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                                                          ZGODOVINA 

V zgodovini lige NBA je najbolj dominanta ekipa BOSTON CELTICS. Z skupno 17 naslovi 

prvakov. Za njihove uspehe so bili odgovorni Bill Russell, Bob Cousy in trener Red Auerbach. 

Najpomembnejša igrlalca sta bila Shaquille O'Neal in Michael Jordan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              Shaquille O'Neal                                        Michael Jordan 

                        EKIPE  

                                                     ATLATSKA DIVIZIJA 

 BOSTON CELTICS so košarkarski klub s sedežem v Bostonu, Massachusettsu. Igra v  

atlantskem oddelku Vzhodne konference v NBA. Njen lastnik je 

Wycliffe Grousbeck, trener pa Doc Rivers z Dannyjem Aingejem kot 

predsednikom košarkarskih operacij. Ustanovljeno leta 1946, so z 

svojimi 17 osvojenimi prvenstvi najboljši od drugih NBA franšiz. 

Njihovo največje prevladovanje je prišlo od leta 1957 do leta 1969, 

z osvojenimi 11 prvenstvi v 13 letih, in 8 zaporednih, so postali najboljša zaporedna Severno 

ameriška profesionalna športna ekipa. Trenutno igrajo na domačem igrišču TD Garden. 

BROOKLYN NETS so ekipa s sedežem v Brooklynu. Igra v atlantskem 

oddelku Vzhodne  konference v NBA. Ekipa je imela še dva imena 

New Jersey Americans in New York Nets. Njihovi rivali so BOSTON 

CELTICS,NEW YORK KNICKS,TORONTO RAPTORS. 
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NEW YORK KNICKS so New York Knickerbockers, (sl. 

kratkohlačniki), poznani širši javnosti kot The Knicks, so ena 

od 30 ekip lige NBA. Njihova domača dvorana je Madison 

Square Garden v New Yorku. So dvakratni prvaki lige, svoja 

naslova so osvojili v letih 1970 in 1973. Franšiza New York 

Knicks je članica lige NBA že vseskozi od njene ustanovitve 

leta 1946 in je ena redkih, ki se ni nikoli preselila. Naziv The 

Knickerbockers ali skrajšeno The Knicks je povzet iz knjige 

Washingtona Irvinga A History of New York (sl. Zgodovina New Yorka), v kateri avtor 

nizozemske emigrante, ki so bili prvi Evropejci na ozemlju današnjega New Yorka, naslavlja 

kot The Knickerbockers-e. Ekipa je v zadnjih 2 letih postala resen kandidat za naslov prvaka 

NBA, potem ko se ji je julija 2010 pridružil All-star krilni center Amar´e Stoudemire v 

februarskem prestopnem roku lige NBA 2011 pa so se okrepili še s superzvezdnikom 

Carmelom Anthonyjem in izkušenim organizatorjem igre Chauncey Billupsom v odmevni 

menjavi New York Knicks in Denver Nuggets. 

TORONTO RAPTORS So edina kanadska ekipa v NBA. Igrajo v vzhodni 

konferenci v atlantski diviziji. Njihove značilne barve so: bela, rdeča in 

črna 

 

PHILADELPHIA 76ers so ekipa, ki igrajo v vzhodni konferenci v 

atlantski diviziji. Ligo NBA še niso osvojili. N jihove značilne barve so: 

bela, modra in rdeča. 

                                                CENTRALNA DIVIZIJA 

CHICAGO BULLS  je košarkarski klub s sedežem v Chicagu, Illinois. 

Igrajo v Centralni diviziji Vzhodne konference v ligi NBA. Klub je 

bil ustanovljen leta 1966. Svoje tekme igrajo na domačem igrišču 

United Center. Klub je najbolj znan po svojih uspehih v 

devetdesetih letih, ko so osvojili 6 prvenstev v 8 letih. Za te 

uspehe je zaslužna ekipa, ki so jo vodili igralca Michael Jordan in 

Scottie Pippen ter trener Phil Jackson in se omenja kot ena 

največjih dinastij v zgodovini NBA. Bullsi so edina ekipa v NBA, ki je dosegla najmanj 70 zmag 

v eni sezoni - v sezoni 1995-96 so dosegli rekordnih 72 zmag. V devetdesetih letih so Bullsi 

razširili priljubljenost lige NBA po svetu. Končnica leta 1998, zadnja, v kateri so slavili Bullsi, je 

bila najbolj gledana v zgodovini lige NBA.  

 

CLEVELAND CAVALIERS so ekipa,.ki igra v vzhodni konferenci 

v centralni diviziji. Ligo NBA še niso osvojili. Njihova zvezda je 

LeBron James. Njihove značilne barve so: rdeča,rumena, 

modra. 
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DETROIT PISTONS so ekipa, ki igra v vzhodni konferenci v 

centralni diviziji. Ligo NBA so zmagali 3-krat, leta 1989, 1990 in 

2004. Njihove značilne barve so: rdeča, bela in modra.  

INDIANA PACERS so ekipa ki igra v vzhodni konferenci v 

centralni diviziji . Ligo NBA so zmagala 3-krat, leta 1955, 1956, 

in 1983. Njihove značilne barve so modra, rumena in bela 

 

 MILWAUKEE BUCKS so ekipa, ki igra v vzhodni konferenci v 

centralni diviziji. Ligo NBA so zmagali  1-krat in sicer leta 1971. 

Njihove značilne barve so: zelena, bela in rdeča. 

                                 JUŽNO-VZHODNA DIVIZIJA 

ATLANTA HAWKS so košarkarski klub s sedežem v Atlanti, 

Georgii. So del jugovzhodnega oddelka Vzhodne Konference. 

Njihov trener od junija 2011 je Larry Drew.  

CHARLOTTE HORNETS: so ekipa, ki igra v vzhodni konferenci v 

južno-vzhodni diviziji. Ligo NBA še niso osvojili. Njihove 

značilne barve so : modra 

MIAMI HEAT  je profesionalna košarkarska ekipa v ligi NBA ki se 

nahaja v Miamiju na Floridi. Nahaja se v vzhodni konferenci in v 

Južni diviziji. 

Klub je osvojil že 3 naslove prvakov lige NBA in sicer v letih (2006, 

2012, 2013). Ima drugi najdaljši niz tekem brez porazov v zgodovini lige 

NBA, neporaženi so ostali kar 27 tekem (Boljši od njih so le Los Angeles Lakers, 33 

zaporednih zmag). To je pa tudi moja najljubša ekipa. Njihovi igralci so : 



NBA 
 

Leon Alessio , 7. a Stran 6 
 

                                       

ORLANDO MAGIC so 2. najboljša ekipa v Floridi. Igrajo v vzhodni konferenci 

v  južno-vzhodni diviziji. Ligo NBA še niso uspeli zmagati. Njihove značilne 

barve so: modra in bela. 

                                              

 WASHINTON WIZARDS so edina ekipa v prestolnici ZDA. Igrajo v vzhodni 

konferenci v južno-vzhodni diviziji. Ligo NBA so osvojili 1-krat in sicer leta 

1978. Njihove značilne barve so: bel , rdeča in modra.  

 

                                         SEVERNO-ZAHODNA DIVIZIJA 
 

DENVER NUGGETS so edina ekipa v koloradu. Igrajo v zahodni 

konferenci v severno-zahodni diviziji. Ligo NBA še niso osvojili. 

Njihove značilne barve so: modra, bela in rumena.  

 

MINNESOTA TIMBERWOLVES  so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v 

severno-zahodni. Ligo NBA še niso osvojili. Njihove značilne barve so: modra, 

bela in zelena.  

OKLAHOMA CITY THUNDER so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v 

severno-zahodni diviziji. Ligo NBA so osvojili 1-krat in sicer leta 1979. 

Njihove značilne barve so: modra, bela in oranžna. 

PORTLAND TRAIL BLAZERS so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v severno-

zahodni diviziji. Liga NBA so osvojili 1-krat in sicer leta 1977. Njihove 

značilne barve so: rdeča, črna, bela.  

UTAH JAZZ so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v severno-zahodni 

diviziji. Ligo NBA še niso osvojili. Njihove značilne barve so: zelena, 

rumena in modra. 

                                    PACIFIŠKA DIVIZIJA 

GOLDEN STATE WARRIOS so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v pacifiški 

diviziji. Ligo NBA so osvojili 3-krat. Leta 1947, 1956 in 1975. Njihove značilne 

barve so: rumena in modra.   
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LOS ANGELES CLIPPEPRS so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v pacifiški 

diviziji. Ligo NBA še niso osvojili. Njihove značilne barve so: rdeča, bela in 

modra.  

LOS ANGELES LAKERS so ekipa, igra v zahodni konferenci v pacifiški diviziji. Ligo NBA so 

osvojili 16-krat. Leta 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 

1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Njihove značilne barve 

so: rumena, vijoličasta in bela.  

 

PHOENIX SUNS so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v pacifiški diviziji. Ligo 

NBA še niso osvojili. Tam igrata naša košarkarska asa brata Dragić. Njihove 

značilne barve so: vijoličasta, rumena, bela.  

SACRAMENTO KINGS so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v pacifiški 

diviziji. Ligo NBA so 2-krat osvojili. Njihove značilne barve so: 

vijoličasta, črna in bela.  

                                                     JUŽNO-ZAHODNA DIVIZIJA 

DALLAS MAVERICKS (znani kot Mavs) so košarkarski klub z sedežem v Dallasu, Teksasu. So 

člani jugozahodnega oddelka Zahodne konference. 

Ustanovljeni leta 1980, so zmagali 2 oddelčna naslova in eno konferenčno prvenstvo. Po 

domnevah Forbes Magazine, so sedma najbolj draga košarkaška franšiza v ZDA v višini 466 

milijonov. 

HOUSTON ROCKETS so ekipa, ki igra v zahodni konferenci v južno-

zahodni diviziji. Ligo NBA so osvojili 2-krat leta 1994 in 1995. Njihove 

značilne barve so: rdeča, bela in črna.    

MEMPHIS GRIZZLIES so ekipa, igra v zahodni konferenci v južno-zahodni diviziji. Ligo 

NBA še niso osvojili. Tam igra naš Beno Udrih. Njihove značilne barve so: modra in bela. 

NEW ORLEANS PELICANS so ekipa, ki igra v zahodni konference v južno-

zahodni diviziji. Ligo NBA še niso osvojili. Njihove značilne barve so: 

modra, zlata in rdeča.  

SAN ANTONIO SPURS (sl. Ostroge) so košarkarski klub, ki 

nastopa v ligi NBA. Igrajo v jugozahodnem oddelku Zahodne 

konference. Klub je bil ustanovljen leta 1967 pod imenom 

Dallas (Texas) Chaparrals. V NBA je bil sprejet leta 1976, takrat 

je že nastopal z imenom, pod katerim klub poznamo danes. V 

sezoni 1970-1971 se je ekipa imenovala Texas Chaparrals. Doslej so osvojili štiri šampionske 
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prstane v letih 1999, 2003,2005 2007.in 2014. Glavni trener je Gregg Popovich, ki je srbskega 

rodu, lastnik moštva je Peter Holt. Največji zvezdniki so Tim Duncan, Emanuel Ginobili in 

Tony Parker. Član Spursov je bil tudi Beno Udrih, dve sezoni je zanje igral Radoslav 

Nesterović. 

Spursi so edino profesionalno moštvo, ki ima svoj dom v San Antoniu in noben klub v NBA ni 

tako zelo povezan s krajem, v katerem igrajo, kot so Spursi. Igralci Spursov so namreč aktivni 

člani skupnosti San Antonia in mnogo bivših igralcev je tako ali drugače še vedno povezanih z 

mestom. Najbolj znana med njimi sta David Robinson, legendarni center, ki je ustanovitelj 

šole Carver Academy, in Malik Rose, ljubljenec navijačev, ki ima v mestu restavracijo Malik's 

Philly's Phamous.  

To je vse za ekipe. 

                                                   SISTEM TEKMOVANJ 

Liga NBA ima zelo zapleten sistem 

tekmovanj. In sicer ekipe tekmujejo ena 

proti drugi. Vsaka ekipa tekmuje v svoji 

konferenci in svoji diviziji. Po končanem 

prvem delu sezone igrajo tako imenovane 

Playoff-e. V Playoff-e se uvrsti prvih 8 ekip 

iz vsake konference. Ekipe najprej igrajo 

osmino-finala. Zmaga ekipa, ki zmaga 4 

tekme proti ekipi s katero igra. Število 

tekem v dvoboju v Playoff-uje neomejeno. 

V osmini finala igra npr. 8 po lestvici in 1. 

po lestvici. In zmagovalna ekipa napreduje 

v četrt-finale. Potem v pol-finale. Potem v 

finale konference. Zatem pa v veliki finale 

lige NBA.           

       

 

                                                          PRESTOPI 
Vsaka ekipa je dolžna igralcu plačevati pogodbo. Če igralec sprejme pogodbo druge ekipe pa 

lahko odide k ekipi, ki mu je ponudila pogodbo. Vsaka ekipa ima na leto 2 izbira na tako 

imenovanemu draft-u. Draft se odvija na začetku vsake sezone. Najslabša ekipa v prejšnji 

sezoni dobijo prvo izbiro, najboljša ekipa pa zadnja.   

                                                         NAJBOLJŠI 

V tej sezoni so trenutno najboljši:(v vzhodni konferenci) Atlanta Hawks, Washington Wizards 

in Toronto Raptors, (v zahodni konferenci) Golden state Warriors, Memphis Grizzlies, 

Portland trail Blazzers. Najbolšji igralci so: Lebron James, Kobe Bryant, Dwight Howard.  

 

 



NBA 
 

Leon Alessio , 7. a Stran 9 
 

 

 

 

 

 LeBron  James                                                                              Dwight Howard                

 

 

 

                                        Kobe Bryant 

.                                                           NAGRADA 
Zmagovalci dobijo ta prelepi pokal. Vendar zraven dobi ekipa $3,811,608. Vendar Liga porabi 

13.000.000$. 

 

                                                                        VIRI 
 http://www.nba.com 

 http://en.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/NBA 

  

 

 

                                

 

  


