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Z zaupanjem do uspeha 

Po zgodovinskem v jubilejno leto
Trojna krona naše članske ekipe, prihod novega generalnega pokro-
vitelja, zgodovinski uspehi slovenskih reprezentančnih selekcij, pri 
katerih so imeli glavno vlogo naše nekdanje ali sedanje igralke ter 
kompleten trenerski štab naše članske ekipe, sezono 2016/2017 za-
gotovo postavljajo na sam vrh v dosedanji zgodovini našega kluba. 
Zavedamo se, da vse, kar smo dosegli v zadnji sezoni ni plod zgolj 
enoletnega dela, ampak posledica dolgoročne jasne vizije in kako-
vostnega dela v našem kolektivu. Sijajni dosežki na parketu sovpada-
jo s prihodom novega generalnega pokrovitelja Cinkarne Celje. V 
klubu si štejemo v veliko čast, da je Cinkarna Celje, kot paradni konj 
celjskega gospodarstva, v nas prepoznala zaupanja vrednega in kred-
ibilnega partnerja. To od nas v prihodnosti zahteva, da delamo še več, 
da delamo še bolje ter, da na domači in mednarodni sceni dostojno in 
uspešno predstavljamo mesto Celje in našega generalnega pokrovi-
telja, ki je na svojem področju, tudi na mednarodni sceni, zelo cenjen 
in spoštovan. Kljub zgodovinski lanski sezoni ter prihodu Cinkarne 
Celje naša vizija ostaja nespremenjena. Skušali bomo ostati vodilni 
ženski košarkarski klub v regiji, ki bo še naprej ostal zvest načrtnemu 
in dolgoročnemu delu z najbolj nadarjenimi košarkaricami iz Sloveni-
je in regije. V tem smo v zadnjem desetletju med najboljšimi v Evropi, 

V nove zmage z novim imenom 
Cinkarna Celje je maja 2017 ponosno prevzela generalno pokrovitel-
jstvo Ženskega košarkarskega kluba (ŽKK), ki se po novem imenuje 
Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje. Podjetje že vrsto let podpira 
številna celjska športna društva, klube in posameznike. Po Ingradu, 
Merkurju in Athletu je Cinkarna Celje četrti generalni pokrovitelj klu-
ba, po katerem klub nosi ime.

Spoštovane košarkarice in ljubitelji ženske košarke!
Cinkarna Celje je sredi leta s ponosom prevzela generalno pokrovitel-
jstvo Ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Za to imamo več 
tehtnih razlogov. 
Radi podpiramo dobre zgodbe in eno takšnih smo prepoznali v celjski 
ženski košarki. Ima uspešno člansko ekipo, ki je bila v pretekli sezoni 

Šest sezon, dvanajst lovorik
Podjetje Frutarom Etol je bilo z blagovno znamko Athlete generalni 
pokrovitelj celjskih košarkaric od 19. oktobra 2011. V šestih sezonah 
z imenom Athlete Celje je celjski klub osvojil 6 naslovov državnih pr-
vakinj Slovenije, 5 pokalnih lovorik ter 1 naslov v mednarodni WABA 
ligi.

Peter Drobež, predstavnik bivšega generalnega sponzorja in pod-
predsednik ŽKK Cinkarna Celje: »Kot predstavnik dosedanjega gen-
eralnega sponzorja podjetja Frutarom Etol, se želim zahvaliti klubu 
za izredno pozitivno in plodno sodelovanje. V klubu smo prisotni že 
več kot desetletje, po odhodu dolgoletnega generalnega sponzorja, 
podjetja Merkur, pa smo leta 2011 prevzeli tudi vlogo generalnega 
sponzorja. V tem času je klub dosegel velike uspehe, ki jih je kronal 
v lanski sezoni z osvojitvijo naslova prvakinj mednarodne WABA lige. 
Za vse dosežke v tem obdobju se seveda v prvi vrsti zahvaljujem vsem 
igralkam, trenerjem, predvsem pa vodstvu kluba, ki je pokazalo, da 

je trdno in vredno zaupanja. Poleg 
izredne predanosti delu tako z mlajšimi 
generacijami kot članicami, pa je ime-
lo vedno dovolj posluha tudi za iskanje 
sinergij pri promociji našega podjetja. 
Z gotovostjo lahko trdim, da je to eden 
bolje, če ne kar najbolje urejenih šport-
nih klubov v Sloveniji, ki ga v prihodno-
sti čaka še veliko uspehov. Verjamem, 
da se s prihodom tako uglednega gen-
eralnega pokrovitelja, kot je Cinkarna 
Celje, odpirajo vrata tudi v evropska 
tekmovanja, in da bodo dekleta dose-
danje izjemne dosežke nadgradila, z 
novimi uspehi. Tudi v prihodnosti nameravamo klub podpirati in se 
skupaj z njim veseliti novih zmag.»

nepremagljiva v jadranski WABA ligi, 
na pokalnem in državnem prvenstvu. 
Iskrene čestitke! 

Veseli nas tudi dejstvo, da klub vzgaja 
uspešen podmladek. V 6 selekcijah tre-
nira kar 250 deklic od 9. leta starosti 
naprej. Ne glede na to, ali to počno le 
za sprostitev ali s ciljem postati vrhun-
ske športnice menimo, da jih je treba 
pri tem vzpodbujati. Šport združuje 
številne vrline, ki jih potrebujemo vse 
življenje in mladega človeka zagotovo 
usmerja na pravo pot. 

Nenazadnje pa je naše podjetje v svoji tržni dejavnosti usmerje-
no predvsem na tuje trge. Verjamemo, da bomo tudi z vstopom na 
košarkarski parket krepili dolgoročne dobre odnose s kupci po svetu. 

Drage košarkarice, želimo vam čim bolj uspešno novo sezono, v kat-
eri še naprej sledite svojim sanjam in posegajte po zvezdah. Mi vam 
bomo skušali pri tem čim bolj stati ob strani.
Tomaž Benčina, predsednik uprave – generalni direktor Cinkarne Celje 

glede na letošnje tekme z najbolj ugled-
nimi ameriškimi študentskimi ekipami, 
pa bi si upal trditi, da sodimo tudi v sam 
svetovni vrh. 

Podaljšanje pogodb s trenerskim kadrom 
za prihodnje štiriletno obdobje, nove 
moči v klubskem upravnem odboru, ak-
tivno sodelovanje novega generalnega 
pokrovitelja pri delu v klubu, izjemni 
reprezentančni dosežki ter vedno večje 
zanimanje deklet za ukvarjanje s tem 
športom, nas v klubu navdajajo z opti-
mizmom tudi za prihodnje obdobje. Pri-
hodnja sezona bo za celjsko žensko košarko jubilejna. Začetki ženske 
košarke v Celju namreč segajo v leto 1948. V letu 2018 bomo tako 
obeležili 70 let odkar je ženska košarka v knežjem mestu dobila domov-
insko pravico. To nas zanesljivo uvršča med športne panoge z najdaljšo 
tradicijo v najbolj športnem slovenskem mestu, na kar smo lahko, in 
moramo biti, izjemno ponosni. Borut KOP, predsednik
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Drugi naslov v jadranski WABA ligi
ŽKK Cinkarna Celje je pred petnajstimi leti (sezona 2001/2002) 
na zaključnem turnirju v Šibeniku postal prvi prvak medn-
arodne Jadranske lige. Celjski klub je tudi edini klub iz po-
dročja nekdanje Jugoslavije, ki je v tem tekmovanju odigral 
vseh dosedanjih 16 sezon. Po dobrih 15 letih so se Celjanke 
na zaključnem turnirju v Podgorici (18. in 19. marec 2017) 
drugič v zgodovini kluba veselile naslova prvakinj v WABA 
ligi, v kateri sta v lanski sezoni poleg najboljših klubov držav 
ranjke Jugoslavije, igrali še najboljši bolgarski ekipi Montana 
2003 in Beroe Stara Zagora. Celjska zasedba se je na F4 uvrs-
tila kot četrta ekipa superlige. Varovanke Damirja Grgića so v 
polfinalu z 85 proti 74 premagale bolgarsko Montano 2003, 
v finalu pa z izidom 61 proti 57 (skoraj identičen je bil izid ob 
prvem slavju na Jadranu pred 15 leti v Šibeniku – 70:67) še 
drugega bolgarskega predstavnika Beroe iz Stare Zagore. An-
namaria Prezelj je bila izbrana za MVP zaključnega turnirja v 
Podgorici. S povprečno starostjo 18,8 let je celjska zasedba iz 
sezone 2016/2017 z naskokom najmlajša zasedba, ki je osvo-
jila naslov prvakinj WABA lige. Prvakinje WABA lige 2016/2017

Annamaria Prezelj v akciji (Polfinale: Athlete Celje – Montana 2003) Larisa Ocvirk v akciji (Finale: Athlete Celje – Beroe)

Shante Evans, kapetanka in Srbobran 
Filipović, predsednik Waba lige

Trener Damir Grgić »pometa 
s konkurenco«

Vodstvo in strokovni štab ob osvojitvi 
Waba lige

Slavje v restavraciji Bandići v Podgorici Slavje na poti v Slovenijo
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Trinajstič državne prvakinje
S 3 proti 0 v zmagah (66:54, 60:50 in 66:61) proti kran-
jskemu Triglavu so košarkarice Cinkarne Celje osvojile 13 
naslov državnih prvakinj v zgodovini kluba in šesti naslov 
v nizu. Celjanke so v finalu državnega prvenstva zadnjo 
tekmo izgubile 13.5.2011, ko jih je s 73 proti 64 premagal 
HIT iz Kranjske Gore.

Celjska Američanka Shante Marie Evans je bila proglaše-
na za MVP finala in celotnega državnega prvenstva, An-
namaria Prezelj pa je prejela nagrado za najbolj borbeno 
igralko sezone 2016/2017.

Dvanajsta pokalna zvezdica
V organizaciji našega kluba je 25. in 26. februarja 2017 v 
dvorani Gimnazije Celje – Center potekal zaključni turnir 
pokala Slovenije. Celjanke so v finalu za dvanajsto poka-
lno lovoriko z 61 proti 53 premagale Triglav. Z dvanajstim 
naslovom je celjski klub tudi v pokalu Slovenije postal na-
juspešnejši slovenski klub vseh časov. Shante Evans je pre-
jela priznanje in nagrado za MVP zaključnega turnirja, Zali 
Friškovec je pripadla nagrada za najboljšo mlado igralko 
pokalnega zaključnega turnirja.

Državne prvakinje 2016/2017 Slavje članic z najmlajšimi košarkaricami

Pokalne prvakinje 2016/2017

Slavje ob osvojitvi 12. naslova pokalnih prvakinj

Iva Slonjšak v akciji – finale pokala Slovenije

Shante Evans, kapetanka in 
Radoslav Nesterović, general-
ni sekretar KZS

Zala Friškovec, najboljša mla-
da igralka zaključnega turnirja 
in Borut Kop

Shante Evans v akciji – 
3. finalna tekma

Utrinki zadnje četrtine 
3. finalne tekme

Annamaria Prezelj, najbolj borbena igralka sezone 2016/2017 
in Borut Kop, predsednik ŽKK Cinkarna Celje ter predsednik 
Združenja ženskih košarkarskih klubov Slovenije
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Mladinkam srebro v državnem prvenstvu
Gostitelj zaključnega turnirja mladink je bil v lanski sezoni 
ŽKD Maribor. V dvorani Tabor so celjske mladinke v polfinal-
nem obračunu z 75 proti 56 premagale Grosuplje, v finalni 

tekmi pa jih je z rezultatom 59 proti 53 premagala ekipa Tri-
glava. Aleksandra Krošelj je bila izbrana v najboljšo peterko 
zaključnega turnirja.

Kadetinje druge na zaključnem turnirju
Na zaključnem turnirju kadetskega DP v Slov-
enskih Konjicah je celjska zasedba v polfina-
lu s 66 proti 53 premagala Konjice, v finalnem 
obračunu pa so varovanke trenerja Jureta Krajnca 
morale priznati premoč Grosuplju (44:58). Neža 
Šrot je bila izbrana v najboljšo peterko zaključne-
ga turnirja, Maša Ocvirk je bila najboljša skakalka 
(36 skokov) sklepnega dejanja kadetske sezone.

Na finalnem turnirju 
mini pokala deklet v 
Celju pa so varovanke 
Klavdije Oblak v tekmi 
za 3. mesto z 22 pro-
ti 31 izgubile z Jelšo 
Šmarje. Tisa Dolinšek 
je bila izbrana v na-
jboljšo peterko zakl-
jučnega turnirja.

Mlajše pionirke U13 četrte v državnem  
prvenstvu in Mini pokalu 
Ekipa mlajših pionirk (U13) se je v lanski sezoni uvrstila na 
zaključna turnirja najboljše četverice v državnem prvenstvu in 
pokalu Slovenije. Na obeh je osvojila končno 4. mesto. Na F4 

državnega prvenstva v Dobravi so mlade Celjanke v polfinalu 
z 57 proti 39 izgubile proti Iliriji, v tekmi za 3. mesto pa so z 41 
proti 39 izgubile proti Ježici. Manja Drobne je bila izbrana v 
najboljšo peterko zaključnega turnirja.

Mladinke – 2. mesto v DP Slovenije

Neža Šrot, izbrana v najboljšo 
peterko zaključnega turnirja

Maša Ocvirk, najboljša ska-
kalka zaključnega turnirja

U13 - 4. mesto v DP Slovenije Manja Drobne, izbrana v najboljšo peterko zaključnega turnirja

U13 – 4. mesto v Mini pokalu za dekleta do 13 let
Tisa Dolinšek, izbrana v najboljšo 
peterko zaključnega turnirja

Aleksandra Krošelj, izbrana v najboljšo peterko zaključnega turnirja
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Talent in  kakovost 
potrditi še na člans-
ki ravni
Izjemna lanska sezo-
na, ko smo z ekipo s 
povprečno starostjo 
dobrih 18 let, osvojili 
praktično vse kar se je 
osvojiti dalo, nam daje 
novo energijo in nas tudi 
za prihodnost navdaja 
z optimizmom. Dekleta, 
ki trenutno tvorijo našo 
člansko ekipo, so na 
klubski in reprezentančni ravni dokazala, da so v svojih 
letnikih primerljiva tudi z najboljšimi v Evropi. Naš cilj je, 
da večina izmed njih to prenese tudi na člansko raven. V 
pripravljalnem obdobju smo imeli priložnost igrati z na-
jboljšimi študentskimi ekipami iz NCAA lige ter odličnimi 
evropskimi ekipami, ki igrajo v evropskem pokalu ali v ev-
roligi, kar je za našo ekipo, ki je s povprečno starostjo 
20 let še vedno zelo mlada, neprecenljiva izkušnja pred 
začetkom nove sezone.

Damir Grgić, trener ŽKK Cinkarna Celje

Razpored tekmovanj za članice 2017/2018

Državno prvenstvo (I. del)
1. kolo (07.10.2017): Ježica - Cinkarna Celje 
2. kolo (14.10.2017): Cinkarna Celje - Maribor
3. kolo (21.10.2017): Grosuplje - Cinkarna Celje
4. kolo (28.10.2017): Cinkarna Celje - Domžale
5. kolo (04.11.2017): Ilirija - Cinkarna Celje
6. kolo (18.11.2017): Triglav - Cinkarna Celje
7. kolo (25.11.2017): Cinkarna Celje - Konjice
8. kolo (02.12.2017): Cinkarna Celje - Ježica
9. kolo (09.12.2017): Maribor - Cinkarna Celje
10. kolo (16.12.2017): Cinkarna Celje - Grosuplje
11. kolo (13.01.2017): Domžale – Cinkarna Celje
12. kolo (20.01.2017): Cinkarna Celje - Ilirija
13. kolo (27.01.2017): Cinkarna Celje - Triglav
14. kolo (03.02.2017): Konjice – Cinkarna Celje

II. del: 04.03.2017 - 30.04.2017
Predvideni datumi za končnico:
polfinale: 5. 5., 8. 5., 10. 5. 2018
finale: 14. 5., 17. 5., 20. 5., 23. 5., 26. 5. 2018

Pokal članic
1. krog: 22.12. 2017 in 06.01.2018
Grosuplje – Cinkarna Celje
Finalni turnir: 10.03. - 11.03.2018

Jadranska BTRAVEL WABA liga (skupina B)
1. kolo (04.10.2017): Cinkarna Celje - Ragusa Dubrovnik (CRO)
2. kolo (11.10.2017): Montana 2003 (BUL) - Cinkarna Celje
3. kolo (18.10.2017): Cinkarna Celje - Kraljevo (SRB)
4. kolo (25.10.2017): Cinkarna Celje - Partizan 1953 (SRB)
5. kolo (01.11.2017): Medveščak (CRO) - Cinkarna Celje
6. kolo (22.11.2017): Ragusa Dubrovnik (CRO) - Cinkarna Celje
7. kolo (29.11.2017): Cinkarna Celje - Montana 2003 (BUL)
8. kolo (06.12.2017): Kraljevo (SRB) - Cinkarna Celje
9. kolo (13.12.2017): Partizan 1953 (SRB) - Cinkarna Celje
10. kolo (20.12.2017):  Cinkarna Celje - Medveščak (CRO)

Termini superlige od 10. januarja 2017 do 15. marca 2018, zakl-
jučni turnir četverice pa 24. in 25. marec 2018.

Po zgodovinski sezoni 2016/2017 se bodo Celjanke v novi 
sezoni 2017/2018 skušale čim bolj približati rezultatom lan-
skega leta. Še sedemnajsto sezono zapovrstjo bo Cinkarna 
Celje udeleženec mednarodne BTRAVEL WABA lige, v kateri 
bodo letos poleg klubov iz držav nekdanje Jugoslavije, ig-
rali tudi bolgarska Montana 2003 in Beroe Stara Zagora ter 
turški predstavnik Istanbul Universitesi. Na domači sceni bo 
celjski klub skušal spet poseči po obeh lovorikah.

Kapetanka slovenske reprezentance mlajših članic, ki je na le-
tošnjem evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila naslov 
evropskih podprvakinj. Članica članske reprezentanci, ki je v 
Pragi nastopila na premiernem evropskem prvenstvu slovenske 
reprezentance. Na mladinskem evropskem prvenstvu 2015 je s 
Slovenijo osvojila 5. mesto, leto dni kasneje z reprezentanco do 
20 let zmagovalka evropskega prvenstva do 20 let B divizije. V 
petih sezonah v Celju petkrat državna in štirikrat pokalna prva-
kinja v članski kategoriji. V zadnji sezoni članica mlade celjske 
ekipe, ki je na zaključnem turnirju v Podgorici osvojila naslov pr-
vakinj v WABA ligi. Pohvali se lahko tudi s štirimi mladinskimi in 
dvema kadetskima naslovoma v mlajših starostnih kategorijah. 
Leta 2016 izbrana za najbolj borbeno košarkarico slovenskega 
državnega prvenstva ter MVP zaključnega turnirja mladinskega 
državnega prvenstva.

LARISA OCVIRK 
 (1997, 187 cm)

krilo (kapetanka)

�13
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Z ekipo Cinkarne Celje je osvojila že štiri naslove članske 
državne prvakinje, tri pokalne lovorike, štiri naslove v mladins-
ki ter dva v kadetski kategoriji. Dvakrat zapored 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. mes-
to na evropskem prvenstvu A divizije na Portugalskem, leto dni 
kasneje (2015) pa je kot kapetanka slovenske mladinke na pr-
venstvu v Celju popeljala do odličnega 5. mesta v Evropi. Lansko 
poletje kapetanka slovenske reprezentance do 20 let (U20), ki 
je na evropskem prvenstvu B divizije v Podgorici osvojila naslov 
prvakinj in se uvrstila v elitno A divizijo, letos pa članica legend-
arne reprezentance mlajših članic, ki je na Portugalskem osvojila 
srebrno odličje. Večji del lanske sezone je žal izpustila zaradi op-
eracije križnih kolenskih vezi in dolgotrajne rehabilitacije.

Članska reprezentantka BIH iz Vlasenice. Z ekipo Play Offa iz 
Sarajeva dve leti zapored državna prvakinja BIH, v lanski sezoni 
tudi pokalna zmagovalka BIH ter udeleženka superlige WABA. 
Pred tem državna prvakinja BIH tudi z Mladim Krajišnikom in 
Čelikom. V mlajših reprezentančnih selekcijah 2x udeleženka 
mladinskih evropskih prvenstev B divizije ter kar 3x članica BIH 
na evropskih prvenstvih mlajših članic (U – 20). Leta 2015 se je 
z mlado reprezentanco BIH veselila naslova prvakinj v B diviziji, 
leto dni kasneje (2016) pa je na prvenstvu A divizije na Portugal-
skem z BIH osvojila 11. mesto. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu-
su za člansko evropsko prvenstvo na Češkem je prvič v karieri 
zaigrala tudi za člansko izbrano vrsto BIH.

Leta 2013 druga strelka kadetskega evropskega prvenstva A di-
vizije, leta 2015 na mladinskem evropskem prvenstvu A divizije 
v Celju četrta 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 WABA ligi ter trikrat zapored naslova hrvaške mladinske 
prvakinje. Trikrat zapored MVP mladinskega prvenstva Hrvaške 
ter dvakrat zapored MVP zaključnih turnirjev kadetske WABA 
lige. Z ekipo Trešnjevke v sezoni 2013/2014 finalistka pokala 
Hrvaške. V zadnjih dveh sezonah s celjsko ekipo dvakrat državna 
in pokalna prvakinja Slovenije, v lanski sezoni med najzaslužne-
jšimi igralkami Cinkarne ob osvojitvi naslova prvakinj WABA lige. 
Leta 2017 izbrana za MVP ALL STARS – a ženskega državnega 
prvenstva v Mariboru.

Že v prvi sezoni v Celju do naslova prvakinje v državnem prven-
stvu, pokalu Slovenije in WABA ligi. Članica letošnje reprezen-
tance mlajših članic, ki se je na evropskem prvenstvu na Portu-
galskem okitila s srebrnim odličjem. Na letošnjem mladinskem 
evropskem prvenstvu v Sopronu (U18) je s slovensko mladinsko 
reprezentanco osvojila 7. mesto. Pred prihodom v Celje član-
ica Krke iz Novega mesta. V sezoni 2015/2016 najboljša strel-
ka 2. SKL ter najboljša strelka zaključnega turnirja mladinske-
ga državnega prvenstva, na katerem je z ekipo Krke osvojila 2. 
mesto. Udeleženka treh kadetskih evropskih prvenstev B divizije 
(2013, 2014, 2015). S slovensko mladinsko reprezentanco na 
evropskem prvenstvu 2015 odlična peta, leta 2016 pa na mla-
dinskem evropskem prvenstvu A divizije v Sopronu druga strel-
ka prvenstva in najzaslužnejša za končno 10. mesto slovenske 
reprezentance. 

ALMA POTOČNIK 
 (1997, 172 cm)

branilka

ANÐELA DELIĆ  
 (1996, 184 cm) 

branilka

3

6

5

7

IVA SLONJŠAK 
 (1997, 184 cm)

krilo

ALEKSANDRA KROŠELJ  
(1999, 170 cm)

organizatorka igre 
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Tako kot sestra dvojčica Anðela se lahko tudi Nikolina pohvali z 
dvema zaporednima naslovoma prvakinje BIH z ekipo Play Offa 
iz Sarajeva, s katero se je v lanski sezoni veselila tudi pokalne lo-
vorike. Pred tem je po državnih naslovih v BIH posegla tudi z ek-
ipama Mladega Krajišnika in Čelika. V mlajših reprezentančnih 
selekcijah 2x udeleženka mladinskih evropskih prvenstev B div-
izije ter prav tako 2x članica BIH na evropskih prvenstvih mlajših 
članic (U20). Leta 2015 se je z mlado reprezentanco BIH veselila 
naslova prvakinj v B diviziji, leto dni kasneje (2016) pa je na pr-
venstvu A divizije na Portugalskem z BIH osvojila 11. mesto. V 
zadnjem kvalifikacijskem ciklusu za člansko evropsko prvenstvo 
na Češkem je debitirala v članski reprezentanci BIH.

Tekmo kariere je odigrala v polfinalu letošnjega evropskega pr-
venstva mlajših članic na Portugalskem proti Franciji, ko je bila 
med najzaslužnejšimi za uvrstitev Slovenije v finale in srebrno 
odličje. Lani članica reprezentance mlajših članic (U – 20), ki je 
na evropskem prvenstvu B divizije v Podgorici osvojila 1. mesto. 
S slovensko mladinsko reprezentanco na evropskih prvenstvih A 
divizije do 10. mesta (2014) in 5. mesta (2015). Po prihodu v Celje 
dvakrat državna in pokalna prvakinja Slovenije ter v lanski sezoni 
zmagovalka mednarodne lige WABA. Pred prihodom v Cinkarno 
članica ŽKD Maribor s katerim je v sezoni 2014/2015 v državnem 
prvenstvu Slovenije osvojila 4. mesto. V mladih letih je bila zelo 
uspešna tudi v gimnastiki.

V letošnjem poletju najprej do srebrne medalje z reprezentanco 
mlajših članic na Portugalskem, nato pa še do zelo dobrega 7. mes-
ta z mladinkami na evropskem prvenstvu v Sopronu. Prvo polovico 
leta 2017 si bo zapomnila po uspešnem povratku po poškodbi in 
kar treh osvojenih klubskih lovorikah. V dveh letih v Celju dvakrat 
državna in pokalna prvakinja Slovenije ter zmagovalka medn-
arodne WABA lige. Pri komaj 16 – ih letih je na prijateljski tekmi 
proti evropskemu prvaku Srbiji v Banja Luki debitirala v slovenski 
članski reprezentanci. Z vsega 15-imi leti članica sijajne generaci-
je mladink, ki je na lanskem evropskem prvenstvu A divizije v Celju 
osvojila 5. mesto. S kadetsko reprezentanco 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 letu veselila naslova državne prvakinje v kadetski kat-
egoriji. Leto pred tem z Grosupeljčankami prvakinja tudi pri pion-
irkah, kjer je bila na zaključnem turnirju izbrana za MVP. 

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 ka-
detsko Jadransko ligo (2014) v Podgorici ter naslov hrvaške 
mladinske državne prvakinje. S hrvaško kadetsko reprezentanco 
udeleženka evropskega prvenstva 2013, s hrvaškimi mladinkami 
pa evropskega prvenstva 2014 na Portugalskem. Letos poleti se 
je s hrvaško reprezentanco mlajših članic (U20) uspela uvrstiti 
v A divizijo, potem, ko je bila Hrvaška na prvenstvu B divizije v 
Izraelu tretja. Maričeva je bila na tem prvenstvu prva skakalka, 
druga blokerka in druga najkoristnejša igralka po količniku us-
pešnosti. Z ekipo Cinkarne v dveh letih do dveh naslovov državne 
in pokalne prvakinje ter naslova prvakinj v WABA ligi.

NIKOLINA DELIĆ 
 (1996, 184 cm)

branilka

ALTHEA GWASHAVANHU   
 (1997, 190 cm) 

center

8

12

11

15

ZALA FRIŠKOVEC 
 (1999, 178 cm)

branilka

ANDREA MARIČ 
(1997, 195 cm)

center
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V zadnji sezoni s kadetsko in mladinsko ekipo druga v državnem 
prvenstvu, v sezoni 2015/2016 s kadetsko ekipo tretje mesto v 
državnem prvenstvu.

Leta 2016 članica kadetske reprezentance Slovenije na ev-
ropskem prvenstvu B divizije. S celjsko ekipo v lanski sezoni 
3. mesto pri kadetinjah, leto pred tem 4. mesto v pionirski 
konkurenci.

ANA KOP 
 (2001, 170 cm) 

branilka

TIA ŠPORAR 
 (2001, 168 cm) 

branilka

9 10

V letošnjem poletju uspešna v reprezentanci BIH do 18 let, ki je 
uspela obstati v elitni A diviziji. S kadetsko reprezentanco BIH 
udeleženka dveh evropskih prvenstev B divizije (2016, 2017). V 
lanski sezoni s celjskim klubom prvakinja v mednarodni WABA 
ligi ter druga v kadetskem državnem prvenstvu.

S kadetsko reprezentanco Slovenije dvakrat zapored udeležen-
ka kadetskih evropskih prvenstev B divizije. V zadnji sezoni 
s kadetsko in mladinsko ekipo 2. mesto v državnem prvenstvu 
Slovenije, sezono pred tem s Celjem mladinska državna prvak-
inja Slovenije. V sezoni 2014/2015 z ekipo Slovenskih Konjic 
pionirska državna prvakinja ter MVP pionirskega zaključnega 
turnirja. Letos predstavnica Slovenije na mednarodnem kampu 
Basketball Without Borders v Izraelu.

KSENIJA MITRIĆ 
 (2001, 168 cm) 

branilka

NEŽA ŠROT 
 (2000, 181 cm) 

branilka

1 4

Članica reprezentance mlajših članic, ki je na evropskem pr-
venstvu na Portugalskem osvojila srebrno odličje. V letu 2016 s 
Slovenijo do 20 let zmagovalka evropskega prvenstva B divizije 
v Podgorici. V lanski sezoni članica celjske ekipe, ki je osvojila 
naslov pokalnih in državnih prvakinj ter 1. mesto v mednarodni 
WABA ligi. Pred prihodom v Celje članica Domžal, s katerimi je 
uspešno igrala v mlajših selekcijah in članski ekipi.

Prihaja iz priznane ameriške univerze Duke iz prve divizije 
NCAA lige. Za seboj ima uspešno študentsko kariero, saj se je 
v zgodovino Duka vpisala kot članica najboljše deseterice ig-
ralk po odstotku meta iz igre in številu blokad. Leta 2012 član-
ica mladinske reprezentance ZDA, ki je na svetovnem prvenstvu 
na Nizozemskem osvojila naslov svetovnih prvakinj. Letos jo je 
v tretji seriji drafta WNBA lige izbrala ekipa Atlante, s katero je 
opravila tudi celotne priprave pred začetkom WNBA lige.

EVA STEFANOSKI 
 (1997, 183 cm)

krilo

ODERAH CHIDOM 
 (1995, 193 cm) 

center

22 31
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Letos udeleženka kadetskega evropskega prvenstva B divizije v 
Skopju. V lanski sezoni s celjsko ekipo druga pri kadetinjah in 
mladinkah, leto pred tem bronasta medalja s kadetsko ekipo.

Članica mlade reprezentance Slovenije, ki je na evropskem pr-
venstvu na Portugalskem osvojila srebrno odličje. V zadnji sezoni 
srebrna medalja tudi v državnem prvenstvu z mladinsko ekipo 
Celja.

MAŠA OCVIRK    
 (2001, 178 cm) 

branilka

MAŠA VERČIČ 
 (1999, 179 cm) 

branilka

14 16

Letos udeleženka kadetskega evropskega prvenstva B divizije. V 
lanskem letu do srebrnih odličij z mladinsko in kadetsko ekipo 
Celja.

Leta 2016 tretje mesto v kadetskem državnem prvenstvu, letos 
drugi mesti z mladinsko in kadetsko ekipo Celja.

LANA ŠANTELJ 
 (2001, 183 cm) 

krilo

TIJA VALUŠNIK 
 (2001, 178 cm) 

krilo

19 20

S kadetsko ekipo Athleta v sezoni 2015/2016 tretja v državnem 
prvenstvu, z mladinkami pa državna prvakinja Slovenije. V zadnji 
sezoni drugi mesti v kadetskem in mladinskem državnem prven-
stvu.

Leta 2016 bronasta medalja z mladinsko ekipo Celja, v lanski se-
zoni v kadetskem državnem prvenstvu 2. mesto.

URŠKA KRAČUN 
 (2000, 182 cm) 

krilo

NINA DROBNE 
 (2001, 172 cm) 

branilka

17 18
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ZADAJ OD LEVE: Borut Kop (predsednik kluba), Eva Stefanoski, Oderah Chidom, Andrea Marič, Althea Gwashavanhu, Larisa Ocvirk  (kapetanka), Nikolina Delić, Damir Grgić (trener)
SPREDAJ OD LEVE: Žane Bortek (trener za telesno pripravo), Anðela Delić, Iva Slonjšak, Aleksandra Krošelj, Zala Friškovec, Neža Šrot, Jure Krajnc (pomočnik trenerja)
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Mlajše selekcije

Okrepljeni v nove zmage

Jure Krajnc, vodja mladinskega pogona: »Vsi skupaj z veliko nestrpnostjo pričakujemo 
začetek nove sezone, ki ponovno prinaša ogromno novih izzivov. Kot je v našem klubu že stalna 
praksa, si tudi v prihodnje želimo, da v vseh selekcijah dekleta individualno ter osebnostno 
napredujejo ter naredijo korak naprej v primerjavi s prejšnjo sezono. V sezoni 2017/18 bomo 
po daljšem času vse do selekcije U15 nastopali s po dvema ekipa, tako da bodo popolnoma 
vsa dekleta imela ogromno tekem, kar je osnova za napredek. S selekcijama U15 ter U17 pa 
nas poleg državnega prvenstva ponovno čaka tekmovanje v močni BTRAVEL WABA ligi, ki je za 
razvoj naših deklet velikega pomena, saj imajo dekleta v njej možnost igrati ter se primerjati 
s svojimi vrstnicami iz drugih držav. Izjemno smo veseli, da se je našemu klubu pridružil Žiga 
Jug, ki je v preteklih sezonah v mlajših selekcijah v KK Zlatorog Laško opravljal odlično delo, 
sedaj pa bo vse svoje znanje ter energijo lahko prenašal na naša dekleta v selekcijah U13 ter 
U15. Verjamem, da nas ob trdem in predanem delu tudi letos čaka dobra in zanimiva sezona v 
vseh mlajših selekcijah, ter da bomo znali maksimalno izkoristiti pogoje za delo, ki jih imamo 
na voljo.«

Uroš Kranjc 

Branko Zorić

Klavdija Oblak

Žane Bortek

Rudi Čajevec

Domen Drobne

Žiga Jug

Luka Turk Matjaž Kramberger Gojko Kusić 

Darko Lesjak

Strokovni in tehnični kader

Športni direktor: Uroš Kranjc

Trener članske ekipe: Damir Grgić

Pomočnik trenerja, vodja mlajših klubskih selekcij  
ter trener ekip (U19 in U17): Jure Krajnc

Trener za telesno pripravo: Žane Bortek

Trener ekip U15 A, U13 A Celje: Žiga Jug

Vodja šole košarke in trenerka ekip  
(U15 B, U13 B, U11A in U9 Celje): Klavdija Oblak

Trener ekipe U11 B: Domen Drobne

Trener ekip U13 Laško, U11 Laško in  
U9 Laško: Darko Lesjak

Trener ekip U11 Šaleška in U9 Šaleška: Branko Zorić

Zdravnika: dr. Rudi Čajavec in dr. Luka Turk

Odnosi z javnostmi in urednik  
klubske spletne strani: Matjaž Kramberger

Fotograf: Gojko Kusić
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Klavdija Oblak, vodja Šole košarke ŽKK Cinkarna Celje: »V se-
zoni 2017/18 bomo šolo košarke izvajali na 17 osnovnih šolah. 
Otroke bomo na treninge, tako kot v prejšnjih letih, privabili z 
lastnimi predstavitvami in s sodelovanjem s KZS v okviru Ig-
rive košarke. Treninge košarke bomo popestrili z Interno ligo, 
obiski članskih igralk in raznimi tekmovanji. 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 ve-
lik poudarek na aktivnosti trenerjev po šolah, sodelovanju s 
športnimi pedagogi in seveda s starši. Glede na bazo otrok, ki 
jo imamo in njihove sposobnosti, verjamem, da celjsko košar-
ko čaka še zelo lepa prihodnost.«

Mladinke U19: Zala Friškovec, Aleksandra Krošelj, 
Maša Verčič, Neža Šrot, Urška Kračun, Ana Kop, 
Ksenija Mitrić, Maša Ocvirk, Lana Šantelj, Nina 
Drobne, Tija Valušnik, Tia Šporar, Kaja Sluga, Ana 
Mari Štahl, Anja Kitek, trener: Jure Krajnc

Starejše pionirke U15 A: Tori Šporar, Ana Grajžl, 
Maruša Sajovic, Maša Kenjalo, Maja Vavdi, Sanja 
Miladinovič, Maja Ðaković, Lana Jošovc, Katja Cvar, 
Taja Kaja Cekuta, Ines Rinc, Ana Nuša Anžič, Manja 
Drobne, Tisa Dolinšek, trener: Žiga Jug

Mlajše pionirke U13 A: Hana Ovčina, Nika Čater, 
Tia Dobrijevič, Naja Confidenti, Lija Neja Dobovšek 
Grebenar, Ana Špan, Neža Mikic, Ana Petrovič, Eva 
Bohnec, Mejra Maslić, Eva Urankar, Urša Sevčnikar, 
Kalina Sanković, Valentina Rkman, Maja Uranker, 
trener: Žiga Jug

Mlajše pionirke U13 Laško: Sara Rantah, Hana Držanič, 
Kaja Kajtna, Saša Ojsteršek, Ema Šolar, Nejka Čater, Nika 
Lapornik, Neja Ljutič, Uma Šunta, Ema Stella Novak, Hana 
Kozmus, Ana Marija Vintar, Mojca Tošič, Katarina Maček, 
Viviana Germ, trener: Darko Lesjak

Najmlajše pionirke U11 A: Maja Uranker, Lara 
Vukovič, Zara Dolinšek, Eva Sevčnikar, Lana 
Ðaković, Laura Rečnik, Gaja Urlep, Julija Murk 
Hebar, Julija Bukovec, Tija Jesenek, Lucija Mu-
melj, Kiara Četkovič, Ema Turk, Neja Drobne, 
Nika Ocvirk, trenerka: Klavdija Oblak

Najmlajše pionirke U11 B: Stefana Sekulić, 
Lea Prodanović, Ema Leban, Džejla Krak, Hana 
Antolič, Lea Lipovšek, Nina Josipović, Metka 
Velikonja, Živa Gril, Leja Jesenek, Gaja Ramšk, 
Brina Jelen, Tina Lipovšek, Selena Janković, 
Teja Barač, Milenca Obrul, Alina Bek, Brina Kid-
rič, trener: Domen Drobne

Najmlajše pionirke U11 Šaleška: Katja Grudnik, Zoja 
Kopitar, Maruša Jerič, Naja Žibert, Naja Gajanovič, Taja 
Dovnik, Živa Hudournik, Timeja Modrić, Aneja Kovač, Sara 
Granda, Iza Uratnik, Nika Blagus, Lea Škrabot, Maja Matić, 
trener: Branko Zorić

Najmlajše pionirke U11 Laško: Katarina Bergant, Iva 
Brod, Urška Funkelj, Viviana Germ, Blažka Kopina Medi-
jč, Ema Lesjak, Lara Lorger Čater, Katarina Maček, Karin 
Mužar, Ana Polak, Eva Senica, Iva Šolar, Neža Starič, Kaja 
Teršek, Mineja Verk, Lana Zeme Gaber, Jerneja Žužek, 
Nika Deželak, Nina Jančič, Elvira Krajnc Gajšek, Lenka To-
sić, Hana Lia Vidmar, trener: Darko Lesjak

V šoli košarke vadijo tudi najmlajše članice klubskih selekcij U9.

Kadetinje U17: Ksenija Mitrić, Lana Šantelj, Maša 
Ocvirk, Ana Kop, Tija Valušnik, Nina Drobne, Tia Špo-
rar, Ana Mari Štahl, Anja Kitek, Tori Šporar, Maruša 
Sajovic, Ana Grajžl, Maja Vavdi, Lana Jošovc, Sanja 
Miladinovič, Katja Cvar, Maja Ðakovič, Ines Rinc, 
Kaja Taja Cekuta, Tisa Dolinšek, Manja Drobne, Vita 
Čater, Ana Nuša Anžič, trener: Jure Krajnc

Starejše pionirke U15 B: Vita Čater, Ana Stvarnik, 
Ema Marija Novak, Nina Lipovšek, Nika Podergajs, 
Tjaša Petru, Tia Pelikan, Lin Jurak, Nika Jerman, 
Kristina Guček, Maja Ermenc, Hana Ovčina, Nika 
Čater, Tia Dobrijevič, Naja Confidenti, Lija Neja 
Dobovšek Grabenar, Ana Špan, Neža Mikic, Ana 
Petrovič, Eva Bohnec, Mejra Maslić, Eva Urankar,  
trenerka: Klavdija Oblak

Mlajše pionirke U13 B: Zala Gračner, Vita Burdian 
Sivka, Ula Omerzu, Rebeka Krajnc, Aleša Drobne, 
Patricija Oprešnik, Eva Brunšek, Julija Adamič, Em-
ica Pešec, Nika Selimovič, Neja Rajh, Lara Vukovič, 
Zara Dolinšek, Eva Sevčnikar, Lana Ðaković, Laura 
Rečnik, Gaja Urlep, Julija Murk Hebar, Tija Jesenek, 
Lucija Mumelj, Kiara Četkovič, trenerka: Klavdija 
Oblak

U19 U17

Šola košarke

U15 A

U13 B

U13 A

U15 B

U11 A U11 B
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ŠD JANA pod okrilje ŽKK Cinkarna Celje 

Jana in Cinkarna z roko v roki
Pred sezono 2017/2018 sta ŽKK Cinkarna Celje ter ŠD Jana 
podpisala dogovor o sodelovanju za naslednje štiriletno obd-
obje. V skladu z njim bo ŽKK Cinkarna Celje prevzel vse or-
ganizacijske in strokovne naloge ter obveznosti v ŠD Jana, 
ter skušal dekletom, ki trenirajo košarko na osnovnih šolah v 
Občini Laško, delu Zasavja in Posavja omogočiti kar najboljše 
pogoje za treninge in tekme. 

»Zahvaljujem se vodstvu ŽKK Cinkarna Celje za sklenjen 
dogovor, s katerim bodo dekleta, ki košarko trenirajo pod 
okriljem ŠD Jana, zagotovo imela na voljo še boljše pogoje kot 
doslej. S treningi v okviru šole košarke jim želimo omogočiti 
ukvarjanje s tem lepim športom v domačem okolju, kasneje pa 
bodo imele možnost prehoda v Celje, ki vemo, da je v tem tre-
nutku vodilni ženski košarkarski klub v regiji, » je po podpisu 
pogodbe o sodelovanju dejal ustanovitelj ŠD Jana Jure Krajnc.
ŠD JANA je bila ustanovljena leta 2013. Trenutno deluje na os-

novnih šolah Primoža Trubarja Laško, Antona Aškerca Rimske 
Toplice, Marjana Nemca Radeče ter OŠ Sevnica. S treningi v 
šoli košarke je prisotna tudi na Podružničnih osnovnih šolah 
Debro in Sedraž. Z novim šolskim letom smo v sistem dela 
dodali še OŠ Hrastnik, kjer doslej nismo bili prisotni. V šoli 

košarke ter klubskih selekcijah U9, U11 in U13 trenutno vadi 
več kot 70 deklic od osmega leta starosti naprej. Najboljše 
med njimi se udeležujejo tudi selekcijskih treningov v Celju. 
Po končanem stažu mlajših pionirk bodo mlade košarkarice iz 
Laškega in Zasavja s treniranjem in igranjem tekem lahko na-
daljevale v ŽKK Cinkarna Celje. 

Treninge v šoli košarki ter v vseh treh selekcijah bo v sezoni 
2017/2018 vodil trener Darko Lesjak.

Darko Lesjak, trener v Šoli košarke in selekcijah ŽKK Cinkar-
na Celje – Laško:» V šoli košarke na osnovnih šolah v Obči-
ni Laško želimo povečati število deklet, ki bodo vključena v 
vadbo. Hkrati želimo delovanje naše šole košarke razširiti še 
v določene šole v Posavju, pa tudi v delu Zasavja, kjer so nas iz 
določenih okolij sami povabili k sodelovanju. Kar se tiče selek-
cij bomo v novi sezoni sodelovali s klubskimi selekcijami U9, 
U11 in U13. Dekleta zaenkrat pridno trenirajo, saj se zaveda-
jo, da samo s trdim delom lahko napredujemo. V novi sezoni 
pričakujemo, da bodo igralke v vseh ekipah osebnostno, teh-
nično in taktično naredila korak naprej.«

Vadba v šoli košarke pod okriljem ŠD Jana
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Iz Celja v beli svet

Prezljeva na Poljsko
MVP zaključnega turnirja WABA lige ter članica najboljše pe-
terke letošnjega evropskega prvenstva do 20 let na Portugal-
skem Annamaria Prezelj se je pred sezono iz našega kluba pre-
selila k polfinalistu lanskega poljskega državnega prvenstva 
Gorzowu, s katerim bo v novi sezoni igrala tudi v evropskem 
Fibinem pokalu.

Shante Evans k španskemu podprvaku
Američanka Shante Marie Evans je po odlični sezoni v ŽKK 
Cinkarna Celje podpisala pogodbo s španskim podprvakom 
UNI Girono. Španke so zadnjih nekaj let za Avenido druga na-
jmočnejša španska ekipa, v naslednji sezoni bodo igrale v ev-
ropskem pokalu FIBA.

Molnarjeva v češko prestolnico
Češki prvoligaš Slovanka MB iz Prage je nova destinacija hr-
vaške mlade reprezentantke Lorene Molnar. V istem klubu je 
pred leti igrala še ena naša bivša igralka Tina Trebec.

Devet Cinkarnark v najmočnejših  
tekmovanjih v Evropi 
V sezoni 2017/2018 bo kar 9 nekdanjih igralk ŽKK Cinkarna 
Celje igralo v dveh najmočnejših evropskih tekmovanjih. Nika 
Barič (Yekaterinburg), Eva Lisec (Familia Schio), Teja Oblak 
(Szeksard) in Maja Erkič (Szeksard) bodo udeleženke evrolige, 
Marica Gajić (Mersin BSB), Ivana Dojkić (Spartak Moskva), An-
namaria Prezelj (Gorzow Wielkopolski), Shante Marie Evans 
(UNI Girona) in Jelena Maksimović (Cegledi) pa bodo s svojimi 
klubi igrale v evropskem pokalu FIBA.

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)

Natalija Tratsiak

Iva Ciglar

Eva Lisec

Jelena Maksimović

Ivona Matić

Maja Erkić

Daliborka Jokić

Nika Barič

Rebeka Abramović

Katja Temnik

Ana Poček Turčinović

Tina Jakovina

Maja Erkić

Tina Trebec

Ivana Dojkić

Lucija Laskova

Teja Oblak

Annamaria Prezelj

Bojana Vulić

Sanja orozović

Shante Evans

Milijana Evtuković

Tavelyn James

Lorena Molnar

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)

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)

2015
EVA LISEC (Famillia Schio)
MAJA ERKIĆ (Ragusa)
REBEKA ABRAMOVIČ 
(Girona)
MARICA GAJIĆ – (Yakin Dogu, 
Girne Universitesi, Mersin)

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

2017 
ANNAMARIA PREZELJ 
(Gorzow Wielkopolski)
SHANTE MARIE EVANS 
(Uni Girona)
LORENA MOLNAR (Slovanka) 
MB Praga
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Cinkarna Celje - Najboljša ekipa Celja 2016
Na prireditvi Športnik Celja 2016 (31. januar 2017) je članska 
ekipa ŽKK Cinkarna Celje iz rok celjskega župana Bojana Šro-
ta prejela priznanje za najboljšo žensko ekipo Mestne občine 
Celje za leto 2016. Annamaria Prezelj in trener Damir Grgić sta 
prejela posebni priznanji klubske in reprezentančne dosežke v 
letu 2016.

Okrepljen upravni odbor
Na redni letni skupščini kluba (maj 2017) sta bila v upravni 
odbor kluba izvoljena nova člana Marko Kramer, direktor in 
lastnik družinskega podjetja Kramer ter ravnatelj Gimnazije 
Celje – Center Gregor Deleja. Pred začetkom sezone je upravni 
odbor na korespondenčni seji v ta organ kluba izvolil še Anjo 
Kampuš kot predstavnico podjetij ECE in Elektro Celje.

Odlične tudi na modni pisti
Košarkarice Cinkarne Celje so lani jeseni sodelovale na priznani 
celjski modni reviji – Modni navdihi, ki jo že vrsto let pripravlja 
Vladimira Skale. Annamaria Prezelj, Iva Slonjšak, Larisa Oc-
virk in Shante Evans so se predstavile v modnih kreacijah in 
pričeskah Darje Kocmut Žižek, lastnice Hair centra Darja, za 
njihov nakit Lencia pa so poskrbeli v Zlatarni Celje. 

Ne Uconn, najboljši program na svetu ima Cinkarna 
Celje
Ekipa ŽKK Cinkarne Celje se je pred sezono 2017/2018 
udeležila treh prijateljskih tekem s tremi izjemno uglednimi 
študentskimi ekipami iz prve divizije NCAA lige. Po porazu pro-
ti Georgi Tech v Benetkah (41:60), so Celjanke v Kopru (79:59) 
premagale 11 kratne prvakinje NCAA lige Connecticut, ki velja 

za najprestižnejšo ameriško univerzo zadnjih treh desetletij. 
Celjankam je za izvrstno igro čestital tudi dolgoletni trener te 
univerze in ameriške reprezentance Geno Auriemma, ki je z 
ameriško reprezentanco osvojil zadnja dva naslova olimpijskih 
in svetovnih prvakinj, njegova letna pogodba pa je težka skoraj 

Najboljša ženska ekipa Celja za leto 2016

Annamaria Prezelj in Žiga Mlakar, član RK Celje Pivovarna Laško
Modna revija – Modni navdihi

Damir Grgić in Geno Auriemma, trener Connecticut-a

Redna letna skupščina kluba

Marko Kramer Anja Kampuš

Gregor Deleja



21

Ostali dogodki

2 milijona ameriških dolarjev. Za konec mini slovensko – itali-
janske turneje pa je bila Cinkarna boljša še od slovitega Duka 
(78:65), za katerega je pred prihodom v Celje igrala Oderah 
Chidom.

Prijetno s koristnim
Dan pred tekmo s slovitim Uconnom so celjske košarkarice v 
Portorožu obiskale enega izmed partnerjev kluba, celjsko pod-
jetje Grafika Zlatečan. Direktor podjetja Božo Zlatečan je na 
svoji barki za slovenske serijske prvakinje pripravil pokušino 
morskih specialitet ter igralke in vodstvo kluba z barko popel-
jal po slovenski obali. Nekoliko bolj umirjeno in sproščeno 
popoldne je »Cinkarnarkam« dobro delo, saj so naslednji dan 
na kolena spravile ameriške zvezdnice iz njihove univerze šte-
vilka 1.

Donacija Rotary kluba Barbara Celjska
Člani Rotary kluba Barbara Celjska so obiskali trening članske 
ekipe ŽKK Cinkarna Celje. Ob tej priložnosti jim je kapetanka 
celjske ekipe Larisa Ocvirk podarila dres s podpisi vseh igralk. 
Rotary klub Barbara Celjska je ŽKK Cinkarna Celje namenil 

donacijo v vrednosti tisoč evrov, ki jo je predsednik kluba Borut 
Kop simbolično prevzel na novinarski konferenci v Gostilni 
Francl v Zagradu.

Uspel 1. poletni kamp
ŽKK Cinkarna Celje je pod vodstvom trenerke Klavdije Oblak 
uspešno izpeljal 1. poletni kamp ŽKK Cinkarna Celje. Udeleži-
lo se ga je več kot 40 deklic iz Celja in okolice. V okviru kam-
pa, ki je potekal od 21. do 26. avgusta so mlada dekleta ob 
košarkarskih treningih in tekmah obiskala tudi celjsko Letno 
kopališče, Policijsko postajo Celje, Citycenter Celje ter celjs-
ki Stari grad. Ob zaključku kampa so jih obiskale tudi igralke 
članske ekipe, ki so jim podelile diplome in nagrade.

Sproščanje članske ekipe na barki v Portorožu

1. poletni košarkarski kamp za dekleta

Pripravljalna tekma z ameriško ekipo Georga Tech

Pripravljalna tekma z ameriško ekipo Connecticut

Obisk članov Rotary kluba Barbara Celjska 
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Tori Šporar MVP v Benetkah
Ekipa starejših pionirk pod vodstvom trenerja Darka Lesjaka 
se je udeležila močnega mednarodnega turnirja, ki ga že vrsto 
let pripravlja italijanski klub Reyer iz Benetk. Mlade Celjanke 
so osvojile končno 5. mesto, Tori Šporar pa je prejela priznanje 
za najboljšo igralko (MVP) turnirja.

Mlajše pionirke na Fibinem turnirju v Sopronu 
odlične tretje
Ekipa mlajših pionirk (letnice 2004 in mlajše) je na povabi-
lo FIBE in madžarskega kluba Sopron nastopila na močnem 
mednarodnem turnirju v Sopronu, ki se ga je udeležilo 8 ekip 
iz sedmih držav. Varovanke trenerke Klavdije Oblak, okrepljene 
s posojenima Zalo Šrot (Konjice) in Tonjo Kojterer (Janina) 
so osvojile odlično tretje mesto, potem, ko so v skupinskem 
delu premagale Good Angels Košice (Slovaška) in Peac Pecs 
(Madžarska). V polfinalu so morale priznati premoč španski 
Gironu, v tekmi za tretje mesto pa so bile Celjanke boljše od 
ruske Glorie iz Moskve.

Na nogometni tekmi Celje –Olimpija
Članska ekipa ŽKK Cinkarna Celje je bila po osvojitvi naslo-
va prvakinj WABA lige gost NK Celje na derbiju z ljubljansko 
Olimpijo (1:1). Takratni športni direktor NK Celje Spasoje Bu-
lajič je najboljši igralki zaključnega turnirja WABA lige v Pod-
gorici Annamariji Prezelj podaril dres s številko 1 s podpisi 
vseh nogometašev članskega moštva NK Celje. 

Hokejistom pomagale do polfinala pokala
Hokejski klub ECE Celje je prvič v zgodovini kluba v Celju gos-
til zaključni turnir pokala Slovenije. Igralke članske ekipe so 
za Celjane navijale na četrtfinalni tekmi proti Playboy Slaviji, 
ki so jo Celjani dobili s 5 proti 3. Kapetanka Larisa Ocvirk je 
po tekmi podelila nagradi najboljšima posameznikoma tekme.

Nadaljevanje obnove
Potem, ko je vodstvo Gimnazije Celje – Center v sodelovanju 
z našim klubom leta 2016 poskrbelo za prenovo slačilnic ter 
pleskanje sten v dvorani Gimnazije Celje – Center, je v letošn-
jem poletju v celoti prenovilo še razsvetljavo v dvorani ter 
zamenjalo vse radiatorje. Nove razsvetljave so se razveselile 
tako igralke in trenerji kakor tudi televizijske ekipe, ki iz cel-
jske dvorane poročajo o klubskih in reprezentančnih tekmah.

Uspel božično-novoletni turnir
ŽKK Cinkarna Celje je bila tudi v sezoni 2016/2017 s svojo 
šolo košarke prisotna na vseh celjskih osnovnih šolah ter na 
določenih šolah v občinah Velenje in Šoštanj. Ob zaključku 
koledarskega leta 2016 so se udeleženke šole košarke iz vseh 
osnovnih šol srečale na božično – novoletnem turnirju v Celju. 

Pionirke U15 – 5. mesto na 
turnirju v Benetkah

Tori Šporar, MVP turnirja 
v Benetkah

Larisa Ocvirk  je podelila nagrado najboljšim igralcem hokejske 
tekme HK ECE Celje – HK Slavija 

Mlajše pionirke U13 – 3. mesto na turnirju v Sopronu

Gimnazija Celje – Center je v poletnih mesecih 
ponovno doživela prenovo

Članice na nogometni tekmi 1. SNL Celje – Olimpija Božično-novoletni turnir Šole košarke



23

Članska reprezentanca 

Iz Celja prvič na evropsko prvenstvo
Leto 2016 bo v zgodovino slovenske ženske košarke vpisano 
z zlatimi črkami. 19. novembra 2016 se je slovenska ženska 
košarkarska reprezentanca po kvalifikacijski zmagi proti Litvi 
(75:54) v Celju, prvič v zgodovini uvrstila na evropsko prven-
stvo, ki je junija letos potekalo v Pragi. V nabito polni dvorani 
Gimnazije Celje – Center sta med številnimi uglednimi gosti 
pesti za Slovenke stiskala tudi predsednik države Borut Pahor 
ter celjski župan Bojan Šrot. Pod zgodovinski uspeh Slovenije 
se je podpisalo kar 9 tedanjih ali nekdanjih članic ŽKK Cinkar-
na Celje. Reprezentanco je vodil trener našega kluba Damir 
Grgić, ki sta mu pri delu pomagala pomočnik Cinkarne Celje 
Jure Krajnc ter trener za telesno pripravo Žane Bortek.

11 od 12, 3 od 5
Na svojem premiernem evropskem prvenstvu na Češkem je 
Slovenska reprezentanca pustila odličen vtis, čeprav se iz sk-
upine ni uspela uvrstiti v nadaljnje tekmovanje. V prvi tekmi 
so Slovenke v končnici tesno klonile proti takratnim aktualnim 
evropskim podprvakinjam Francozinjam (68:70), v drugi tek-
mi so premagale Grčijo (59:56), ki se je Češkem nato prebila 

vse do polfinala, v tretji tekmi pa so izgubile proti aktualnim 
evropskim prvakinjam Srbkinjam (69:88) in tako v krogu treh 
ekip ostale »prekratke« za napredovanje v drugi del prvenstva.
V našem klubu smo izjemno ponosni, da je kar 11 od 12 košark-
aric, ki so zaigrale na evropskem prvenstvu igralo v našem klu-
bu, od petih članov strokovnega štaba, pa trije prihajajo iz vrst 
ŽKK Cinkarna Celje.

Slovenija – Litva, zgodovinska prva uvrstitev Slovenk na EP

Shante Evans v slovenskem dresu
Prva zmaga Slovenije na evropskih prvenstvih 
(Slovenija – Grčija)
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Prva medalja košarkaric, druga v slovenskem  
ženskem ekipnem športu nasploh
Reprezentanca mlajših članic (U20) je na evropskem prvenst-
vu na Portugalskem osvojila srebrno odličje. To je prva medal-
ja za slovenske ženske košarkarske reprezentance ter druga 
medalja nasploh slovenskih ženskih reprezentanc v igrah z 
žogo (prvo je osvojila mladinska odbojkarska reprezentanca 
leta 2015). Slovenija je v Matosinhosu na Portugalskem v sk-
upinskem delu premagala Bosno in Hercegovino, Madžarsko 

in izgubila proti Franciji. V osmini finala so bile varovanke 
Damirja Grgića boljše od Turčije, v četrtfinalu od Latvije, v pol-
finalu pa so se po podaljšku veselile zmage proti Francozinj-
am. V finalnem obračunu so morale priznati premoč serijskim 
evropskim prvakinjam Špankam (63:73). Annamaria Prezelj je 
bila izbrana v najboljšo peterko evropskega prvenstva.

Ponosni smo, da je bilo v srebrni slovenski reprezentanci kar 
7 igralk našega kluba (Annamaria Prezelj, Larisa Ocvirk, Alma 
Potočnik, Althea Gwashavanhu, Zala Friškovec, Aleksandra 
Krošelj in Maša Verčič). Reprezentanco je vodil naš trener 
Damir Grgić, njegov pomočnik je bil Jure Krajnc, trener za te-
lesno pripravo pa Žane Bortek.

2. mesto na EP U20 na Portugalskem

Veselje po zmagi v polfinalu proti Franciji

Larisa Ocvirk v finalu  proti Španiji

Annamaria Prezelj, izbrana v najboljšo peterko EPAleksandra Krošelj v finalu proti Španiji
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Mladinke 7. v Evropi
Mladinska reprezentanca Slovenije (U18) je z osvojenim 7. 
mestom na evropskem prvenstvu na Madžarskem dosegla 
tretji najboljši dosežek Slovenije na mladinskih evropskih 
prvenstvih. Leta 2011 je bila generacija 92 v Popradu na 
Slovaškem četrta, leta 2015 pa so igralke letnika 97 in mlajše 
na domačem prvenstvu v Celju osvojile 5. mesto. Ključno vlogo 
v slovenski izbrani vrsti na prvenstvu na Madžarskem sta imeli 
članici našega kluba Zala Friškovec (najboljša posameznica 
Slovenije) ter Aleksandra Krošelj. 

Reprezentanca U14 zmagovalka Slovenia balla
V Sloveniji imamo novo izjemno nadarjeno generacijo igralk 
(letnice 2003 in 2004). Prvič odkar v Slovenj Gradcu poteka 
neuradno evropsko prvenstvo reprezentanc do 14 let, se je v 
ženski konkurenci zmage veselila Slovenija. Mlade Slovenke 
so bile v polfinalu boljše od Italije, v finalu pa so ugnale še 
izbrano vrsto Madžarske. Med izbrankami selektorice Mojce 
Markovič je bila tudi članica našega kluba Tori Šporar.

Maričeva Hrvaško popeljala v A divizijo
Andrea Marič je poleti s hrvaško mlado reprezentanco (U20) 
uspešno nastopila na evropskem prvenstvu v Izraelu. Hrvatice 
so na koncu osvojile tretje mesto ter se uspele uvrstiti v elitno 
A divizijo. Andrea Marič je bila nedvomno ena najzaslužnejših 
za uspeh Hrvatic, saj je bila prva skakalka, druga blokerka in 
druga najkoristnejša igralka po indexu uspešnosti na prven-
stvu.

Mitrićeva z BIH ostala v diviziji A
Ksenija Mitrić je bila na mladinskem evropskem prvenstvu 
A divizije na Madžarskem med najzaslužnejšimi članicami 
bosanske reprezentance za obstanek v elitni A diviziji. BIH je 
v odločilni tekmi za obstanek v A diviziji premagala Grčijo. Us-
peh reprezentantk je še toliko večji, če upoštevamo dejstvo, da 
so na omenjenem prvenstvu igrale brez svoje najboljše igralke 
Melise Brčaninović.

1. mesto U14 Slovenia Ball v Slovenj Gradcu

Zala Friškovec, najboljša igralka slovenske mladinske reprezentance

7. mesto na EP U18 na Madžarskem

Andrea Marič, hrvaška reprezentantka U20

Ksenija Mitrić, reprezentantka BIH (U18 in U16)
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C 90%
M 90%
Y 30%
K 60%

R 10%
G 10%
B 71%

MODRA

C   68%
M 34%
Y    0%
K    0%

R 40%
G 60%
B 80%

SV. MODRA

C 100%
M    0%
Y 100%
K     0%

R   0%
G 65%
B 35%

ZELENA

C     0%
M  30%
Y 100%
K     0%

R 98%
G 73%
B   0%

RUMENA

ϲϬ�й�ŶĂƐŝēĞŶĞ�ďĂƌǀĞ

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

gimnazija 
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B 71%
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TIPOGRAFIJA
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Calibri - ITALIC BOLD

Medijski pokrovitelji



Odličnost z identiteto    
     Excellence with identity

Cinkarna Celje, d.d. je sodobno slovensko metalurško-
kemično podjetje z dolgo tradicijo, ki skupaj z izkušnjami, 
razvojem, politiko kakovosti in odgovornega ravnanja 
do okolja zaznamuje naš proizvodni program. Naš 
asortiman predstavljajo: titanov dioksid - pigmentni in 
ultrafini, proizvodnja cinkove zlitine in žice, masterbatchi, 
tiskarske barve, praškasti laki, antikorozijski premazi, 
gradbena lepila in proizvodi za kemično varstvo rastlin.


