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Tako do zdaj

Znak kluba Sezona SLO liga Pokal SLO Mednarodna liga Trener članic
mladinke

U19
kadetinje

U17

Pionirke
U15
U13

predsednik

1994/95 5. // / Boris KRALJ
Franci RAMŠAK

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

Cup Liliane
Ronchetti
kvalifikacije

Milan BASTAŠIČ

1996/97 3. 3.
Cup Liliane
Ronchetti
1/16 finala

Branko LAH

Anton AŠKERC
sep 1996 - nov 1999

Milan BASTAŠIČ

1997/98 2. 2.
Cup Liliane
Ronchetti
kvalifikacije

Boris KRALJ

Sergej RAVNIKAR
1998/99 3. 2.

Cup Liliane
Ronchetti
Skup. C (3.)

99/2000 1. 2. /

Željko CIGLAR
Danica KAVKA

nov 1999 - jul 2000
2000/01 2. 2.

Cup Liliane
Ronchetti

kvalififikacije
Matej POLUTNIK
Franci RAMŠAK

avg 2000 - apr 2002
2001/02 2. 2. EWWL (1.) Gojko ŽVIŽAJ 3. 3.

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

Marko ZIDANŠEK
apr 2002 - jul 2006

2003/04 1. 2.
FIBA Cup

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

1.

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

2005/06 1. 1.
FIBA Cup
Skup.C (4.) 1.

Željko CIGLARE.L.Goodyear (3.)

2006/07 2. 1.
FIBA Cup

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

Dragomir BUKVIĆ 3.

Urban MAJCEN
avg 2006 - maj 2016

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

Željko CIGLAR

1.

2008/09 1. 1. Multipower (4.) 1. 1.

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

Damir GRGIĆ

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. U-14 1.

2013/14  1. 3.-4. MŽRKL (3.) 1.
1.

WABA (3.)

2014/15  1.  1. MŽRKL (4.) 1.

2015/16  1.  1. MŽRKL (7.) 1 1. 3.

2016/17 1. 1. WABA (1.) 2. 2.

Borut KOP
maj 2016 -

2017/18 1. 2. WABA (2.) 1. 1.

2018/19 1. 1.
WABA (3.)

2.
2. 2.

FIBA Cup 
skup. H (4.)

WABA (2.) WABA (2.)

10 let

15 let

20 let
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»Zgodovina je učiteljica življenja. Kdor ne pozna lastne pretek-
losti, ne more načrtovati svoje prihodnosti. V ŽKK Cinkarna 
Celje svojo preteklost zelo dobro poznamo in smo nanjo upra-
vičeno izjemno ponosni. Ženska košarka se je v našem mestu 
začela organizirano igrati pred 71 leti. Na veliki prelomnici se 
je znašla leta 1994, ko so se Franci Ramšak, Matej Polutnik, 
Vili Šuster in še nekateri njihovi somišljeniki odločili, da ženski 
del Košarkarskega kluba Celje, zakoraka po svoji – samostojni 
poti. Takratna drzna, a hkrati vizionarska in izjemno pogum-
na poteza, se je kmalu izkazala za zadetek v polno in celjs-
ki klub je z leti postajal vodilna ženska košarkarska sredina, 
najprej v samostojni in suvereni državi Sloveniji, kmalu zatem 
pa tudi na področju nekdanje skupne države in širše regije. 
Za odmevnejši rezultatski preskok v evropskem merilu ni bilo 
nikoli dovolj denarja, je pa celjski klub, z evropsko gledano 
skromnimi finančnimi sredstvi, na starem kontinentu postal 
sinonim za vrhunsko delo z mladimi. Ni ga v Evropi kluba, ki bi 
v najmočnejše evropske klube in lige, »izstrelil« toliko mladih 
košarkaric, kot je to storilo Celje. In tudi na to v našem klubu 
smo in moramo biti ponosni. 25 let je malo, a hkrati veliko. 30 
lovorik članske ekipe, 19 naslovov prvakinj v mlajših starostnih 
kategorijah, 18 sezon nastopanja v mednarodnih tekmovanjih, 
11 uvrstitev na zaključni turnir Jadranske WABA lige, več kot 
20 igralk, ki so v Celju začele svojo evropsko pot, 2 igralki, ki 
sta bili v našem klubu izbrani na naboru WNBA lige ter kar 41 
članskih reprezentantk Slovenije, pa so številke, ki so za četrt 
stoletja prav gotovo ZELO VELIKE. 

Izjemni dosežki v dosedanjih 25 letih, za katere so zaslužne 
vse dosedanje generacije igralk, strokovnih delavcev, funk-
cionarjev in predstavnikov pokroviteljev, nas navdajajo z op-
timizmom tudi za prihodnja leta. Naš osnovni cilj in temeljno 
poslanstvo bo še naprej povezano z nalogo, da čim več mladim 
dekletom ponudimo možnost ukvarjanja s košarko. Zagotoviti 
jim moramo čim boljše pogoje za to. Na eni strani jim želimo 
omogočiti zdrav način življenja, na drugi pa jih odvrniti od 
številnih nevarnosti, ki jih na različnih področjih s seboj pri-
naša današnja moderna, digitalizirana družba – družba četrte 

industrijske revolucije. V višjih tek-
movalnih selekcijah kluba, bomo 
skušali obdržati primat na domači 
sceni, ostati eden vodilnih ženskih 
košarkarskih centrov v jugovzhod-
nem delu Evrope ter ostati sredina, 
v kateri bodo najbolj talentirane 
mlade igralke še naprej želele brus-
iti svoj košarkarski talent in nekega 
dne, morda ravno iz Celja, oditi po 
poti Nike Barič, Maje Erkić, Marice 
Gajić, Teje Oblak, Eve Lisec, Ivane Dojkić, Annamarie Prezelj, 
Shante Evans in mnogih drugih. 

Kljub številnim preprekam, ki smo jim s strani različnih 
deležnikov v športu priča iz leta v leto in navkljub dejstvu, da 
globalni sistem v državi, v kateri živimo, ni naklonjen športu, 
še najmanj pa ženskemu, si bomo tudi v prihodnosti dovolili 
sanjati svoje sanje. Skozi različne načine, tudi s povezovanjem 
in iskanjem sinergij s podobno ali bolj uspešnimi klubi zno-
traj in zunaj naših meja, bomo skušali ustvariti pogoje, tudi 
za večjo evropsko prepoznavnost našega kluba v naslednjem 
obdobju. 

Spoštovani sodelavci v vodstvu kluba, igralke, trenerji, pred-
stavniki pokroviteljev, dragi starši. Hvala vsem in vsakemu 
posebej, da nam pomagate pisati to čudovito zgodbo celjske 
ženske košarke, ki je prav gotovo bistveno oziroma odločilno 
vplivala tudi na vse slovenske dosežke zadnjega desetletja na 
reprezentančnem nivoju. 

Prepričan sem, da nam je vsem skupaj tudi za prihodnje obd-
obje še ostalo nekaj pozitivne energije, volje, časa in znanja, 
da izjemno, več desetletij trajajočo pot celjske ženske košarke 
peljemo naprej. Zvezde so dosegljive. Odločno in samozavest-
no sezimo po njih.«

Borut Kop, predsednik

Srčnost in poštenost ju delata velike 

Predsednik WABA lige Srbobran Filipović je predsedniku ŽKK Cinkarna Celje podelil priznanje 
za odlično organizacijo zaključnega turnirja ter za 18 let nastopanja celjskega kluba v WABA ligi
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Srčnost in poštenost ju delata velike 

Tomaž Benčina čestita trenerju članske ekipe Damirju Grgiću
Predsednik uprave Cinkarne Celje in trenerka 
prvakinj WABA lige 2019, Tanya Gateva – Beroe

Predsednik uprave generalnega pokrovitelja kluba Tomaž Benčina 
si je F4 WABA lige ogledal v družbi celjskega župana Bojana Šrota

Iz sezone v sezono nas navdušujejo 
rezultati Ženskega košarkarskega 
kluba Cinkarne Celje. Pa s tem ne 
mislim le na zmage, točke in os-
vojene pokale. Uspeh se meri tudi 
po timskem duhu, uspešni vzgoji 
domačih košarkaric in, nenazadnje, 
transparentnem poslovanju kluba. 
Kot generalni pokrovitelj z vami vs-
topamo v tretjo košarkarsko sezo-

no. Veselim se našega sodelovanja, saj imata vrhunski šport in 
tako veliko podjetje mnogo skupnih točk. Oboji se zavedamo 
odgovornosti do rezultatov, verjamemo v delo, ki ga opravlja-

Spoštovane košarkarice, trenerji, starši in ljubitelji košarke!
mo in si postavljamo visoke cilje. Cinkarna je letos uvrščena 
na seznam odstotka in pol najuspešnejših slovenskih podjetij, 
celjske košarkarice domov prinašajo sama odličja. A velike nas 
delata predvsem poštenost in srčnost. 

S sodelavci se bomo še naprej trudili dobro obvladovati gos-
podarski parket, da boste ve lahko vladale na košarkarskem. 

Želim vam uspešno sezono 2019/20. 

Tomaž Benčina, 
predsednik uprave in generalni direktor Cinkarne Celje 

Bronaste medalje košarkaricam Cinkarne je na F4 WABA lige podelil predsednik uprave Cinkarne Celje, Tomaž Benčina
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Sezona 2018/2019 

Celje gostitelj F4 WABA lige, Cinkarna tretja v regiji
ŽKK Cinkarna Celje je bil drugič v zgodovini kluba (prvič leta 
2015) gostitelj zaključnega turnirja WABA lige. Ekipa Cinkar-
ne se je v 18. izvedbi mednarodne regionalne WABA lige enaj-
stič uvrstila na zaključni turnir najboljše četverice, kar je pred 
Celjankami uspelo le še nekdanjemu evroligašu Šibeniku Jolly 
– ju. Cinkarnarke so na zaključnem turnirju v svoji dvorani v 
polfinalu izgubile proti kasnejšemu zmagovalcu, bolgarskemu 
Beroe – u iz Stare Zagore (58:61), v tekmi za tretje mesto pa so 
bile boljše (83:70) od srbskih državnih in pokalnih prvakinj, ko-
šarkaric Crvene zvezde. V okviru zaključnega turnirja je celjski 
klub organiziral tudi tekmo mešanih ekip Celja in Košarkarske 
zveze Slovenije, ki je bila posvečena 25. obletnici ŽKK Celje ter 
70. letnici od začetkov igranja ženske košarke v Celju. Na eksi-
bicijski tekmi so gledalci na delu videli Matjaža Tovornika – Di-
gla, Marka Miliča, Rada Trifunoviča, Slavka Duščaka, Miljana 
Goljoviča, Gorana Juraka, Simono Jurše, Jero Grobelnik, Nad-
jo Ramšak, Miho Čmera, Ervina Dragšiča., na klopi so bili Mile 
Čepin, Zoran Martič, Boris Zrinski, Sašo Govc in Zoran Golc.

Zaključni turnir najboljših ekip regije sta si med drugim ogle-
dala Tomaž Benčina, generalni direktor Cinkarne Celje ter 
celjski župan Bojan Šrot. Medalje najboljšim sta podelila 
predsednik WABA lige Srbobran Filipović ter celjska podžupa-
nja Breda Arnšek. V bogatem spremljevalnem programu so si 
gledalci še zlasti zapomnili odličen nastop Čaga boysev, go-
stujoče ekipe pa so bile navdušene nad kakovostjo nastanitve 
in kulinarike v Thermani Laško. 

Celje je bilo drugič gostitelj F4 WABA lige. Vse ekipe so bile nastanjene v 
Thermani Laško, ki je gostila tudi uvodno novinarsko konferenco

Ob 25-letnici kluba in 70-letnici igranja ženske košarke v Celju sta se 
pomerili mešani veteranski zasedbi Celja in Košarkarske zveze Slovenije

ŽKK Cinkarna Celje – 3. mesto v WABA ligi v sezoni 2018/2019

Najmlajše košarkarice kluba so stiskale pesti za igralke članske zasedbe

Na F4 WABA lige so bile tribune na Gimnaziji Celje – Center polne

Za odlično vzdušje na tribunah so med odmori skrbeli Čaga boysi

Gostiteljice so imele izdatno pomoč s tribun
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Sezona 2018/2019 

Petnajsti naslov državnih prvakinj
S 3 proti 0 v zmagah (73:57, 60:95 in 78:52) proti kranjskemu 
Triglavu so košarkarice Cinkarne Celje osvojile 15. naslov dr-
žavnih prvakinj v zgodovini kluba in osmi naslov v nizu. Celjan-
ke so v finalu državnega prvenstva zadnjo tekmo izgubile pred 
več kot osmimi leti - 13.5.2011, ko jih je s 73 proti 64 premagal 
HIT iz Kranjske Gore.

Američanka Chatrice White je bila proglašena za MVP finala 
državnega prvenstva.

V pokalu trinajsta zvezdica
V organizaciji ŽKD Maribor je 9. in 10. marca 2019, v dvorani 
Tabor, potekal zaključni turnir pokala Slovenije. Celjanke so v 
polfinalu z 80 proti 70 premagale kranjski Triglav, v finalu pa so 
bile z visokih 95 proti 67 boljše še od ljubljanske Akson Ilirije. 
Chatrice White je prejela nagrado za najboljšo igralko zaključ-
nega turnirja.

Slavje ob 15. naslovu državnih prvakinj

Državne prvakinje 2018/2019

Pokalne prvakinje 2018/2019
Nagrado za MVP finalnega pokalnega turnirja je Chatrice White podelil 
generalni sekretar KZS, Radoslav Nesterović

Nagrado za MVP finala je Chatrice 
White podelil častni član kluba Matej Polutnik
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Sezona 2018/2019 

Sezona 2018/2019 – mlajše selekcije 

Po desetih letih spet v Evropi
Po desetih letih je ŽKK Cinkarna Celje spet nastopil v evrop-
skem pokalu FIBA. Žreb v Münchnu je Celjankam namenil 
skupino z nekdanjim evropskim prvakom Ružemberokom iz 
Slovaške, madžarskim podprvakom Szeksardom ter češkim 
predstavnikom Nymburkom. Celjanke so z zmago proti Ru-
žemberoku v domači dvorani ter porazih na preostalih petih 
srečanjih, tekmovanje zaključile po skupinskem delu.

Mladinke državne podprvakinje
Gostitelj zaključnega turnirja mladink je bil v lanski sezoni 
ŽKK Triglav. V dvorani Planina so celjske mladinke v polfinal-
nem obračunu z 68 proti 40 premagale Ilirijo, v finalni tekmi pa 
so bile z izidom 57 proti 54 boljše košarkarice Triglava. Lea De-
beljak je bila najboljša strelka zaključnega turnirja ter članica 
najboljše peterke turnirja, Ksenija Mitrić pa je prejela nagrado 
za najboljšo podajalko sklepnega dejanja mladinske sezone.

Celjanke so po desetletju spet zaigrale v evropskem pokalu FIBA. Med dru-
gim so se pomerile tudi z dvakratnim evropskim prvakom Ružemberokom

Lea Debeljak je nagrado za najboljšo strelko in članico najboljše peterke 
zaključnega turnirja prejela iz rok reprezentantke, Rebeke Abramović

Mladinke – 2. mesto v DP Slovenije

Kseniji Mitrić je nagrado za najboljšo podajalko zaključnega turnirja podel-
il selektor slovenskih mladink, Ernest Novak

Larisa Ocvirk v akciji proti Szeksardu
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Sezona 2018/2019 – mlajše selekcije 

Kadetinje srebrne v prvenstvu in regije
Kadetska ekipa Cinkarne je v lanski sezoni osvojila srebrni 
medalji v državnem prvenstvu in mednarodni WABA ligi. Na 
zaključnem turnirju kadetskega državnega prvenstva so Ce-
ljanke v Slovenskih Konjicah v polfinalu z 79 proti 56 prema-
gale Konjice, v finalu pa so z izidom 53 proti 69 morale priznati 
premoč Iliriji. Marta Ostojić je bila najboljša podajalka zaključ-
nega turnirja ter članica najboljše peterke turnirja.
Na zaključnem turnirju WABA lige v Beogradu je Cinkarna v 
polfinalu s 54 proti 68 izgubila proti Trešnjevki iz Zagreba, v 
tekmi za 3. mesto pa s 76 proti 59 premagala beograjski Art 
Basket. 

Pionirke izenačile dosežek kadetinj 
Tudi pionirska ekipa Cinkarne Celje se je v sezoni 2018/2019 
veselila srebrnih odličij v državnem prvenstvu in mednarodni 
WABA ligi. 
Na zaključnem turnirju pionirskega državnega prvenstva v Do-
brovi so igralke trenerke Danice Talajić v polfinalu s 65 proti 
55 premagale Ilirijo, v finalu pa so z 82 proti 52 morale priz-
nati premoč Felixu iz Zasavja. Sophia Jite Gbemuotor je bila 
najboljša skakalka (44 skokov) ter članica najboljše peterke 
zaključnega turnirja.
Na zaključnem turnirju pionirske WABA lige v Beogradu je 
celjska ekipa v polfinalu po podaljšku s 60 proti 58 premagala 

združeno ekipo Ilirije in Triglava, v finalu pa je bila od Celjank, 
s 65 proti 59, boljša zasedba Trešnjevke iz Zagreba.

Celjski klub se lahko kot edini v regiji pohvali, da je imel v se-
zoni 2018/2019 na zaključnih turnirjih WABA lige svojo ekipo 
v vseh treh kategorijah (članice, kadetinje, pionirke).

Drugi v pokalu mladih
Košarkarska zveza Slovenije že več let delo v mlajših selekci-
jah vseh slovenskih klubov spremlja in točkuje v Pokalu mla-
dih. V njem smo v lanski sezoni osvojili odlično drugo mesto. 

Pokal je na reprezentančni tekmi med Slovenijo in Slovaško v 
Škofji Loki prevzel vodja mladinskega pogona našega kluba, 
Jure Krajnc.

Kadetinje – 2. mesto v DP Slovenije

Sophia Jite Gbemuotor, najboljša 
skakalka in članica najboljše 
peterke zaključnega turnirja

Vodja mladinskega pogona Jure 
Krajnc je prevzel nagrado za 2. 
mesto v Pokalu mladih 

Kadetinje – podprvakinje WABA lige 2018/2019

Starejše pionirke U15 – 2. mesto v DP Slovenije

Starejše pionirke U15 – podprvakinje WABA lige 2018/2019

Marta Ostojić je bila izbrana v najboljšo peterko zaključnega turnirja
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Sezona 2019/2020 

Paulina je reprezentantka Švedske, ki je letos 
s švedsko reprezentanco opravila priprave na 
evropsko prvenstvo, vendar se ni uspela uvrsti-
ti med 12 igralk, ki so Švedsko zastopale na ev-
ropskem prvenstvu v Srbiji in Latviji. Izjemno 
uspešna v mlajših reprezentančnih selekcijah 
Švedske, kjer je bila leta 2012 najboljša strelka 
evropskega prvenstva do 18 let A divizije v Ro-
muniji. Herslerjeva je v lanski sezoni igrala za 
španskega prvoligaša Zaragozo, pred tem je v 
ameriški NCAA ligi igrala na uglednih univer-
zah UCLA – South Florida ter Florida Gators. 
Z ekipo UCLA se je dvakrat uspela uvrstiti med 
najboljših 16 ekip prve divizije NCAA lige.

Z bosansko reprezentanco do 18 let tri leta 
zapored udeleženka evropskih prvenstev A div-
izije, dvakrat s kadetinjami BIH (2016 in 2017) 
na evropskih prvenstvih B divizije. V zadnjih 
treh sezonah s celjskim klubom trikrat državna 
prvakinja, dvakrat pokalna zmagovalka ter pr-
vakinja WABA lige leta 2017. V letu 2018 mla-
dinska in kadetska državna prvakinja Slovenije 
ter MVP kadetskega zaključnega turnirja. Le-
tos z mladinsko zasedbo Cinkarne do srebrne 
medalje v državnem prvenstvu, na zaključnem 
turnirju v Kranju je bila izbrana v najboljšo pe-
terko turnirja.

Leta 2013 je debitirala za člansko ekipo 
Crvene zvezde, za katero je odigrala 184 tekem 
in dosegla 2 233 točk. Z beograjsko zasedbo je 
osvojila 6 lovorik, zadnji dve leti je s srbskimi 
prvakinjami igrala na zaključnih turnirjih 
WABA lige. V pretekli sezoni s povprečjem 15,6 
točk na srečanje, četrta strelka WABA lige. 
Bogičevićeva je bila ena nosilk igre svoje gen-
eracije v vseh mlajših reprezentančnih selekci-
jah Srbije (U16, U18, U20), s katerimi je nasto-
pila na šestih evropskih prvenstvih.

V lanski sezoni z ekipo Cinkarne slovenska 
državna in pokalna prvakinja ter tretja v WABA 
ligi. Letos je s slovensko člansko reprezentan-
co nastopila na evropskem prvenstvu v Srbiji.
Pred prihodom v Celje v 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 evropske-
ga prvenstva 2017 na Portugalskem, dve leti 
pred tem s slovenskimi mladinkami odlična 
peta na domačem mladinskem evropskem pr-
venstvu v Celju. Njen matični klub je Krka. V 
dresu Novomeščank je osvojila številne medal-
je na zaključnih turnirjih državnih prvenstev v 
mlajših starostnih kategorijah. 

V treh sezonah v Celju do treh naslovov državne 
prvakinje Slovenije, dveh pokalnih lovorik ter 
1., 2. in 3. mesta v WABA ligi. Članica reprez-
entance mlajših članic, ki se je na evropskem 
prvenstvu na Portugalskem (2017) okitila s 
srebrnim odličjem. Na mladinskem evropskem 
prvenstvu v Sopronu leta 2017 (U – 18) je s 
slovensko mladinsko reprezentanco osvojila 7. 
mesto. S slovensko mladinsko reprezentanco 
na evropskem prvenstvu 2015 v Celju odlična 
peta, leta 2016 pa na mladinskem evropskem 
prvenstvu A divizije v Sopronu, druga strel-
ka prvenstva in najzaslužnejša za končno 10. 
mesto Slovenije. S slovensko člansko reprez-
entanco udeleženka evropskega prvenstva 
2019 v Srbiji, kjer je Slovenija osvojila 10. 
mesto. Pred prihodom v Celje članica Krke iz 
Novega mesta. 

12 PAULINA HERSLER 
(1994, 194 cm) – krilni center 

(kapetanka ekipe) 

1 KSENIJA MITRIĆ 
(2001, 168 cm) – organizatorka igre

5 SNEŽANA BOGIČEVIĆ 
(1997, 182 cm) – branilka

7 MARUŠA SENIČAR 
(1997, 187 cm) - krilo

6 ALEKSANDRA KROŠELJ 
(1999, 170 cm) – organizatorka igre
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Sezona 2019/2020 

V prvi sezoni v Celju pokalna in državna člans-
ka prvakinja ter druga z mladinsko in kadetsko 
ekipo, s katero se je 2. mesta veselila tudi v 
WABA ligi. Letos poleti članica slovenske ka-
detske reprezentance, ki je na evropskem pr-
venstvu B divizije v Sofiji osvojila 1. mesto ter 
se uvrstila v elitno A divizijo. Pred prihodom v 
Celje je igrala za Pomurje iz Murske Sobote. S 
pionirsko zasedbo tega kluba lani udeleženka 
zaključnega turnirja pionirskega državnega 
prvenstva, na katerem je bila izbrana v najbol-
jšo peterko turnirja. Blaža je bila leta 2017 
članica slovenske reprezentance U 14, ki je na 
mednarodnem reprezentančnem turnirju Slo-
venia Ball osvojila 1. mesto. 

Zadnjo sezono državna in pokalna prvakinja 
Slovenije ter tretja v WABA ligi pri članicah ter 
druga z mladinsko ekipo Cinkarne v državnem 
prvenstvu. Sezono pred tem prvakinja Slo-
venije s kadetsko, mladinsko in člansko ekipo 
Cinkarne Celje. Leta 2017 druga v državnem 
prvenstvu Slovenije s kadetsko in mladinsko 
ekipo, v sezoni 2015/2016 s kadetsko ekipo 
tretje mesto v državnem prvenstvu.

V prvi sezoni v Celju do drugega mesta z mla-
dinsko in kadetsko ekipo. S slednjo druga tudi 
v mednarodni WABA ligi. Mlada Splitčanka 
je bila pred prihodom v Celje članica mlajših 
selekcij ŽKK Trešnjevka 2009. Z zagrebškim 
klubom je v zadnjih letih osvojila številne 
naslove hrvaške državne prvakinje v različnih 
starostnih kategorijah, v letih 2018 in 2017 
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 letu 2017 je 
s hrvaško kadetsko reprezentanco, kot tri leta 
mlajša, nastopila na evropskem prvenstvu A 
divizije v Franciji, lani s hrvaškimi kadetinja-
mi udeleženka EP A divizije v Litvi. Letos ji je 
nastop na evropskem kadetskem prvenstvu 
preprečila poškodba kolena

Že v prvi sezoni v Celju članska državna in po-
kalna prvakinja. V mlajših selekcijah do drugih 
mest v mladinski in kadetski kategorijami, s 
kadetinjami do srebrnega odličja tudi v WABA 
ligi. Kapetanka slovenske kadetske reprezen-
tance, ki se je kot prva v zgodovini slovenskih 
kadetinj uspela uvrstiti v elitno A divizijo. Mo-
jca je bila na tem prvenstvu izbrana za MVP 
prvenstva, kar ji je uspelo kot četrti igralki v 
zgodovini našega kluba (pred njo so ta laska-
vi naziv osvojile še Nika Barič, Marica Gajić in 
Annamaria Prezelj).
Pred prihodom v Celje je igrala za pionirsko in 
kadetsko ekipo KK Škofja Loka, v mednarod-
ni pionirski WABA ligi pa je bila že v sezonah 
2016 in 2017 del naše ekipe. V letu 2018 je bila 
članica slovenske reprezentance do 14 let, ki 
je na mednarodnem turnirju Slovenia ball os-
vojila 1. mesto. 

Kapetanka slovenske reprezentance mlajših 
članic, ki je na evropskem prvenstvu na Portu-
galskem (2017) osvojila naslov evropskih pod-
prvakinj. Članica članske reprezentance, ki je v 
Pragi nastopila na premiernem evropskem pr-
venstvu slovenske reprezentance. Na mladin-
skem evropskem prvenstvu A divizije 2015 je 
s Slovenijo osvojila 5. mesto, leto dni kasneje 
z reprezentanco do 20 let zmagovalka evrops-
kega prvenstva do 20 let v B diviziji. V sedmih 
sezonah v Celju sedemkrat državna in petkrat-
na pokalna prvakinja v članski kategoriji, ter 
trikrat zapored udeleženka zaključnega turnir-
ja WABA lige (leta 2017 prvakinja WABA lige). 
Pohvali se lahko tudi s štirimi mladinskimi in 
dvema kadetskima naslovoma v mlajših sta-
rostnih kategorijah. V letih 2016 in 2018 izbra-
na za najbolj borbeno košarkarico slovenskega 
državnega prvenstva.

8 BLAŽA ČEH 
(2003, 180 cm) – branilka

9 ANA KOP 
(2001, 170 cm) – branilka

10 MARTA OSTOJIĆ 
(1997, 182 cm) – branilka

14 MOJCA JELENC 
(2003, 197 cm) – krilni center

13 LARISA OCVIRK 
(1997, 187 cm) – krilo
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Njena prva športna ljubezen je bil tenis, zadn-
jih šest let pa se je povsem posvetila treniranju 
košarke. Pred prihodom v Celje je z ŽKK Gro-
suplje dosegla nekaj odličnih rezultatov na 
zaključnih turnirjih mlajših starostnih kate-
gorij. V letu 2017 je bila prva strelka sloven-
ske kadetske reprezentance na evropskem 
prvenstvu divizije B, v letih 2018 in 2019 pa 
prva strelka slovenskih mladink na evropskih 
prvenstvih A in B divizije. V prvi sezoni v Celju 
državna in pokalna prvakinja ter tretja v WABA 
ligi, drugega mesta se je veselila tudi v mladin-
skem državnem prvenstvu. 

Lani udeleženka mladinskega evropskega pr-
venstva A divizije v Udinah, predlani pa kadets-
kega evropskega prvenstva B divizije. V zadnji 
sezoni članska državna in pokalna prvakinja 
ter druga v mladinski kategoriji, sezono pred 
tem pa kadetska in mladinska državna prva-
kinja Slovenije ter udeleženka kadetskega F4 
WABA lige. V sezoni 2016/2017 do srebrnih 
odličij z mladinsko in kadetsko ekipo Cinkarne 
Celje.

V lanski sezoni je igrala za polfinalista finske-
ga državnega prvenstva Kovout, s povprečjem 
19,7 točk in 5,9 podaj na tekmo je bila druga 
podajalka in deveta strelka finskega državne-
ga prvenstva. V zadnji sezoni najmočnejše di-
vizije NCAA lige je bila v dresu Texas State - a 
izbrana za MVP sezone in zaključnega turnirja 
konference Sun Belt.

V lanski sezoni v dresu Dinama iz Kijeva zma-
govalka in MVP ukrajinskega državnega pr-
venstva in pokala Ukrajine. S povprečjem 21,5 
točk, 8,6 skokov in 4,6 podaj, druga strelka, 
osma skakalka in šesta podajalka ukrajinskega 
državnega prvenstva. Pred prihodom v Evropo 
je v prvi diviziji NCAA lige 4 sezone odigrala 
na ugledni univerzi Purdue. Letos je bila pov-
abljena v ameriško selekcijo, ki je v poletnih 
mesecih nastopila na prijateljskih turnirjih na 
Kitajskem.

Prvi center portugalske reprezentance, ki ima 
za seboj izjemno uspešno kariero z mlajšimi 
selekcijami Portugalske, s katerimi je nastopi-
la na kar osmih evropskih prvenstvih (U 16, U 
18 in U 20). Pred odhodom na študij v ameriško 
študentsko NCAA ligo je z ekipo Quinta Dos 
Lombos osvojila naslov portugalske državne 
in pokalne prvakinje. Zadnje štiri sezone je v 
ameriški NCAA ligi igrala za univerzo Washing-
ton State. Letos poleti se je veselila velikega 
uspeha s portugalsko reprezentanco, s katero 
je na Univerzijadi v Napoliju osvojila bronasto 
medaljo.

20 LEA DEBELJAK 
(2001, 175 cm) – branilka 

21 LANA ŠANTELJ 
(2001, 183 cm) – krilo

23 TAELER DEER 
(1996, 168 cm) – organizatorka igre

33 ANDREONA KEYS 
(1995, 181 cm) – krilo

30 MARIA KOSTOURKOVA 
(1997, 195 cm) – center



Od leve proti desni: zgornja vrsta: Jure Krajnc (pomočnik trenerja), Lucijan Cigale (trener za telesno pripravo), Althea Gwashavanhu (fizioterapevtka), Snežana Bogičević, 
Maruša Seničar, Larisa Ocvirk, Maria Kostourkova, Mojca Jelenc, Paulina Hersler (kapetanka), Marta Ostojić, Lana Šantelj, Damir Grgić (trener), Borut Kop (predsednik) ; 
spodnja vrsta: Andreona Keys, Taeler Deer, Lea Debeljak, Ksenija Mitrić, Ana Kop, Aleksandra Krošelj, Blaža Čeh



Od leve proti desni: zgornja vrsta: Jure Krajnc (pomočnik trenerja), Lucijan Cigale (trener za telesno pripravo), Althea Gwashavanhu (fizioterapevtka), Snežana Bogičević, 
Maruša Seničar, Larisa Ocvirk, Maria Kostourkova, Mojca Jelenc, Paulina Hersler (kapetanka), Marta Ostojić, Lana Šantelj, Damir Grgić (trener), Borut Kop (predsednik) ; 
spodnja vrsta: Andreona Keys, Taeler Deer, Lea Debeljak, Ksenija Mitrić, Ana Kop, Aleksandra Krošelj, Blaža Čeh
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Pred sezono 2019/2020 

V letu, ko celjski klub slavi 25 let uspešnega delovanja, bo članska zasedba 
Cinkarne začela že svojo 26. zaporedno sezono v slovenskem državnem 
prvenstvu in pokalu Slovenije, 19. leto zapored pa bodo Celjanke prisotne 
tudi na mednarodni sceni, v Jadranski WABA ligi. Poleg članske ekipe, bosta 
v mednarodni WABA ligi nastopili tudi kadetska in pionirska ekipa.

Razpored tekmovanj za članice 2019/2020 

Državno prvenstvo (I. del)
1. kolo (28.09.2019): Cinkarna Celje – Akson Ilirija 
2. kolo (05.10.2019): Ledita - Cinkarna Celje  
3. kolo (12.10.2019): Cinkarna Celje - Triglav 
4. kolo (19.10.2019): Cinkarna Celje - prost 
5. kolo (26.10.2019): Konjice - Cinkarna Celje 
6. kolo (28.10.2019): Cinkarna Celje - Grosuplje 
7. kolo (02.11.2019): Domžale - Cinkarna Celje
8. kolo (09.11.2019): Cinkarna Celje - Maribor 
9. kolo (16.11.2019): Ježica - Cinkarna Celje
10. kolo (23.11.2019): Akson Ilirija - Cinkarna Celje
11. kolo (30.11.2019): Cinkarna Celje - Ledita
12. kolo (07.12.2019): Triglav - Cinkarna Celje
13. kolo (14.12.2019): Cinkarna Celje - prost
14. kolo (21.12.2019): Cinkarna Celje - Konjice
15. kolo (04.01.2020): Grosuplje - Cinkarna Celje
16. kolo (11.01.2020): Cinkarna Celje - Domžale
17. kolo (18.01.2020): Maribor - Cinkarna Celje
18. kolo (25.1.2020): Cinkarna Celje - Ježica

II. del: 01.02.2020 - 28.03.2020:
Predvideni datumi za končnico:
polfinale: 04.04., 08.04., 10.04.2020
finale: 15.04., 18.04., 21.04., 23.04., 26.04.2020

Pokal članic
1. krog: 02.01.2020 in 07.01.2020
Ježica - Cinkarna Celje
Finalni turnir: 07.03. in 08.03.2020

Jadranska WABA liga 

1. kolo (02.10.2019):  Cinkarna Celje – Budućnost Bemax (MNE)
2. kolo (09.10.2019):  Trešnjevka 2009 (CRO) – Cinkarna Celje
3. kolo (16.10.2019):  Cinkarna Celje – Orlovi Banja Luka (BiH)
4. kolo (23.10.2019):  RMU Banovići (BiH) – Cinkarna Celje 
5. kolo (30.10.2019):  Cinkarna Celje – Kraljevo (SRB)
6. kolo (06.11.2019):  Crvena zvezda Kombank (SRB) - Cinkarna Celje
7. kolo (27.11.2019):  Cinkarna Celje – Partizan 1953 (SRB)
8. kolo (04.12.2019):  Montana 2003 (BUL) - Cinkarna Celje
9. kolo (11.12.2019):   Cinkarna Celje – Beroe Stara Zagora (BUL)
10. kolo (18.12.2019):  Budućnost Bemax (MNE) - Cinkarna Celje
11. kolo (26.12.2019):    Cinkarna Celje – Trešnjevka 2009 (CRO)
12. kolo (08.01.2020):    Orlovi Banja Luka (BiH) – Cinkarna Celje
13. kolo (15.01.2020):    Cinkarna Celje – RMU Banovići (BiH)
14. kolo (22.01.2020):    Kraljevo (SRB) - Cinkarna Celje
15. kolo (29.01.2020):    Cinkarna Celje – Crvena zvezda Kombank (SRB)
16. kolo (19.02.2020):    Partizan 1953 (SRB) - Cinkarna Celje
17. kolo (26.02.2020):    Cinkarna Celje – Montana 2003 (BUL)
18. kolo (04.03.2020):    Beroe Stara Zagora (BUL) - Cinkarna Celje

Zaključni turnir četverice bo 21. in 22. marca 2020.

»Glede na spremenjen sistem tekmovanja 
v WABA ligi nismo želeli tvegati s 
sočasnim igranjem na treh frontah. Ob 
slovenski ligi in pokalu Slovenije smo se 
odločili za WABA ligo, ki nam mednarodne 
tekme prinaša skozi celotno sezono. 
Prepričan sem, da smo v okviru danih 
zmožnosti, uspeli sestaviti dobro ekipo, s 
katero bomo v vseh tekmovanjih, v katerih 
igramo, napadli najvišja mesta. V letošnji 
zasedbi imamo tudi nekaj zelo mladih, a 
izjemno talentiranih igralk, ki jim bomo, 
sploh v domačih tekmovanjih, skušali 
ponuditi čim več priložnosti. V klubu bomo 
nadaljevali z doselekcioniranjem izjemno 
nadarjene generacij igralk v letnikih od 
2003 do 2005, ki bi lahko v naslednjih 
letih počasi prevzemale nosilno vlogo tudi 
v naši članski ekipi.«

DAMIR GRGIĆ
trener ŽKK Cinkarna Celje
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Mlajše selekcije 

Jure Krajnc, vodja mladinskega pogona
»Zadnja sezona mlajših selekcij je bila izjemna in ena najuspešnejših v zgodovini kluba. Z vsemi 
ekipami smo bili rezultatsko v samem vrhu tako v državnem prvenstvu kot v zelo močni mednarodni 
WABA ligi. Najbolj pomembno pa je, da so vsa dekleta naredila velik individualni napredek, kar je v 
našem klubu primarni cilj vsako sezono. 
Imamo zelo nadarjene generacije igralk od letnika 2003 do 2005 in vsi skupaj si želimo, da bi iz 
mladinskega pogona v članski pogon priključili čim večje število deklet. V prihajajoči sezoni bosta 
tako to možnost dobili Mojca Jelenc, ki je bila na zadnjem kadetskem evropskem prvenstvu divizije 
B izbrana za najboljšo igralko turnirja ter Marta Ostojić. Verjamem, da imamo v mlajših selekcijah 
še kar nekaj deklet, ki si lahko ob trdem in kakovostnem delu v prihodnjih letih priborijo uvrstitev v 
člansko ekipo našega kluba.« 

Strokovni in tehnični kader
Športni direktor: Uroš Kranjc
Trener članske ekipe: Damir Grgić
Pomočnik trenerja, vodja mladinskega pogona ter trener ekip U19 in U17 A: Jure Krajnc
Trener za telesno pripravo: Lucijan Cigale
Trenerka ekip U15 rumene in U13 rumene: Danica Talajić
Vodja šole košarke in trener ekip U13 modre in U11 rumene: Darko Lesjak
Trener ekip U15 modre, U11 modre in U9 Celje: Domen Drobne
Trener ekip U17 B, U13 Laško, U11 Laško in U9 Laško: Urban Polutnik
Zdravnika: dr. Sašo Djurić in dr. Luka Turk
Fizioterapevtka: Althea Gwashavanhu
Vodja tehnične ekipe: Matevž Jug
Odnosi z javnostmi in urednik klubske spletne strani: Mitja Knez

Uroš Kranjc Lucijan Cigale Danica Talajić Darko Lesjak

Urban PolutnikDomen Drobne Sašo Djurić Luka Turk

Althea Gwashavanhu Matevž Jug Mitja Knez strokovni štab za 
sezono 2019/2020
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Mladinke U19: Ana Nuša Anžič, Vita Čater, Blaža Čeh, Neža Celestina, 
Katja Cvar, Lea Debeljak, Tisa Dolinšek, Manja Drobne, Jite Sophia 
Gbemuotor, Mojca Jelenc, Ana Kop, Sanja Miladinović, Marta Ostojić, 
Pia Razboršek, Maruša Sajovic, Lana Šantelj, Ana Stvarnik, Maja 
Vavdi; trener: Jure Krajnc, pomočnik: Urban Polutnik

Kadetinje U17 A: Ana Nuša Anžič, Lea Bartelme, Vita Čater, Blaža 
Čeh, Neža Celestina, Katja Cvar, Jite Sophia Gbemuotor, Mojca 
Jelenc, Sanja Miladinović, Marta Ostojić, Pia Razboršek, Maruša 
Sajovic, Ana Stvarnik, Maja Vavdi, Kim Žibert; trener: Jure Krajnc, 
pomočnik: Urban Polutnik

Kadetinje U17 B: Eva Bohnec, Nejka Čater, Nika Čater, Naja 
Confidenti, Tia Dobrijevič, Tisa Dolinšek, Manja Drobne, Hana 
Držanič, Kaja Kajtna, Nika Lapornik, Nina Lipovšek, Neža Mikic, 
Ema Marija Novak, Saša Ojsteršek, Tia Pelikan, Sara Rantah, Ines 
Rinc, Kalina Sanković, Nina Šalekar, Ema Šolar, Uma Šunta, Klavdija 
Tašner, Laura Đurica; trener: Urban Polutnik

Starejše pionirke U15 rumene: Lea Bartelme, Nejka Čater, Nika 
Čater, Tia Dobrijevič, Hana Držanič, Kaja Kajtna, Nika Lapornik, Saša 
Ojsteršek, Sara Rantah, Nina Šalekar, Ema Šolar, Uma Šunta, Maja 
Uranker, Kim Žibert; trenerka: Danica Talajić, pomočnik: Darko Lesjak

Starejše pionirke U15 modre: Kiara Četković, Naja Confidenti, Zara 
Dolinšek, Neja Drobne, Leja Jesenek, Tija Jesenek, Rebeka Krajnc, 
Julija Murk Hebar, Nika Ocvirk, Lana Rodić, Kalina Sanković, Živa 
Selič, Iva Simič, Mojca Točič, Gaja Urlep, Lara Vukovič, Lana Đaković, 
trener: Domen Drobne

Mlajše pionirke U13 rumene: Kiara Četković, Zara Dolinšek, Neja 
Drobne, Leja Jesenek, Tija Jesenek, Nina Josipovič, Julija Murk 
Hebar, Nika Ocvirk, Laura Rečnik, Lana Rodić, Živa Selič, Iva Simić, 
Maja Uranker, Gaja Urlep, Lara Vukovič, Lana Đaković; trenerja 
Danica Talajić, pomočnik: Domen Drobne

Mlajše pionirke U13 modre: Vita Adamič, Sara Antolič, Teja Barač, 
Nika Blagus, Julija Bukovec, Katarina Gabrovec, Živa Gril, Nika 
Hempt, Selena Jankovič, Brina Kidrič, Neli Kršlin, Tina Lipovšek, 
Lucija Mumelj, Pia Pirih, Pia Zara Podjaveršek, Ota Požin, Ula 
Pungartnik, Gaja Ramšak, Manca Sitar; trener: Darko Lesjak

Najmlajše pionirke U11 rumene: Ula Pungartnik, Julija Bukovec, 
Vita Adamič, Ota Požin, Neli Kršlin, Karolina, Nika Hempt, Pia Pirih, 
Pia Zara Podjavoršek, Sara Antolić, Sara Pangerl, Manja Kokot, Varja 
Koprivc,Ava Kolar Dobravc, Iris Klenovšek Pečar, Lina Kristavčnik, 
Pia Rakita, Nea Mlinarič, Hana Peer, Alja Lotrič, Sorina Doler; trener 
Darko Lesjak

Najmlajše pionirke U11 modre: Neja Kršli, Neja Filipič, Eva Prislan, 
Zoja Jesenek, Šanaja Četkovič, Anabela Žnidarec, Neža Štruc, Rubi 
Geržina, Julija Valant; trener: Domen Drobne

Cinkarna Celje – Laško U13: Katarina Maček, Alja Bukovšek, Iva 
Šolar, Manja Vodišek, Mija Obradović, Mina Čop, Lenka Tošić, Viviana 
Germ, Zala Zore Skornšek, Kiara Stiblik; trener: Urban Polutnik

Cinkarna Celje – Laško U11: Lenka Tošić, Manja Vodišek, Mija 
Obradović, Mina Čop, Kiara Stiblik, Zala Zore Skornšek, Zala Topole, 
Sonja Herfert, Kaja Kraševec; trener: Urban Polutnik

Darko Lesjak, vodja Šole košarke ŽKK Cinkarna Celje: »V sezoni 
2019/2020 bomo šolo košarke izvajali na 13 osnovnih šolah v 
Celju, Laškem in okolici. Število šol bomo skušali v času letošnjega 
šolskega leta še razširiti na nekaj osnovnih šol v okolici Celja. Kot 
vsako leto bomo tudi letos poizkusili košarko približati čim večjemu 
številu deklet. Ta projekt bomo izpeljali v sodelovanju s projektom 
Košarkarske zveze Slovenije – Igriva košarka ter v dogovoru z šolami. 
Delo v šoli košarke bomo skušali nadgraditi z interno ligo. Zavedamo 
se, da sta dobro delo v šoli košarke in kasnejše selekcioniranje 
odlična naložba za prihodnost kluba in pri tem bomo vztrajali tudi 
v bodoče. V klubu se zavedamo, da brez dobrega sodelovanja med 
klubom, osnovnimi šolami, športnimi pedagogi in starši uspeh ni 
mogoč. Verjamemo, da v primeru, da bomo svoje delo nadaljevali po 
začrtani poti, tudi uspeh ne bo izostal.«

Mlajše selekcije 

U19

U17 A 

U15 rumene 

U13 rumene 

U11 rumene in modre
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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, Burhaniye, Hatis 
Yerevan, Charleville, Villeneuve)

2008
MILIJANA EVTUKOVIĆ 
(Villeneuve)

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

2011
NIKA BARIČ (Spartak Moskva, 
Jekaterinburg, Dinamo Kursk)
ANA POČEK TURČINOVIĆ 
(Elitzur Ramla, Faenza, Antakya, 
USK Praga, Union Hainaut, Valen-
cia, Beroe, Slezla Wroclav)

2012
TINA TREBEC (Novi Zagreb, Lu-
lea Basket, Fribourg, Montpellier)

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

2014
TAVELYN JAMES (Villeneuve, 
Norrkoping)

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

2016
TINA JAKOVINA (Vicenza, Pink 
Pecs, Wasserburg)
IVANA DOJKIĆ (Spartak Moskva, 
Szeksard)

2017 
ANNAMARIA PREZELJ
(Gorzow Wielkopolski)
SHANTE MARIE EVANS 
(Girona, Villeneuve, Artego 
Bydgosz)
LORENA MOLNAR
(Slovanka MB Praga, Bornova) 

2018
IVA SLONJŠAK –
(Cúkurova, Turčija)

2019
CHATRICE WHITE
(Izmit, Turčija)
RANGIE LA SHAURI BESSARD 
(Niki Lefkadas, Grčija)
ANĐELA DELIĆ 
(ZTE, Madžarska)
ZALA FRIŠKOVEC
(Csata, Madžarska)

Natalija Tratsiak

Iva Ciglar

Eva Lisec

Lorena Molnar

Jelena Maksimović

Ivona Matić

Maja Erkić

Iva Slonjšak

Daliborka Jokić

Nika Barič

Rebeka Abramovič

Chatrice White

Katja Temnik

Ana Poček Turčinović

Marica Gajić

Rangie La Shauri Bessard

Maja Erkić

Tina Trebec

Tina Jakovina

Anđela Delić

Lucija Laskova

Teja Oblak

Ivana Dojkić

Zala Friškovec

Bojana Vulić

Sanja Orozović

Annamaria Prezelj

Milijana Evtuković

Tavelyn James

Shante Marie Evans
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Baričeva evropska prvakinja, Oblakova bronasta
Dolgoletna igralka našega kluba in kapetanka slovenske 
reprezentance Nika Barič se je tretjič v svoji karieri okitila z 
naslovom evropske klubske prvakinje. Na zaključnem turnir-
ju v madžarskem Sopronu je njen ruski Jekaterinburg v polfi-
nalu premagal ekipo Soprona, v finalu pa še ekipo Dinama iz 
Kurska. Nika je za naš klub odigrala štiri odlične sezone, in bila 

tudi kapetanka naše ekipe. Na zaključnem turnirju je nastopi-
la še ena nekdanja kapetanka Celja Teja Oblak, ki je s češko 
Prago osvojila bronasto odličje. Češke prvakinje so v polfina-
lu izgubile proti Dinamu iz Kurska, v tekmi za tretje mesto pa 
premagale domači Sopron. Teja je za naš klub odigrala dve 
sezoni, nato pa iz Celja odšla k takratnemu evroligašu Polkovi-
cam.

Tri Cinkarnarke v evroligi, šest v evropskem pokalu 
Ponosni smo na dejstvo, da bodo v sezoni 2019/2020 tri nek-
danje igralke ŽKK Cinkarna Celje igrale v najmočnejšem ev-
ropskem klubskem tekmovanju - evroligi: Nika Barič (Dinamo 
Kursk), Eva Lisec (Familia Schio), Teja Oblak (USK Praga), šest 
pa jih bo nastopilo v evropskem pokalu FIBA: Iva Slonjšak 

(Cukurova), Marica Gajić (Hatay), Shante Evans (Artego Byd-
gosz), Annamaria Prezelj (Gorzow Wielkopolski), Ivana Dojkić 
(Szeksard), Oderah Chidom (Tsmoki Minsk).

Whitova v najboljšo ligo v Evropi
Američanka Chatrice White se po odlični sezoni v dresu 
Cinkarne Celje seli v najmočnejšo ligo v Evropi – Turčijo. 
Whitova je bila v lanski sezoni MVP državnega prvenstva in 
zaključnega turnirja pokala Slovenije, s Celjankami pa se je 
veselila tudi 3. mesta v mednarodni WABA ligi. Njen novi klub 
je turški prvoligaš Izmit, kjer ji bo med drugim družbo delala 
tudi srbska reprezentantka Saša Čađo.

Cinkarna Celje - Najboljša ekipa Celja 2018
Na prireditvi Športnik Celja 2018 (28. januar 2019) je članska 
ekipa ŽKK Cinkarna Celje prejela priznanje za najboljšo žens-
ko ekipo Mestne občine Celje za leto 2018. Celjanke so si las-
kavi naziv prislužile z odličnimi rezultati v sezoni 2017/2018. 

Nika Barič je z Jekaterinburgom tretjič v karieri 
postala evropska klubska prvakinja

Naša nekdanja kapetanka Teja Oblak je s Prago, pod taktirko legendarne 
Natalije Hejkove, osvojila tretje mesto v evroligi 2019

Shante Evans in Annamaria Prezelj bosta v sezoni 2019/2020 igrali v 
evropskem pokalu FIBA)

Chatrice White bo po odlični sezoni v Celju kariero 
nadaljevala v najmočnejši ligi v Evropi

Kapetanka Larisa Ocvirk je iz rok celjske podžupanje Brede Arnšek in predsed-
nika ŠZ Celje Branka Črepinška prejela nagrado za naj žensko ekipo Celja 2018

ŽKK Cinkarna Celje na prireditvi Športnik Celja 2018
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Prvakinje na predstavitvi novega moštva Cedevite 
Olimpije
Ljubljanska Olimpija je s 17 osvojenimi naslovi slovenskega 
prvaka, 20 pokalnimi lovorikami, naslovom prvakov v ABA ligi 
(2002) ter zmagoslavjem v evropskem pokalu pokalnih zma-
govalcev (1994) daleč najtrofejnejši slovenski moški košarkar-
ski klub. Podobno v ženski konkurenci velja za Celjanke, ki se 
lahko pohvalijo s 30 lovorikami v članski konkurenci (15 naslo-
vov državnih prvakinj, 13 pokalnih lovorik, 2 naslova v medn-
arodni WABA ligi). » ŽKK Cinkarna Celje smo na našo uvodno 
tekmo sezone povabili zaradi dejstva, ker gre za najboljši 
ženski košarkarski klub v državi. Verjamemo v to, da mora-
jo ženski in moški klub stopiti skupaj za dobrobit slovenske 
košarke. Ob prvi priložnosti bomo Celjankam vrnili obisk na 
eni izmed njihovih tekem v Celju,« so zapisali v vodstvu lju-
bljanskega kluba, po obisku naše zasedbe v legendarni Hali 
Tivoli. Oba kluba imata v novi sezoni zelo podobne cilje, ki so 
na domačih tleh povezani z osvajanjem lovorik, v Jadranski ligi 
pa z uvrstitvijo med najboljše štiri ekipe.

Paša za oči
Cinkarna Celje je eden izmed dolgoletnih pokroviteljev Žens-
kega košarkarskega kluba Celje. Zadnja tri leta je eno najus-
pešnejših slovenskih podjetij ponosno prevzelo tudi generalno 
pokroviteljstvo kluba, ki bo že tretje leto zapored nosil ime ŽKK 
Cinkarna Celje. Naš generalni pokrovitelj se je letos odločil za 
tisk koledarja, na katerem bo moč spoznati vse igralke naše 
članske ekipe, ki so pred fotografski objektiv stopile na ra-
zličnih lokacijah podjetja Cinkarna.

Tradicionalno obdarovanje otrok iz rejniških družin
V prazničnem decembru 2019 se je članska ekipa ŽKK Cinkar-
na Celje udeležila humanitarne akcije največjega nakupoval-
nega središča v regiji – celjskega Citycentra. Slednji je že 10. 
leto zapored organiziral obdarovanje otrok iz rejniških družin. 
Gre za edinstveno humanitarno akcijo v Sloveniji, v katero je 
vključenih vseh 8 Centrov za socialno delo celjske regije. Otro-
ci v starosti od 5 do 10 let so povabljeni k risanju svoje novo-
letne želje. Njihova likovna dela nato v Citycentru razstavijo 
na posebni »smrečici želja«, ki je postavljena v njihovem nak-
upovalnem središču in vabi obiskovalce, da se po lastni presoji 
odločijo, katero od razstavljenih želja bodo izpolnili.

Članice Cinkarne Celje se dobro znajdejo tudi pred fotografskim objektivom

Larisa Ocvirk in Lea Debeljak

Naše košarkarice so za božične praznike z novim kolesom razveselile 
otroke iz rejniških družin

Najtrofejnejša slovenska košarkarska kluba na enem mestu

»Cinkarnarke« na predstavitvi novega moštva 
Cedevite Olimpije v legendarnem Tivoliju
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3. Poletni kamp
Potem, ko smo v lanskem letu uspešno organizirali 2. ˝Polet-
ni kamp ŽKK Cinkarna Celje, smo ta projekt uspešno izpeljali 
tudi v letošnjem letu. Udeležilo se ga je okrog 30 deklic iz Celja 
in okolice, nekaj izmed njih je bilo tudi otrok zaposlenih pri 
našem generalnem pokrovitelju Cinkarni Celje. V okviru kam-
pa, ki je potekal od 26. do 31. avgusta so mlada dekleta ob 
košarkarskih treningih in tekmah obiskala tudi celjsko Letno 
kopališče, Poklicno gasilsko enoto Celje, Celjski mestni gozd 
ter Stari grad. Ob zaključku kampa so jih obiskale tudi igralke 
članske ekipe, ki so jim podelile diplome in nagrade.

Zabavno srečanje z Radom Mulejem
Članice članske zasedbe Cinkarne Celje so bile v enem izmed 
priznanih gostinskih lokalov v prestolnici priča zanimivemu 
druženju z estradnikom, igralcem in stand up komikom Ra-
dom Mulejem. Popularni reševalec Mile iz Naše male klinike 
je s svojim smislom za humor naša dekleta nasmejal do solz. 
Nekoliko manj nasmejan je bil trener Damir Grgić, saj je Mulej 
želel dekletom v pokušino ponuditi tudi svoj novi izdelek 
GiniBee. Grgić se ni dal pregovoriti in Mulej bo to svojo namero 
lahko udejanjil šele ob kakšnem naslednjem slavju Celjank ob 
osvojitvi kakšne nove lovorike. 

Promocijska prireditev Top-Fit v Celju
Športno društvo Top-Fit je organiziralo promocijsko prireditev 
s show programom, ki je potekala na Glavnem trgu v Celju. 
Namen prireditve je bila promocija strokovnega dela v špor-
tu 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 vad-
bo. 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.

65 let Radia Celje
Radio Celje je v središču knežjega mesta pripravil praznovan-
je ob 65-letnici radia. V imenu našega kluba se ga je udeleži-
la Aleksandra Krošelj, ki je s športnim novinarjem Deanom 
Šusterjem pokramljala o novi sezoni našega kluba. Radiu Cel-
je, ki že vrsto let poroča o dosežkih naših košarkaric, želimo 
čim več poslušalcev tudi v bodoče.

Udeleženke 3. poletnega kampa z maskotama Cinkom in Cinko
ŽKK Cinkarna Celje na Top – Fitovi prireditvi »Aktivno za boljši jutri« na 
celjskem Glavnem trgu

Najmlajše članice Cinkarne Celje s trenerjem Domnom Drobnetom v 
celjskem mestnem središču

Aleksandra Krošelj na praznovanju 65. letnice Radia Celje

Celjski poklicni gasilci so bodočim košarkaricam prikazali osnove gašenja

»Cinkarnarke« v družbi reševalca Mileta iz Naše male klinike
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Slovenke desete v Evropi
Slovenska članska reprezentanca je drugič zapored nastopi-
la na evropskem prvenstvu. Potem, ko so Slovenke na svojem 
krstnem evropskem prvenstvu (2017) v Pragi izpadle v skupin-
skem delu tekmovanja, so se tokrat iz skupine z Italijo, Turčijo 
in Madžarsko uspele uvrstiti v 2. krog tekmovanja. V dodatni 
tekmi za uvrstitev v četrtfinale jih je premagala Belgija. Slo-
venija je osvojila končno 10. mesto, kar je dosedanja najboljša 
uvrstitev slovenske članske reprezentance na uradnih tekmo-
vanjih ter druga najboljša uvrstitev članskih slovenskih reprez-
entanc v vseh ženskih kolektivnih športih z žogo. V strokovnem 
štabu slovenske reprezentance so naš klub zastopali selektor 
Damir Grgić, njegov pomočnik Jure Krajnc ter fizioterapevtka 
Althea Gwashavanhu. V igralskem kadru je bilo kar 9 sedanjih 
ali nekdanjih članic našega kluba: Nika Barič, Teja Oblak, Eva 
Lisec, Annamaria Prezelj, Shante Evans, Maruša Seničar, Alek-
sandra Krošelj, Zala Friškovec in Tina Jakovina.

Lea Debeljak z mladinkami ostala v diviziji B, Kseni-
ja Mitrić izpadla vanjo
Lea Debeljak in Ksenija Mitrić sta poleti s svojima država-
ma nastopili na mladinskih evropskih prvenstvih A (Mitrić) 
in B (Debeljak) divizije. Debeljakova je bila s povprečno 13 
doseženimi točkami na tekmo prva strelka Slovenije, ki je os-
vojila končno 11. mesto in je bila daleč od vrnitve v A divizijo, 
kamor so napredovale tri najbolje uvrščene reprezentance iz 
B divizije. V B diviziji pa bo prihodnje leto igrala tudi reprez-
entanca BIH, ki je na domačem prvenstvu A divizije v Sarajevu 
osvojila 13. mesto. Članica našega kluba Ksenija Mitrić je bila 
s povprečjem 12,7 točke na srečanje druga strelka reprezen-
tance BIH ter 12. strelka evropskega prvenstva.

Ana Nuša, Mojca in Blaža v A divizijo, Jelenc MVP 
prvenstva
Slovenska kadetska reprezentanca se je prvič v svoji zgodo-
vini uspela uvrstiti v elitno A divizijo. Pri tem zgodovinskem 
uspehu so sodelovale tudi članice našega kluba Mojca Jelenc, 
Blaža Čeh in Ana Nuša Anžič. Mojci Jelenc je pripadla čast, da 
je bila kapetanka reprezentance, zaradi njenih odličnih iger pa 
je prejela tudi nagrado za najkoristnejšo igralko evropskega 
prvenstva. S tem Jelenčeva nadaljuje tradicijo naših nekdan-
jih igralk Nike Barič, Marice Gajić in Annamarie Prezelj, ki so 
na evropskih prvenstev mlajših starostnih kategorij, prav tako 
osvojile to laskavo individualno nagrado.

Lea, Kim in Tia bronaste na Slovenia ballu
Na letošnjem neuradnem evropskem prvenstvu do 14 let – Slo-
venia ballu v Slovenj Gradcu, so uspešno nastopile tudi član-
ice našega kluba, Lea Bartelme, Kim Žibert in Tia Dobrijević. 
Slovenke so pod vodstvom naše bivše trenerke Klavdije Oblak 
igrale odlično in na koncu osvojile bronasto odličje. Lea Bar-
telme je bila izbrana v najboljšo peterko turnirja, bila je tudi 
najboljša podajalka prvenstva.

Celjanke v reprezentancah 

Naš klub je imel na pripravah za evropsko prvenstvo 5 svojih članic

Lea Debeljak je bila najboljša strelka Slovenije na mladinskem EP B divizije

Blaža Čeh, Ana Nuša Anžič in Mojca Jelenc so se slovenskimi kadetinjami 
uvrstile v A divizijo

Lea Bartelme, Kim Žibert in Tia Dobrijevič so z reprezentanco do 14 let 
osvojile 3. mesto na Slovenia ballu 2019, Lea Bartelme je bila tudi članica 
najboljše peterke prvenstva
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Drugi o nas 
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Franc Ramšak, eden izmed 
ustanoviteljev kluba, prvi 
predsednik kluba in častni 
član kluba
»Četrt stoletja samostojne poti 
Ženskega košarkarskega kluba Ce-
lje je malo in sočasno zelo veliko, 
glede na to pri čem je ta klub pred 
25 leti začel svojo pot, do tega kaj 
vse je v tem kratkem času uspel do-

seči. Ni bilo lahko, se je pa izplačalo. Ko sem se odločil za delo 
v ženskem športu in še posebej, ko sem klub odpeljal stran od 
moškega dela celjske košarke, so mnogi menili, da ne vem v 
kaj se spuščam, ter da nimamo nobenih možnosti za uspeh! 
Bili smo prav gotovo prvi v Sloveniji, ki smo si klub upali po-
peljati na samostojno pot, z jasno vizijo razvoja, strategijo, 

kadrovsko politiko in izjemno visokimi cilji. Klub je imel »GLA-
VO, VRAT in TELO« in prav v tem tiči ključ uspeha sedanjega 
kluba. V novonastalem klubu je bila na prvem mestu zapisana 
»ORGANIZACIJA KLUBA, lastni STROKOVNI KADRI in gradnja 
LASTNEGA IGRALSKEGA KADRA. Bili smo klub, v katerem je 
bil za razvoj kluba odgovoren »MANAGAMENT«. Ob jasno defi-
niranih delovnih področjih dela smo znotraj njih opredeljevali 

posamezne projektne naloge, na katere smo imenovali ljudi, ki 
so bili strokovni na svojem področju in pripadni ženski košarki. 
Ni odveč omeniti, da so med prednostne naloge bili postavljeni 
projekti kot so: vzgoja lastnega igralskega kadra, postati nosi-

lec razvoja ženske košarke v Sloveniji, imeti svoje predstavnike 
v vseh organih pomembnih športnih institucij na lokalni, dr-
žavni in mednarodni ravni.

Celjski klub je odigral ključno vlogo pri ustanovitvi Združenja 
ženskih klubov Slovenije ter ustanovitvi mednarodne ženske 
Jadranske (sedanje WABA lige), ki je dokončno uveljavila celj-
sko in slovensko žensko košarko izven slovenskih meja. Vsi 
zgoraj našteti projekti pa ne bi dosegli svojega namena, če ne 
bi bili podprti s projektom »Medijske prepoznavnosti kluba«.
Neskromno lahko zapišem, da sem skupaj s sodelavci, pred če-
trt stoletja, zelo jasno vedel kaj hočemo. Ob pravem času smo 
bili na pravem mestu, ob sebi pa sem imel »prave ljudi« pri 
vodenju kluba – managamentu, strokovnem in igralskem ka-
dru. Ni nepomembno izpostaviti, da so takratne velike uspehe 
dosegale predvsem, včasih tudi izključno igralke iz lastnega 
igralskega kadra.

Kasneje je takratna lokalna želja celjskega kluba prerasla v 
vidno razvojno in pa nosilno vlogo razvoja slovenske ženske 
košarke in postala v širšem evropskem prostoru prepoznavna 
v organizacijskem, strokovnem in igralskem smislu, kar samo 
potrjuje pravilnost odločitve o samostojni razvojni poti. 

Danes je Ženski košarkarski klub Celje cenjena športna sredi-
na, v kateri rastejo in se kalijo, v organizacijskem, strokovnem 
in igralskem smislu posameznice in posamezniki, ki nosijo ime 
športnega mesta Celja in države Slovenije širom po Evropi in 
svetu!«

Celjanke so se 24.4.2000 veselile prvega naslova
državnih prvakinj Slovenije

Celjski klub se je v dosedanji zgodovini kluba velikokrat izkazal z organizaci-
jo velikih mednarodnih tekmovanj. Leta 2015 je bil organizator mladinskega 
evropskega prvenstva ter zaključnega turnirja mednarodne WABA lige

Nika Barič je bila kot članica celjskega kluba izbrana za najboljšo mlado 
košarkarico v Evropi (2010), na draftu WNBA lige pa jo je leta 2012  
(8. izbor drugega kroga) izbrala Minnesota Lynx

Celjanke so 23.1. 2002 osvojile prvo izvedbo Jadranske WABA lige. V Finalu 
v Šibeniku so premagale hrvaškega prvaka Šibenik Jolly JBS (70 proti 67).

ŽKK CELJE (1994 – 2019) – 25 USPEŠNIH IN PLODNIH LET 
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Matej Polutnik, eden izmed 
ustanoviteljev kluba, dolgo-
letni direktor kluba in častni 
član kluba
Vsekakor je bil Franc Ramšak tisti, 
ki me je privabil k projektu usta-
novitve samostojnega Ženskega 
košarkarskega kluba Celje ter od-
cepitvi od takratnega skupnega Ko-
šarkarskega kluba Celje. Odločilno 

vlogo pri tem, da sva se spoznala pa je imela Barbara Polutnik, 
moja sestra, in v tistem obdobju odlična celjska košarkarica, 
ki je svojo pot začela v Celju in jo v Celju, s prvim državnim 
naslovom državnih prvakinj, tudi zaključila. Ideje Francija so 
mi bile blizu, ker sem tudi osebno menil, da v skupnem klubu 
ne bo prostora za razvoj ženskega dela, saj vemo, da je moška 
košarka na najvišjem nivoju vsaj desetkrat dražja od ženske. 
Ko mi je Franci predstavil vizijo, cilje, strategijo, plane in or-
ganizacijo, sem mislil, da sanja in, da je utopist. No, v 25 letih 
dela marljivih in motiviranih ljudi, ki jih vse zelo dobro poznam 
in sem jim hvaležen za vsako minuto, ki so jo poklonili razvo-
ju začetnih idej, lahko ugotovim, da je večina takratnih ciljev 
doseženih. Morda v Evropi še nismo dosegli tistega, kar smo si 
zamišljali, vendar je popularnost ženske košarke, bila tista, ki 
je preprečila nadaljni razvoj v določenem momentu. Kljub re-
zultatom, ki jih ima le redko kateri klub v Sloveniji, pokalom in 
medaljam, ki so napolnili klubske prostore, ter izrednemu tru-
du in znanju vodstva kluba nikakor ne uspemo Celju in spon-
zorjem, predstaviti prednosti evropskega projekta. Postavljeni 
so vsi temelji. Klub je prepoznaven v Evropi, je celo blagovna 
znamka za vzgojo mladih igralk, vendar ni dovolj interesa za 
takšen projekt. Osebno sem od prvega dne mislil, in še danes 
sem prepričan, da je ženska košarka tista, ki lahko Celje naj-
lažje popelje na zemljevid športne Evrope. Rokometu je uspe-
lo prej, vendar pa je pri njem glavno besedo imela Pivovarna 
Laško. V ženski košarki lahko s sredstvi, ki jih lahko zagotovi 
celjski ekonomski bazen prideš do vrha Evrope. Seveda ne pre-
ko noči, no za nami je že 25 let dela, rezultatov, izkušenj, sanj. 
Spominjam se seveda vseh stresnih menjav vrhunskih tre-

In memoriam: Aleš Antauer (1962 – 2019)
V 57. letu starosti nas je, 16. julija 2019, mnogo prezgodaj za-
pustil naš nekdanji trener in dolgoletni član kluba Aleš Anta-
uer. Aleš Antauer je v našem klubu v osemdesetih in devetde-
setih letih prejšnjega stoletja vodil ekipi kadetinj in mladink. 
Leta 1988 je s kadetsko ekipo na republiškem prvenstvu Slo-
venije osvojil 2. mesto, na državnem prvenstvu Jugoslavije pa 
so bile kadetinje pod njegovim vodstvom osme. Kot trener se 
je aktivno v delo našega kluba vrnil leta 2010 in nekaj nasled-
njih let uspešno deloval v pionirskih selekcijah in klubski šoli 
košarke. Vrsto let je bil velik prijatelj celjskega kluba. Z nami 
se je iskreno veselil mnogih domačih in mednarodnih uspehov, 
leta 2015 je bil član organizacijskega odbora kluba, za izvedbo 
evropskega prvenstva mladink A divizije v Celju.

nerjev, ki smo jih imeli v klubu. Pa poškodb, ko smo že imeli 
dogovorjene odškodnine za prehod igralk v vrhunski klub, pa 
izgubljenih sredstev zaradi propada klubov in nepoznavanja 
pravil Fibe. Vsaka šola nas je nekaj stala, a na srečo smo iz 
vsakega položaja vedno znali izvleči maksimum ter si prido-
biti znanje in izkušnje. Želeli smo biti produkcijski center in 
z mladimi najboljšI v Sloveniji. Bili smo povsem v ozadju, ko 
smo začeli, danes je v klubu zelo veliko mladih deklet, ki si že-
lijo igrati košarko. Z evropsko perspektivo bi naredili še korak 
naprej pri želji mladih uspeti v svetu košarke. Večkrat smo bili 
na robu, da vse skupaj gre v pozabo, ker nas je kdo izigral in je 
zmanjkovalo energije, no vedno smo se uspeli vrniti in iz vsa-
kega dna priti še višje, bogatejši za nova spoznanja in povezani 
še bolj trdno skupaj.

Čeprav nisem v košarki zaslužil niti evra in sem v klubu pus-
til veliko življenjske energije in znanja, mi ni žal za nobeno 
minuto porabljeno za šport in klub. Dobil sem veliko znanja, 
izkušenj, poslovnih priložnosti, nepozabnega slavja, prijate-
ljev in tudi veliko ljudi je prepoznalo moje delo in pomagalo. 
Spoznal sem veliko vrhunskih športnic in oseb, in spoznal kak-
šen mora biti človek, da lahko postane vrhunski športnik. Videl 
sem otroški smeh in veselje ob uspehih, ter udejanjal moj rek: 
Košarkarska žoga je naša droga. 

Po Niki Barič druga igralka Celja, ki je uspela na naboru WNBA lige. Leta 
2015 jo je v tretjem krogu, kot 8. Izbor, izbral Washington Mystics
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