujeva:
− vsem trenerjem za sodelovanje,
− dijakom I. gimnazije v Celju za izpolnjevanje anketnih vprašalnikov,
− naključnim izbrancem za pripravljenost odgovarjati na vprašanja,
− ženi Slavka Kokota za slikovni material,
− Mojmirju Mišku Cilenšku za strokovno pomoč,
− prof. Damjani Grčar, da si je vzela čas in popravila slovnične napake,
− mentoricama prof. Mariji Cankar in Dragici Kranjc.
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44  UUVVOODD

4.1 POMEN IN NAČIN RAZISKAVE

Ko sva spoznala profesorico Marijo Cankar, nama je pri urah športne vzgoje
pripovedovala, da je ˝našo˝ gimnazijo obiskovalo veliko športnikov, pozneje znanih in
uspešnih trenerjev (Bojan Prašnikar, Tone Tiselj, Jože Mikeln). Največ je bilo košarkarjev.
Skupaj s profesorico smo se odločili, da bomo to temo predstavili v raziskovalni nalogi. Ker
nisva veliko vedela o začetkih košarke na gimnaziji in v Celju, sva začela raziskovati.

444...111...111   HHHiiipppooottteeezzziii:::

Na osnovi teme, ki sva jo raziskovala, sva si postavila hipotezi:
– iz I. gimnazije v Celju je izšlo veliko dobrih košarkarjev, pozneje uspešnih trenerjev;

– kot trenerji so odločilno vplivali na razvoj slovenske košarke.

444...111...222   RRRaaazzziiissskkkooovvvaaalllnnniii   nnnaaačččrrrttt   iiinnn   mmmeeetttooodddeee   dddeeelllaaa

Raziskovalno skupino sva sestavljala dijaka, ki sva se v delu dopolnjevala. Vsak od
naju je imel določeno nalogo. S skupnimi močmi sva prišla do cilja. Začela sva brskati po
košarkarski literaturi, saj sva za teoretični del naloge potrebovala gradivo, ki sva ga našla na
knjižnih policah. Pomagala sva si tudi z medmrežjem. Z vsemi viri sva prišla do zanimivih
podatkov o zgodovini košarke.

Za osrednji del naloge sva sestavila vprašalnik, ki sva ga nekdanjim gimnazijcem
poslala po pošti ali kar prek interneta. Vsi so nama izpolnjene vprašalnike vrnili. Z nekaterimi
sva tudi malo poklepetala. Najzanimivejše je bilo srečanje s prof. Miletom Čepinom, ki je
˝pravi leksikon˝ slovenske košarke. Od njega sva dobila veliko zanimivih in uporabnih
podatkov.

Sestavila sva tudi anketna vprašalnika za dijake I. gimnazije v Celju in naključne
izbrance.

444...111...333   IIIzzzbbbooorrr   tttrrreeennneeerrrjjjeeevvv

Trenerje sva izbrala na osnovi naslednjih kriterijev:

� dijak I. gimnazije v Celju,
� uspešnost treniranja selekcij,
� doba treniranja najmanj deset let.
Poudarek je na moški košarki, trenerji so razvrščeni po kronološkem zaporedju.
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4.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ

Raziskovalci so odkrili, da so igro, pri kateri je treba spraviti žogo skozi obroč, igrali
prebivalci Južne in Srednje Amerike že pred 3600 leti. V središču mesta Chiapasu v Mehiki
so antropologi izkopali ostanke igrišča, ki je nastalo leta 1400 pr. n. št.
 Podobno igro so poznali Indijanci. Na travniku so postavili steber, nanj pa so pritrdili
obroč in vanj potiskali predmet, podoben žogi.

444...222...111   NNNAAASSSTTTAAANNNEEEKKK   MMMOOODDDEEERRRNNNEEE   KKKOOOŠŠŠAAARRRKKKEEE

Leta 1891 je dr. James Naismith, ki je bil predavatelj telesne vzgoje na Training
School v Springfieldu, dobil
nalogo, da razvije privlačno
in živahno igro z naslednjimi
zahtevami:
− da jo je mogoče
      igrati na šolskih igriščih,
− igra se z žogo in naj ima
      cilj,
− imeti mora elemente
      napada in obrambe.
Dr. Naismith je upošteval
pravila bodoče igre.
− Žoga bo okrogla, velika,
      toda lahka za upravljanje
z rokami.
− Vsak igralec se lahko

giblje na katerem koli
mestu na igrišču in
sprejme žogo v

      vsakem trenutku.

     Slika 1: Dr. James Naismith

− Žoge ni dovoljeno nositi in teči z njo.
− Med dvema skupinama igralcev v igri druga proti drugi ne sme biti neposrednega

telesnega stika.    
− »Tarča« za met žoge bo koš, nekoliko dvignjen od tal.
−  Tako je nastala košarka.
− Za to igro je dr. Naismith sestavil tudi pravila, ki so januarja 1892 izšla v šolskem
časopisu Triangle 15. Z njimi so dokončno postavili temelje novi športni igri, ki se je
bliskovito razširila po ZDA.

− Leta 1904 je bila košarka prvič predstavljena na olimpijskih igrah v Saint Louisu v ZDA.
− Leta 1936 je bila košarka uradna disciplina na olimpijskih igrah v Berlinu v Nemčiji.
− Leta 1932 je bila v Lozani (Švica) ustanovljena organizacija FIBA (Federation
      International Basketball Amateure).
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Slika 2: Znak FIBE

444...222...222   RRRaaazzzvvvooojjj   iiinnn   ooorrrgggaaannniiizzziiirrraaannnooosssttt   vvv   sssvvveeetttuuu

Košarka je bila na višji ravni, igralo se je z dobrimi žogami, igra se je prenesla z
zunanjih igrišč v moderne dvorane, košarko je igralo vedno več navdušencev. V ZDA in
Evropi so nastajali novi klubi in lige:

–    NBA
–    NCAA
–    ABA
–    ULEB
–    Liga GOODYEAR

Razvoj je potekal v dveh smereh:
– razvoj košarke kot igre;
– razvoj košarke kot gospodarske panoge (Nike, Adidas, Fila, Reebok, AND1 ...).
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3.3. KOŠARKA V SLOVENIJI 

333...333...111   OOOddd   zzzaaačččeeetttkkkooovvv   dddooo   ooosssaaammmooosssvvvooojjjiiitttvvveee

3.3.1.1 Do leta 1945

Do leta 1945 nimamo zanesljivih virov o košarki v Sloveniji, vendar naj bi jo v
Mariboru igrali že leta 1920, v Ljubljani pa 1939.
Prva košarkarska tekma v Sloveniji je bila v Mariboru.
Ekipa Maribor-Studenci je premagala Sokolsko društvo Murska Sobota z 28 : 13.
             

Slika 3: Skice košev iz leta 1922

3.3.1.2 Po letu 1945

Začetniki slovenske košarke so bili študentje, ki so študirali na Višji šoli za telesno
vzgojo v Beogradu, ki se je pozneje preimenovala v Državni inštitut za fizičku kulturu (DIF).
V Beogradu so se srečali z jugoslovanskimi in češkimi začetniki košarke. Ti študentje, bodoči
profesorji, so bili: MILOŠ KOSEC iz Ljubljane, ADI KLOJČNIK iz Murske Sobote,
SLAVKO KOKOT iz Celja, BOŽIDAR MARINIČ iz Lendave, ALFONZ LEDINEK iz
Maribora in JANKO PRINČIČ iz Postojne.

Kot profesorji so delali po šolah in seznanjali učence oziroma dijake z novo športno
igro. Bili so učitelji, igralci, sodniki, organizatorji in delegati

– 14. oktobra leta 1945 sta odigrali prvo košarkarsko tekmo dve gimnazijski moštvi. I.
gimnazija (Vegova) je premagala IV. gimnazijo (Bežigrad) s 30 : 20 (16 : 6).
Zmagovito moštvo je nastopilo pod vodstvom Miloša Kosca.
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– 17. avgusta 1946 je bilo prvo prvenstvo Slovenije v Ljubljani v letnem telovadišču v
Tivoliju. Sodelovale so tri moške ekipe: Svoboda Ljubljana, Železničar Maribor in Mura
Murska Sobota.
– Septembra 1946 so se slovenski košarkarji prvič udeležili tudi državnega prvenstva v
Beogradu.
– 7. in 8. junija 1947 je bilo v Celju drugo košarkarsko prvenstvo Slovenije. Sodelovala so
štiri moštva. Zmagala je Enotnost Ljubljana pred Muro Murska Sobota, Kladivarjem Celje in
Triglavom Kranj.
– 22. septembra 1947 so odigrali v Ljubljani prvo mednarodno tekmo, SK Železničar iz
Bratislave je premagal Enotnost iz Ljubljane s 54 : 21 (29 : 4).
– Decembra leta 1948 je bil ustanovljen KSJ (Košarkaški savez Jugoslavije).
– 15. januarja leta 1950 je bila ustanovljena Košarkarska zveza Slovenije.
V teh letih je bilo ustanovljeno veliko košarkarskih klubov. Leta 1947 je prof. Slavko Kokot
ustanovil KK Kladivar Celje.
– Leta 1950 je Mirko Amon sodeloval na svetovnem košarkarskem prvenstvu kot prvi
slovenski košarkar v jugoslovanski reprezentanci.
− 2. junija 1951 je prvič izšel časopis Košarka.
− Leta 1950 je bila ustanovljena sodniška organizacija in čez štiri leta,
      leta 1954, postane prof. Adi Klojčnik prvi slovenski mednarodni sodnik.
− Leta 1957 je KK Olimpija osvojila naslov državnega prvaka Jugoslavije. V tem času je bil

Ivo Daneu najboljši jugoslovanski košarkar.

Slika 4: Ivo Daneu (z žogo)



11

Največ košev v jugoslovanski košarkarski ligi je dal Vinko Jelovac.

Slika 5: Vinko Jelovac

Seznam uspehov Olimpije v državnem prvenstvu:

Naslov/leto 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Prvak Olimpija OKK Beograd Olimpija OKK Beograd Olimpija Olimpija
Podprvak Proleter Z. Olimpija Crvena zvezda Olimpija Lokomotiva Beograd

Tabela 1: Izjemne uvrstitve Olimpije v prvi zvezni ligi od leta 1958 do 1962

Naslov/leto 1965 1966 1967 1967/68 1968/69 1969/70
Prvak Zadar Olimpija Zadar Zadar Crvena zvezda Olimpija
Podprvak Olimpija Partizan Olimpija Olimpija Olimpija Zadar

Tabela 2: Izjemne uvrstitve Olimpije v prvi zvezni ligi od leta 1965 do 1969/70

Uspehi jugoslovanske košarkarske reprezentance, ki so odločilno vplivali na razvoj
slovenske košarke

Leta 1970 je bilo v Ljubljani svetovno prvenstvo v košarki. To je prelomno leto za
nadaljnji razvoj košarke v Jugoslaviji in Sloveniji, ustanavljajo se novi klubi in vse več otrok
po betonskih igriščih igra košarko.

− Leta 1970 postane Jugoslavija svetovni prvak.
− Leta 1978 ji to uspe še drugič v Manili.
− Leta 1990 osvoji še tretjo svetovno krono v Buenos Airesu.
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− V letih 1973, 1975, 1977, 1989 in 1991 osvoji naslov evropskega prvaka.
− Leta 1980 postane olimpijski prvak v Moskvi.

333...333...222   PPPOOO   LLLEEETTTUUU   111999999111

Leta 1991 se je Slovenija osamosvojila in takrat je Jure Zdovc prenehal igrati za
jugoslovansko reprezentanco, ko je odšel z evropskega prvenstva v košarki v Rimu.

Prva mednarodna tekma državne reprezentance Slovenije je bila v Slovenskih
Konjicah 20. maja 1992 proti svetovni velesili Hrvaški. Trener je bil Celjan Zmago Sagadin,
naš nekdanji gimnazijec. Slovenija je žal izgubila s 93 : 74 (42 : 40).

Leta 1992 je slovenska reprezentanca odigrala prvo kvalifikacijsko tekmo v Zaragozi
za olimpijske igre v Barceloni in zmagala proti Bolgariji s 83 : 54 (32 : 29). V enajstih tekmah
je sedemkrat zmagala in štirikrat izgubila. Trener je bil Zmago Sagadin. Nesrečno so izgubili
s Čehi (86 : 84) in SND (Skupnost neodvisnih narodov) (84 : 82), le za dva koša. Po izrednih
igrah pa so premagali Italijo (91 : 78) in Nemčijo (88 : 76). Olimpijske igre so nam ušle le za
en samcat koš – Zdovčevo trojko proti SND! Postava: nekdanji gimnazijec Zoran Golc (letnik
59), Roman Horvat, Jaka Daneu, Jure Zdovc, Marijan Kraljević, Dušan Huptman, Teoman
Alibegović, Peter Vilfan, Slavko Kotnik, Primož Bačar, Boris Gorenc in Žarko Đurišić.

Kvalifikacijski turnir za evropsko prvenstvo v Nemčiji je bil v Wroclavu na Poljskem.
Slovenija je osvojila prvo mesto. Premagala je celo svetovno velesilo Hrvaško, kjer je svojo
zadnjo tekmo odigral Dražen Petrović. Leta 1993 je Slovenija na evropskem prvenstvu v
Nemčiji prvič nastopila kot samostojna država, trenerja sta bila Janez Drvarič in Peter Vilfan.
Žal se nam doslej na evropskih prvenstvih še ni posrečilo doseči vidnejše uvrstitve.

Trenerji slovenske reprezentance:

Leto: Selektor:
1992 Zmago Sagadin
1993 Janez Drvarič, Peter Vilfan
1994/1995 Zmago Sagadin
1996/1997 Andrej Urlep
1998/2001 Boris Zrinski
2002/2003 Slobodan Subotič
2003/… Aleš Pipan

 Tabela 3: Trenerji slovenske reprezentance

Uspešne so bile reprezentance v mlajših starostnih kategorijah. Mlajši člani do 20 let
so postali evropski prvaki (trener Zoran Martič), mlajši člani do 22 let (trener Zoran
Martič) in mladinci (trener Memi Bečirovič, 2002) pa evropski podprvaki.

Olimpija je bila finalist zaključnega turnirja Evrolige in zmagovalec pokala pokalnih
zmagovalcev (leta 1994). Krka in Pivovarna Laško sta prav tako nastopali v najmočnejši
evropski ligi, Krka pa je bila leta 2003 tudi finalistka pokala Uleb.

Kar nekaj slovenskih košarkarjev je nastopalo (prvi Marko Milič) in še nastopa
(Nesterovič, Nachbar, Brezec, Udrih, Vujačič) v klubih NBA.
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4.4 KOŠARKA V CELJU

444...444...111   DDDOOO   LLLEEETTTAAA   111999999111

Na celjski gimnaziji so že leta 1945 ustanovili Fiskulturni aktiv Srednješolec, ki je
med drugim seznanjal širši krog mladih z novo dinamično igro – košarko. V takratni
organiziranosti telesne kulture v Celju so istega leta začeli igrati košarko v Telovadnem
društvu Celje, ki je pozneje preraslo v Sindikalno športno društvo Kladivar.

Sočasno je košarka postajala priljubljena tudi v industrijskem predelu Celja, v
Gaberjah, kjer je delovalo Fiskulturno društvo Olimp. Organizacijo košarke je v TD Celje
vodil Slavko Kokot, pri FD Olimpu pa Ivan Stavbe, ki je bil tudi konstruktor prenosnih
košev.

Prvo urejeno košarkarsko igrišče iz ugaskov je bilo na nekdanjem stadionu Borisa
Kidriča v Čretu, pozneje je zraslo še eno v bližini tovarne Emo, nato pa v mestnem parku.
Leta 1947 je bilo z udarniškim delom celjskih srednješolcev zgrajeno košarkarsko igrišče na
Glaziji, ki je bilo dolga leta prizorišče precejšnje košarkarske aktivnosti. Kmalu sta bili zbrani
dve moški ekipi, ki sta se merili med seboj v prijateljskih tekmah.

Prvi košarkarji v Celju so bili Slavko Kokot, ki je bil tudi organizator in trener, Edi
Golc, Karel Polutnik, Ivan Stavbe, Karel Jug, Baldo Jenko, Vlado Veber, Miran Horvat, Franc
Ramskugler, Bruno Štiglic, Vid Korber, Bojan Glavač. Tej prvi skupini so se kaj hitro
pridružili novi igralci in nove skupine. Za košarko so se ogrela tudi dekleta in že leta 1947 so
obstajale poleg članov in mladincev še ekipe članic in mladink.

V Celju so tekme pogosto igrali na asfaltu v središču mesta, na Titovem trgu, kjer so
postavili prenosne konstrukcije košev, in vselej je bilo mnogo gledalcev. Z ustanovitvijo
Košarkarske zveze Slovenije leta 1950 se je začela širša akcija s strokovnim
izpopolnjevanjem in šolanjem vaditeljev, inštruktorjev, trenerjev in sodnikov. Prvega
strokovnega seminarja za vaditelje košarke na celjski Glaziji se je udeležilo mnogo mladincev
in mladink iz srednjih šol in telovadnih društev, že prej, leta 1948, pa je Slavko Kokot na
zveznem tečaju opravil trenerski izpit. Leta 1950 je bilo v Celju ustanovljeno Železničarsko
športno društvo in v sklopu društva tudi Košarkarski klub Celje, kamor so prestopili
košarkarji Kladivarja. Ta klub, pozneje Kovinotehna, Libela, Merx in Inpos, je vseskozi
vzgajal nove košarkarske rodove.

Pod imenom Libela je bil celjski košarkarski klub v dveh zaporednih sezonah
(1978/79 in 1979/80) na pragu uvrstitve v I. košarkarsko ligo nekdanje Jugoslavije, in sicer
pod taktirko trenerjev Zmaga Sagadina in Mileta Čepina.

Po svetovnem prvenstvu v Ljubljani (1970) so v prepolnem mestnem parku bodoči
olimpijski prvaki, košarkarji Sovjetske zveze, odigrali prijateljsko tekmo z ekipo Celja.
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Slika 6: Gostovanje Sovjetske zveze v Celju pred pettisočglavo množico

Leta 1977 je bil v Celju organiziran festival jugoslovanske košarke, mladinsko
evropsko prvenstvo (1980) in kadetsko evropsko prvenstvo (1999).

Tekmovalni dosežki

Začetki so bili skromni. Prva leta so bili Celjani na drugem ali tretjem mestu v
republiki. Večji uspeh so dosegle mladinke, ki so bile dvakrat prvakinje Slovenije, dvakrat pa
celo druge v državi. To je bilo v obdobju prvih deset let. Iz enotne republiške lige so se tu in
tam selili celo v deljeno republiško ligo. Za petdeseta leta je značilno, da so se na
košarkarskem igrišču pojavila imena, ki so postala zelo znana: Janko Špacapan je bil trener,
Branko Čretnik je postal pozneje v Ljubljani državni reprezentant, Boris Malgaj in Adrijan
Levstik sta nato igrala za Olimpijo, Rudi Pur je postal mednarodni sodnik, Mile Čepin je
postal trener in ima zasluge za največje uspehe kluba. Šestdeseta leta so bila za Celjane dokaj
pusta glede uspehov. Od igralcev v teh letih so dalj časa nastopali Božidar Kolka, Rihard
Ratej, Edi Šmid, ki je pozneje igral pri Olimpiji, Vili Šuster, Rudi Pavšer, Jože Černoša,
Zvone Prodan, Marko Zorko, Franc Šeligo, Andrej Božič, Leon Leskovšek, Dušan Petrovič
… Leta 1969 so bili Celjani prvič blizu II. zvezne lige, vendar so v odločilni »tretji« tekmi v
Ljubljani izgubili s Triglavom in zapravili možnost nastopiti na kvalifikacijah v Trbovljah.

Z načrtnim delom je nato prišel napredek. Leta 1972 so Celjani z 2. mestom v
republiški ligi odšli na kvalifikacije v Split in se uvrstili v II. zvezno ligo. Klub je takrat vodil
Jože Geršak, trener je bil Mile Čepin, med igralci pa so izstopali Tone Sagadin, Rudi Jerič,
Zmago in Miloš Sagadin, Slavko Tomašič, Borivoj Župančič, Marjan Leskovar, Bojan Jug,
Matjaž Ramšak, Peter Štefanec in Dušan Erjavec. Po dveh letih nastopanja je odločala (spet)
»tretja« tekma z Ilirijo o izpadu iz zvezne lige.

Ponovno so igrali v republiški ligi. Leta 1976 pa so se vrnili v II. zvezno ligo s
trenerjem Zmagom Sagadinom. Od takrat naprej so Celjani uspešno nastopali, najprej so bili
šesti, nato tretji, pozneje drugi, leta 1978/79 pa celjska Libela osvoji drugo mesto v II. zvezni
ligi – zahod.
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Lestvica je bila taka (uvrstitev, klub, točke, zmage – porazi):
1. Šibenka            30  15 – 7

   2. Libela Celje    28  14 – 8
:
:
7. Tima Maribor   22  11 – 11
8. Slovan Ilirija    22  11 – 11

V naslednji sezoni (1979/80) se je KK Libela uvrstila v novo ustanovljeno I. B
jugoslovansko košarkarsko ligo in osvojila drugo mesto (trener Mile Čepin).

Lestvica (uvrstitev):
1. Kvarner Rijeka
2. Libela

Po treh letih nastopanja v I. zvezni B ligi so se spet vrnili v republiško ligo; tam pa so prvič
postali republiški prvaki (trener Rudi Jerič) in se uvrstili v I. B ligo (trener Boris Zrinski).

Vzporedno s kakovostnim napredkom izbrane članske ekipe so v Celju napredovali
tudi mladinci, kadeti in pionirji. Leta 1976 so bili mladinci na državnem prvenstvu v Čačku
četrti, leta 1977 v Celju tretji, leta 1978 pa so se pod vodstvom trenerja Zmaga Sagadina iz
Sarajeva vrnili kot prvaki Jugoslavije. Aleš Pipan je na prvenstvu na eni izmed tekem dosegel
kar 56 točk.

Slika 7: Mladinci iz Celja mladinski jugoslovanski prvaki v Sarajevu leta 1978

 (trener Zmago Sagadin)

Leta 1982 so kadeti pod vodstvom trenerja Rudija Jeriča postali kadetski prvaki
Jugoslavije v Skopju.

Celjski pionirji so leta 1974 na pionirskem festivalu – prvenstvu Slovenije v Litiji –
osvojili prvo mesto, leta 1975 so bili v Ljubljani drugi. Leta 1979 je selekcija Savinja (Celje-
Laško-Žalec) osvojila naslov prvaka Slovenije.

Mladi košarkarji iz celjskega kluba so si s trdim delom in kakovostjo priborili tudi
mesto v mladinski in kadetski državni reprezentanci Jugoslavije (poudarjeni so nekdanji
gimnazijci): Tone Sagadin, Zoran Golc, Aleš Pipan, Robert Medved, Matej Janžek, Jani
Cencelj, Sašo Govc. Na 4. evropskem mladinskem prvenstvu v Atenah, kjer je Jugoslavija
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osvojila četrto mesto, je leta 1970 igral Tone Sagadin. Aleš Pipan pa je leta 1978 na 8.
mladinskem evropskem prvenstvu v Italiji z reprezentanco Jugoslavije osvojil bronasto
kolajno. Velik uspeh sta dosegla Matej Janžek in Robert Medved v kadetski reprezentanci, ko
je Jugoslavija leta 1979 zmagala v Damasku na evropskem prvenstvu (trene: Zmago
Sagadin) in osvojila zlato kolajno. Sašo Govc je z mladinsko reprezentanco v branilskem
paru z Juretom Zdovcem osvojil srebrno evropsko kolajno.

444...444...222   PPPOOO   LLLEEETTTUUU   111999999111

Celjska košarka je po letu 1991 zašla v krizo, ki je bila povezana s krizo vodenja KK
Celje, saj po predsedniku Jožetu Geršaku nihče ni mogel sestaviti dovolj dobrega strokovnega
vodstva. Težave so bile tudi s pridobivanjem sponzorjev, saj je denar igral vedno večjo vlogo
v košarki.

Krepili so se klubi v krajih v okolici Celja: Laško, Polzela, Rogaška Slatina, Elektra
Šoštanj, Šentjur, Slovenske Konjice, Zreče … Le nekateri klubi so se lahko dlje časa obdržati
v I. slovenski ligi.

Tudi v Celju je nastajalo vedno več klubov, ki se ukvarjajo predvsem z mlajšimi
kategorijami, in sicer KK Keleja Celje, Celjski vitez, Celjski KK, MKK Celje …

Kadeti in mladinci so bili v sezoni 1993/1994 finalisti prvenstva Slovenije; trener je
bil Mojmir Miško Cilenšek. Iz te generacije sta med bolj izpostavljenimi igralci Goran Jurak
in Miha Čmer. Dobre rezultate v evropskem merilu so dosegali tudi klubi iz celjske okolice:
Laško se je v sezoni 1997/1998 pod trenerskim vodstvom Aleša Pipana uvrstilo v Evroligo,
Polzela pa v evropski pokal (trener je bil Boris Zrinski).

Še naprej so uspešno nastopali v mlajših reprezentančnih selekcijah. Goran Jurak in
nekdanji gimnazijec Primož Kobale sta bila srebrna v Trapaniju, Primož Skok pa srebrn na
mladinskem evropskem prvenstvu.

4.5 KOŠARKA NA I. GIMNAZIJI V CELJU

Še preden se je košarka igrala v celjskih klubih, so jo začeli igrati na I. gimnaziji v
Celju. Košarka je bila na naši šoli celo najbolj priljubljena športna panoga. O tem nam pričajo
tudi poročila v šolski kroniki. Že leta 1955 so dijaki priredili razredno gimnazijsko prvenstvo,
ki je nato potekalo skoraj vsako leto. Pozneje je košarka na gimnaziji nekaj časa preživljala
krizo, saj so leta 1963 izgubili odločilno tekmo. Leta 1965 je ekipo začel voditi Drago
Djedovič, vendar kljub temu ekipa tistega leta ni tekmovala. Naslednje leto je ekipa po
dolgem času spet lahko imela redne treninge; vodil jih je prof. Mile Čepin. Košarkarji so
organizirali več prijateljskih tekem. Postali so spet zelo aktivni in že naslednjega leta so
postali področni prvaki. Ekipa pa je osvojila tudi naslov medobčinskega prvaka. Udeležila se
je tudi republiškega prvenstva. Njen vodja je bil spet Drago Djedovič. Leta 1971 je ekipa
zmagala na področnem prvenstvu srednjih šol. Trener ekipe je bil prof. Mile Čepin.
Naslednje leto so prav tako pod vodstvom prof. Mileta Čepina dosegli drugo mesto na
medobčinskem prvenstvu. Prav tega leta so tudi dekleta začela uspešno delovati; osvojile so
naslov občinskih prvakinj. V šolski kroniki sva zasledila, da je bil najuspešnejši igralec moške
ekipe kar nekaj časa Aleš Pipan. Treniral je pod okriljem prof. Mileta Čepina.

Košarka je vse do danes ostala ena izmed najbolj priljubljenih športnih panog na I.
gimnaziji v Celju. Le da zdaj niso osnova košarkarski treningi na gimnaziji, ampak so postali
osnova za tekme klubski treningi.
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Veliko košarkarjev iz I. gimnazije v Celju je uspešno igralo v državnih selekcijah:
Tone Sagadin, Zoran Golc, Aleš Pipan, Matej Janžek, Sašo Govc, Primož Kobale, Beno
Udrih, Jasmin Čatovič, Primož Skok …

Reprezentanca naše gimnazije je v sezoni 1982/83 postala področni prvak v košarki.

Slika 8: Gimnazijska reprezentanca iz leta 1978

Košarkarska ekipa I. gimnazije v Celju je leta 1995 kot prva ekipa iz Slovenije igrala na
šolskem svetovnem prvenstvu v madžarskem Sopronu. Nosilke igre so bile: Nadja Ramšak,
Katja Temnik, Saša Slatenšek …. Trener je bil Mojmir Miško Cilenšek.

Slika 9: Svetovno prvenstvo v Sopronu – ženska ekipa
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Leta 1997 so se celjski fantje in dekleta udeležili svetovnega prvenstva v Ostravi na Češkem.
Nosilci igre so bili: pri fantih Beno Udrih, Luka Geržina, Nejc Kobale, Peter Jovanovič, Luka
Vrhovc, pri dekletih pa Tanja Mihevc, Katja Ramšak in Barbara Pertinač.

Slika 10: Svetovno prvenstvo v Ostravi – moška ekipa
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55  TTRREENNEERRJJII  ––  GGIIMMNNAAZZIIJJCCII

5.1 TRENERJI

555...111...111   SSSlllaaavvvkkkooo   KKKoookkkooottt

                                                                                     Slika 11 Slavko Kokot

Slavko Kokot je študiral na kadrovski šoli v Beogradu in leta 1941 pred začetkom
vojne vihre diplomiral. Že maja 1945 je sodeloval pri ustanavljanju prvega telovadnega
društva v Celju.

Je eden izmed treh zaslužnih slovenskih pedagogov za telesno vzgojo z začetnico »K«
– Miloš Kosec iz Ljubljane, Adi Klojčnik iz Murske Sobote in Slavko Kokot iz Celja – ki so
začeli na srednjih šolah mladino sistematično seznanjati s košarko. Organiziral je vadbo
košarke na celjski gimnaziji in bil ustanovitelj enega najstarejših športnih društev – ŠŠD
Kajuh. V Celju je takrat delovalo društvo Partizan, kjer je sekcijo za košarko ustanovil prav
Slavko Kokot. Košarkarska sekcija je pozneje prerasla v ŠŠD Kladivar. Slavko Kokot je bil
skupaj s Karlom Jugom pobudnik vseh akcij, pri katerih so igrali košarko. Tako je bil
soustanovitelj slovenske in celjske košarke, njen organizacijski in strokovni vodja, prvi trener
in tudi aktivni igralec. Neutruden in iznajdljiv je bil pri gradnji športnih objektov, z gimnazijci
pa je leta 1946 uredil celjsko Glazijo, preuredil prostor za košarkarsko igrišče in ob tem še za
odbojkarsko igrišče in atletsko vadišče. Tu so bile odigrane prve uradne tekme. Med igralci je
bil seveda tudi Slavko Kokot, ki je svojo ekipo sočasno treniral. Košarkarsko življenje je bilo

Datum rojstva: 16. 4. 1919,
profesor na I. gimnaziji v Celju
v letih od 1958 do 1979,
trener košarke je postal leta
1945.
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zelo razgibano. Bili so dejavni na gimnaziji in pri telovadnem društvu. Slavko Kokot je bil v
vseh akcijah v ospredju tudi pri strokovnem izobraževanju. Organiziral je namreč prvi
strokovni seminar na Glaziji, ki se ga je udeležilo veliko mladih.

Na zveznem tečaju za trenerje je opravil izpit in se potem še bolj zavzemal za šolanje
mladih igralcev. Bil je tudi predsednik celjskega košarkarskega kluba. Celjski športni delavci
ga uvrščajo med nosilce razvoja. Znan je še po tem, da je vseskozi, torej do upokojitve,
služboval na I. gimnaziji v Celju.

Slika 12: Ena izmed prvih celjskih košarkarskih ekip

Slika 13: Začetki gradnje igrišč na I. gimnaziji v Celju
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Datum rojstva: 17. 3. 1940, dijak I.
gimnazije v Celju v letih od 1950 do 1958,
trener košarke je od leta 1957.

  Ekipe, ki jih je treniral:
              – ŽKK Celje
              – KK Celje (Tehnomercator,
                 Kovinomercator, Libela, Impos)
             – Citroën Kärnten (Avstrija)
             – Polzela (Savinjski Hopsi)
             – ŽKK Ingrad
             (šef strokovnega štaba)

555...111...222   MMMiiillleee   ČČČeeepppiiinnn

                                                                     Slika 14: Mile
Čepin

Mile Čepin, profesor športne vzgoje, je državni svetnik in višji trener z mednarodno licenco,
pridobljeno na mednarodnem izobraževanju trenerjev na Badiji – športnem centru zagrebške
Fakultete za – šport leta 1969. Rodil se je 17. 3. 1940 in še isto leto prišel s starši na Ložnico
pri Celju.

Tam so se vsi ukvarjali s športom in kar dva sta postala ugledna strokovnjaka: Tone
Goršič za rokomet in Mile Čepin za košarko.

S košarko se je srečal šele z dvanajstimi leti in vztrajno vadil, saj mu je prof. Slavko
Kokot dal staro žogo in ključe telovadnice celjske gimnazije, v kateri so zakurili gašperček in
pred poukom igrali košarko.

Leta 1957 je prvič srečal prof. dr. Aleksandra Nikolića Aco. Profesor je vodil
izobraževanje košarkarskih inštruktorjev v Rovinju pod okriljem ljubljanske Višje šole za
telesno kulturo. Izpit je bil zahteven, saj so imeli deset predmetov. Tako je postal inštruktor
košarke in trener ženske članske vrste ŽKK Celje. Leta 1958 je odšel študirat v Beograd in
postal igralec KK Partizan. Imel je dvojno srečo. Njegov trener in profesor na fakulteti je bil
žal že pokojni Aleksander Nikolić. Pri njem je tudi diplomiral iz košarke.

Ker je bil vsestranski športnik, je najprej prevzel trening skakalcev v višino. Ko se je vrnil
iz vojske, so začeli v Celju gojiti košarko. Leta 1967 so iz tretje slovenske lige prešli v prvo in
leta 1972 že v drugo zvezno ligo – zahod. Igralce so šolali trenerji sami. Leto dni prej pa je bil
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razglašen za najboljšega trenerja Slovenije in je pomagal pri pripravah košarkarske
reprezentance Jugoslavije za olimpijado v Münchnu.

Ukvarjal se je z mladimi in starejšimi igralci, zato ceni tiste trenerje, ki so resnično
učitelji. Leta 1982 so s KK Libela osvojili naslov pokalnega prvaka Slovenije po zmagi proti
Olimpiji in se uvrstili v četrtfinale pokala Jugoslavije.

Pozneje je postal vodja stroke pri Savinjskih Hopsih. Trenutno dela z mladimi na Polzeli.
To mu je še vedno najljubše delo.

Z gospodom Miletom Čepinom sva tudi poklepetala in naredila intervju. Povedal nama je
veliko anekdot in zanimivosti od otroštva pa vse do danes.

Rodil se je v Celju 17. 3. 1940. V rosnih letih se je že začel zanimati za košarko. Še
preden so poznali žogo, so igrali košarko, in sicer s kamni, ki so jih nabirali v Savinji. Pozneje
so žogo naredili iz strganih nogavic (»cefka«), najsrečnejši pa so bili, ko so dobili stare žoge,
ki jih je bilo treba zakrpati. Razmere za igranje, kaj šele za treniranje, so bile zelo težke.

Po končani osnovni šoli je v letih od 1950 do 1958 obiskoval I. gimnazijo v Celju. Najraje
je imel profesorja biologije, pokojnega prof. Jožeta Rotarja, s profesorico angleščine Marijo
Kržan, ki mu je bila hkrati razredničarka, pa se nista najbolj razumela. V tistih časih so bila
gimnazijska leta težja, saj ni bilo na razpolago toliko učnega gradiva kot danes. Takrat so
vladali disciplina, red in strogost. O alkoholu in kajenju ni bilo govora, če so te zasačili, si
dobil ukor pred izključitvijo. Košarka je bila še v povojih. Gospod Mile pa je bil kljub temu
zelo aktiven v športu. Ukvarjal se je z atletiko, bil je navdušen nogometaš, košarko pa je začel
igrati z kamni iz Savinje na igrišču pri Glaziji.

Leta 1957 je v Rovinju opravil enomesečni tečaj za inštruktorja košarke. Tečaj iz desetih
predmetov je uspešno končal in tako postal inštruktor košarke. Še isto leto je začel trenirati
ŽKK Celje – članice.

Pozneje je bil štiri leta igralec rokometa, leta 1966 pa se je ponovno vrnil v košarko in
treniral klub Tehnomercator, ki je leta 1972 prišel v jugoslovansko ligo. Istega leta je bil
hkrati pomočnik trenerja jugoslovanske reprezentance Žeravice. Tekme so igrali na Glaziji.
Leta 1975 so izpadli iz jugoslovanske lige. Gospod Mile je prevzel mlado selekcijo. Takrat je
Zmago Sagadin postal profesionalni trener. V sezoni 1979/80 je Sagadin odšel v vojsko,
celjski klub Libelo je prevzel g. Čepin. Uvrstili so se v prvo zvezno ligo in nato izpadli.
Zmago Sagadin je odšel v Maribor in Celje je spet prevzel Čepin. Leta 1981 so se spet uvrstili
v jugoslovansko ligo in prišli v četrtfinale pokala Jugoslavije. Prišlo je leto 1982 in takrat so
igrali pokalni finale z Olimpijo. Premagali so jo za 17 točk.

Posebno priznanje, in sicer Bloudkovo plaketo, je g. Mile dobil leta 1983. Leta 1985 je g.
Čepin prekinil treniranje košarke in se preusmeril v rokomet. Leta 1992 se je vrnil v tedanji
Impos Celje in postal njegov trener. Leto 1993 pa je bilo slabo leto, Aleš Pipan je igral zadnjo
sezono in najmlajša ekipa je izpadla iz prve lige. Istega leta je dobil Čepin povabilo iz
Avstrije in postal trener celovškega kluba Citroën Kärnten. Prišli so med prve štiri klube v
Avstriji. Leta 1994 je iz Avstrije spet prišel v Slovenijo in postal šef strokovnega štaba kluba
Polzela. S seboj je pripeljal trenerja Boštjana Kuharja, dijaka Srednje družboslovne šole in
zdajšnjega profesorja na I. gimnaziji, in Mitjo Turnška.

Trener je bil Boris Zrinski. Takrat se je začelo strokovno delo na Polzeli. Polzela je
imela edino klubsko ligo v Sloveniji. Bila je zelo uspešna. S Polzelo je gospod Čepin končal
svojo kariero.
  Uspešnejši igralci, ki jih je treniral:
Tone Sagadin, Zoran Golc, Aleš Pipan, Matjaž Tovornik, Dušan Hauptman, Arčan, Beno
Udrih, Matej Janžek, Robert Medved, Nadja Ramšak, Tjaša Fembre, Iva Komplet …
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Slika 15: Mile Čepin – trener Libele (tretji z leve Mile Čepin in četrti z leve Aleš Pipan)
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Slika 16: Zmago Sagadin

Rodil se je 1. 11. 1952 v Celju. S košarko se je seznanil na III. OŠ Celje, zanjo ga je
navdušila »tovarišica«, ki je med drugim učila tudi telovadbo. Pozneje ga je videl igrati Mile
Čepin. Hitro je spoznal, da je Zmago gibalno in tehnično izredno sposoben in da se bo razvil
v dobrega košarkarja. To se je tudi zgodilo. Bil je uspešen igralec vse do nesrečnega padca,
ko si je hudo poškodoval koleno. Po naslednji poškodbi – še drugega kolena – se je posvetil le
trenerskemu poklicu; star je bil enaindvajset let. Košarka mu je takrat pomenila vse, tako da je
bila odločitev pravilna. Pravzaprav je prevzel treniranje kadetov pri KK Celje še kot aktivni
igralec. Med letoma 1974 in 1981 je kot trener vodil razne ekipe celjskih košarkarjev. V tem
obdobju se je za eno leto odpravil na študijsko potovanje v ZDA, kjer se je šolal pri znanem
ameriškem trenerju Billu Fosterju.

Iz Celja je odšel v Maribor (1981/85) in deloval pri klubu TIMA MTT. Leta 1985 je
prišel v Ljubljano in začel uspešno trenersko pot pri Smeltu Olimpiji. Vmes je »skočil« še v
Split, od leta 1995 do 1996 je treniral moštvo Croatie Osiguranja. Po enem letu se je vrnil k
Olimpiji, kjer je deloval vse do leta 2002, ko je odšel v Beograd k Crveni Zvezdi. Leta 2005
pa je znova postal trener KK Union Olimpija.

   Datum rojstva: 1. 11. 1952, dijak I.
gimnazije v Celju v letih od 1967 do
1971, trener košarke je postal leta 1974.

   Ekipe, ki jih je treniral:
              – Libela/Kovinotehna Celje
                 1974––1981
              – TIMA – MTT Maribor
                 1981–1985
              – Olimpija Ljubljana 1985–1994
              – Croatia Osiguranje Split
                1995–1996
              – Olimpija Ljubljana 1996–1999
              –Union Olimpija Ljubljana
                 2000–2002
              – KK Crvena Zvezda Beograd
                 2002–2004
              – Union Olimpija Ljubljana
                 2005– …

  Reprezentance:
  – kadetska in mladinska reprezentanca
   Jugoslavije,
  – članska reprezentanca Slovenije 95,
  – pomočnik trenerja reprezentance
   Slovenije 1997.
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Zmago nama je prijazno nanizal nekaj podatkov o sebi.
»Na celjski gimnaziji sem preživel prekrasna štiri leta.« Profesor Mile Čepin ga je »dokončno
zastrupil« s košarko. Na gimnaziji je tudi treniral žensko gimnazijsko ekipo.
O celjski košarki je dejal, da so bili takoj za Olimpijo drugi klub v Sloveniji. Prebili so se v I.
B zvezno jugoslovansko ligo.

Vzgojili so plejado odličnih igralcev (Aleš Pipan, Zoran Golc, Matjaž Tovornik,
Robert Medved, Matej Janžek), s katerimi so osvojili celo naslov mladinskega prvaka
Jugoslavije. Od leta 1974 do 1981, ko je treniral celjski klub, se je tudi sam osebno razvil in
uveljavil kot vrhunski košarkarski trener.
Ko pomisli na celjsko gimnazijo in celjsko košarko v tistih letih, mu je še danes toplo pri srcu.
Uspešnejši igralci, ki jih je treniral:
Jure Zdovc, Peter Vilfan, Aleš Pipan, Dušan Hauptman, Sani Bečirovič, Primož Brezec, Rašo
Nesterovič, Ariel McDonald, Šarunas Jasikevicius, Vladimir Stepania, Jiri Welsch …

Uspehi:
Udeleženec evropskega prvenstva s slovensko reprezentanco: 1995
Slovenski trener leta: 1998, 1999, 2001, 2002
Trener slovenske ekipe All-Star: 1999, 2000, 2001, 2002
Zmagovalec slovenskega pokala: 1999, 2000, 2001, 2002, 2005
Prvak slovenske košarkarske lige: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001
Četrfinalist Evrolige ULEB: 2001
Prvak lige Goodyear: 2002
Polfinalist lige Goodyear: 2003
Polfinalist jugoslovanskega pokala: 2003
Zmagovalec jugoslovanskega pokala: 2004

Slika 17: Zmago Sagadin na I. gimnaziji v Celju
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Slika 18 Boris Zrinski

Po poklicu je profesor športne vzgoje. Veselje do dela z mladimi ga je pripeljalo pod
košarkarske koše. V delu z raznimi klubi vztraja že sedemindvajset let. Začetki njegovega
košarkarskega trenerskega dela segajo že v leto 1977, ko je prve izkušnje pri delu z mladimi
nabiral v okviru športnega društva Partizan v Podčetrtku. To so bili časi občinskih selekcij in
tudi v občini Šmarje pri Jelšah so sestavili občinsko selekcijo mladincev, iz katere so zrasli
nekateri zelo dobri igralci. V letu 1979 je sprejel povabilo trenerja KK Libela iz Celja Zmaga
Sagadina in postal v tem klubu trener mladincev ter pomočnik trenerja Sagadina v članski
ekipi, ki je nastopala v I. B jugoslovanski ligi. V celjskem klubu se je zadržal dve leti, pozneje
kot pomočnik prof. Mileta Čepina, in od obeh strokovnjakov se je resnično veliko naučil. Po
odsluženem vojaškem roku ga je trenerska pot ponesla v Rogaško Slatino, kjer je pet let vodil
tamkajšnjo žensko ekipo, ki je v tem času postala druga slovenska ekipa in tudi uspešno igrala
v 2. zvezni ligi Jugoslavije. V letu 1988 se je vrnil v moško košarkarsko ligo in postal prvi
trener KK Merx iz Celja, prej KK Libela, kjer je ekipo vodil dve leti v I.B košarkarski ligi,
nato pa še eno sezono v slovenski košarkarski ligi. Leta 1991 je sprejel povabilo zanesenjakov
s Polzele. Tam je ostal rekordnih devet let in se s tem klubom prebil v sam vrh slovenske
košarke. Ekipa je uspešno nastopala tudi v evropskih pokalih. Vrh uspehov s tem klubom je
bila vsekakor osvojitev pokala Slovenije. V letih 1994/95 je prevzel mladinsko reprezentanco
Slovenije, ki je na evropskem prvenstvu v Izraelu osvojila sedmo mesto. Od leta 1997 je bil
tudi trener članske reprezentance Slovenije, ki si je v tem času dvakrat zagotovila nastop na
evropskem prvenstvu. Pohvali se lahko z nazivom vodja štaba ženskih reprezentanc. Trenutno
pa trenira ŽKK Merkur Celje.

   Datum rojstva: 9. 5. 1955, dijak I.
gimnazije v Celju v letih od 1970 do 1973,
trener košarke od leta 1979.
   Ekipe, ki jih je treniral:
− ŽKK Rogaška 1983–987
− KK Libela –Merx 1988–1991
− KK Kovinotehna Savinjska
− Polzela (Savinjski Hopsi)
1991–2000
− KK  Pivovarna Laško 2000–2001
− KK Koper 2002–2003
− KK Alpos Kemoplast 2003–2004
− ŽKK Merkur Celje

   Reprezentanca:
− mladinska RS  (moški) 1995–1996
− članska  RS   (moški) 1997 –2001
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Uspehi:
Finale slovenskega pokala: 1994, 1997
Finale slovenske košarkarske lige: 1995, 1997,1998
Zmagovalec slovenskega pokala: 1996
Košarkarski trener leta 1999
Polfinale slovenske košarkarske lige: 2001
Udeleženec evropskega prvenstva v Turčiji: 2001

Uspešnejši igralci, ki jih je treniral:
Jagodnik, Petranovič, Šamanič, B. in S. Udrih, Bečirovič, Lakovič, Milič, Nesterovič, Tušek,
Smodiš, Joksimovič, McDonald, Jurak, Lisica, Pipan, Golc, Tovornik, Hauptman, Polanec …

Slika 19: Boris Zrinski (levo) in Aleš Pipan (desno)
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Slika 20: Aleš Pipan

Aleš Pipan je bil izjemen talent. Njegov vzpon se je pravzaprav končal že leta 1981
na tekmi med Olimpijo in beograjskim Partizanom. Po trku z Draganom Kičanovićem
(nastavil je koleno) je Aliju, kakor ga kličejo od nekdaj, odpovedalo koleno. Strgane so bile
križne vezi, poškodovan meniskus. Zdravniki, katerih zdravstvena oskrba takrat še ni bila
tako dobra kot danes, so dejali, da bo imel težave pri hoji in da ne bo mogel več igrati
košarke. Vendar se ni predal. Sledila je dolgotrajna rehabilitacija in posebna vadba pod
oskrbo dr. Đurića. Vrnil se je pod koše, kajti njegova ljubezen do košarke je bila prevelika,
vendar nikoli več ni zmogel tistega, kar je kazal pred poškodbo. V drugi polovici osemdesetih
let je bil s Celjem najboljši strelec 1. B-jugoslovanske lige.

Skupaj z Zoranom Golcem je že s III. OŠ Celje osvojil naslov republiškega prvaka.
Istočasno je igral tenis in bil prvi v Sloveniji. Pod vodstvom Zmaga Sagadina je skupaj z
drugimi celjskimi mladinci leta 1978 postal prvak Jugoslavije. V finalu z Bosno je dosegel
kar 56 točk! Pozneje je na mladinskem EP v Italiji z Jugoslavijo osvojil bron. Sledilo je
igranje pri Olimpiji, kjer pa se ni najbolj uveljavil. S 195 centimetri višine je bil sodoben
branilec, sposoben zadevati s precejšnje razdalje, iz prodorov ali iz duhovitih podaj. Njegova
najvplivnejša učitelja sta bila vsekakor Mile Čepin in Zmago Sagadin.

Ko se je popolnoma posvetil trenerskemu delu, je najprej začel z mariborskim klubom
KK Satex. Nadaljeval je s treniranjem KK Pivovarna Laško, nato KK Krka, potem spet KK
Pivovarna Laško, trenutno pa trenira KD Slovan. Je tudi trenutni selektor slovenske članske
košarkarske reprezentance in vodja štaba moških reprezentanc.

   Datum rojstva: 24. 5. 1959, dijak I.
gimnazije v Celju v letih od 1974 do
1978, košarkarski trener je postal leta
1994.

   Ekipe, ki jih je treniral:
− KK Satex Maribor
− KK Pivovarna Laško
− KK Krka Novo mesto
− KD Slovan

   Trenutno je selektor slovenske članske
   košarkarske reprezentance.
   Šest let je bil tudi pomočnik trenerja v
   slovenski članski košarkarski
   reprezentanci.
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Uspešnejši igralci, ki jih je treniral:
Sani Bečirovič, Boštjan Nachbar, Goran Jurak, Jaka Lakovič, Saša Dončič …

                   Slika 21: Aleš Pipan – trener KK Pivovarna Laško (v srednji vrsti tretji z leve)
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Slika 22: Zoran Martič

Zoran Martič je bil dijak I. gimnazije v Celju od leta 1979 do 1983. Vseskozi je bil v
šolski košarkarski ekipi, ki se je vsa štiri leta uvrščala v finale republiških prvenstev. Bil je v
generaciji Saša Govca, Mateja Polutnika, Deana Šustra, Mateja Cizeja, Tomaža Benčina,
Riharda Kotarja in Mirana Šrota. Študiral je na fakulteti za šport in postal uspešen trener.
Svojo trenersko pot je začel pri KK Ilirija, kjer je ostal eno sezono. Od leta 1993 do 1995 je
bil generalni sekretar pri KK Smelt Olimpija. Od leta 1995 do 1997 je bil trener KK Olimpija
– mladi. Med letoma 1997 in 1999 je treniral KD Slovan. Leta 1999 do 2000 je bil pri KK
Rogla Atras, od 2000 do 2001 pri KK Loka Kava. Leta 2003 in 2004 je bil slednjič trener KK
Krka Novo mesto. Največji uspeh pa je dosegel kot trener mlajših reprezentančnih selekcij.

Leta 1998 je na evropskem prvenstvu mlajših članov (do 22 let) v Trapaniju v Italiji
dosegel drugo mesto. V ekipi je bil tudi gimnazijec Primož Kobale. S ponosom se spominja
svojih košarkarjev Gorana Juraka, Jaka Lakoviča, Primoža Brezca, Matjaža Smodiša, Sanija
Bečiroviča, Boštjana Nachbarja, Smiljana Paviča ...
Leta 2000 je na evropskem prvenstvu mlajših članov (do 20 let) na Ohridu postal celo
evropski prvak.

   Datum rojstva: 8. 5. 1965, dijak I.
gimnazije v Celju v letih od 1979 do
1983, košarkarski trener je postal leta
1992.

   Ekipe, ki jih je treniral:
− Unicom Ilirija 1992–9193
− Smelt Olimpija
− (generalni sekretar)

1993–1995
− Smelt Olimpija mladi

(trener)
− 1995–1997
− Slovan 1997–1999
− Rogla Atras 1999–2000
− Loka Kava 2000–2001
− Mool Szolnok

(Madžarska)
− Krka Novo mesto 2003–

2004
− -Budućnost Podgorica

(SČG)
− 2004
− -Apoel (Ciper) 2005

   Reprezentance:
   -trener reprezentance Slovenije U22
   -trener reprezentance Slovenije U20
   -trener reprezentance Slovenije U21
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Zoran Martič je tudi predsednik združenja košarkarskih trenerjev Slovenije. Trenutno
svoje trenersko delo opravlja na Cipru.

Slika 23: Zoran Martič s srebrnimi reprezentanti Slovenije leta 1998
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Franc Ramskugler
Rojen leta 1932, gimnazijec v letih od 1945 do 1950. Trener košarke je postal leta

1950. Po vztrajanju profesorja Slavka Kokota je vzporedno igral, vodil in treniral moško
srednješolsko ekipo, nekaj let pozneje pa je bil med soustanovitelji ženske mladinske ekipe.
Leta 1959 je postal zvezni sodnik, pozneje pa tudi sodnik rokometa. Leta 1960 je z
mladinkami postal dvakratni slovenski prvak. Treniral je tudi člane in mladince, ki so bili
nadpovprečno uspešni. Prejel je veliko priznanj, med njimi Bloudkovo plaketo in druga
državna odlikovanja.

Rudi Jerič
Rojen leta 1947, gimnazijec je bil v letih od 1963 do 1966. Leta 1970 je začel trenirati

in svojo trenersko kariero še nadaljuje. V tem času je treniral veliko klubov: KK Elektra
Šoštanj, s katero je osvojil drugo mesto v Sloveniji, z ekipo KK Celje – kadeti je osvojil prvo
mesto v Jugoslaviji leta 1983, takrat je ta ekipa postala tudi prvakinja Slovenije, ekipa KK
Celje – mladinci je osvojila peto mesto v Jugoslaviji leta 1984 in postala večkratna republiška
prvakinja, ekipa KK Celje – člani je osvojila prvo mesto v Sloveniji leta 1987. Treniral je tudi
mladinsko reprezentanco Slovenije.

Drago Djedovič
Rojen leta 1948, gimnazijo je obiskoval v letih od 1964 do 1968. Trener košarke je

postal leta 1969. Najprej je leta 1969 začel trenirati dekleta na Vrhniki. Hkrati pa je bil
aktiven igralec vse do leta 1973. Leta 1970 je začel trenirati dečke. Ob koncu osemdesetih let
je skupaj z velikim prijateljem Zmagom Sagadinom odšel na trimesečno izobraževanje v
Združene države Amerike. To so bila njegova najlepša doživetja. V letih 1988/89 je postal
republiški prvak s KK Postojno, s katero se je uvrstil v II. zvezno ligo, V pokalu Slovenije (v
obdobju Jugoslavije) se je kar trikrat uvrstil med najboljše štiri. 1992 finalist prvega
tekmovanja za pokal Slovenije v samostojni Sloveniji z ekipo KK Tinex Medvode. Trener je
bil kar 33 let, vse do leta 2002.

Uroš Grešak
Rojen leta 1975, gimnazijec v letih od 1990 do 1994, košarko je začel igrati na

Osnovni šoli Petrovče pod vodstvom Mojmirja Cilenška. Pozneje je igral v mlajših
kategorijah KK Celje, kot trener pa je začel delovati v KK Rogla Zreče, kjer je bil trener
mlajših in pomočnik trenerja članske ekipe. Sredi lanske sezone je prevzel vodenje in
treniranje kadetske ekipe Pivovarne Laško in z njo osvojil naslov državnega prvaka.

Matjaž Ramšak Žiž
Rojen leta 1955. Dolgoletni košarkar Celja iz šestdesetih in začetka sedemdesetih let,

svojo košarkarsko pot nadaljuje kot trener mladih v Celju. Trenutno pomaga Marku Zorku pri
delu v KK Keleja.

Alojz Kuljad
Rojen leta 1955. Kot trener se je ponovno vključil v košarko pred nekaj leti, ko je

začel delovati v ŽKK Merkur Celje. Postal je pomočnik trenerju Bukviću, ki mu je pozneje
pomagal tudi pri delu z državnimi ženskimi selekcijami. Eno sezono je treniral tudi članice
ljubljanske Ilirije, zadnja leta pa uspešno vodi ženski gimnazijski »dream team«.
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Dr. Tomaž Subotič
Rojen leta 1959, gimnazijec v letih od 1974 do 1978. Trener košarke je postal leta

1979, treniranje pa je končal leta 1989. Najprej je treniral ženske pionirke Celja, ki so osvojile
prvi naslov za Celje v Republiki Sloveniji, pozneje člansko ekipo Libela, potem še ekipo
Metka Celje. Sledilo je treniranje ekipe Kovinar Štore, s katero je osvojil prvo mesto v 2. Ligi
in naslednjo sezono je ta ekipa postala članica 1. Slovenske košarkarske lige. Bil je tudi
pomočnik trenerja Mileta Čepina, ko je ta vodil ekipo KK Celje.

Mojmir Miško Cilenšek
Rojen leta 1965. Gimnazijske klopi je gulil v letih od 1980 do 1984. Trenirati je začel

leta 1989, kot dijak gimnazije je imel srečo, da je z njim delal zdajšnji vrhunski trener prof.
Prašnikar, ki ga je naučil, da lahko v športu s pridnostjo veliko dosežeš. Trenirati je začel
dečke na petrovški osnovni šoli. Bil je tudi pomočnik trenerjev članske ekipe KK Celje:
Borisu Zrinskemu, Rudiju Jeriču in Miletu Čepinu, od katerih se je veliko naučil. Je tudi avtor
knjige za delo z mladimi košarkarji. Samostojno je treniral in vodil šolsko ekipo Osnovne šole
Petrovče in pionirsko selekcijo celjske regije v sezonah 1989/90 in 2003/2004, kadetsko in
mladinsko ekipo KK Celje od 1990 do 1994 in KK Keleja Celje, šolski ekipi I. gimnazije v
Celju od 1992/1997.

Boštjan Kuhar
Rojen leta 1970. Šolo je obiskoval v »negimnazijskem« obdobju – Srednja

družboslovna šola. Pozneje je končal fakulteto za šport in zdaj poučuje na naši šoli. Začel je
trenirati pionirsko ekipo Polzele (Beno Udrih), bil je pomočnik trenerju Borisu Zrinskemu,
krajše obdobje pa je samostojno vodil člansko ekipo. Zdaj se posveča v glavnem telesni
pripravi športnikov in je marsikomu osebni trener.

Iztok Kariž
V svojem srednješolskem obdobju (na začetku osemdesetih let) je bil »spiritus agens«

– gonilna sila pri delovanju šolskega športnega društva, pozneje pa se je ta košarkarski
delavec zapisal delu z mladimi košarkaricami in po študiju v Ljubljani nadaljeval delo v
ljubljanskih ženskih klubih (Ilirija, Šentvid ...).

Upava, da sva odkrila vse gimnazijce – košarkarje in pozneje uspešne trenerje – ki so
kakor koli vplivali na razvoj košarke v Celju in okoliških krajih. Če sva koga nehote izpustila,
se mu iskreno opravičujeva.
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66  RRAAZZIISSKKAAVVAA  ((nnaa  ppooddllaaggii  aannkkeettee))

Nanju so odgovarjali naključni izbranci in dijaki I. gimnazije v Celju. Izbor je bil
naključen. Z anketnim vprašalnikom, ki zajema 5 oziroma 7 vprašanj, sva želela izvedeti
splošno zanimanje za košarko ter kako anketiranci poznajo in cenijo trenerje, o katerih piševa.
Preden sva ankete razdelila anketirancem sva postavila naslednje hipoteze:

• Tri četrtine gimnazijcev (in polovica izbrancev) bo odgovorila, da je košarka eden
izmed njihovih najljubših športov.

• Tri petine dijakov  bo ob omembi slovenske košarke najprej pomislilo na Zmaga
Sagadina. Druge bodo poznali le redki posamezniki. Zmaga Sagadina bo omenilo tudi
polovica naključnih izbrancev.

• Tri petine dijakov (in polovica izbrancev) se bo odločila, da je Zmago Sagadin tisti, ki
je najbolj vplival na celjsko in slovensko košarko.

• Tri četrtine dijakov (in tri petine izbrancev) bo odgovorilo, da je Zmago Sagadin
trenutni trener Union Olimpije.

• Polovica dijakov (in tri četrtine naključnih izbrancev) ne pozna  nobenega drugega
košarkarskega trenerja, bivšega dijaka I.  gimnazije v Celju.

Odgovore na anketna vprašanja sva podala v tabelah in jih prikazala grafično na
naslednjih straneh.

6.1 Anketa za dijake I. gimnazije v Celju

666...111...111   KKKaaakkkooo   rrraaaddd   iiimmmaaaššš   kkkooošššaaarrrkkkooo???

Na prvo vprašanje, v katerem sva skušala ugotoviti, kakšna je priljubljenost košarke
med dijaki ˝naše˝ gimnazije, so anketiranci imeli možnost odločiti se za enega izmed petih
ponujenih odgovorov: košarka je moj najljubši šport, košarka je eden izmed mojih najljubših
športov, raje spremljam druge športe, šport me sploh ne zanima. Njihovi odgovori so bili
naslednji:

Odgovor Število dijakov
košarka je moj najljubši šport 6

košarka je eden izmed mojih najljubših
športov

21

raje spremljam druge športe 27
šport me sploh ne zanima 7

SKUPAJ: 61

Tabela 4 Kako rad imaš košarko?

Najina hipoteza se ni uresničila, saj je kar 44 % dijakov obkrožilo tretji odgovor,
drugega le 34 %. Sledi četrti odgovor, katerega je obkrožilo 12 % dijakov. Najmanj pa jih je
žal obkrožilo prvi odgovor in sicer 10 % dijakov.
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10%

34%

44%

12% košarka je moj najljubši šport

košarka je eden izmed mojih

najljubših športov

raje spremljam druge športe

šport me sploh ne zanima

Graf 1 Kako rad imaš košarko?

666...111...222   NNNaaa   kkkaaattteeerrreeegggaaa   tttrrreeennneeerrrjjjaaa   nnnaaajjjppprrreeejjj   pppooommmiiisssllliiiššš,,,   čččeee   jjjeee   ooommmeeennnjjjeeennnaaa   ssslllooovvveeennnssskkkaaa   kkkooošššaaarrrkkkaaa???

Pri tem vprašanju sva skušala ugotoviti, kateri trener je najbolj poznan pri dijakih in če
je to kateri izmed tistih, ki jih raziskujeva. Odgovori pa so bili naslednji:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
 na Zmaga Sagadina 48

 na Aleša Pipana 4
na Mileta Čepina 1

na nobenega 8
SKUPAJ: 61

Tabela 5 Na katerega trenerja najprej pomisliš, če je omenjena slovenska košarka?

Na Zmaga Sagadina je pomislilo največ dijakov, več kot sva pričakovala, in sicer kar
78 %. Na Aleša Pipana le 7 %, na Mileta Čepina pa samo en dijak, kar znaša približno 2 %.
13 % dijakov pa se ni spomnilo nobenega košarkarskega trenerja. Z veseljem pa sva ugotovila
da se niti en dijak ni spomnil trenerja, o katerem ne raziskujeva.

78%

7%

2% 13%

na Zmaga Sagadina

na Aleša Pipana

na Mileta Čepina

na nobenega

Graf 2 Na katerega trenerja najprej pomisliš, če je omenjena slovenska košarka?
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666...111...333   KKKdddooo   oooddd   nnnaaavvveeedddeeennniiihhh   kkkooošššaaarrrkkkaaarrrssskkkiiihhh   tttrrreeennneeerrrjjjeeevvv,,,   kkkiii   sssooo   nnneeekkkoooččč   ooobbbiiissskkkooovvvaaallliii   nnnaaašššooo
gggiiimmmnnnaaazzziiijjjooo,,,   jjjeee   pppooo   tttvvvooojjjeeemmm   mmmnnneeennnjjjuuu   nnnaaajjjbbbooollljjj   vvvpppllliiivvvaaalll   nnnaaa   ssslllooovvveeennnssskkkooo   iiinnn   ccceeellljjjssskkkooo
kkkooošššaaarrrkkkooo???

S tretjim vprašanjem sva ugotavljala kateri košarkarski trener, ki ga raziskujeva
midva, je po mnenju dijakov najbolj vplival na slovensko košarko. Ponujenih je bilo šest
trenerjev, mnenje dijakov pa je naslednje:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
Slavko Kokot 0

Mile Čepin 0
Zmago Sagadin 47

Boris Zrinski 2
Aleš Pipan 10

Zoran Martič 0
ni obkrožil 2

SKUPAJ: 61

Tabela 6 Kdo od navedenih košarkarskih trenerjev, ki so nekoč obiskovali našo gimnazijo, je po
tvojem mnenju najbolj vplival na slovensko in celjsko košarko?

Po pričakovanju največ dijakov, kar 77 %, meni, da je Zmago Sagadin tisti, ki je
najbolj vplival na slovensko košarko. 16 % jih je prepričanih, da je to Aleš Pipan, 3 % pa da
je to Boris Zrinski. Ostali trenerji niso bili obkroženi, 3 % dijakov pa ni obkrožilo nobenega
ponujenega odgovora.

77%

3%

16%
3%

Zmago Sagadin

Boris Zrinski

Aleš Pipan

ni obkrožil

Graf 3 Kdo od navedenih košarkarskih trenerjev, ki so nekoč obiskovali našo gimnazijo, je po
tvojem mnenju najbolj vplival na slovensko in celjsko košarko?
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666...111...444   MMMooorrrdddaaa   vvveeeššš,,,   kkkaaattteeerrrooo   eeekkkiiipppooo   tttrrreeennnuuutttnnnooo   vvvooodddiii   tttrrreeennneeerrr   ZZZmmmaaagggooo   SSSaaagggaaadddiiinnn???

Pri tem vprašanju sva ugotavljala, ali dijaki vedo, kje trenutno svoj trenerski poklic
opravlja Zmago Sagadin. Odgovarjali pa so takole:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
Union Olimpija 46

ne vem 15
SKUPAJ: 61

Tabela 7 Morda veš, katero ekipo trenutno vodi trener Zmago Sagadin?

Pričakovano večina, 75 %,  dijakov ve, kje je trenutno trenersko mesto Zmaga
Sagadina. Tega ne ve 25 % dijakov.

75%

15%

Union Olimpija

ne vem

Graf 4 Morda veš, katero ekipo trenutno vodi trener Zmago Sagadin?

666...111...555   PPPooozzznnnaaaššš   mmmooogggooočččeee   šššeee   kkkaaattteeerrreeegggaaa   dddrrruuugggeeegggaaa   kkkooošššaaarrrkkkaaarrrssskkkeeegggaaa   tttrrreeennneeerrrjjjaaa,,,   kkkiii   jjjeee
ooobbbiiissskkkooovvvaaalll   nnnaaašššooo   gggiiimmmnnnaaazzziiijjjooo???

Z zadnjim vprašanjem sva raziskovala, če dijaki poznajo še katerega košarkarskega
trenerja, ki ga v anketi nisva omenila. Odgovori so bili naslednji:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
ne 61

Tabela 8 Poznaš mogoče še katerega drugega košarkarskega trenerja, ki je obiskoval našo gimnazijo?

Žal nihče od dijakov I. gimnazije v Celju ne pozna nobenega drugega košarkarskega
trenerja, ki v anketi ni bil omenjen.

100%

ne

Graf 5 Poznaš mogoče še katerega drugega košarkarskega trenerja, ki je obiskoval našo
gimnazijo?
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6.2 Anketa za naključne izbrance

666...222...111   KKKaaakkkooo   rrraaaddd   iiimmmaaaššš   kkkooošššaaarrrkkkooo???

Na prvo vprašanje, v katerem sva skušala ugotoviti, kakšna je priljubljenost košarke
med dijaki ˝naše˝ gimnazije, so anketiranci imeli možnost odločiti se za enega izmed petih
ponujenih odgovorov: košarka je moj najljubši šport, košarka je eden izmed mojih najljubših
športov, raje spremljam druge športe, šport me sploh ne zanima. Njihovi odgovori so bili
naslednji:

Odgovor Število dijakov
košarka je moj najljubši šport 4

košarka je eden izmed mojih najljubših
športov

23

raje spremljam druge športe 8
šport me sploh ne zanima 1

SKUPAJ: 36

Tabela 9 Kako rad imaš košarko ?

Kar 64 % naključnih izbrancev je obkrožilo drugi odgovor, prvega 11 %, tretjega 22 %
in četrtega 3 %.

11%

64%

22%
3% košarka je moj najljubši šport

košarka je eden izmed mojih

najljubših športov

raje spremljam druge športe

šport me sploh ne zanima

Graf 6 Kako rad imaš košarko?

666...222...222   NNNaaa   kkkaaattteeerrreeegggaaa   tttrrreeennneeerrrjjjaaa   nnnaaajjjppprrreeejjj   pppooommmiiisssllliiiššš,,,   čččeee   jjjeee   ooommmeeennnjjjeeennnaaa   ssslllooovvveeennnssskkkaaa   kkkooošššaaarrrkkkaaa???

Pri tem vprašanju sva skušala ugotoviti, kateri trener je najbolj poznan pri naključnih
izbrancih in če je to kateri izmed tistih, ki jih raziskujeva. Odgovori pa so bili naslednji:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
 na Zmaga Sagadina 26

 na Aleša Pipana 4
na Borisa Zrinskega 4

na nobenega 2
SKUPAJ: 36

Tabela 10 Na katerega trenerja najprej pomisliš, če je omenjena slovenska košarka?
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Na Zmaga Sagadina je pomislilo največ naključnih izbrancev, več kot sva pričakovala,
in sicer kar 72 %. Na Aleša Pipana in na Borisa Zrinskega le po 11 %. 6 % naključnih
izbrancev se ni spomnilo nobenega košarkarskega trenerja. Z veseljem pa sva ugotovila da se
niti en naključni izbranec ni spomnil trenerja, o katerem ne raziskujeva.

72%

11%

11%
6%

na Zmaga Sagadina

na Aleša Pipana

na Borisa Zrinskega

na nobenega

Graf 7 Na katerega trenerja najprej pomisliš, če je omenjena slovenska košarka?

666...222...333   KKKdddooo   oooddd   nnnaaavvveeedddeeennniiihhh   kkkooošššaaarrrkkkaaarrrssskkkiiihhh   tttrrreeennneeerrrjjjeeevvv,,,   kkkiii   sssooo   nnneeekkkoooččč   ooobbbiiissskkkooovvvaaallliii   nnnaaašššooo
gggiiimmmnnnaaazzziiijjjooo,,,   jjjeee   pppooo   tttvvvooojjjeeemmm   mmmnnneeennnjjjuuu   nnnaaajjjbbbooollljjj   vvvpppllliiivvvaaalll   nnnaaa   ssslllooovvveeennnssskkkooo   iiinnn   ccceeellljjjssskkkooo
kkkooošššaaarrrkkkooo???

S tretjim vprašanjem sva ugotavljala kateri košarkarski trener, ki ga raziskujeva
midva, je po mnenju naključnih izbrancev najbolj vplival na slovensko košarko. Ponujenih je
bilo šest trenerjev, njihovo mnenje pa je naslednje:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
Slavko Kokot 3

Mile Čepin 0
Zmago Sagadin 24

Boris Zrinski 5
Aleš Pipan 3

Zoran Martič 0
ni obkrožil 1

SKUPAJ: 36

Tabela 11 Kdo od navedenih košarkarskih trenerjev, ki so nekoč obiskovali našo gimnazijo, je po
tvojem mnenju najbolj vplival na slovensko in celjsko košarko?

Po pričakovanju največ naključnih izbrancev, kar 67 %, meni, da je Zmago Sagadin
tisti, ki je najbolj vplival na slovensko košarko. 8 % jih je prepričanih, da je to Slavko Kokot,
14 % pa da je to Boris Zrinski in 8 % da je to Aleš Pipan. Ostali trenerji niso bili obkroženi, 3
% naključnih izbrancev pa ni obkrožilo nobenega ponujenega odgovora.
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67%

14%

8%
3% 8%

Zmago Sagadin

Boris Zrinski

Aleš Pipan

ni obkrožil

Slavko Kokot

Graf 8 Kdo od navedenih košarkarskih trenerjev, ki so nekoč obiskovali našo gimnazijo, je po
tvojem mnenju najbolj vplival na slovensko in celjsko košarko?

666...222...444   MMMooorrrdddaaa   vvveeeššš,,,   kkkaaattteeerrrooo   eeekkkiiipppooo   tttrrreeennnuuutttnnnooo   vvvooodddiii   tttrrreeennneeerrr   ZZZmmmaaagggooo   SSSaaagggaaadddiiinnn???

Pri tem vprašanju sva ugotavljala, ali naključni izbranci vedo, kje trenutno svoj
trenerski poklic opravlja Zmago Sagadin. Odgovarjali pa so takole:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
Union Olimpija 26

ne vem 10
SKUPAJ: 36

Tabela 12 Morda veš, katero ekipo trenutno vodi trener Zmago Sagadin?

Pričakovano večina, 72 %,  naključnih izbrancev ve, kje je trenutno trenersko mesto
Zmaga Sagadina. Tega ne ve 28 % naključnih izbrancev.

72%

28%

Union Olimpija

ne vem

Graf 9 Morda veš, katero ekipo trenutno vodi trener Zmago Sagadin?
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666...222...555   PPPooozzznnnaaaššš   mmmooogggooočččeee   šššeee   kkkaaattteeerrreeegggaaa   dddrrruuugggeeegggaaa   kkkooošššaaarrrkkkaaarrrssskkkeeegggaaa   tttrrreeennneeerrrjjjaaa,,,   kkkiii   jjjeee
ooobbbiiissskkkooovvvaaalll   nnnaaašššooo   gggiiimmmnnnaaazzziiijjjooo???

Z zadnjim vprašanjem sva raziskovala, če naključni izbranci poznajo še katerega
košarkarskega trenerja, ki ga v anketi nisva omenila. Odgovori so bili naslednji:

ODGOVOR ŠTEVILO DIJAKOV
ne 30

Mojmir Miško Cilenšek 2
Boštjan Kuhar 1

Rudi Jerič 3
SKUPAJ: 36

Tabela 13 Poznaš mogoče še katerega drugega košarkarskega trenerja, ki je obiskoval našo gimnazijo?

Žal redki naključni izbranci poznajo kakšnega košarkarskega trenerja, ki v anketi ni bil
omenjen.

83%

6%
3%

8%
ne

Mojmir

Miško

Cilenšek
Boštjan

Kuhar

Rudi Jerič

Graf 10 Poznaš mogoče še katerega drugega košarkarskega trenerja, ki je obiskoval našo
gimnazijo?
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77  UUGGOOTTOOVVIITTVVEE  IINN  ZZAAKKLLJJUUČČKKII

Osnovni viri najine raziskovalne naloge so bila šolska letna poročila, košarkarske knjige
in košarkarski priročniki. Nekaj podatkov sva dobila tudi na internetu. Najzanimivejši pa so
bili pogovori s trenerji.

Ugotovila sva, da je bil profesor Slavko Kokot »krivec« za košarkarsko dogajanje na naši
gimnaziji, v Celju in Sloveniji. Pod njegovim mentorstvom je delalo veliko dobrih
košarkarjev, med katerimi so pozneje mnogi postali uspešni trenerji. Ugotovila sva, da se je
njihova košarkarska kariera začela v šolski gimnazijski ekipi. Vsi in vsakdo posebej so se
trudili in po svojih močeh veliko naredili za razvoj slovenske košarke. Razen profesorja
Slavka Kokota, ki je umrl, vsi nadaljujejo svoje trenersko delo. Njihovo delo rojeva na
slovenskih tleh različne uspehe.

Ugotovila sva, da sta k razvoju celjske in slovenske košarke največ prispevala prof. Mile
Čepin in Zmago Sagadin. Zmago Sagadin je vrhunski košarkarski trener, saj se je pod
njegovim trenerskim vodstvom razvilo veliko vrhunskih igralcev, ki igrajo v močnih
evropskih klubih in celo v ligi NBA.

Ugotovila sva tudi, da so prav nekdanji gimnazijci odločilno vplivali na razvoj slovenske
košarke, kar samo potrjujejo redke izjeme trenerjev od drugod (npr. Janez Drvarič, Vinko
Jelovac, Andrej Žagar, Lan Brenk, Mik Pavlovič, Slobodan Subotič, Andrej Urlep …).

Najina najpomembnejša ugotovitev pa je, da sta Zmago Sagadin in Zoran Martič poleg
Memija Bečiroviča (mladinska reprezentanca) dosegla najboljše rezultate v Evropi.

Sva dijaka tretjega letnika in naju košarka zelo zanima. Nisva strokovnjaka za košarko,
zato nama oprostite za napake, ki sva jih storila.

Latinski rek pravi »Errare humanum est« – Motiti se, je človeško.
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88  VVIIRRII

• Letna poročila I. gimnazije v Celju:
1955/1960, str. 33., 55., 60., 51 (Telesna vzgoja moške in ženske mladine)
1960/1965, str. 53., 43, 39, (Šolsko športno društvo »Kajuh«)
1965/1970, str. 27, 32, 35, 38 (Šolsko športno društvo »Kajuh«)
1970/1977, str. 37, 38, 39, 37, 39, 40, 41 (Šolsko športno društvo »Kajuh«)

• Pavlovič, M.: Mejniki slovenske košarke. Ljubljana, 2000
• Knjiga o sportu I. Zagreb, 1971
• Sokolović, M.: Sve o košarci. Beograd, 1975
• Bergant, E.: Leksikon športnih panog. Ljubljana, 1972
• Šlamberger, V., Trbovc, S., Jug, K.: Naša košarka. Celje, 1980
• Košarkarska zveza Slovenije: 50 let košarke v Sloveniji. Celje, 1995
• Cilenšek, M.: Osnove tehnične in taktične priprave mladih košarkarjev. Celje,

2001
• Šport v Celju 1890–1990. Celje, 1990
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99  DDOODDAATTEEKK
9.1 Vprašalnik za trenerje

1. Ime in priimek:_____________________________________________________________
2. Datum ojstva:______________________________________________________________
3. Izobrazba:_________________________________________________________________
4. Dijak gimnazije v letih: ______________________________________________________
5. Profesor na gimnaziji:____________________________________________________
6. Trener na gimnaziji:_________________________________________________________
7. Trener košarke od:_________________________________________________________
8. Ekipe, ki ste jih trenirali:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Igralci, ki ste jih trenirali (uspešnejši):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Državne selekcije, ki ste jih trenirali (reprezentance):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Spomini na gimnazijska leta in razvoj košarke v Celju:_________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9.2 Anketi

Pozdravljeni!

Sva Žiga Petek in Deja Kokot, dijaka 3. a-razreda I. gimnazije v Celju. Ob pomoči
mentorice ge. Marije Cankar, prof., in (zunanje) somentorice ge. Dragice KRANJC
delava raziskovalno nalogo o košarkarskih trenerjih, nekoč dijakih naše gimnazije. S
svojimi odgovori nama boš pri delu zelo pomagal(-a).

Hvala.

1. Spol?

a) Moški.
b) Ženski.

2. Starost?

a) Manj kakor 20 let.
b) Od 20 do 30 let.
c) Od 30 do 40 let.
č) Od 40 do 50 let.
d) Več kakor 50 let.

3. Kako radi imate košarko?

a) Košarka je moj najljubši šport.
b) Košarka je eden izmed mojih najljubših športov.
c) Raje spremljam druge športe.
č) Šport me sploh ne zanima.

4. Na katerega trenerja najprej pomislite, če je omenjena slovenska košarka?
____________________________________

5. Kdo od navedenih košarkarskih trenerjev, ki so nekoč obiskovali I. gimnazijo v
Celju, je po vašem mnenju najbolj vplival na slovensko in celjsko košarko?

a) Slavko Kokot
b) Mile Čepin
c) Zmago Sagadin
č) Aleš Pipan
d) Boris Zrinski
e) Zoran Martič

6. Morda veste, katero ekipo trenutno vodi trener Zmago Sagadin?
_______________________________________

7. Poznate mogoče še katerega drugega košarkarskega trenerja, ki je obiskoval I.
gimnazijo v Celju?
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Pozdravljen(-a)!

Sva Žiga Petek in Deja Kokot, dijaka 3. a-razreda I. gimnazije v Celju. S pomočjo
mentorice ge. Marije Cankar, prof., in (zunanje) somentorice, ge. Dragice Kranjc,
delava raziskovalno nalogo o košarkarskih trenerjih, nekoč dijakih naše gimnazije. S
svojimi odgovori nama boš pri delu zelo pomagal(a).

Hvala.

1. Kako rad imaš košarko?

a) Košarka je moj najljubši šport.
b) Košarka je eden izmed mojih najljubših športov.
c) Raje spremljam druge športe.
č) Šport me sploh ne zanima.

2. Mogoče veš, v kateri državi so:

2. Na katerega trenerja najprej pomisliš, če je omenjena slovenska košarka?

_______________________________________

3. Kdo od navedenih košarkarskih trenerjev, ki so nekoč obiskovali našo gimnazijo, je
po tvojem mnenju najbolj vplival na slovensko in celjsko košarko?

a) Slavko Kokot
b) Mile Čepin
c) Zmago Sagadin
č) Aleš Pipan
d) Boris Zrinski
e) Zoran Martič

4. Morda veš, katero ekipo trenutno vodi trener Zmago Sagadin?

_______________________________________

5. Poznaš mogoče še katerega drugega košarkarskega trenerja, ki je obiskoval našo
gimnazijo?

__________________________________


