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Tako do zdaj

Znak kluba

Sezona

SLO liga

Pokal SLO

Mednarodna liga

Trener članic

1994/95

5.

/

/

Boris KRALJ

1995/96

2.

2.

1996/97

3.

3.

1997/98

2.

2.

1998/99

3.

2.

99/2000

1.

2.

/

2.

Cup Liliane
Ronchetti
kvalififikacije

2000/01

10 let

2.

Cup Liliane
Ronchetti
kvalifikacije
Cup Liliane
Ronchetti
1/16 finala
Cup Liliane
Ronchetti
kvalifikacije
Cup Liliane
Ronchetti
Skup. C (3.)

2001/02

2.

2.

EWWL (1.)

2002/03

1.

1.

EWWL Trocal (3.)

mladinke
U19

kadetinje
U17

predsednik

Franci RAMŠAK
jun 1994 - sep 1996

Milan BASTAŠIČ
Branko LAH
Milan BASTAŠIČ
Boris KRALJ

Anton AŠKERC
sep 1996 - nov 1999

Sergej RAVNIKAR

Danica KAVKA
nov 1999 - jul 2000

Željko CIGLAR

Gojko ŽVIŽAJ

3.

Matej POLUTNIK
Franci RAMŠAK
avg 2000 - apr 2002

3.

Dragomir BUKVIĆ

2003/04

1.

2.

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

2004/05

1.

1.

E.L.Trocal (5.)

2005/06

1.

1.

2006/07

2.

1.

2007/08

1.

1.

NLB WABA (6.)

2008/09

1.

1.

Multipower (4.)

1.

1.

2009/10

2.

1.

IWBL (3.)

1.

1.

2010/11

2.

2.

IWBL (2.)

1.

2011/12

1.

1.

MŽRKL (6.)

1.

1.

2012/13

1.

1.

MŽRKL (7.)

1.

1.

2013/14

1.

3.-4.

MŽRKL (3.)

2014/15

1.

1.

MŽRKL (4.)

1.

2015/16

1.

1.

MŽRKL (7.)

1.

3.

2016/17

1.

1.

WABA (1.)

2.

2.

FIBA Cup
Skup.C (4.)
E.L.Goodyear (3.)
FIBA Cup
Skup.K (3.)
NLB WABA (5.)

Pionirke
U15
U13

1.
Boris ZRINSKI

1.

Željko CIGLAR
Dragomir BUKVIĆ

Marko ZIDANŠEK
apr 2002 - jul 2006

2.

3.
1.

Željko CIGLAR
15 let

20 let

Damir GRGIĆ

1.

Urban MAJCEN
avg 2006 - maj 2016

U-14 1.

1.
WABA (3.)

Borut KOP
maj 2016 2017/18
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1.

2.

WABA (2.)

1.

1.

Plodnega četrt stoletja

Za ŽKK Cinkarna Celje je še ena uspešna sezona, katere temelje smo postavili v jubilejnem letu 2017. Lani je namreč minilo
že 70 let od začetkov ženske košarke v Celju. Njeni porodni krči
so se zgodili v letu 1947, ko je Celje prvič imelo ekipi mladink
in članic. Sledilo je 47 let skupne poti celjske ženske in moške
košarke, vse do 23. junija 1994, ko je skupina zanesenjakov, s
Francem Ramšakom, Matejem Polutnikom, Albinom Brežnikom, Vilijem Šusterjem, Mirom Terbovcem in Janjo Romih na
čelu, ustanovila samostojen ženski klub. Takratna pogumna
poteza, se je skozi leta in desetletja pokazala kot izjemno vizionarska in smela, saj je Ženski košarkarski klub Celje skozi leta
postal najboljši ženski košarkarski kolektiv v državi, v zadnjih
letih tudi vodilni košarkarski center v širši regiji, v evropskem
merilu pa poznan predvsem kot največja evropska valilnica
mladih košarkarskih talentov. Leta hitro tečejo in tako naš klub
letos vstopa že v jubilejno - 25. leto delovanja. Članska ekipa
bo v sezoni 2018/2019 že 25. leto zapovrstjo tekmovala v obeh
domačih tekmovanjih, 18. zapored bomo udeleženci mednarodne Jadranske WABA lige, še posebej ponosni pa smo na dejstvo, da se po 11-ih letih, ravno v jubilejnem letu, spet vračamo
na evropsko prizorišče. S podporo generalnega pokrovitelja, lokalne skupnosti in ostalih podpornikov kluba, se bomo devetič
v naši zgodovini predstavili tudi v evropskem pokalu FIBA. V
dosedanjih 24 letih se lahko pohvalimo s kar 28-imi osvojenimi lovorikami samo v članski kategoriji ter kopico osvojenih
medalj in pokalov v mlajših starostnih kategorijah. Izjemno
ponosni smo lahko tudi na dejstvo, da je v dobrih desetih letih
kar 21 košarkaric našega kluba iz Celja odšlo v dve najmočnejši
evropski tekmovanji – evroligo in evropski pokal. Samo v pri-

hodnji sezoni bo v evroligi igralo 6
naših nekdanjih članic, v evropskem
pokalu pa le ena manj. Če bi jih uspeli zadržati v Celju bi bila to danes
odlična evroligaška ekipa. A na kaj
takšnega bo zaradi finančnih razlogov potrebno počakati še kar nekaj
časa. Do takrat pa bomo ostali zvesti
naši dolgoletni preizkušeni filozofiji. Odkrivali in vzgajali bomo mlade
bisere, jih brusili ter jim odpirali
vrata v največje evropske klube in lige. Sočasno s tem želimo
izjemno veliko poudarka dati tudi lastni košarkarski šoli, ki je
iz leta v leto številčnejša ter mlajšim klubskim selekcijam, ki
morajo imeti optimalne pogoje za delo.
Spoštovani sodelavci, trenerji, igralke, predstavniki generalnega pokrovitelja in ostalih pokroviteljev kluba, predstavniki lokalne skupnosti, navijači in vsi drugi podporniki ter prijatelji kluba. Vsak izmed vas je po svojih zmožnostih prispeval
kamenček v mozaik uspehov celjske ženske košarke skozi vsa
ta leta. Upravičeno smo lahko ponosni na vse uspehe našega kluba in številne odlične generacije igralk, ki so vse od 2.
svetovne vojne naprej, nosile dres tega kluba.
Prepričan sem, da nas vsi odlični dosežki zadnjih let ne bodo
uspavali, ampak, da v prihodnosti želimo in zmoremo biti še
boljši in uspešnejši.
Borut Kop, predsednik

Spoštovane košarkarice in ostali
košarkarski navdušenci!

Predsednik kluba je predsedniku uprave generalnega pokrovitelja predal pokal z medaljami za osvojena 1. mesta v članski,
mladinski in kadetski kategoriji

Ob začetku novega tekmovalnega
obdobja se z veseljem spominjamo
uspehov Ženskega košarkarskega
kluba (ŽKK) Cinkarna Celje v sezoni 2017/18. Z osvojitvijo naslovov
članskih, mladinskih in kadetskih
državnih prvakinj so dekleta skupaj
s celotnim timom sklenila izjemno
sezono. Kot generalni pokrovitelj
kluba z vami vstopamo v drugo sezono, v kateri boste sledili visoko
postavljenim ciljem, med katerimi je tudi povratek na evropski
parket, saj bo ŽKK Cinkarna Celje po 11-ih letih kot edini slovenski predstavnik ponovno zaigral v evropskem pokalu FIBA.
Že na tem mestu vam želim veliko uigranosti, predanosti igri
in kanček športne sreče. Naj spomnim, da Cinkarna Celje letos obeležuje 145 let delovanja, ŽKK Cinkarna Celje bo v sezoni 2018/2019 slavil 25 letnico kluba, vsi skupaj pa smo lahko
ponosni, da je preteklo leto minilo že 70 let od začetkov ženske
košarke v knežjem mestu. Ena temeljnih vrednot Cinkarne je
odgovornost do skupnosti, v kateri delujemo. V ŽKK Cinkarna
Celje smo prepoznali uspešno zgodbo predanih posameznikov,
zato verjamemo, da bodo dekleta tudi z našo pomočjo še naprej
posegale po najžlahtnejših lovorikah.
Tomaž Benčina, predsednik uprave in
generalni direktor Cinkarne Celje
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Sezona 2017/2018

Pričetek finalne tekme (Cinkarna Celje – Budućnost Bemax)

Cinkarnarke spet v finalu WABA lige
ŽKK Cinkarna Celje je uspešno nastopil v že 17. različici mednarodne WABA lige. Celjski klub je eden izmed štirih ustanoviteljev tega tekmovanja, edini klub v ranjki Jugoslaviji, ki je
v WABA ligi odigral vseh dosedanjih 17 sezon, dvakrat pa so
dekleta iz mesta ob Savinji veselila tudi naslova prvakinj (2002
in 2017). V sezoni 2017/2018 so Cinkarnarke z odliko odigrale
redni sezone, v katerem so osvojile 1. mesto ter na zaključni
turnir najboljše četverice odpotovale kot prvouvrščena ekipa
Wabine superlige. V polfinalu zaključnega turnirja v bolgarski
Montani je bila Cinkarna Celje prepričljivo boljša od srbskega
prvaka Crvene zvezde (77:55), v finalu pa je v razburljivi tekmi
morala priznati premoč Budućnosti iz Podgorice (68:71). Iva
Slonjšak je bila s povprečjem 16,6 točk na tekmo prva strelka
Celjank v WABA ligi.

Podprvakinje WABA lige 2017/2018

Nikolina Delić v akciji (Finale: Cinkarna Celje – Budućnost Bemax)

Larisa Ocvirk, kapetanka, sprejema pokal za 2. mesto
6

Zala Friškovec v akciji finalne tekme

Sezona 2017/2018

Štirinajsti naslov državnih prvakinj
S 3 proti 0 v zmagah (78:45, 62:69 in 87:45) proti kranjskemu Triglavu so košarkarice Cinkarne
Celje osvojile 14 naslov državnih prvakinj v
zgodovini kluba in sedmi 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.
Hrvaška reprezentantka Iva Slonjšak je bila
proglašena za MVP finala in celotnega državnega prvenstva, kapetanka celjske zasedbe Larisa
Ocvirk pa je prejela nagrado za najbolj borbeno
igralko sezone 2017/2018.

Državne prvakinje 2017/2018

Utrinki zadnje četrtine 3. finalne tekme

Slavje ob 14. naslovu državnih prvakinj

Slavje članic z najmlajšimi košarkaricami

V pokalu drugo mesto
V organizaciji ŽKK Triglav Kranj je 10. in 11. marca 2018 v
dvorani Planina potekal zaključni turnir pokala Slovenije.
Celjanke so v polfinalu visoko s kar 88 proti 45 premagale ljubljansko Akson Ilirijo, v finalu pa so morale priznati premoč
kranjskemu Triglavu (68:72).

2. mesto - Pokal Slovenije 2017/2018

Podelitev srebrnih medalj - Radoslav Nesterović,
generalni sekretar KZS
7

Sezona 2017/2018 – mlajše selekcije

Mladinke državne prvakinje

Šantelj, trener Jure Krajnc pa je prejel nagrado za najboljšega
Gostitelj zaključnega turnirja mladink je bil v lanski sezoni trenerja zaključnega turnirja.
ŽKK Grosuplje. V dvorani Brinje so celjske mladinke v polfinalnem obračunu z 67 proti 61 premagale kranjski Triglav, v
finalni tekmi pa z rezultatom 67 proti 57 še ekipo Grosuplja.
Zala Friškovec je prejela nagrade za MVP, najboljšo strelko in
skakalko zaključnega turnirja, ob njej je bila v najboljšo peterko turnirja izbrana tudi Aleksandra Krošelj. Za celjski klub je
bil to že enajsti naslov mladinskih državnih prvakinj Slovenije.

Maša Ocvirk in Lana Šantelj, izbrani v najboljšo
peterko zaključnega turnirja

Kadetinje na F4 WABA lige

Mladinke – 1. mesto v DP Slovenije

Kadetska ekipa Cinkarne Celje se je v mednarodni WABA ligi
uspela uvrstiti na zaključni turnir, ki ga je v dvorani na Ježici
gostila Akson Ilirija. Celjanke so v polfinalu morale priznati
premoč ekipi Lovćen Budućnost (47:56), v tekmi za tretje mesto pa gostiteljicam zaključnega turnirja (77:83). Maša Ocvirk
je bila izbrana v najboljšo peterko zaključnega turnirja, kapetanka naše kadetske ekipe pa je prejela tudi priznanje za
najboljšo skakalko rednega dela kadetske WABA lige.

Zala Friškovec, MVP zaključnega turnirja, najboljša strelka in skakalka

Kadetinje sedmič v zgodovini kluba
državne prvakinje
Na zaključnem turnirju kadetskega DP v Mariboru je celjska
zasedba v polfinalu z 70 proti 68 premagala Grosuplje, v finalnem obračunu pa so varovanke trenerja Jureta Krajnca po velikem preobratu z 62 proti 53 premagale še ljubljansko Ježico.
Ksenija Mitrić je bila proglašena za MVP zaključnega turnirja,
v najboljšo peterko turnirja sta bili izbrani Maša Ocvirk in Lana

Kadetinje – 1. mesto v DP Slovenije
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Maše Ocvirk, članica najboljše peterke zaključnega turnirja
ter najboljša skakalka rednega dela kadetske WABA lige

Ksenija Mitrić, MVP zaključnega turnirja

Pred sezono 2018/2019

V jubilejni sezoni se bo ŽKK Cinkarna Celje po 10 letih vrnil
na evropsko sceno. V evropskem pokalu FIBA so Celjanke
nazadnje igrale v sezoni 2006/2007. Skupno so v osmih
sezonah v tem tekmovanju odigrale 38 tekem (8 zmag, 30
porazov). Najodmevnejša evropska skalpa doslej pa sta zagotovo proti Reyerju iz Benetk in Athinaikosu iz Aten.

Razpored tekmovanj za članice 2018/2019
Državno prvenstvo (I. del)
6. kolo (26.09.2018): Cinkarna Celje - Maribor
1. kolo (29.09.2018): Cinkarna Celje - Grosuplje
2. kolo (06.10.2018): Akson Ilirija - Cinkarna Celje
3. kolo (13.10.2018): Cinkarna Celje - Triglav
4. kolo (20.10.2018): Cinkarna Celje - Ježica
5. kolo (27.10.2018): Konjice - Cinkarna Celje
7. kolo (10.11.2018): Domžale - Cinkarna Celje
8. kolo (24.11.2018): Grosuplje - Cinkarna Celje
9. kolo (01.12.2018): Cinkarna Celje - Akson Ilirija
10. kolo (08.12.2018): Triglav - Cinkarna Celje
11. kolo (15.12.2018): Ježica - Cinkarna Celje
12. kolo (22.12.2018): Cinkarna Celje - Konjice
13. kolo (29.12.2018): Maribor - Cinkarna Celje
14. kolo (05.01.2019): Cinkarna Celje - Domžale
II. del: 12.01.2019 - 03.04.2019
Predvideni datumi za končnico:
polfinale: 09.04., 12.04., 14.04.2019
finale: 18.04., 20.04., 23.04., 26.04., 29.04.2018
Pokal članic
1. krog: 03.01.2019 in 08.01.2019
Konjice - Cinkarna Celje
Finalni turnir: 07.03. in 09.03.2019
Jadranska WABA liga
1. kolo (04.10.2018):
2. kolo (10.10.2018):
3. kolo (17.10.2018):
4. kolo (24.10.2018):
5. kolo (01.11.2018):
6. kolo (03.11.2018):
7. kolo (27.11.2018):
9. kolo (16.12.2018):
10. kolo (19.12.2018):
8. kolo (26.12.2018):
11. kolo (17.01.2019):
12. kolo (24.01.2019):
13. kolo (31.01.2019):
14. kolo (06.02.2019):
15. kolo (13.02.2019):
16. kolo (20.02.2019:
17. kolo (27.02.2019):
18. kolo (06.03.2019):

Triglav - Cinkarna Celje
Cinkarna Celje - Montana 2003 (BUL)
Trešnjevka 2009 (CRO) - Cinkarna Celje
prosto kolo
Cinkarna Celje - RMU Banovići (BiH)
Beroe (BUL) - Cinkarna Celje
Cinkarna Celje - Play off Ultra (BiH)
Cinkarna Celje - Budućnost Bemax (MNE)
Cinkarna Celje – Triglav
Crvena zvezda (SRB) - Cinkarna Celje
Montana 2003 (BUL) - Cinkarna Celje
Cinkarna Celje - Trešnjevka 2009 (CRO)
prosto kolo
RMU Banovići (BiH) - Cinkarna Celje
Cinkarna Celje - Beroe (BUL)
Play off Ultra (BiH) - Cinkarna Celje
Cinkarna Celje - Crvena zvezda (SRB)
Budućnost Bemax (MNE) - Cinkarna Celje

Zaključni turnir četverice bo 24. in 25. marca 2019.
EuroCup (skupina H)
1. kolo (24.10.2018):

Szekszard (HUN)/
Vileneuve (FRA) - Cinkarna Celje
2. kolo (30.10.2018): Cinkarna Celje - Nymburk (CZE)
3. kolo (08.11.2018): Ružemberok (SVK) - Cinkarna Celje
4. kolo (29.11.2018): Cinkarna Celje - Szekszard (HUN)/
			
Vileneuve (FRA)
5. kolo (06.12.2018): Nymburk (CZE) – Cinkarna Celje
6. kolo (13.12.2018):

V jubilejno 10. sezono
Nova sezona ne bo jubilejna samo za klub, ampak
tudi zame, saj bom kot
glavni trener začel že svojo
deseto sezono na klopi celjskega kluba. Kljub temu,
da sem v knežjem mestu
preživel že tako dolgo obdobje mi skupaj s sodelavci
motiva in energije za delo
ne manjka tudi za v bodoče.
Veseli me, da smo v klubu zadržali jedro ekipe iz
lanske sezone. Adaptacija
Maruše Seničar v klub, kjer igrajo njene številne reprezentančne kolegice ne bi smela biti težava, obe Američanki pa
sta v pripravljalnem obdobju dokazali, da bosta pomembni
okrepitvi. Izjemno veseli smo, da bomo v novi sezoni po dolgem času spet stopili tudi na evropski parket, kar bo za ta
mlada dekleta zagotovo pomembna izkušnja na njihovi razvojni poti. Članski ekipi bomo skušali počasi priključevati
tudi nekatera mlajša dekleta. Začeli smo tudi z zelo resno
selekcijo igralk v letnikih od 2003 do 2005, saj gre za dekleta treh zelo obetavnih letnikov, ki jim želimo v prihodnjih
letih posvetiti veliko pozornosti.
Damir Grgić, trener ŽKK Cinkarna Celje
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LARISA OCVIRK
(1997, 187 cm)
krilo (kapetanka)
Kapetanka slovenske reprezentance mlajših članic, ki je na lanskem evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila naslov evropskih podprvakinj. Članica članske reprezentance, ki je v Pragi
nastopila na premiernem evropskem prvenstvu slovenske reprezentance, v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2019
pa je dosegla štiri zaporedne zmage. 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 šestih sezonah v Celju šestkrat državna in
štirikrat pokalna prvakinja v članski kategoriji. V zadnjih dveh
sezonah članica mlade celjske ekipe, ki je na zaključnih turnirjih WABA lige v Podgorici oziroma Montani osvojila 1. (2017) in
2. mesto (2018). Pohvali se lahko tudi s štirimi mladinskimi in
dvema kadetskima naslovoma v mlajših starostnih kategorijah. V
letih 2016 in 2018 izbrana za najbolj borbeno košarkarico slovenskega državnega prvenstva.

Cinkarna Celje – Ružemberok (SVK)
9

Sezona 2018/2019

1

3

KSENIJA MITRIĆ

ANĐELA DELIĆ

(2001, 170 cm)
organizatorka igre

(1996, 184 cm)
organizatorka igre/branilka

V letošnjem in lanskem poletju uspešna v reprezentanci BiH do
18 let, ki je na evropskih mladinskih prvenstvih obakrat uspela
obstati v elitni A diviziji. S kadetsko reprezentanco BiH udeleženka dveh evropskih prvenstev B divizije (2016, 2017). V letu 2017
s celjskim klubom prvakinja v mednarodni WABA ligi ter druga
v kadetskem državnem prvenstvu. V lanski sezoni mladinska in
kadetska prvakinja Slovenije, na zaključnem turnirju kadetskega
državnega prvenstva proglašena za MVP turnirja.

4

6

MAŠA OCVIRK

ALEKSANDRA KROŠELJ

(2001, 178 cm)
branilka

(1999, 170 cm)
organizatorka igre

Letos udeleženka mladinskega evropskega prvenstva A divizije
v Italiji, lani pa kadetskega evropskega prvenstva B divizije v
Skopju. V zadnji sezoni državna mladinska in kadetska prvakinja
Slovenije ter udeleženka F4 kadetske WABA lige. Na zaključnih
turnirjih kadetskega DP in WABA lige obakrat izbrana v najboljšo peterko turnirja. V sezoni 2016/2017 s celjsko ekipo druga
pri kadetinjah in mladinkah, leto pred tem bronasta medalja s
kadetsko ekipo.
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Članska reprezentantka BiH iz Vlasenice. Z ekipo Play Offa
iz Sarajeva dve leti zapored državna prvakinja BiH, v sezoni
2016/2017 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
Portugalskem z BiH osvojila 11. mesto. Stalna članica članske
reprezentance BiH. V sezoni 2017/2018 z ekipo Cinkarne državna prvakinja Slovenije ter finalistka WABA lige.

V prvih dveh sezonah v Celju do dveh naslovov državne prvakinje Slovenije, pokalne lovorike (2017) in 1. ter 2. mesta v WABA
ligi. Članica lanske reprezentance mlajših članic, ki se je na evropskem prvenstvu na Portugalskem okitila s srebrnim odličjem.
Na lanskem mladinskem evropskem prvenstvu v Sopronu (U18) je s slovensko mladinsko reprezentanco osvojila 7. mesto.
Pred prihodom v Celje članica Krke iz Novega mesta. V sezoni
2015/2016 najboljša strelka 2. SKL ter najboljša strelka zaključnega turnirja mladinskega 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 mladinskem evropskem prvenstvu A
divizije v Sopronu druga strelka prvenstva in najzaslužnejša za
končno 10. mesto slovenske reprezentance. V lanski sezoni je v
kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2019 uspešno
debitirala v članski reprezentanci Sloveniji
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MARUŠA SENIČAR

BLAŽA ČEH

(1997, 187 cm)
krilo

(2003, 180 cm)
branilka

V zadnjih petih sezonah z ekipo Triglava iz Kranja petkrat druga v državnem prvenstvu Slovenije, v tem obdobju pa se je s
Kranjčankami dvakrat (2014 in 2018) veselila naslova pokalne
prvakinje Slovenije. Članica srebrne generacije mlajših članic
iz evropskega prvenstva 2017, dve leti pred tem s slovenskimi
mladinkami odlična peta na domačem mladinskem evropskem
prvenstvu v Celju. V zadnjem kvalifikacijskem ciklusu za uvrstitev na evropsko prvenstvu 2019 je uspešno debitirala v slovenski članski reprezentanci. Njen matični klub je Krka. V dresu
Novomeščank je osvojila številne medalje na zaključnih turnirjih
državnih prvenstev v mlajših starostnih kategorijah.

9

Blaža Čeh je doslej igrala za Pomurje iz Murske Sobote. S pionirsko zasedbo tega kluba letos udeleženka zaključnega turnirja
pionirskega državnega prvenstva, na katerem je bila izbrana v
najboljšo peterko turnirja. Blaža je bila v lanski sezoni članica
slovenske reprezentance U 14, ki je na mednarodnem reprezentančnem turnirju Slovenia Ball osvojila 1. mesto, letos pa je nastopila na kadetskem evropskem prvenstvu B divizije v Podgorici.
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ANA KOP

MARTA OSTOJIĆ

(2001, 170 cm)
branilka

(2003, 186 cm)
branilka

V zadnji sezoni s kadetsko, mladinsko in člansko ekipo Cinkarne
Celje državna prvakinja ter s kadetsko ekipo udeleženka zaključnega turnirja WABA lige. Leto pred tem druga v državnem prvenstvu
Slovenije s kadetsko in mladinsko ekipo, v sezoni 2015/2016 s kadetsko ekipo tretje mesto v državnem prvenstvu.

Mlada Splitčanka je bila doslej članica mlajših selekcij ŽKK
Trešnjevka 2009. Z zagrebškim klubom je v zadnjih letih osvojila številne naslove hrvaške državne prvakinje v različnih starostnih kategorijah, v zadnjih dveh sezonah pa je bila tudi ena
najuspešnejših posameznic v regionalni pionirski WABA ligi, kjer
je dvakrat zapored prejela nagrado za najboljšo igralko rednega
dela sezone, dvakrat zapored pa je bila tudi članica najboljših
peterk zaključnih turnirjev kadetske WABA lige. V lanski sezoni
je s hrvaško kadetsko reprezentanco, kot tri leta mlajša, nastopila na evropskem prvenstvu A divizije v Franciji, letos s hrvaškimi
kadetinjami udeleženka EP A divizije v Litvi.

11
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NIKOLINA DELIĆ

MOJCA JELENC

(1996, 184 cm)
branilka

(2003, 197 cm)
krilni center

Tako kot sestra dvojčica Anđela se lahko tudi Nikolina pohvali z
dvema zaporednima naslovoma prvakinje BiH z ekipo Play Offa
iz Sarajeva, s katero se je v sezoni 2016/2017 veselila tudi pokalne lovorike. Pred tem je po državnih naslovih v BiH posegla
tudi z ekipama Mladega Krajišnika in Čelika. V mlajših reprezentančnih selekcijah 2x udeleženka mladinskih evropskih prvenstev B divizije ter prav tako 2x 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 Portugalskem z BiH osvojila 11.
mesto. Tudi Nikolina je stalna članica članske reprezentance
BiH. V lanski sezoni z ekipo Cinkarne slovenska državna prvakinja in druga v mednarodni WABA ligi.

12

Mojca Jelenc je doslej igrala za pionirsko in kadetsko ekipo KK
Škofja Loka, v mednarodni pionirski WABA ligi pa je bila že zadnji
dve sezoni del naše ekipe. Lansko leto je bila članica slovenske
reprezentance do 14 let, ki je na mednarodnem turnirju Slovenia
ball osvojila 1. mesto, letos pa je s slovensko kadetsko reprezentanco nastopila na evropskem prvenstvu B divizije v Podgorici.
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ZALA FRIŠKOVEC
(1999, 178 cm)
organizatorka igre/branilka
V lanskem poletju najprej do srebrne medalje z reprezentanco
mlajših članic na Portugalskem, nato pa še do zelo dobrega 7.
mesta z mladinkami na evropskem prvenstvu v Sopronu. Letos
druga strelka evropskega prvenstva mlajših članic v Sopronu.
V treh letih v Celju trikrat državna in dvakrat pokalna prvakinja
Slovenije ter zmagovalka in finalistka mednarodne 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 generacije mladink, ki je na evropskem prvenstvu A divizije v Celju (2015) 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 veselila
naslova državne prvakinje v kadetski kategoriji. Leto pred tem z
Grosupeljčankami prvakinja tudi pri pionirkah, kjer je bila na zaključnem turnirju izbrana za MVP zaključnega turnirja. V sezoni
2017/2018 z ekipo Cinkarne Celje mladinska državna prvakinja,
na zaključnem turnirju MVP, najboljša strelka in skakalka.
12

ANDREA MARIĆ
(1997, 195 cm)
center
Prihaja iz Posušja iz Hercegovine. Pred prihodom v Celje je na Hrvaškem 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 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. Lansko poletje se je s hrvaško reprezentanco mlajših članic (U-20) 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 uspešnosti. Z ekipo Cinkarne v treh letih do treh naslovov
državne prvakinje, dveh naslovov pokalne prvakinje ter naslova
prvakinj in finala v WABA ligi.
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LEA DEBELJAK

LANA ŠANTELJ

(2001, 175 cm)
branilka

(2001, 183 cm)
krilo

Njena prva športna ljubezen je bil tenis, zadnjih pet let pa se je
povsem posvetila treniranju košarke v ŽKK Grosuplje, s katerim je v zadnjih letih dosegla nekaj odličnih rezultatov na zaključnih turnirjih državnega prvenstva mlajših selekcij. V lanskem
letu je bila prva strelka slovenske kadetske reprezentance na
evropskem prvenstvu divizije B, letos pa prva strelka slovenske
mladinske reprezentance na evropskem prvenstvu A divizije v
Udinah.

Letos udeleženka mladinskega evropskega prvenstva A divizije
v Udinah, lani pa kadetskega evropskega prvenstva B divizije. V
zadnji sezoni kadetska in mladinska državna prvakinja Slovenije
ter udeleženka kadetskega F4 WABA lige. Na zaključnem turnirju kadetskega DP izbrana v najboljšo peterko turnirja. V sezoni
2016/2017 do srebrnih odličij z mladinsko in kadetsko ekipo
Celja.

23

32

RANGIE LA
SHAURI BESSARD

CHATRICE WHITE

(1996, 185 cm)
krilni center

(1996, 191 cm)
center

Prvo sezono v 1. diviziji ameriške študentske NCAA lige je odigrala
za Minesoto, kjer je bila soigralka slovite Švedinje Amande Zahui.
Zadnje tri sezone je igrala za univerzo Wichita State, kjer je v zadnji sezoni imela odlična povprečja - 31 tekem, 19,7 točk ter 7,5
skokov na tekmo. V zadnjih treh sezonah vselej uvrščena v prvo ali
drugo peterko konference MVC.

Chatrice White je prvi dve sezoni v ameriški študentski ligi odigrala za univerzo Illinois, zadnji dve pa na zelo ugledni univerzi
Florida State (v zadnjem letu rangirana kot 11. univerza 1. divizije NCAA lige), kjer je bila med drugim v preteklosti soigralka
tudi dveh odličnih španskih košarkaric Leticie Romero in Marie
Conde. V sezoni 2016/2017 se je s Florido State prebila vse do
četrtfinala NCAA lige, v zadnji sezoni pa je izpadla v polfinalu
konference ACC (Atlantic Coast Conference).Chatrice White se
lahko pohvali tudi z naslovom svetovne prvakinje do 19 let, saj je
z reprezentanco ZDA leta 2015 zmagala na svetovnem prvenstvu
do 19 let v Rusiji, kjer so Američanke v finalu premagale odlično
rusko generacijo z Marijo Vadejevo in Raiso Musino na čelu. V
letošnji sezoni je Whitova dobila povabilo WNBA ekipe Phoenix,
s katero je trenirala v obdobju pred začetkom uradne sezone in
zanjo odigrala tudi nekaj prijateljskih tekem.
13
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Stojijo od leve proti desni:
3. vrsta: Maruša Seničar, Chatrice White, Andrea Marić, Mojca Jelenc, Marta Ostojić, Lana Šantelj
2. vrsta: Borut Kop (predsednik), Lucijan Cigale (trener za telesno pripravo), Ana Kop, Zala Friškovec, Larisa Ocvirk (kapetanka), Rangie
1. vrsta: Anđela Delić, Lea Debeljak, Ksenija Mitrić, Maša Ocvirk, Aleksandra Krošelj, Blaža Čeh

Sezona 2017-2018

e Bessard, Nikolina Delić, Althea Gwashavanhu (fizioterapevtka), Damir Grgić (trener), Jure Krajnc (pomočnik trenerja)

Mlajše selekcije

Smo na pravi poti
Jure Krajnc, vodja mladinskega pogona: «Po pretekli izjemno uspešni sezoni, si vsi skupaj
želimo, da nadgradimo delo v vseh selekcijah tudi v sezoni 2018/19, ki je pred nami. Zadnja
leta so pokazala, da smo nedvomno na pravi poti, na kateri pa nas čaka še ogromno odrekanja
ter vloženega truda, če želimo na vseh področjih storiti še korak naprej. V državnem prvenstvu
nas čaka ogromno močnih in zanimiv tekem, s selekcijama U15 ter U17 pa bomo ponovno
tekmovali tudi v WABA ligi, kjer bodo naša dekleta pridobivala tudi dragocene mednarodne
izkušnje. V veliko čast ter priznanje si štejemo tudi dejstvo, da smo po generaciji 1997 ponovno
prejeli vabilo za udeležbo na neuradnem evropskem klubskem kadetskem prvenstvu, ki se bo
meseca novembra odvijalo v Sopronu na Madžarskem. Pred nami je torej sezona polna novih
izkušenj in verjamem, da se bomo vsi skupaj maksimalno potrudili, da bo na koncu uspešna.«

Strokovni in tehnični kader
Športni direktor: Uroš Kranjc Trener ekipe U11-B in U9 Celje: Domen Drobne
Trener članske ekipe: Damir Grgić Trener ekip U11 Laško, U9 Laško: Urban Polutnik
Pomočnik trenerja, vodja mlajših klubskih selekcij ter Trener ekipe U13-B: Branko Zorić
trener ekip (U19 in U17): Jure Krajnc
Zdravnika: dr. Sašo Djurić in dr. Luka Turk
Trener za telesno pripravo: Lucijan Cigale
Vodja tehnične ekipe: Matevž Jug
Fizioterapevtka: Althea Gwashavanhu
Odnosi z javnostmi, spletna stran,
Trener ekipe U15-A: Danica Talajić socialna omrežja: Mitja Knez in Gregor Koprivc
Vodja šole košarke in trener ekip Fotograf: Gojko Kusić
(U15-B, U13-A, U11-A): Darko Lesjak
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Uroš Kranjc

Lucijan Cigale

Althea Gwashavanhu

Urban Polutnik

Branko Zorić

Danica Talajić

Darko Lesjak

Domen Drobne

Sašo Djurić

Luka Turk

Matevž Jug

Mitja Knez

Gregor Koprivc

Gojko Kusić
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U19
Mladinke U19: Lana Šantelj, Ana Kop, Maša Ocvirk, Ksenija Mitrić,
Lea Debeljak, Ana Mari Štahl, Mojca Jelenc, Katja Cvar, Maruša
Sajovic, Maja Vavdi, Ana Grajžl, Neža Celestina, Marta Ostojić, Eva
Čop, Sanja Miladinović, Pia Razboršek, Blaža Čeh, trener: Jure Krajnc

U15 rumene in U15 modre
Starejše pionirke U15 rumene in U15 modre: Tija Pelikan, Ema Šolar,
Tia Dobrijevič, Nina Lipovšek, Ana Stvarnik, Hana Držanič, Maja
Uranker, Nejka Čater, Nika Podergajs, Neža Mikic, Mojca Tošič, Naja
Confidenti, Nina Šalekar, Mejra Maslič, Manja Drobne, Nika Lapornik,
Hana Ovčina, Kaja Kajtna, Kristina Guček, Saša Ojsteršek, Uma
Šunta, Jite Sophia Gbemuotor, Eva Bohnec, Tjaša Petru, Ana Nuša
Anžič, Tisa Dolinšek, Ema Marija Novak, Vita Čater, Sara Rantah,
trener U15 rumene: Danica Talajić; trener U15 modre: Darko Lesjak

U17
Kadetinje U17: Blaža Čeh, Ana Sekirnik, Manja Drobne,
Marta Ostojić, Mojca Jelenc, Jite Sophia Gbemuotor, Maruša
Sajovic, Ana Grajžl, Tisa Dolinšek, Katja Cvar, Pia Razboršek,
Neža Celestina, Ines Rinc, Sanja Miladinovič, Maja Vavdi, Ana
Nuša Anžič, Ana Stvarnik, Vita Čater, Nina Lipovšek, Eva Čop,
trener: Jure Krajnc; pomočnik: Danica Talajić

U13-A in U13-B
Mlajše pionirke U13-A in U13-B: Julija Murk Hebar, Vita Adamič,
Katarina Maček, Zara Dolinšek, Maja Uranker, Nika Ocvirk, Rebeka
Krajnc, Lea Lipovšek, Kiara Četkovič, Tina Lipovšek, Lana Rodič,
Mojca Tomšič, Živa Gril, Lara Vukovič, Brina Kidrič, Gaja Urlep, Lana
Đakovič, Laura Rečnik, Neja Drobne, Aleša Drobne, Julija Bukovec,
Kalina Sankovič, Gaja Ramšak, Manca Sitar, Nina Josipovič, Tija
Jesenek, Lucija Mumelj, Leja Jesenek, Selena Jankovič, Katarina
Gabrovec, trener U13-A: Darko Lesjak, pomočnik: Domen Drobne;
trener U13-B: Branko Zorić
Najmlajše pionirke U11-A in U11-B: Ekipa A: Gaja Ramšak, Živa
Gril, Leja Jesenek, Nika Ocvirk, Selena Jankovič, Neja Drobne,
Nina Josipovič, Tina Lipovšek, Brina Kidrič, Manca Sitar, Katarina
Gabrovec, Katarina Bašanec, Nastja Kolman, Maruša Kolman, Julija
Bukovec, Hana Boršič, Milenca Obrul, trener U11-A: Darko Lesjak;
Ekipa B: Eva Ljubičič, Pia Zara Podjavoršek, Ota Požin, Sara Antolič,
Karolina Ceraj, Ula Pungartnik, Teja Barač, Neli Kršlin, Vita Adamič,
Ajda Kuder, Anamarija Škrinjar, trener: Domen Drobne

U11-A in U11-B

Najmlajše pionirke U11-Laško: Alja Bukovšek, Ana Cimperšek,
Viviana Germ, Nina Jančič, Mineja Verk, Iva Šolar, Mija Obradović, Iva
Simić, Neža Zupanc, Manja Vodišek, Lenka Tosić, Neža Ulčnik, Zala
Zupanc, trener: Urban Polutnik
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U11-Laško in U9-Laško
Cicibanke U9-Laško: Mija Obradović, Mina Čop, Zala Topole, Eva Topole, Zala
Zore Skornšek, Apolonija Germ, Larisa Robar, trener: Urban Polutnik

U9 Celje
Cicibanke U9-Celje: Neli Kršlin, Neja Kršlin, Nika Hermet, Nea Mlinarič, Špela
Križman, Hana Iseinovski, Eva Kumer, Pia Pirih, Varja Koprivc, Iris Klenovšek,
Zala Mavčnik, Lina Lipovšek, Sara Pangerl, trener: Domen Drobne

Šolo košarke izvajamo na trinajstih osnovnih šolah v regiji
Darko Lesjak, vodja Šole košarke ŽKK Cinkarna Celje:
»V sezoni 2018/19 bomo šolo košarke izvajali na 13 osnovnih
in podružničnih šolah v Celju in okolici. Število šol bomo
poizkusili še razširiti na nekaj osnovnih šol v okolici Celja.
Glavni cilj je, da povečamo zanimanje za žensko košarko in
s tem tudi posledično število deklet, ki bodo obiskovale šolo
košarke. Tega projekta smo se lotili v sodelovanju s KZS v okviru Igrive košarke prav tako pa smo na vseh ostalih osnovnih
šolah pripravili lastne predstavitve šole košarke. Vse skupaj

Šola košarke
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bomo nadgradili z Interno ligo vseh šol košarke. Dekleta bodo
imela možnost obiska tudi tekem članske ekipe in še kakšno
presenečenje se bo našlo. Zavedamo se, da je dobro selekcioniranje v šoli košarke naložba za svetlo prihodnost kluba.
Jasno nam je, da brez dobrega sodelovanja z osnovnimi šolami, športnimi pedagogi in podporo staršev ne bo mogoče
doseči zastavljenih ciljev. Verjamem, da nam bo skupaj z vsemi
trenerji in vodstvom kluba uspelo.«

Iz Celja v beli svet

2003
NATALIJA TRATSIAK
(Šibenik Jolly JBS)
2004
JELENA MAKSIMOVIĆ
(Calais, Leon, Ružemberok,
Energa Torun, Antakya, Cegledi)
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,
2012
Burhaniye, Hatis Yerevan,
TINA TREBEC (Novi Zagreb, Lulea
Charleville, Villeneuve)
Basket, Fribourg, Montpellier)
2008
2013
MILIJANA EVTUKOVIĆ
TEJA OBLAK (Pokowice, Good
(Villeneuve)
Angels Košice, Szekszard, Praga)
SANJA OROZOVIĆ (Peac Pecs)
2009
IVA CIGLAR (Szeged, Spartak St.
2014
Petersburg, Perpignan, Sopron)
IVONA MATIĆ (Pays d'Aix Basket TAVELYN JAMES
(Villeneuve, Norrkoping)
13, Gospić)
2011
NIKA BARIČ (Spartak Moskva,
Jekaterinburg)
ANA POČEK TURČINOVIĆ
(Elitzur Ramla, Faenza, Antakya,
USK Praga, Union Hainaut,
Valencia, Beroe)

Natalija Tratsiak

Jelena Maksimović

Daliborka Jokić

Iva Ciglar

Ivona Matić

Nika Barič

Eva Lisec

Maja Erkić

Rebeka Abramović

2016
TINA JAKOVINA
(Vicenza, Pink Pecs, Wasseburg)
IVANA DOJKIĆ
(Spartak Moskva)
2017
ANNAMARIA PREZELJ
(Gorzow Wielkopolski)
SHANTE MARIE EVANS
(Uni Girona, Villeneuve)
LORENA MOLNAR
(Slovanka MB Praga, Bornova)

2018
2015
IVA SLONJŠAK
EVA LISEC (Famillia Schio)
(Cúkurova, Turčija)
MAJA ERKIĆ (Ragusa, Szekszard)
REBEKA ABRAMOVIČ (Girona)
MARICA GAJIĆ (Yakin Dogu,
Girne Universitesi, Mersin, Hatay)

Maja Erkić

Lucija Laskova

Bojana Vulić

Milijana Evtuković

Ana Poček Turčinović

Tina Trebec

Teja Oblak

Sanja orozović

Tavelyn James

Tina Jakovina

Ivana Dojkić

Annamaria Prezelj

Shante Evans

Lorena Molnar

Katja Temnik

Slonjšakova v evroligo
MVP zadnjega državnega prvenstva ter zadnje finalne serije v
prvenstvu Slovenije Iva Slonjšak bo svojo kariero nadaljevala v
turškem evroligašu Cúkurovi. Slonjšakova odhaja v najmočnejšo evropsko ligo, hkrati pa bo dobila priložnost zaigrati tudi
v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju – evroligi.
V treh sezonah v Celju je osvojila 3 naslove državne prvakinje Slovenije, 2 pokalni lovoriki ter naslov prvakinj ter finale
mednarodne WABA lige.

Baričeva evropska prvakinja
Dolgoletna igralka našega kluba in kapetanka slovenske
reprezentance Nika Barič se je drugič v svoji karieri okitila z
naslovom evropske klubske prvakinje. Na zaključnem turnirju
v madžarskem Sopronu je njen ruski Jekaterinburg v polfinalu
premagal moštvo Dinama iz Kurska, v finalu pa še ekipo Soprona. Nika je za naš klub odigrala štiri odlične sezone, in bila

tudi kapetanka naše ekipe. Leta 2011 se je
iz Celja preselila k takratnemu evropskemu
podprvaku Spartaku iz Moskve, za katerega
je odigrala štiri sezone. Zadnje tri sezone je
članica evropskega prvaka Jekaterinburga.

Iva Slonjšak

Šest Cinkarnark v evroligi, štiri v evropskem pokalu
Ponosni smo na dejstvo, da bo v sezoni 2018/2019 kar 6
nekdanjih igralk ŽKK Cinkarna Celje igralo v najmočnejšem
evropskem klubskem tekmovanju-evroligi: Nika Barič (Jekaterinburg), Eva Lisec (Familia Schio), Teja Oblak (USK Praga),
Iva Slonjšak (Cúkurova), Marica Gajić (Hatay) in Shante Evans
(Villeneuve). Poleg tega se bodo štiri nekdanje članice našega
kluba preizkusile v evropskem pokalu FIBA: Annamaria Prezelj
(Gorzow Wielkopolski), Tina Trebec (Montpellier), Ana Poček
Turčinović (Beroe) in Jelena Maksimović (Cegledi).
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Cinkarna Celje - Najboljša ekipa Celja 2017
Na prireditvi Športnik Celja 2017 (29. januar 2018) je članska ekipa ŽKK Cinkarna Celje prejela priznanje za najboljšo
žensko ekipo Mestne občine Celje za leto 2017. Trener Damir
Grgić je prejel posebno priznanje za osvojeno srebrno odličje
z reprezentanco mlajših članic 2017 na Portugalskem, športni
direktor Uroš Kranjc pa je prejel posebno priznanje Športne
zveze Celje ob 50 letnici prireditve Športnik Celja.

Lesjak, center managerka Citycentra Celje. V klubu smo se z
veseljem odzvali povabilu k sodelovanju v humanitarni akciji
našega dolgoletnega sponzorja in partnerja Citycentra Celje.

Na Ameriško povabilo na priprave v Španijo
Ekipa ŽKK Cinkarne Celje se je pred sezono 2018/2019
udeležila enotedenskih priprav v Barceloni. Med bivanjem v
Kataloniji so Celjanke odigrale štiri prijateljske tekme z uglednimi študentskimi ekipami iz prve divizije NCAA lige. Na štirih
tekmah so dosegle prav toliko zmag. Najprej so bile z 76 proti
70 boljše od Penn Stateja, nato so z 64 proti 49 premagale Delaware, na zadnjih dveh tekmah pa so dvakrat slavile še proti
univerzi George Washington (83:54, 55:49).

Najboljša ženska ekipa Celja za leto 2017

Pripravljalna tekma z ameriško ekipo Penn State

Larisa Ocvirk, kapetanka, priznanje za najboljšo
žensko ekipo Celja za leto 2017

Tradicionalno obdarovanje otrok iz rejniških družin
V soboto, 25. novembra 2017 je Citycenter Celje gostil ambasadorje dobrote, ki so izpolnili novoletne želje otrokom iz
rejniških družin iz širše celjske regije. Edinstvena Citycentrova dobrodelna akcija je potekala že deveto leto zapored.
Otroške praznične želje so poleg obiskovalcev letos pomagali

Pokušanje tradicionalne španske jedi Paelle v središču Barcelone

2. poletni kamp
Potem, ko smo v lanskem letu uspešno organizirali 1. Poletni kamp ŽKK Cinkarna Celje, smo ta projekt uspešno izpeljali
tudi v letošnjem letu. Udeležilo se ga je okrog 40 deklic iz Celja
in okolice, nekaj izmed njih je bilo tudi otrok zaposlenih pri
našem generalnem pokrovitelju Cinkarni Celje. V okviru kampa, ki je potekal od 27. do 31. avgusta so mlada dekleta ob

Članice in Darja Lesjak, center managerka Citycentra Celje

uresničiti tudi celjski župan Bojan Šrot in njegova življenjska
sopotnica Katarina Karlovšek, Sebastijan Roudi (ECE), Nikolaja Podgoršek Selič (Cinkarna Celje), Hugo Bosio ml. (Bosio),
košarkarice ŽKK Cinkarna Celje, Marijana Kolenko (OŠ Lava),
Liljana Grosek (Celjske lekarne), Rok Trkaj, Loti Žlaus (Vesele
Štajerke), Peter Thaler, Nuška Drašček, Iris Mulej in Darja
20
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Božični turnir v Biogradu na moru
Od 26.12. do 29.12.2017 se je v Biogradu na moru odvijal 1.
BTravel WABA Christmas Cup za dekleta rojena 2003 in mlajše
ter 2005 in mlajše. Na turnirju so nastopile tri naše ekipe, in
sicer v kategoriji 2003 Cinkarna Celje U15 in v kategoriji 2005
dve ekipi U13: Cinkarna Celje in Cinkarna Celje – Laško. Ekipa
U15 Cinkarna Celje je na turnirju osvojila 3. mesto, 4. mesto
je osvojila ekipa U13 Cinkarna Celje, ekipa U13 Cinkarna Celje-Laško pa končno 6. mesto.

košarkarskih treningih in tekmah obiskala tudi celjsko Letno
kopališče Celje, Policijsko postajo Celje ter Anski vrh. Ob zaključku kampa so jih obiskale tudi igralke članske ekipe, ki so
jim podelile diplome in nagrade.

»Air« Sophia prva skakalka Slovenia Balla
Na letošnjem neuradnem evropskem prvenstvu do 14 let – Slovenia ballu v Slovenj Gradcu, sta uspešno nastopili tudi dve
naši mladi košarkarici letnika 2004 Ana Nuša Anžič in Sophia
Jite Gbemuotor. Naša nova pridobitev iz Nigerije se je še posebej izkazala v skokih, saj je bila s 75 skoki na šestih tekmah
prepričljivo najboljša skakalka prvenstva. Slovenke so pod
vodstvom naše bivše trenerke Klavdije Oblak igrale odlično in
na koncu osvojile srebrno odličje. V finalu je bila od Slovenije
boljša izbrana vrsta Italije.

U13 Cinkarna Celje-Laško, 6. mesto na turnirju v Biogradu na moru

U15 Cinkarna Celje, 3. mesto na turnirju v Biogradu na moru

Uspel božično-novoletni turnir

Ana Nuša Anžič in Sophia Jite Gbemuotor

Borutu Kopu nov mandat predsednika

ŽKK Cinkarna Celje je bila v sezoni 2017/2018 s svojo šolo
košarke prisotna na sedemnajstih osnovnih šolah v Celju,
Velenju, Šoštanju, Laškem in Rimskih Toplicah. Ob zaključku
koledarskega leta 2017 so se udeleženke šole košarke iz vseh
osnovnih šol srečale na božično-novoletnem turnirju v Gimnaziji Celje-Center.

Člani skupščine ŽKK Cinkarna Celje so na skupščini kluba
16. maja 2018 dosedanjemu predsedniku Borutu Kopu, ki je
vodenje kluba prevzel leta 2016, pred tem pa je v Izvršnem
odboru kluba deloval kot podpredsednik, podelili nov predsedniški mandat za obdobje 2018 – 2020.

Božično-novoletni turnir Šole košarke

Starejše pionirke sedme na Fibinem
turnirju v Sopronu
Borut Kop drugič zapored izvoljen za predsednika kluba

Zasedba Cinkarna Celje U15 A se je med 17. in 22. novembrom
2017 udeležila močnega FIBA mednarodnega turnirja U16 v
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madžarskem Sopronu. Na turnirju je nastopilo 8 ekip iz sedmih
držav, poleg Cinkarne Celje so igrale še ekipe iz Madžarske,
Španije, Latvije, Češke, Rusije in Italije. Celjanke so na tekmi
za 7. mesto premagale italijansko ekipo Umana Reyer Venezia
z rezultatom 64 proti 54.

V prvem delu razstave je predstavljen časovni trak izdelkov, k
so jih v podjetju izdelovali v 145 letih, osrednji del razstave
predstavlja 3D hiša, v tretjem prostoru pa je obiskovalcem na
ogled film o proizvodnji podjetja danes, uspešnem poslovanju
Cinkarne, ki trenutno zaposluje okrog 900 delavcev, ter skrbi
podjetja za lokalno okolje. Ponosni smo, da je bil v tem segmentu še posebej izpostavljen tudi naš klub, ki bo že drugo
sezono zapored nosil tudi ime ŽKK Cinkarna Celje. Na otvoritveni slovesnosti so naše košarkarice, strokovni štab in vodstvo
kluba družili s predsednikom uprave – generalnim direktorjem
Cinkarne Celje Tomažem Benčino, ostalimi člani uprave podjetja ter celjskim županom Bojanom Šrotom.

U15-A na turnirju v Sopronu

Starejše pionirke na velikonočnem turnirju v Benetkah odlične druge
Od 29.3. do 31.3.2018 se je v Benetkah odvijal velikonočni
turnir za dekleta U14. Celjanke (l. 2004 in 2005) so na turnirju Predsednik uprave Cinkarne Celje, Tomaž Benčina
nastopile v modri skupini, kjer so igrale tekme proti ekipam pozdravlja igralke članske ekipe
Vasas Akademia (Madžarska), Selezione Friuli (Italija) in BSK
Riga (Latvija). Na koncu so naša dekleta osvojila odlično 2.
mesto. V finalu je bila od naših deklet boljša selekcija Zagreba Promocijska prireditev Top-Fit v Celju
Športno društvo Top-Fit je v sodelovanju s Fitnes zvezo Sloz 68 proti 44.
venije organiziralo promocijsko prireditev s show programom,
ki je potekala na Glavnem trgu v Celju. Namen prireditve je bila

Starejše pionirke U15, 2. mesto na velikonočnem turnirju v Benetkah
Promocijska prireditev ŠD Top-Fit v Celju

145 let Cinkarne Celje
Z razstavo v Muzeju novejše zgodovine so želeli v Cinkarni Celje, ki letos praznuje 145 let obstoja, opozoriti na dejstvo, da
so njihovi izdelki prisotni skorajda vsepovsod – v avtomobilu,
pralnem stroju, zdravilih, wc papirju.

Članska ekipa s predsednikom uprave Cinkarne
Tomažem Benčino in celjskim županom Bojanom Šrotom
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promocija strokovnega dela v športu s prikazom posameznih
vadb in možnostjo preizkusa oz. vadbe na sami prireditvi. K
sodelovanju je bilo povabljenih veliko športnih društev in
klubov. Glavni namen prireditve je bil vključevanje čim večjega števila posameznikov v redno vadbo. Tudi naš klub se je
udeležil dogodka. Ponosni smo, da je Top- Fit naš dolgoletni
pokrovitelj in partner pri zagotavljanju pogojev za treninge v
fitnesu.

Članska reprezentanca

Slovenija – Francija, zmaga v Gimnaziji Celje-Center

Slovenke odločno proti Latviji in Srbiji
Potem, ko je slovenska ženska košarkarska reprezentanca
leta 2017 premierno nastopila na evropskem prvenstvu na
Češkem, je z odliko odigrala tudi prvi dve tretjini novega kvalifikacijskega ciklusa za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2019,
ki ga bosta gostili Srbija in Latvija. Celje je v tem ciklusu trikrat
gostilo tekme naše izbrane vrsti. V Dvorani Gimnazije Celje –
Center so po vrsti »padle« izbrane vrste Finske (97:57), Francije (68:62) in Romunije (78:70). Slovenke imajo tako pred zadnjima dvema kvalifikacijskima obračunoma (Finska, Francija),
na vrhu kvalifikacijske skupine E maksimalen izkupiček (4:0).
Še zlasti odmevna je bila zmaga Slovenk proti aktualnim evropskim podprvakinjam Francozinjam, ki so srebrno medaljo
osvojile tudi na olimpijskih igrah 2012 v Londonu, na zadnjem
svetovnem prvenstvu pa so bile tretje. Francija ima na njihovi
košarkarski zvezi več zaposlenih kot je v Sloveniji registriranih
članskih igralk. Slovenija je senzacionalno zmago dosegla z
močno pomlajeno ekipo, v kateri zaradi poškodb ni bilo Nike
Barič, Eve Lisec in Annamarie Prezelj, v njej pa je bilo kar šest
igralk, ki so leta 2017 na evropskem prvenstvu do 20 let na
Portugalskem osvojile srebrno medaljo. Velik delež k odličnim

igram in rezultatom naše izbrane vrste so prispevale naše
nekdanje ali aktualne članice. Od 12 reprezentantk je kar 11
takšnih, ki so v preteklosti, ali pa so še vedno članice našega
kluba. Tudi v slovenskem strokovnem štabu smo imeli kar tri
predstavnike našega kluba – Damirja Grgića v vlogi selektorja,
Jure Krajnc je bil njegov pomočnik, Žane Bortek pa trener za
telesno pripravo.
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Larisa Ocvirk (Slovenija-Romunija)

Shante Evans (Slovenija-Finska)

Maruša Seničar (Slovenija-Finska)
24

Damir Grgić, selektor Slovenije

Članska reprezentanca

Slonjšakova za Hrvaško, sestri Delić za BiH

Zala Friškovec druga strelka EP

V kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2019 sta v
dresu Hrvaške nastopili Iva Slonjšak in naša nekdanja igralka Ivana Dojkić. Hrvatice so po zmagi v Italiji še vedno v igri
za uvrstitev na prvenstvo, kar velja tudi za košarkarice Bosne
in Hercegovine. V izbrani vrsti Bosne in Hercegovine sta igrali
tudi naši članici Anđela in Nikolina Delić ter naša nekdanja
igralka Marica Gajić. Na širšem spisku hrvaške reprezentance
je bila tudi Andrea Marić, ki pa na kvalifikacijskih tekmah ni
zaigrala.

Na letošnjem evropskem prvenstvu do 20 let v Sopronu na
Madžarskem, je Slovenija žal izpadla v B divizijo, potem, ko je
osvojila 14. mesto. Zala Friškovec je bila druga strelka (19,7)
prvenstva in tretja po koeficientu uspešnosti. Izkazala se je
tudi Aleksandra Krošelj, ki je bila sedma strelka (15,7) ter peta
podajalka (4,3) prvenstva.

Zala Friškovec, reprezentantka Slovenije (U20)

Iva Slonjšak, reprezentantka Hrvaške

Aleksandra Krošelj, reprezentantka Slovenije (U20)

Nikolina Delić, reprezentantka BiH

Anđela Delić, reprezentantka BiH

Mitrićeva z BiH ostala v diviziji A
Ksenija Mitrić je bila na mladinskem evropskem prvenstvu
A divizije v Italiji med najzaslužnejšimi članicami bosanske
reprezentance za obstanek v elitni A diviziji. BiH je v odločilni
tekmi za obstanek v A diviziji premagala Irsko. Ksenija je bila
najboljša strelka (10,1) in podajalka (3,0) v reprezentanci BiH.

Ksenija Mitrić, reprezentantka BiH (U18)
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Povzetki iz časopisov 2017/2018
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Pokrovitelji

MODRA

BELA

C 90% R 10%
M 90% G 10%
Y 30% B 71%
K 60%
obrobe, napis, silhueta

MODRA

80 % nasičene barve

C 90% R 10%
M 90% G 10%
Y 30% B 71%
K 60%

30 % nasičene barve

BELA

SV. MODRA C 68% R 40%
M 34% G 60%
Y 0% B 80%
K 0%
ZELENA C 100% R 0%
M 0% G 65%
Y 100% B 35%
K 0%

obrobe, napis, silhueta

gimnazija
60 % nasičene barve

umetniška gimnazija - likovna smer

RUMENA C 0% R 98%
M 30% G 73%
Y 100% B 0%
K 0%

predšolska vzgoja

TIPOGRAFIJA
Calibri - BOLD
Calibri - ITALIC BOLD

Medijski pokrovitelji

Zlatarna Celje d.o.o.
Kersnikova 19, 3000 Celje, Slovenija
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www.cinkarna.si

