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Tako do zdaj

Znak kluba Sezona SLO liga Pokal SLO Mednarodna liga Trener članic mladinke
U-18

kadetinje
U-16

pionirke 
U-14
U-12

Predsednik

1994/95 5. / / Boris KRALJ
Franci RAMŠAK

jun 1994 - sep 1996
1995/96 2. 2.

Cup Liliane
Ronchetti

kvalifi kacije
Milan BASTAŠIČ

1996/97 3. 3.
Cup Liliane
Ronchetti
1/16 fi nala

Branko LAH

Anton AŠKERC
sep 1996 - nov 1999

Milan BASTAŠIČ

1997/98 2. 2.
Cup Liliane
Ronchetti

kvalifi kacije

Boris KRALJ

Sergej RAVNIKAR
1998/99 3. 2.

Cup Liliane
Ronchetti

Skup. C (3.)

99/2000 1. 2. /

Željko CIGLAR Danica KAVKA
nov 1999 - jul 2000

2000/01 2. 2.
Cup Liliane
Ronchetti

kvalifi kacije
Matej POLUTNIK
Franci RAMŠAK

avg 2000 - apr 2002
2001/02 2. 2. EWWL

(1.) Gojko ŽVIŽAJ 3. 3.

2002/03 1. 1. EWWL Trocal
(3.) Dragomir BUKVIĆ

Marko ZIDANŠEK
apr 2002 - jul 2006

2003/04 1. 2.
FIBA Cup

Skup. B (3.)
E. L. Trocal (5.)

1.

Boris ZRINSKI2004/05 1. 1. E. L. Trocal (5.) 2.

2005/06 1. 1.
FIBA Cup

Skup.C (4.)
E. L. Goodyear (3.)

1.
Željko CIGLAR

2006/07 2. 1.
FIBA Cup

Skup.K (3.)
NLB WABA (5.)

Dragomir BUKVIĆ 3.

Urban MAJCEN
avg 2006 - maj 2016

2007/08 1. 1. NLB WABA (6.)

Željko CIGLAR

1.

2008/09 1. 1. Multipower (6.) 1. 1.

2009/10 2. 1. IWBL (3.)

Damir GRGIĆ

1. 1.

2010/11 2. 2. IWBL (3.) 1.

2011/12 1. 1. MŽRKL (6.) 1. 1.

2012/13 1. 1. MŽRKL (7.) 1. 1. U-14 1.

2013/14 1. 3.-4. MŽRKL (3.) 1. 
1. 

WABA (3.)

2014/15 1. 1. MŽRKL (4.) 1.

2015/16 1. 1. MŽRKL (7.) 1. 3.

2016/17 WABA Borut KOP
maj 2016 -

10 let

15 let

20 let
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Vlečnega konja ne bomo menjali

Skupaj smo močnejši, skupaj zmoremo.

Ko sem se pred dobrimi tremi leti priključil vodstveni ekipi ŽKK 
Athlete Celje, seveda nisem upal niti pomisliti, da bom dobra tri 
leta kasneje začel opravljati najbolj odgovorno funkcijo v klubu. 
Zahvaljujem se mojemu predhodniku Urbanu Majcnu za veliko 
delo, ki ga je opravil v desetletju svojega predsednikovanja. Še 
zlasti druga polovica njegovega mandata je bila zaznamovana z 
veliko gospodarsko krizo, ki je globoko zarezala tudi v pore vsa-
kega športnega kolektiva. Če temu dodamo še dejstvo, da je bilo v 
tem obdobju potrebno klub očistiti starih bremen in se istočasno 
prilagoditi na nove razmere na tržišču, je jasno, da je bilo v tem 
obdobju resnično opravljeno veliko delo. Soglasna podpora, ki so 
mi jo člani kluba namenili na skupščini kluba, za mesto pred-
sednika, mi osebno pomeni veliko priznanje in zaupanje, hkrati 
pa se zavedam velike odgovornosti, ki je pred mano in sodelavci. 
Biti na čelu kluba, ki je najboljši v državi in je izjemno cenjen in 
spoštovan tudi na področju nekdanje skupne države ter v Evropi, 
ni enostavna in preprosta naloga. Na tem mestu bi se želel še 
posebej zahvaliti trem posameznikom Francu Ramšaku, Viliju 
Šusterju in Mateju Polutniku, ki jih je skupščina kluba imenovala 
za častne člane kluba. Brez njihovega poguma in vizije pred več 
kot dvema desetletjema ter dolgoletnega požrtvovalnega dela v 
obdobju po odcepitvi od moškega kluba, ta klub danes zagotovo 
ne bi bil tam kjer je. Veseli me, da je velika večina vodstvene gar-
niture iz preteklih let, ostala z nami tudi v novem mandatu. Še 
bolj veseli bomo, če se nam bo v prihodnosti v vodstvu kluba pri-
družila še kakšna nova moč. Sveža kri je namreč v športu tako na 

igrišču kot tudi v klubskih pisarnah 
vedno dobrodošla.

Star rek pravi, da se vlečnega konja 
nikoli ne menja. Tega se bomo pri 
nadaljnji klubski viziji držali tudi v 
našem klubu. Še naprej bomo hodi-
li po poti, ki so jo moji predhodniki 
izbrali pred natanko desetletjem in 
po kateri smo, vsaj doslej, pravilo-
ma najhitreje in z najmanj težavami 
prišli do cilja. Razvoj in vzgoja nadarjenih posameznic iz lastne 
košarkarske šole, domovine in regije, bosta še naprej naše 
osnovno vodilo. Če bomo pri tem tudi v bodoče uspešni, se za pri-
hodnost ženske košarke v knežjem mestu tudi v prihodnjih letih 
zagotovo ni treba bati.

Dragi sodelavci v vodstvu kluba, spoštovani predstavniki general-
nega pokrovitelja Athlete, ostali pokrovitelji, trenerji, košarkarice 
in ostali podporniki kluba. Hvala vsem in vsakemu posebej za vaš 
trud in pomoč pri delovanju našega kluba. Upam, da nam boste 
ob strani stali tudi v novi tekmovalni sezoni. 

Skupaj smo močnejši. Skupaj zmoremo.

Borut Kop, predsednik

Prvi častni člani kluba
Delegati kluba so na skupščini tri ustanovitelje samostojnega 
Ženskega košarkarskega kluba Celje (1994) ter kasneje dolgo-
letne najvidnejše funkcionarje kluba Franca Ramšaka, Mateja 
Polutnika in Vilija Šusterja imenovali za častne člane kluba.

Franc Ramšak Matej Polutnik Vili Šuster

Petnajst lovorik v Majcnovih desetih letih

Na skupščini kluba (24. 5. 2016) je bil za novega predsednika klu-
ba izvoljen Borut Kop, ki je na tem mestu nasledil Urbana Majc-
na, ki je klub uspešno vodil v obdobju 2006-2016. Urban Majcen 
ostaja v vodstvu kluba. V novem mandatu bo tako kot Peter Dro-
bež opravljal vlogo podpredsednika. Uroš Kranjc ostaja športni 
direktor kluba, v nov upravni odbor pa so bili poleg že omenje-
ne četverice izvoljeni še Luka Turk, Matevž Jug, Damjan Hempt, 
Janko Parfant, Jure Cekuta ml. in Milan Kojić.

V obdobju predsednikovanja Urbana Majcna so celjske košarka-
rice osvojile kar 7 naslovov državnih prvakinj, 8 pokalnih lovorik, 
petkrat pa so zaigrale tudi na zaključnem turnirju regionalne 
WABA lige.

Urban Majcen, podpredsednik klu-
ba, predsednik v obdobju 2006-
2016:
»Na dosedanje delo v klubu me ve-
žejo lepi spomini, čeprav je bilo tudi 
nekaj težkih trenutkov, kar se tiče 
fi nanc. A vsaka zmaga, vsaka dobra 
igralka, ki je iz našega kluba odšla v 
ugledne evropske klube, je nagrada 
za ves trud. Vesel sem, da je uprava 
bila ves čas povezana in je zmogla 
doseči zastavljene cilje. Mojemu 
nasledniku Borutu Kopu želim čim 
več uspehov v predsednikovanju in da bi uspešno nadaljeval z de-
lom, saj je že kot podpredsednik svoje delo opravljal zelo dobro.«
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Sezona 2015/2016

Dvanajstič državne prvakinje
Še peto leto zapored je celjski klub fi nalno serijo proti kranj-
skemu Triglavu dobil s 3 proti 0 v zmagah (85:56, 78:54, 79:59). 
Z dvanajstim naslovom prvakinj se je še utrdil na vrhu lestvice 
najuspešnejših slovenskih ženskih košarkarskih klubov vseh ča-
sov. Od zadnjega poraza v fi nalni seriji je minilo že več kot pet let 
(13.5.2011). V celotnem državnem prvenstvu so varovanke Damir-

ja Grgića na 21-ih tekmah doživele le en poraz. Dvanajsta klub-
ska zvezdica v državnem prvenstvu je bila osvojena z najmlajšo 
zasedbo, ki je v samostojni Sloveniji osvojila naslov državnih pr-
vakinj v kateremkoli kolektivnem športu. 18 letna Ivana Dojkić 
je bila izbrana za MVP fi nalne serije, Larisa Ocvirk pa je prejela 
priznanje za najbolj borbeno košarkarico sezone 2015/2016.

Enajsta pokalna lovorika
Gostitelj fi nalnega pokalnega turnirja je bil ŽKD Maribor, ki je 
turnir gostil v mariborski dvorani Tabor. Celjanke so v polfi nalu 
prepričljivo s 86 proti 48 premagale Grosuplje, v velikem fi nalu 
pa po velikem preobratu in izključitvi trenerja Damirja Grgića z 

71 proti 69 še kranjski Triglav. Za MVP zaključnega turnirja je bila 
izbrana Ivana Dojkić. Za Celjanke je bila to enajsta pokalna lovo-
rika, s čimer so na slovenski večni lestvici pokalnih zmagovalk 
ujele ljubljansko Ježico.

7. mesto v WABA ligi
Še petnajsto leto zapored so celjske ko-
šarkarice igrale v mednarodni regionalni 
WABA ligi. V predtekmovalni skupini B so za 
Budučnostjo, Čelikom in Kvarnerjem osvo-
jile 4. mesto, v drugem delu pa so po dveh 
zmagah proti Grosbasketu osvojile končno 
7. mesto. Ivana Dojkić je bila četrta poda-
jalka (4,9) ter peta kradljivka žog (2,4) v ligi.

Državne prvakinje 2015/2016
Larisa Ocvirk, najbolj borbena igralka sezone 
2015/2016, in Marica Gajić

Ivana Dojkić, MVP fi nalne serije, in Teja Oblak

Pokalne prvakinje 2015/2016 Ivana Dojkić, MPV zaključnega turnirja Pokala članic

1. kolo WABA lige (Athlete – Budućnost Bemax)
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Sezona 2015/2016

Mladinke desetič zapored prvaki-
nje
Mladinska ekipa Athleta je navkljub 
neigranju Ivane Dojkić, Ive Slonjšak 
in Andreje Marić, prepričljivo osvo-
jila še deseti zaporedni naslov prva-
kinj. Na zaključnem turnirju v No-
vem mestu so Celjanke v polfi nalu 
z 92 proti 52 premagale Grosuplje, 
v velikem fi nalu pa s 76 proti 53 še 
ekipo novomeške Krke. Larisa Oc-
virk je bila izbrana za MVP in najbolj 
borbeno igralko zaključnega turnir-
ja. Alma Potočnik je bila najboljša 
podajalka sklepnega dogodka sezone v dolenjski prestolnici, v najboljšo peterko turnirja pa 
sta bili izbrani Annamaria Prezelj in Althea Gwashavanhu.

Kadetinjam bron v državnem prvenstvu
Naš klub je bil gostitelj zaključnega turnirja kadetskega držav-
nega prvenstva. Ekipa Athleta je v polfi nalu z 51 proti 63 izgubila 
proti kranjskemu Triglavu, v tekmi za 3. mesto pa s 56 proti 50 
premagala ekipo Grosuplja. V najboljšo peterko turnirja je bila 
izbrana Zala Friškovec, ki je bila tudi najboljša strelka zaključ-
nega turnirja.

Mlajše pionirke tretje v mini pokalu Spar
Ekipa mlajših pionirk (U-13) je nastopila na zaključnem turnirju 
mini pokala, kjer je v polfi nalu s 54 proti 49 izgubila proti Ježici, v 
tekmi za 3. mesto pa s 46 proti 34 premagala Vipavo. Tori Šporar 
je bila izbrana v najboljšo peterko turnirja.

Pionirke U-11 med najboljšimi štirimi v državi
A ekipa pionirk U-11 je uspešno nastopala v državnem prvenstvu, 
kjer se je skupaj s Konjicami, Ježico in Triglavom uvrstila med 
štiri najboljše ekipe v državi.

Starejše pionirke četrte 
Ekipa starejših pionirk se je v sezoni 2015/2016 uvrstila na zak-
ljučni turnir državnega prvenstva. Varovanke trenerja Jureta 
Krajnca so v polfi nalnem srečanju s 76 proti 68 klonile proti Tri-
glavu, v tekmi za 3. mesto pa jih je z rezultatom 74 proti 65 pre-
magala ljubljanska Ježica. Tia Šporar je bila najboljša strelka in 
podajalka zaključnega turnirja ter članica najboljše peterke tur-
nirja. Maša Ocvirk je bila izbrana v drugo peterko turnirja.

Selekcija U-11 med najboljšimi štirimi v DP Slovenije

Larisa Ocvirk, MVP zaključnega turnirja mladink

Tori Šporar, izbrana v najboljšo peterko turnirja (Mini pokal Spar)

Zala Friškovec, najboljša strelka zaključnega turnirja U-17 in članica najboljše peterke
Maša Ocvirk, članica druge peterke zaključnega 
turnirja U-15

Tia Šporar, najboljša strelka, podajalka ter članica 
najboljše peterke zaključnega turnirja U-15

Mladinske državne prvakinje 2015/2016

Kadetinje - 3. mesto v DP Slovenije U-15 - 4. mesto v DP Slovenije

Althea Gwasavanhu in Annamaria Prezelj (izbrani v najboljšo 
peterko turnirja)
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Pred sezono 2016/2017
Mladost bo skupni imenovalec celjske ekipe v sezoni 2016/2017. 
Člansko ekipo ob 25 letni Američanki Shante Evans sestavljajo iz-
ključno igralke, ki so stare 19 let ali manj. Celjska ekipa bo zagoto-
vo najmlajša v mednarodni regionalni WABA ligi ter ena najmlajših 
tudi v slovenskem državnem prvenstvu. Poleg državnega prvenstva 
in pokala Slovenije bodo Celjanke že šestnajsto leto zapovrstjo na-
stopile v mednarodni regionalni WABA ligi. Po lanski sezoni so klub 
zapustile Ivana Dojkić, Tina Jakovina, Tina Trebec in Milina Mišeljić.

Novinki sta slovenska mladinska reprezentantka Aleksandra 
Krošelj (1999), ki je bila na letošnjem mladinskem evropskem 
prvenstvu A divizije druga strelka prvenstva ter nekdanja ameri-
ška reprezentantka Shante Evans, ki je bila v lanski sezoni MVP 
romunskega državnega prvenstva. Z ekipo St. Gheorge je osvojila 
naslov v pokalu in državnem prvenstvu Romunije.

Razpored tekmovanj za članice 2016/2017

Državno prvenstvo (I. del)
1. kolo (01. 10. 2016): Athlete - Triglav 
2. kolo (08. 10. 2016): Athlete - Janina
3. kolo (15. 10. 2016): Grosuplje - Athlete 
4. kolo (22. 10. 2016): Athlete - Ježica
5. kolo (29. 10. 2016): Konjice - Athlete 
6. kolo (05. 11. 2016): Athlete - Ilirija
7. kolo (12. 11. 2016): Domžale - Athlete
8. kolo (03. 12. 2016): Athlete - Maribor
9. kolo (23. 01. 2016): proste
10. kolo (17. 12. 2016): Triglav-Athlete
11. kolo (11. 01. 2017): Janina - Athlete 
12. kolo (14. 01. 2017): Athlete - Grosuplje
13. kolo (21. 01. 2017): Ježica - Athlete
14. kolo (28. 01. 2017): Athlete - Konjice
15. kolo (04. 02. 2017): Ilirija - Athlete
16. kolo (11. 02. 2017): Athlete-Domžale
17. kolo (18. 02. 2017): Maribor - Athlete
18. kolo (21. 02. 2017): proste

II. del: 04. 03. 2017 - 11. 04. 2017
Predvideni datumi za končnico:
polfi nale: 15. 04., 17. 04., 19. 04. 2017
fi nale: 23. 04., 25. 04., 27. 04., 29. 04., 02. 05. 2017

Pokal članic
2. krog: 04. 01., 07. 01. 2017
Finalni turnir: 25. 02. - 26. 02. 2017

Jadranska liga WABA (skupina B)

1. kolo (05. 10. 2016): Montana 2003 - Athlete
2. kolo (12. 10. 2016): Badel 1862 - Athlete
3. kolo (19. 10. 2016): Athlete - Crvena zvezda
4. kolo (02. 11. 2016): Athlete - Budućnost Bemax
5. kolo (09. 11. 2016): Athlete - Montana 2003
6. kolo (30. 11. 2016): Athlete - Badel 1862
7. kolo (07. 12. 2016): Crvena zvezda - Athlete
8. kolo (21. 12. 2016): Budućnost Bemax-Athlete

Termini superlige od 18. januarja 2017 do 8. marca 2017, zaključ-
ni turnir četverice pa 18. in 19. marec 2017.

Nov začetek
V zadnjih dveh letih nas je zapustila 
celotna peterka iz začetka sezone 
2014/2015. Vse igralke so iz Ce-
lja odšle v ugledne evropske klube 
in lige, kar je nedvomno dokaz, da 
v naši sredini delamo kvalitetno. Z 
naslednjo sezono začenjamo nov ci-
klus z ekipo letnic 97 in mlajših, ki 
smo jim priključili izkušeno Shante 
Evans, ki jim bo zagotovo v veliko 
pomoč. Večina igralk je v poletnih 
mesecih zelo dobro nastopila na 
evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij, še bolj vesel 
sem dejstva, da so se z izjemo Zale Friškovec, v klub vse vrnile 
zdrave. V naših vrstah imamo nedvomno igralke, ki so v mlajših 
reprezentančnih selekcijah večkrat dokazale, da so primerljive z 
večino svojih vrstnic iz domala vseh držav Evrope. Na njih je, da 
s trdim delom, v prihodnjih letih svoj potencial potrdijo tudi na 
članskem nivoju. Mi jim bomo pri tem pomagali in jih usmerjali 
ter jim skušali zagotoviti optimalne pogoje za delo na vseh ni-
vojih. Verjamem, da se bomo kljub mladosti, tudi v novi sezoni 
enakovredno borili za obe domači lovoriki, v WABA ligi pa je naša 
želja uvrstitev v superligo, s čimer bi si kakovostne mednarodne 
tekme zagotovili tudi v drugem delu sezone.

Damir Grgić, trener ŽKK Athlete Celje

Sezona 2016/2017

Rojakinja naše dolgoletne košarkarice Žane Jereb iz Žirov. Pred pri-
hodom v Celje članica Odeje iz Škofje Loke. Z ekipo Athleta je osvo-
jila že štiri naslove članske državne prvakinje, tri pokalne lovorike, 
štiri naslove v mladinski ter dva v kadetski kategoriji. Dvakrat zapo-
red s celjsko ekipo udeleženka zaključnega turnirja Jadranske lige 
(3. in 4. mesto). S kadetsko reprezentanco Slovenije udeleženka EP 
B divizije 2011, v letu 2014 s slovensko mladinsko izbrano vrsto 10. 
mesto na evropskem prvenstvu A divizije na Portugalskem, leto dni 
kasneje (2015) pa je kot kapetanka slovenske mladinke na prvenstvu 
v Celju popeljala do odličnega 5. mesta v Evropi. Letošnje poletje 
kapetanka slovenske reprezentance do 20 let, ki je na evropskem 
prvenstvu B divizije v Podgorici osvojila naslov prvakinj in se uvrstila 
v elitno A divizijo. Potočnikova je bila na omenjenem prvenstvu tretja 
strelka in podajalka ter druga kradljivka žog.

ALMA POTOČNIK
(1997, 172 cm)

organizatorka igre
(kapetanka)

5
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Sezona 2016/2017

S kadetsko reprezentanco Slovenije dvakrat zapored udeleženka ka-
detskih evropskih prvenstev B divizije. V zadnji sezoni z ekipo Athle-
ta pokalna prvakinja Slovenije, mladinska državna prvakinja ter 3. 
mesto v kadetskem državnem prvenstvu. V sezoni 2014/2015 z ekipo 
Konjic pionirska državna prvakinja ter MVP pionirskega zaključnega 
turnirja.

V mladih letih izjemno uspešna v gimnastiki. S košarko se ukvarja 
pet let, ki jih je v večini preživela v matičnem ŽKD Maribor, s kate-
rim je v sezoni 2014/2015 v državnem prvenstvu Slovenije osvojila 4. 
mesto. Leta 2014 s slovensko mladinsko reprezentanco udeleženka 
evropskega prvenstva A divizije na Portugalskem (10. mesto), lani 
(2015) pa članica izvrstne generacije slovenskih mladink, ki so na 
domačem prvenstvu v Celju osvojile izjemno 5. mesto. Letos članica 
reprezentance mlajših članic (U-20), ki je na evropskem prvenstvu B 
divizije v Podgorici osvojila 1. mesto.

V Celje je prišla iz Krke iz Novega mesta. V prejšnji sezoni najboljša 
strelka 2. SKL ter najboljša strelka zaključnega turnirja mladinske-
ga državnega prvenstva, na katerem je z ekipo Krke osvojila 2. mes-
to. Udeleženka treh kadetskih evropskih prvenstev B divizije (2013, 
2014, 2015). S slovensko mladinsko reprezentanco na evropskem 
prvenstvu 2015 odlična peta, letos pa na mladinskem evropskem 
prvenstvu A divizije v Sopronu druga strelka prvenstva in najzasluž-
nejša za končno 10. mesto slovenske reprezentance. 

Tretja strelka mladinskega evropskega prvenstva v Celju (2015), kjer se je s 
Slovenijo veselila 5. mesta. Letos MVP, prva strelka, druga podajalka in čla-
nica najboljše peterke evropskega prvenstva do 20 let B divizije, na katerem 
se je Slovenija prvič v svoji zgodovini v tej starostni kategoriji prebila med 
evropsko elito. V prvih dveh sezonah pri Athletu dvakrat državna in pokalna 
prvakinja Slovenija, udeleženka zaključnega turnirja MŽRKL lige ter dvak-
rat prvakinja v mladinski kategoriji. V letu 2014 z ekipo Domžal fi nalistka 
slovenskega pokala in polfi nalistka državnega prvenstva. Na fi nalnem po-
kalnem turnirju v Vojniku (2014) najboljša strelka in najboljša mlada igral-
ka, na fi nalnem turnirju mladinskega državnega prvenstva (2014 - 3. mesto 
z Domžalami) pa najboljša strelka in članica najboljše peterke turnirja. V 
svoji karieri že udeleženka petih evropskih prvenstvih v mlajših starostnih 
reprezentančnih selekcijah, v sezoni 2015/2016 pa je pri rosnih 18-ih letih 
debitirala tudi v slovenski članski reprezentanci (kvalifi kacije za EP 2017).

NEŽA ŠROT 
(2000, 181 cm)

branilka

ALTHEA 
GWASHAVANHU 

(1997, 190 cm)
center

ALEKSANDRA 
KROŠELJ 

(1999, 170 cm)
organizatorka igre

ANNAMARIA 
PREZELJ 

(1997, 175 cm)
branilka

4

8

7

9
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V lanski sezoni je kot posojena košarkarica v hrvaškem državnem 
prvenstvu igrala za ekipo Pule, pred tem članica matičnega Podrav-
ca iz Virja. Letos s hrvaškimi mladinkami 12. mesto na evropskem 
prvenstvu A divizije v Sopronu. S hrvaško pionirsko reprezentanco 
na mednarodnem turnirju Slovenia ball izbrana v najboljšo peterko 
turnirja.

Pri komaj 16-ih letih je na prijateljski tekmi proti evropskemu prva-
ku Srbiji v Banja Luki debitirala v slovenski članski reprezentanci. Z 
vsega 15-imi leti članica sijajne generacije mladink, ki je na lanskem 
evropskem prvenstvu A divizije v Celju osvojila 5. mesto. S kadetsko 
reprezentanco že trikrat udeleženka evropskih prvenstev B divizije 
(2013, 2014, 2015). Pred prihodom v Celje dve sezoni članica ŽKK 
Grosuplje, s katerim se je v sezoni 2014/2015 veselila naslova držav-
ne prvakinje v kadetski kategoriji. Leto pred tem z Grosupeljčankami 
prvakinja tudi pri pionirkah, kjer je bila na zaključnem turnirju iz-
brana za MVP. V zadnji sezoni s celjskim klubom državna in pokalna 
prvakinja Slovenije, prvakinja Slovenije pri mladinkah ter 3. mesto 
s kadetsko ekipo. Zaradi poškodbe noge je bila primorana izpustiti 
nastop na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu A divizije v 
Sopronu.

V sezoni 2014/2015 mladinska in članska prvakinja Slovenije, zma-
govalka slovenskega pokala ter udeleženka zaključnega turnirja 
MŽRKl lige. Prihaja iz Škofl jice. Pred prihodom v Celje je igrala za 
ŽKK Grosuplje, s katerim je dvakrat zapored osvojila 3. mesto v dr-
žavnem prvenstvu Slovenije. Z mlajšimi selekcijami ŽKK Grosuplje 
večkratna udeleženka in dobitnica medalj na zaključnih turnirjih 
mlajših starostnih kategorij. Kar trikrat udeleženka evropskih ka-
detskih prvenstev B divizije (2011, 2012, 2013), v letu 2014 z mladin-
sko reprezentanco Slovenije 10. na evropskem prvenstvu A divizije 
na Portugalskem, lani (2015) s slovenskimi mladinkami odlična peta 
na evropskem prvenstvu v Celju, letos članica reprezentance mlajših 
članic (U -20), ki je na evropskem prvenstvu B divizije osvojila naslov 
prvakinj. Zaradi operacije rame je izpustila zadnjo klubsko sezono.

V štirih sezonah v Celju štirikrat državna in trikrat pokalna prvaki-
nja v članski kategoriji. Pohvali se lahko tudi s štirimi mladinskimi 
in dvema kadetskima naslovoma. V zadnji sezoni izbrana za najbolj 
borbeno košarkarico slovenskega državnega prvenstva ter MVP 
zaključnega turnirja mladinskega državnega prvenstva.

Eno odkritij lanskega mladinskega evropskega prvenstva v Sloveniji, 
na katerem je s slovensko izbrano vrsto osvojila 5. mesto. Leto dni 
pred tem s slovenskimi mladinkami 10. na evropskem prvenstvu na 
Portugalskem, leta 2012 pa prav tako z mladinkami na Hrvaškem 12. 
mesto. Letošnje poletje uspešna (8. strelka, 3. skakalka, 4. kradljiv-
ka žog) s slovensko reprezentanco mlajših članic, ki se je na evrop-
skem prvenstvu B divizije v Podgorici, veselila prvega mesta. 

LORENA MOLNAR 
(1998, 194 cm)

center

ZALA FRIŠKOVEC 
(1999, 178 cm)

branilka

ZALA LEŠEK  
(1997, 192 cm)

krilni center

LARISA OCVIRK 
(1997, 187 cm)

krilo

10

12

11

13

Sezona 2016/2017
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S kadetsko ekipo v zadnji sezoni tretja v državnem prvenstvu, z mla-
dinkami pa državna prvakinja Slovenije. Letos kandidatka za nastop 
na evropskem kadetskem prvenstvu B divizije. Zaradi poškodbe 
prsta je morala predčasno zapustiti reprezentančne priprave.

Leta 2013 druga strelka kadetskega evropskega prvenstva A divizije, 
leta 2015 na mladinskem evropskem prvenstvu A divizije v Celju če-
trta strelka prvenstva in druga strelka reprezentance Hrvaške. Pred 
prihodom v Celje je 9 let je odigrala v Trešnjevki 2009, s katero se je 
dvakrat zapored veselila naslova prvakinj v kadetski MŽRKL ligi ter 
trikrat zapored naslova hrvaške mladinske prvakinje. Trikrat zapo-
red MVP mladinskega prvenstva hrvaške ter dvakrat zapored MVP 
zaključnih turnirjev kadetske MŽRKL lige. Z ekipo Trešnjevke v se-
zoni 2013/2014 fi nalistka pokala Hrvaške. V lanski sezoni s člansko 
ekipo Athleta slovenska državna in pokalna prvakinja.

Prihaja iz Posušja iz Hercegovine. Pred prihodom v Celje je na Hr-
vaškem igrala za Novi Zagreb in Trešnjevko 2009. Z ekipo Novega 
Zagreba najboljša skakalka na neuradnem klubskem kadetskem 
prvenstvu na Madžarskem (2013). S Trešnjevko je osvojila kadetsko 
MŽRKL ligo (2014) v Podgorici ter naslov hrvaške mladinske državne 
prvakinje. S hrvaško kadetsko reprezentanco udeleženka evropske-
ga prvenstva 2013, s hrvaškimi mladinkami pa evropskega prven-
stva 2014 na Portugalskem. Letos ji je nastop na evropskem prven-
stvu mlajših članic preprečila poškodba gležnja. Z ekipo Athleta v 
lanski sezoni državna in pokalna prvakinja Slovenije.

Shante se lahko pohvali z izjemno kariero na univerzi Hofstra v NCAA 
ligi, kjer je bila tri leta zapored uvrščena v najboljšo peterko svoje 
konference. Leta 2011 izbrana v reprezentanco ZDA, ki je nastopila 
na Panameriških igrah. Z ekipo Dunav Ruse v sezoni 2013/2014 bol-
garska državna prvakinja in udeleženka evropskega pokala FIBA. V 
lanski sezoni je s povprečjem (13,4 točk, 9,3 skokov na tekmo) klubu 
ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe izdatno pomagala k osvojitvi držav-
nega in pokalnega naslova v Romuniji.

URŠKA KRAČUN  
(2000, 182 cm)

krilo

IVA SLONJŠAK  
(1997, 183 cm)

krilo

ANDREA MARIČ  
(1997, 195 cm)

center

SHANTE EVANS 
(1991, 186 cm)

krilni center
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30
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Članska ekipa 2016/2017

Zadaj od leve: Damir Grgić (trener), Lorena Molnar, Zala Lešek, Andrea Marič, Althea Gwashavanhu, Larisa Ocvirk, Shante Evans.
Spredaj od leve: Jure Krajnc (pomočnik trenerja), Žane Bortek (trener za telesno pripravo in fi zioterapevt), Zala Friškovec, Annamaria Prezelj, Alma Potočnik (kapetanka), Aleksandra Krošelj, Iva Slonjšak, Borut Kop (predsednik kluba).
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Mlajše selekcije

Mlajše selekcije
Jure Krajnc, vodja mlajših selekcij: »Po končani lanski sezoni, v kateri smo bili pri mlajših selekcijah 
rezultatsko izjemno uspešni, smo si visoke cilje postavili tudi v novi sezoni. Primarni cilj še naprej ostaja 
individualni in osebnostni napredek vseh deklet. Zavedamo se, da so naša mlada dekleta prihodnost 
našega kluba, zato želimo s trdim delom nadgraditi prejšnjo sezono. V novi sezoni nam je klub omogočil 
še boljše pogoje za delo mlajših selekcij, za kar se vodstvu kluba iskreno zahvaljujem. Na vseh nas je, 
da to maksimalno izkoristimo in skušamo narediti še korak naprej.«

Strokovni in tehnični kader

Trener članske: Damir Grgić
Pomočnik trenerja, vodja mlajših klubskih selekcij ter trener 
ekip (U-19 in U-17): Jure Krajnc
Trener za telesno pripravo in fi zioterapevt: Žane Bortek
Vodja košarkarske šole in trenerka ekip (U-13 A, U-11 A in U-9 
Celje): Klavdija Oblak
Trener ekipe U-15 in pomočnik trenerja ekipe U-17: Darko 
Lesjak
Trener ekip U-13 B in U-11 B: Luka Milovac
Trener ekip U-11 Šaleška in U-9 Šaleška: Domen Drobne
Zdravnika: Rudi Čajavec in Luka Turk
Odnosi z javnostmi in urednik klubske spletne strani: Matjaž 
Kramberger

Mladinke U-19

Kadetinje U-17
Žane Bortek

Nea Banko, Zala Belak, Zoja Čepin, Nina Drobne, Zala Friškovec, Ana Kop, Zala 
Koštomaj, Rebeka Kračan, Urška Kračun, Aleksandra Krošelj, Lorena Molnar, 
Neža Murn, Maša Ocvirk, Lana Šantelj, Neža Šrot, Tija Valušnik, Maša Verčič

Taja Kaja Cekuta, Zoja Čepin, Katja Cvar, Nina Drobne, Maja Ðakovič, Ana Grajžl, 
Lana Jošovc, Maša Kenjalo, Anja Kitek, Ana Kop, Zala Koštomaj, Urška Kračun, 
Sanja Miladinovič, Ksenija Mitrić, Maša Ocvirk, Maruša Sajovic, Lana Šantelj, Tia 
Šporar, Tori Šporar, Neža Šrot, Tija Valušnik, Maja Vavdi

Domen Drobne

Darko Lesjak

Luka Turk

Klavdija Oblak

Rudi Čajavec 

Luka Milovac

Matjaž 
Kramberger

U-19 

U-17 
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Mlajše selekcije

Klavdija Oblak, vodja Šole košarke ŽKK Athlete Celje: »V sezoni 2016/17 bomo šolo ko-
šarke izvajali na 13 osnovnih šolah. Otroke bomo na treninge, tako kot v prejšnjih letih, 
privabili z lastnimi predstavitvami in s sodelovanjem s KZS v okviru Igrive košarke. Tre-
ninge košarke bomo popestrili z Interno ligo, obiski članskih igralk in raznimi tekmo-
vanji. Pomembno je, da se po vseh šolah opravi dober pregled otrok od 1. do 4. razreda 
in da se jih pravilno usmeri v selekcije. Dobro se zavedamo, da je šola košarke podlaga 
za klubske selekcije, zato damo velik poudarek na aktivnosti trenerjev po šolah, so-
delovanju s športnimi pedagogi in seveda s starši. Glede na bazo otrok, ki jo imamo 
in njihove sposobnosti, verjamem, da celjsko košarko čaka še zelo lepa prihodnost.«

Pionirke U-15

Ana Nuša Anžič, Taja Kaja Cekuta, Lara Cerar, Katja Cvar, Vita Čater, Tisa Dolinšek, 
Manja Drobne, Maja Đaković, Ana Grajžl, Lana Jošovc, Maša Kenjalo, Anja Kitek, 
Sanja Miladinović, Hana Ovčina, Ines Rinc, Maruša Sajovic, Tia Šporar, Tori Šporar, 
Tjaša Teršek, Maja Vavdi

Pionirke U-13 A

Ana Nuša Anžič, Lija Neja Dobovšek, Tisa Dolinšek, Manja Drobne, Nika Čater, Vita 
Čater, Lin Jurak, Nina Lipovšek, Hana Marot, Ema Marija Novak, Hana Ovčina, Tia 
Pelikan, Tjaša Petru, Nika Podergajs, Larisa Smajlovič, Ana Stvarnik

Pionirke U-11 A

Lamija Berisalič, Eva Brunšek, Zara Dolinšek, Lučka Jelen, Tia Jesenek, Rebeka 
Krajnc, Ula Omerzu, Neja Rajh, Kalina Sankovič, Nika Selimovič, Lin Smajlovič, 
Maja Uranker, Lara Vukovič, Eva Založnik

Pionirke U-9 CELJE

Neja Drobne, Živa Gril, Ajla Hribernik, Brina Jelen, Leja Jesenek, Nina Josipovič, 
Džejla Krak, Gaja Ramšak, Manca Sitar, Metka Velikonja

Pionirke U-11 B

Julija Adamič, Ula Bagari Banovšek, Fjolla Berisha, Lana Bezovšek, Kiara 
Četkovič, Ema Leban, Lucija Mumelj, Katja Ojsteršek, Lea Prodanovič, Laura 
Rečnik, Gordana Ručnov, Stefana Sekulič, Gaja Urlep, Zala Zuka

Pionirke U-13 B

Eva Bohnec, Naja Confi denti, Ana Delakorda, Tia Dobrijevič, Zala Gračner, Nadja 
Glažer, Lara Ilijaš, Lana Lešek, Mejra Maslič, Neža Mikic, Ula Omerzu, Ana 
Petrovič, Nika Selimovič, Ana Špan, Eva Urankar, Maja Uranker, Ivanka Žaberl

U-15

U-13 A U-13 B

U-11 A in B

Šola košarke
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Iz Celja v beli svet

Baričeva prva Slovenka z naslovom v evroligi
Naša nekdanja igralka in kapetanka kluba Nika Barič je prva Slo-
venka, ki je osvojila naslov prvakinje v ženski evroligi. Njen UMMC 
Jekaterinburg je na zaključnem turnirju najelitnejšega evrop-
skega klubskega tekmovanja v Carigradu v polfi nalu premagal 
USK Prago, v fi nalu pa je bil boljši od ruske Nadežde (72:69).

Maja Erkić tretjič v karieri italijanska 
pokalna prvakinja
Dolgoletna kapetanka našega kluba 
Maja Erkić je v lanski sezoni z ekipo 
Raguse postala italijanska pokalna 
prvakinja. Ragusa je v fi nalu s 70 proti 
67 premagala Familio Schio, za katero 
je igrala Eva Lisec. Erkićeva je italijan-
ski pokal s Familio Schio osvojila leta 
2011, leta 2009 pa se je pokalnega na-
slova veselila v dresu Faenze. Takrat 
je bila prav Erkićeva izbrana za MVP 
zaključnega pokalnega turnirja.

Teja Oblak najkoristnejša igralka slovaške lige
Naša nekdanja igralka in kapetanka Teja Oblak je bila izbrana 
za najkoristnejšo košarkarico zadnjega slovaškega državnega 
prvenstva. Oblakova se je z ekipo Good Angels iz Košic veselila 
naslova državne in pokalne prvakinje Slovaške. Bila je tudi med 

najboljšimi posameznicami te slovaške ekipe 
v lanski sezoni evrolige.

Marica Gajić v najmočnejšo ligo v Evropi
Po izjemnih štirih sezonah in pol v dresu 

Athleta se je Marica Gajić 
sredi lanske sezone pre-
selila v turško ligo, ki v tem 
trenutku velja za najmoč-
nejšo v Evropi. Podpisala 
je dolgoročno pogodbo s klubom Yakin Dogu 
(po novem Girne), v kateri je bila med drugim 
soigralka srbske reprezentantke Ane Dabović 
(MVP zadnjega evropskega prvenstva), naj-

2003
NATALIJA TRATSIAK (Šibenik 
Jolly JBS)

2004
JELENA MAKSIMOVIĆ (Calais, 
Leon, Ružemberok, Energa 
Torun, Antakya)

2005
DALIBORKA JOKIĆ (La 
Spezia, Faenza, Reyer 
Benetke, Bešiktaš)
KATJA TEMNIK (Cadi de la 
Seu)

2006
MAJA ERKIĆ (Real Celta Vigo, 
Faenza, Familia Schio, Rivas)
LUCIJA LASKOVA (Lyon)

2007
BOJANA VULIĆ (Edirne, 
Cankaya, Burhaniye, 
Hatis Yerevan, Charleville, 
Villeneuve)

2008
MILIJANA EVTUKOVIĆ 
(Villeneuve)

2009
IVA CIGLAR (Szeged, Spartak 
St. Petersburg, Perpignan, 
Sopron)
IVONA MATIĆ (Pays d'Aix 
Basket 13, Gospić)

2011
NIKA BARIČ (Spartak Moskva, 
Jekaterinburg)
ANA POČEK TURČINOVIĆ 
(Elitzur Ramla, Faenza, Antakya, 
USK Praga, Union Hainaut)

2012
TINA TREBEC (Novi Zagreb, 
Lulea Basket)

2013
TEJA OBLAK (Pokowice, Good 
Angels Košice)
SANJA OROZOVIĆ (Peac Pecs)

2014
TAVELYN JAMES (Villeneuve, 
Norrkoping)

2015
EVA LISEC (Famillia Schio)
MAJA ERKIĆ (Ragusa)
REBEKA ABRAMOVIČ (Girona)

2016
TINA JAKOVINA (Vicenza)
IVANA DOJKIĆ (Spartak 
Moskva)

Natalija Tratsiak 

Milijana Evtuković 

Sanja Orozović 

Daliborka Jokić 

Ivona Matić 

Eva Lisec 

Maja Erkić 

Ana Poček Turčinović 

Rebeka Abramovič 

Jelena Maksimović 

Iva Ciglar 

Tavelyn James 

Katja Temnik 

Nika Barič 

Maja Erkić 

Lucija Laskova 

Tina Trebec 

Tina Jakovina 

Bojana Vulić 

Teja Oblak 

Ivana Dojkić 

Nika Barič, evropska klubska prvakinja s klubom UMMC Jekaterinburg

Maja Erkić tretjič v karieri italijanska 
pokalna prvakinja

Teja Oblak, MVP slovaške 
lige v sezoni 2015/2016

Marica Gajić pri 20-ih v 
najmočnejšo ligo v Evropi
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Dve selekciji najboljši v Bečeju
V mesecu januarju sta se selekciji letnikov 2003 in 2004 udeležili 
mednarodnega turnirja v Novem Bečeju v Srbiji. V obeh starostnih 
kategorijah so Celjanke brez poraza osvojile 1. mesto. Mojca Jelenc 
je prejela nagrado za MVP med letnicami 2003, Vita Čater pa med 
letnicami 2004.

Mladinke evropske klubske prvakinje
Na neuradnem mladinskem klubskem evropskem prvenstvu, ki ga 
je konec februarja gostil madžarski Sopron, so igralke Athleta po-
metle s konkurenco in se veselile naslova prvakinj. Varovanke tre-
nerja Damirja Grgića so prepričljivo premagale vrstnice iz Ancone 
(Italija), Soprona (Madžarska), Rige (Latvija) in Nitre (Slovaška). Iva-
na Dojkić, Larisa Ocvirk in Andrea Marić so bile izbrane v najboljšo 
peterko prvensrtva.

Članice na zaključni slovesnosti v organizaciji Cinkarne Celje
Marca so se članice ŽKK Athlete Celje na Mestni tržnici Celje ude-
ležile družabnega srečanja-zaključka 8. natečaja Cinkarne Celje za 
osnovne in srednje šole »Lončki in korita, da bo gredica bolj barvi-
ta«. Cinkarna Celje je dolgoletni pokrovitelj našega kluba, zato smo 
se s ponosom udeležili te prireditve. Kapetanka ekipe je organiza-
torju izročila košarkarsko žogo s podpisi igralk. Maskoti Cinkarne 
Cinko in Cinka sta popestrili dogajanje, našim dekletom pa se je 

pridružil tudi predsednik uprave - generalni direktor Cinkarne Ce-
lje, Tomaž Benčina.

Pionirke tretje v Benetkah
Ekipa starejših pionirk se je tudi letos udeležila 
močnega mednarodnega turnirja v Benetkah, ki 
ga organizira italijanski klub Reyer Venezia. Va-
rovanke Jureta Krajnca so s tremi zmagami in 
dvema porazoma osvojile končno 3. mesto. Tia 
Šporar je bila z 92 doseženimi točkami najboljša 
strelka turnirja.

Igralke članske ekipe so se udeležile humanitarne akcije
Praznovanje 10. rojstnega dne Citycentra Celje je nosilo tudi huma-
nitarno noto, saj so donirali 10.000 € za nakup prenosnega ultra-
zvočnega aparata, ki ga uporablja ekipa Nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Celje. Neposredno ob osrednjem prireditve-
nem prostoru Citycentra Celje nas je čakalo veliko srce, ki je skri-
valo v sebi številne drobne pozornosti. Igralke članske ekipe so se 
udeležile akcije in v humanitarni namen za nakup aparata prispe-
vale 1 € in prejele darilce ob 10. rojstnem dnevu Citycentra Celje.

boljše beloruske košarkarice Yelene Leuchanke, ki je letos za-
igrala na olimpijskih igrah ter Američank z WNBA izkušnjami 
Kelsey Bone in Alysse Thomas.

Ivana Dojkić po poti Nike Barič v Spartak 
iz Moskve
Ivana Dojkić je po sezoni 2015/2016 pres-
topila v vrste slovitega Spartaka iz Mo-
skve, ki je v zadnjih desetih letih kar štiri-
krat osvojil naslov evropskega klubskega 
prvaka. 18 letna Hrvatica tako odhaja po 
poti naše nekdanje kapetanke Nike Ba-
rič, ki je v tem ruskem gigantu odigrala 
štiri sezone in bila v zadnjih sezoni tudi 
kapetanka kluba iz ruske prestolnice. 

Tina Jakovina k petkratnemu evropskemu prvaku
Dosedanja kapetanka ŽKK Athlete Celje bo kariero nadaljevala 
pri ambicioznem italijanskem drugoligašu Vicenzi, ki se želi v 
novi sezoni prebiti v prvo italijansko ligo. Vicenza je v svoji bo-
gati zgodovini kar pet-
krat osvojila naslov 
evropskega klubskega 
prvaka, dvanajstkrat pa 
se je veselila naslova 
italijanskega državnega 
prvaka. Ekipo vodi slovi-
ti italijanski trener Aldo 
Corno, ki je bil v svo-
ji karieri kar šestkrat 
evropski klubski prvak.

Iz Celja v beli svet / Ostali dogodki 

Selekciji letnika 2003 in 2004 v Bečeju
Vita Čater, MPV turnirja v 
Bečeju (letnik 2004)

Tina Jakovina prvič na tuje 

Pionirke U-15 3. na turnirju v Benetkah

Članice na humanitarni akciji v Citycentru CeljeČlanice s predsednikom uprave Cinkarne Celje, Tomažem Benčino

Tia Šporar, najboljša 
strelka turnirja v 
Benetkah

Ivana Dojkić prestopila v Spartak 
Moskva
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Ostali dogodki

Članice so bile gostje v oddaji Slovenski pozdrav
Spomladi so bile članice in trenerji gosti v oddaji Slovenski pozdrav, 
ki se je odvijala v Begunjah na Gorenjskem. Slovenski pozdrav je te-
levizijska oddaja narodno-zabavne ter ljudske glasbe, ki ob svojem 
temeljnem izročilu vsebuje tudi segmente slovenskega narodopi-
snega izročila. ŽKK Athlete Celje je v oddaji predstavil vse uspehe 
kluba, ni pa manjkalo niti smeha in razgibavanja. 

Tušev tek barv
Junija so se v Ljubljani naša dekleta udeležila Tuševega teka barv, 
kjer so zastopala ekipo našega generalnega sponzorja Athlete. Ta 
dogodek je namenjen vsem generacijam in nosi sporočilo »Živi 
zdravo skozi zabavo«. Med tekom tekmovalce pričaka več barvnih 
postaj z magičnim barvnim prahom. 

U13 na pripravah v Sv. Martinu na Muri
V avgustu se je 19 deklet ŽKK Athlete Celje U13, skupaj s trener-
jema Klavdijo Oblak in Darkom Lesjakom odpravile na priprave v 
Sveti Martin na Muri, v sosednjo Hrvaško. Dekleta so trenirala v 
košarkarskih dvoranah v Murskem središču.

Dvorana GCC v novi preobleki
Naš klub je v poletnih mesecih sodeloval pri obnovi športne dvora-
ne Gimnazije Celje-Center, ki je tako novo sezono pričakala v novi 
podobi. S svojimi materiali nam je pri obnovi na pomoč priskočil 
dolgoletni pokrovitelj kluba Cinkarna Celje, d.d.

Sprejem reprezentance U-20 v Stožicah
Septembra je v Stožicah potekal sprejem za slovensko reprezen-
tanco deklet do 20 let, ki je na Evropskem prvenstvu divizije B v 
Podgorici osvojila 1. mesto in tako postala evropska prvakinja di-
vizije B. Članica našega kluba Annamaria Prezelj je bila izbrana 
v najboljšo peterko in proglašena za najkoristnejšo posameznico 
evropskega prvenstva.

V Stožicah so podelili tudi nagrade najuspešnejšim trenerjem mi-
nule sezone. Med nagrajenci je bil tudi naš trener Damir Grgić, ki 
je postal najboljši trener za sezono 2015/2016 v ženski članski in 
mladinski kategoriji.

Gostovanje v oddaji Slovenski pozdrav

Tušev tek barv v Ljubljani

Priprave selekcije U-13 v Sv. Martinu na Hrvaškem

Gimnazija Celje-Center je poleti doživela prenovo

Sprejem reprezentance U-20 v Stožicah (1. mesto na EP divizije B v Podgorici)
Damir Grgić, najboljši trener za sezono 2015/2016 v članski in 
mladinski kategoriji
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Naslov in sedem zaključnih turnirjev WABA lige

15 let od naslova prvakinj WABA lige
V tej sezoni bo minilo 15 let od naslova prvakinj v mednarodni regionalni WABA ligi. 
ŽKK Athlete Celje je prvi zmagovalec tega tekmovanja in edini klub, ki je v njem 
odigral vseh dosedanjih 15 sezon. Ponosni smo na dejstvo, da je bil prav naš klub 
skupaj z ŽKK Šibenik Jolly JBS, ŽKK Željezničar Sarajevo ter ŽKK Croatia Zagreb 
leta 2001 soustanovitelj te lige. Ustanovni sestanek je bil na pobudo takratnega 
predsednika celjskega kluba Franca Ramšaka v Celju.

Na prvem zaključnem turnirju v Šibeniku so Celjanke pod taktirko trenerja Gojka 
Žvižaja in njegovega pomočnika Alojza Kuljada v polfi nalu s 70 proti 67 premagale 
bosanskega prvaka Željezničar iz Sarajeva (Kustro 18, Temnik 15, Potočnik 13, Deak 
21, Fendre 3), v fi nalu pa v polni dvorani Baldekin z identičnim izidom (70:67) še 
domačo ekipo Šibenik Jolly (Erkić, Ramšak, Kuštro 5, Temnik 24 (6:7), Potočnik 17 
(2:2), Tratsiak, Komplet, Perlič 8 (1:2), Prlina 5 (3:4), Deak 12 (2:2), Zupanc, Fendre ).

Ekipo Šibenika je vodil Stipe Bralić, zanjo pa so med drugim igrale Petra Štampalija, 
Ana Lelas, Marta Čakić, Ivana Puzar, Božena Erceg, Tina Periša, Branka Vukičević…

Za MVP zaključnega turnirja je bila izbrana nekdanja kapetanka slovenske repre-
zentance Katja Temnik, Mirna Deak pa je prejela priznanje za najboljšo strelko re-
dnega dela sezone.

Kasneje še 7 zaključnih turnirjev
Po osvojitvi naslova prvakinj je celjski klub še osemkrat zaigral 
na zaključnih turnirjih regionalne WABA lige:

2003 (Sarajevo) 
- 3. mesto (Erkić, 
Komplet, Čonkova, 
Tratsiak, Marko-
vič, Jereb, Temnik, 
Potočnik, Perlič, 
Jocić, Ramšak, 
trener: Dragomir 
Bukvić)

2006 (Novi Sad) 
- 3. mesto (Ra-
dulovič, Čonkova, 
Jereb, Erkić, U. in 
N. Kvas, Laskova, 
Libicova, Jurše, 
Komplet, Zdolšek, 
Pliberšek, trener: 
Željko Ciglar)

2009 (Bijelo Polje) - 4. mes-
to (Lojen, Ciglar, Kerin, Ab-
ramovič, Jevtovič, Barič, 
Verbole, Jagodič, Muhovic, 
Komplet, Hughes, Matić, tre-
ner: Željko Ciglar)

2010 (Gospić) - 3. mesto (Ta-
vić, Šarenac, Grgin-Fonseca, 
Barič, Verbole, Turčinović, 
Kopušar, Jagodič, Klavžar, 
trener: Damir Grgić)

2011 (Šibenik) - 3. mesto (Tur-
činović, Abramovič, Jevtovič, 
Barič, U. in N. Belak, Jagodič, 
Bosilj, Klein, Klavžar, Gortnar, 
Kopušar, trener: Damir Grgić)

2014 (Podgorica) 
- 3. mesto (Abra-
movič, Potočnik, 
Mišeljić, Hamro-
uni, Ocvirk, Gajić, 
Lisec, Osterman, 
Murn, Boada. Z. 
Belak, Tyson-Tho-
mas, trener: Damir 
Grgić)

2015 (Celje) - 4. mesto (Abramovič, Potočnik, Mišeljić, Dojkić, 
Erkić, Lisec, Gajić, Jakovina, Lešek, Ocvirk, Z. Belak, Prezelj, tre-
ner: Damir Grgić)

Merkur Celje 1. zmagovalec WABA lige (Šibenik, 2002)

Merkur Celje, 3. mesto na zaključnem turnirju WABA lige (Novi Sad, 
2006)

ŽKK Celje, 3. mesto na zaključnem turnirju WABA lige (Šibenik, 2011)

ŽKK Athlete Celje, 3. mesto na zaključnem turnirju WABA lige 
(Podgorica, 2014)

ŽKK Athlete Celj,e 4. mesto na zaključnem turnirju WABA lige (Celje, 2015)
Nika Barič z ekipo Merkurja do 4. mesta v WABA ligi 
(Bijelo Polje, 2009)

ŽKK Celje, 3. mesto na zaključnem turnirju WABA 
lige (Gospić, 2010)

Merkur Celje, 3. mesto na zaključnem turnirju WABA lige (Sarajevo, 
2003)

Katja Temnik, MPV zaključnega 
turnirja WABA lige v Šibeniku

Mirna Deak, najboljša strelka 
rednega dela sezone WABA lige 
2001/2002
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Korak do zgodovinskega EP

Reprezentanca v Celju storila pomemben korak k zgodovinske-
mu EP
Dvorana Gimnazije Celje-Center je bila 20. februarja 2016 gostitelj 
kvalifi kacijske reprezentančne tekme med Slovenijo in Latvijo za 
uvrstitev na EP 2017 na Češko. Slovenija, za katero je igralo kar 9 
aktualnih ali nekdanjih članic našega kluba, je v sijajnem vzdušju v 
nabito polni dvorani slavila z 69 proti 51 in storila pomemben korak 
k uvrstitvi na premierno evropsko prvenstvo. Slovenska reprezen-
tanca, ki jo vodi trener našega kluba Damir Grgić, pri delu pa mu 
pomagata tudi člana našega kluba Jure Krajnc in Žane Bortek, bo v 
Celju 19. novembra 2016 gostila še reprezentanco Litve. Z morebi-
tno zmago bi Slovenke že pred zadnjim krogom kvalifi kacij potrdile 
uvrstitev na evropsko prvenstvo na Češko.

Slovenija – Latvija v Gimnaziji Celje-Center

Polne tribune in fantastično vzdušje na tekmi Slovenija – Latvija Matej Erjavec (predsednik KZS), Bojan Šrot (župan MO Celje) in Lipko

Veselje Slovenk po zmagi proti Latviji

Eva Lisec Nika Barič
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Korak do zgodovinskega EP

Aleksandra Krošelj druga 
strelka U-18 A divizije
Slovenska mladinska repre-
zentanca je še sedmo leto za-
pored nastopila med evropsko 
elito in na evropskem prven-
stvu na Madžarskem osvojila 
končno 10. mesto. V naši izbra-
ni vrsti je blestela Aleksandra 
Krošelj, ki je bila s povprečjem 
17,5 točk na tekmo odlična 
druga strelka prvenstva. Pol točke več na tekmo je dosegala slovi-
ta ruska najstnica Raisa Musina. Na prvenstvu je nastopila še ena 
igralka našega kluba Neža Murn.

V Banja Luki debi Zale Friškovec
Slovensko člansko reprezentanco je v mesecu juniju doletela velika čast, saj jo je na pri-
jateljsko tekmo v Banja Luko povabila izbrana vrsta aktualnega evropskega prvaka Srbije. 
V Srbski krajini je ob porazu Slovenije (71:60) svoj debi v članski izbrani vrsti pri komaj 16 
letih, osmih mesecih in dveh dnevih doživela članica našega kluba Zala Friškovec. S tem je 
za slabo leto »prehitela« Majo Erkić, ki je v članski izbrani vrsti leta 2002 debitirala s 17-imi 
leti, šestimi meseci in sedmimi dnevi. Srbkinje so v Banja Luki začele priprave za nastop na 
olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer so osvojile bronasto odličje.

Celjsko obarvane mlajše članice v A divizijo
Po natanko desetih letih je Slovenija na evropsko prvenstvo spet 
prijavila reprezentanco mlajših članic. Izbranke selektorja Damirja 
Grgića so na prvenstvu B divizije v Podgorici v odločilnih tekmah v 
polfi nalu premagale Madžarsko, v fi nalu pa še reprezentanco Li-
tve in se v tej starostni kategoriji prvič v zgodovini uvrstile v eli-
tno evropsko A divizijo. V naši izbrani vrsti je bilo kar 6 igralk ŽKK 
Athlete Celje (Alma Potočnik, Larisa Ocvirk, Annamaria Prezelj, 
Zala Lešek, Althea Gwashavanhu in Zala Belak). Reprezentanco je 
vodil naš trener Damir Grgić, ki mu je asistiral njegov klubski po-
močnik Jure Krajnc, Žane Bortek pa je skrbel za telesno pripravo 
reprezentantk.

Annamaria Prezelj je bila MVP in najboljša strelka prvenstva. La-
risa Ocvirk in Alma Potočnik sta po indexu uspešnosti osvojili 2. in 
3. mesto. Na isti mesti sta se Annamaria Prezelj in Alma Potočnik 
uvrstili med najboljšimi asistentkami prvenstva.

Debi Zale Friškovec na članski tekmi v Banja Luki proti Srbiji

Annamaria Prezelj, MVP in najboljša strelka 
prvenstva U-20 B divizije v Podgorici

Kapetanka reprezentance Alma Potočnik prejema 
pokal za 1. mesto Veselje po zmagi v fi nalu proti Litvi

Damir Grgič, selektor reprezentance U-20

1. mesto na EP divizije B v Podgorici

Aleksandra Krošelj, druga strelka EP U-18 divizije A 
v Sopronu na Madžarskem
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Povzetki iz časopisov 2015/2016
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Medijski pokrovitelji

Sponzorji

BrankoKolenc
Transport, gostinstvo, trgovina in nepremičnine
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