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ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB CINKARNA CELJE
Dvorana Gimnazija Celje-Center
Kosovelova ulica 1
3000 Celje, Slovenija
Telefon: +386 41 689 341
E-mail: info@zkkcelje.si
Splet www.zkkcelje.si

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Leskoškova 12
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 520 10 10
Fax.:
+386 1 520 10 22
E-mail: kzs@kzs.si
Splet www.kzs.si

FIBA EUROPE
Ismaninger Str. 21
81675 Munich, Germany
Telefon: +49 89 780 60 80
E-mail: info@fibaeurope.com
Splet www.fibaeurope.com

WABA - WOMEN ADRIATIC BASKETBALL ASSOCIATION
Bulevar Kulina Bana 30a
72000 Zenica, Bosna in Hercegovina
E-mail: office@waba-league.com
Splet www.waba-league.com

Bilten ŽKK Cinkarna Celje 2021/2022:
Odgovorni urednik: Uroš Kranjc
Zasnova in oblikovanje: Matevž Jug, Jure Vrabič
Teksti: Uroš Kranjc; tabela Vili Šuster
Foto: KZS, Edi Einspiler, Gregor Katič, Vili Šuster, KZS, Uroš Čanžek, arhiv kluba
Priprava: Cinkarna Celje d.d.
Tisk: Grafika Gracer d.o.o.
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Tako do zdaj

Znak kluba

10 let

Sezona

SLO liga Pokal SLO

Mednarodna liga

Trener članic

1994/95

5.

//

/

Boris KRALJ

1995/96

2.

2.

Cup Liliane Ronchetti
kvalifikacije

Milan BASTAŠIČ

1996/97

3.

3.

Cup Liliane Ronchetti
1/16 finala

1997/98

2.

2.

Cup Liliane Ronchetti
kvalifikacije

Boris KRALJ

1998/99

3.

2.

Cup Liliane Ronchetti
Skup. C (3.)

Sergej RAVNIKAR

99/2000

1.

2.

/

2000/01

2.

2.

Cup Liliane Ronchetti
kvalififikacije

2001/02

2.

2.

EWWL (1.)

2002/03

1.

1.

EWWL Trocal (3.)

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.

2007/08

1.

mladinke
U-18

kadetinje
U-16

Pionirke
U-14
U-12

predsednik

Franci RAMŠAK
jun 1994 - sep 1996

Branko LAH
Milan BASTAŠIČ
Anton AŠKERC
sep 1996 - nov 1999

Danica KAVKA
nov 1999 - jul 2000

Željko CIGLAR

Gojko ŽVIŽAJ

3.

Matej POLUTNIK
Franci RAMŠAK
avg 2000 - apr 2002

3.

Dragomir BUKVIĆ
1.
Boris ZRINSKI

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

Željko CIGLAR

1.

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

Dragomir BUKVIĆ

1.

NLB WABA (6.)

Marko ZIDANŠEK
apr 2002 - jul 2006

.
1.
1.
1.

Željko CIGLAR
15 let

20 let

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.)

1.

1.

Urban MAJCEN
avg 2006 - maj 2016
U-14 (1.)

Damir GRGIĆ

25 let
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2014/15

1.

1.

MŽRKL (4.)

1.

2015/16

1.

1.

MŽRKL (7.) 1

1.

2016/17

1.

1.

WABA (1.)

2.

2.

2017/18

1.

2.

WABA (2.)

1.

1.

2018/19

1.

1.

WABA (3.)

2.

2019/20

1.

1.

WABA (2.)

1.

2020/21

1.

1.

WABA (4.)

1.

2.

U-15 (2.)

WABA (2.)

WABA (2.)

1.

U-15 (3.)

WABA (1.)

WABA (1.)

1.

U-17
WABA (2.)

Borut KOP
maj 2016 -

Uvodnik

»Korona« kriza nas je utrdila in naredila močnejše
Tako kot v vse pore družbenega življenja je »Korona kriza«
v zadnjih dveh letih bistveno vplivala tudi na dogajanje v
športu nasploh, pri čemer tudi naš klub ni nobena izjema. Da
v življenju in športu ničesar ne moreš 100 odstotno načrtovati
in predvideti nas je naučil virus Covid 19. V njegovem
obdobju je v športnih kolektivih prišla do izraza sposobnost
hitrega prilaganja, iznajdljivosti in improvizacije. Laže so
preživeli tisti z dobrim minulim delom in trdnimi partnerstvi
z gospodarskimi subjekti in posamezniki. Tako kot na številnih
področjih je bila tudi na področju športa nedvomno narejena
oziroma povzročena velika škoda. Najbolj so jo občutili
najmlajši, saj je bilo zaradi ukrepov za zajezitev virusa Covid
19 šolo košarke na osnovnih šolah praktično nemogoče
izvajati, večino časa zadnjih dveh sezon so bile na prisilnem
počitku tudi košarkarice mlajših klubskih selekcij. Davek za
to bomo zagotovo plačevali tudi v naslednjih letih, ko se bo
omenjeni manjko treningov in tekmovanj nedvomno odrazil
pri dosežkih na klubski in reprezentančni ravni. Globalni
virus je iz dvoran vsaj začasno pregnal gledalce, kar je eden
največjih negativnih učinkov »Korona krize«, saj se tekme
igrajo zaradi gledalcev, tudi košarkarice seveda veliko raje
nastopajo pred polnimi kot pred praznimi tribunami. V času
»vojne« z nevidnim sovražnikom smo se v klubih praktično
čez noč srečali z izdatnim povečanjem načrtovanih stroškov
(testiranja, potovanja, organizacija tekem.), na drugi strani z
zmanjševanjem sponzorskih vložkov, saj so v teh časih podjetja
večino svojih resursev razumljivo usmerila v reševanje lastnih
težav. Soočiti smo se morali tudi s stalno nevarnostjo in
strahom, da bomo tudi v naših vrstah priča večjim ali manjšim
zdravstvenim težavam igralskega, strokovnega in ostalega
klubskega osebja.
Navkljub časom, ki jih ne pomnijo niti najstarejši športni
delavci, smo v našem klubu negotovo obdobje, ki mu žal še
vedno ni videti konca, uspeli izjemno uspešno prebroditi. To je
v prvi vrsti rezultat dobrega dela v preteklih sezonah, ko smo
sočasno s člansko ekipo, z načrtnim delom in dobro selekcijo,
v ozadju pripravljali novo generacijo igralk, ki je v polnem
sijaju zasijala že v svoji prvi pravi članski sezoni. S povprečno
starostjo 18 let in 1 mesec se je ta generacija deklet vpisala
v zgodovino kot najmlajša v zgodovini slovenskega državnega
in pokalna tekmovanja, ki je šele dobro polnoletna že uspela
stopiti na slovenski ženski košarkarski olimp. Ob tem ne
smemo pozabiti tudi na odlične rezultate mlajših selekcij v
domačih in mednarodnih tekmovanjih, kar nas lahko navdaja
z optimizmom, saj v ozadju spet raste nova generacija zelo
nadarjenih deklet, kar je garant, da nam bo uspelo premagati
tudi negotove čase, ki so pred nami. Ob tej priložnosti
moram izpostaviti našega generalnega pokrovitelja, podjetje
Cinkarno Celje, ter vse ostale dolgoletne zveste podpornike
kluba, ki so nam, vsak po svojih močeh, stali ob strani tudi v
teh nevsakdanjih časih. Pravijo, da pravega prijatelja spoznaš,
ko je najtežje. Veseli smo, da imamo veliko pravih prijateljev.
Zahvala gre tudi mojim sodelavcem v vodstvenih in strokovnih
strukturah kluba, ki so pokazali znatno mero potrpežljivosti in
razumevanja in so se znali prilagoditi novim razmeram, ki smo
jim priča na športnem parketu.

Naši cilji za prihodnost so verjetno zelo podobni ciljem večine
športnih klubov. Prva želja je, da se bodo razmere umirile do te
mere, da bodo omogočale stalno vadbo vseh klubskih selekcij
in šole košarke. Želimo si, da se gledalci vrnejo na tribune ter,
da bodo razmere v gospodarstvu našim zvestim pokroviteljem
dovoljevale, da nam bodo še naprej lahko stali ob strani.
Glede na mladost naše ekipe bo naša prioriteta ta dekleta
v naslednjih letih čim dlje zadržati skupaj in jim zagotoviti
optimalne pogoje za njihov nadaljnji razvoj.
Spoštovane košarkarice, trenerji, pokrovitelji, sodelavci in
dragi navijači. Prepričan sem, da nas je aktualna kriza še bolj
utrdila in povezala. Optimistično zrimo v prihodnost, bodimo
še naprej drzni in uspešni in predvsem, OSTANIMO ZDRAVI.
Borut Kop, predsednik
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Cinkarnarji košarkarice vzeli za »svoje«

Vodstvo Cinkarne Celje in predstavniki ŽKK Cinkarna z osvojenimi pokali v sezoni 2019-2020

Naše košarkarice,
tako vas večkrat omenjamo v neformalnih pogovorih in vsi takoj vemo,
da s tem mislimo na Ženski košarkarski klub Celje. V vseh letih skupne
poti smo vas Cinkarnarji vzeli za ‘svoje’.
Veselimo se vaših uspehov in držimo pesti, ko ne gre vse po načrtih.
Kot ve razvijate svoj potencial pod koši, tudi naši sodelavci iščejo
razvojne priložnosti in nove tehnologije. Uspešno poslovanje nam
omogoča, da vlagamo v celovito ravnanje z vodami, nameščamo
dodatne čistilne naprave in iščemo načine, kako ponovno uporabiti
odpadne materiale. S podporo vseh deležnikov bomo lahko še naprej
posodobljali proizvodnjo in skrbeli za njen trajnostni razvoj, ki nam
bo vsem v ponos.
Iskreno vam čestitam za dosežene rezultate in timski duh, s katerim
nas navdihujete.
Tri celjske zvezde že nosite na prsih. Verjamem, da komaj čakate, da
letos posežete še po kakšni. Na igrišču ali v zasebnem življenju.
S spoštovanjem,
Aleš Skok, predsednik Uprave Cinkarne Celje
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V »Covidni« sezoni 16. naslov prvakinj

Mladinke in kadetinje prvakinje

Sezona v državnem prvenstvu se je zaradi virusa Covid 19
zaključila predčasno in je bila končana brez končnice. Ekipa
Cinkarne Celje je tekmovanje v ligaškem delu zaključila na
prvem mestu in se šestnajstič v zgodovini kluba veselila
naslova državnih prvakinj. Gledano statistično (index
koristnosti) so bile najboljše posameznice celjske ekipe v
državnem prvenstvu Paulina Hersler, Maria Kostourkova,
Andreona Keys in Snežana Bogičević.

Predčasno (brez zaključnih turnirjev) se je zaključila tudi
sezona v mladinski in kadetski kategoriji. V obeh je naslov
državnih prvakinj osvojila ekipa Cinkarne Celje, ki je redni del
sezone prepričljivo zaključila na prvem mestu.
Cinkarna Celje - mladinke v sezoni 2019/2020: Lea Debeljak,
Pia Razboršek, Blaža Čeh, Maruša Sajovic, Neža Celestina,
Lana Šantelj, Mojca Jelenc, Maja Vavdi, Sanja Miladinovič, Ana
Stvarnik, Katja Cvar, Ana Nuša Anžič, Vita Čater, Tisa Dolinšek,
Manja Drobne, Marta Ostojić, Sophia Jite Gbemuotor, Lea
Bartelme, Kim Žibert; trener Jure Krajnc, pomočnik Urban
Polutnik.
Cinkarna Celje - kadetinje v sezoni 2019/2020: Pia Razboršek,
Blaža Čeh, Maruša Sajovic, Neža Celestina, Mojca Jelenc,
Maja Vavdi, Sanja Miladinovič, Ana Stvarnik, Katja Cvar, Ana
Nuša Anžič, Vita Čater, Tisa Dolinšek, Manja Drobne, Marta
Ostojić, Sophia Jite Gbemuotor; trener Jure Krajnc, pomočnik
Urban Polutnik.

Kadetinje in pionirke prvakinje WABA lige
Bera osvojenih pokalov v sezoni 2019/2020 je bila izjemna

Štirinajsta pokalna lovorika
Tik pred popolnim »zaprtjem« države je bil gostitelj
zaključnega pokalnega turnirja ŽKK Ledita iz Domžal. Celjanke
so v polfinalu prepričljivo s 97 proti 66 premagale Triglav, v
velikem finalu pa z 80 proti 51 še gostiteljice turnirja. Za MVP
zaključnega turnirja je bila izbrana Aleksandra Krošelj.

Kadetska in pionirska ekipa sta odlično nastopali v mednarodni
WABA ligi, kjer sta po rednem delu sezone prepričljivo osvojili
1. mesto in na koncu osvojili naslov kadetskih oziroma
pionirskih prvakinj. Celjske kadetinje so prepričljivo premagale
vse tekmece (Jumper Zenica, RMU Banovići, Maribor, Primorje
Hercegnovi, Trešnjevka 2009, Akson Ilirija, Budućnost Bemax,
Lovčen Cetinje, Crvena zvezda, Radivoj Korać) in prvič v
zgodovini kluba osvojile naslov prvakinj v kadetski kategoriji
WABA ligi. To je uspelo tudi pionirkam, ki so bile boljše od
Budućnosti Bemaxa, Raguse, Konjic, Nagykanisze, Akademije
Ratgeber iz Peča, PVSK – ja iz Madžarske, Medveščaka in
Trešnjevke 2009. Za pionirsko ekipo so igrale: Nejka Čater,
Kim Žibert, Lana Iseinoski, Lea Bartelme, Tia Dobrijevič, Nika
Lapornik, Kalina Sankovič, Uma Šunta, Nina Šalekar, Sara
Rantah in Ula Krenk. Vodila jih je trenerka Danica Talajić.

Članska ekipa do pokalne lovorike 2020 na zaključnem turnirju v Domžalah

Cinkarnarke podprvakinje WABA lige
Teden dni pred zaključnim turnirjem v Stari Zagori se je zaradi
virusa Covid 19 zaključila 19. sezona Celjank v mednarodni
WABA ligi. Vodstvo tekmovanja je glede na dejstvo, da je bil
redni del lige odigran v celoti, razglasilo prvaka po rednem
delu tekmovanja. To je postala ekipa Budućnosti iz Podgorice,
Celjanke pa so z izkupičkom 14/4 osvojile naslov podprvakinj.
Celjanke so tretjič v zgodovini kluba v WABA ligi osvojile
srebrno odličje.
Članska ekipa Cinkarne Celje v sezoni 2019/2020: Paulina
Hersler, Snežana Bogičević, Taeler Deer, Andreona Keys,
Maria Kostourkova, Larisa Ocvirk, Aleksandra Krošelj, Maruša
Seničar, Blaža Čeh, Mojca Jelenc, Lea Debeljak, Ana Nuša Anžič
in Lana Šantelj; trener Damir Grgić, pomočnik Jure Krajnc,
trener za telesno pripravo Lucijan Cigale, fizioterapevtka
Althea Gwashavanhu.

MVP zaključnega turnirja je bila Aleksandra Krošelj

Kapetanka Paulina Hersler je pokal prejela iz rok župana Občine Domžale
Tonija Dragarja
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Članice – državne prvakinje 2021/2022

Sedemnajstič državne prvakinje

Veselje na klopi ob uspešni akciji Cinkarne

Še deseto leto zapored je celjski klub finalno serijo proti
kranjskemu Triglavu dobil s 3 proti 0 v zmagah (73:52, 68:43,
56:54). S sedemnajstim naslovom prvakinj se je še utrdil na
vrhu lestvice najuspešnejših slovenskih ženskih košarkarskih
klubov vseh časov. Od zadnjega poraza v finalni seriji je minilo
že več kot deset let (13.5.2011). Sedemnajsta klubska zvezdica
v državnem prvenstvu je bila osvojena z najmlajšo zasedbo,
ki je v samostojni Sloveniji osvojila naslov državnih prvakinj
v kateremkoli kolektivnem športu. Srbska reprezentantka
Snežana Bogičević je bila izbrana za MVP finalne serije in
najboljšo igralko državnega prvenstva 2020/2021.

Petnajsta pokalna lovorika
ŽKK Cinkarna Celje je bil gostitelj letošnjega zaključnega
pokalnega turnirja. Celjanke so v polfinalu prepričljivo s 86
proti 48 premagale Ježico, v velikem finalu pa s 83 proti 49
še kranjski Triglav. Za MVP zaključnega turnirja je bila izbrana
kapetanka celjske zasedbe Snežana Bogičević. Za Celjanke
je bila to petnajsta pokalna lovorika, s čimer so na slovenski
večni lestvici pokalnih zmagovalk še povečale prednost pred
ljubljansko Ježico, ki je zbrala 11 pokalnih lovorik.

MVP zaključnega pokalnega turnirja Snežana Bogičević in celjski župan
Bojan Šrot
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Veselje članic ob 15. naslovu pokalnih prvakinj

Članice Cinkarne Celje – pokalne prvakinje Slovenije 2021

Sezona 2020/2021

4. mesto v WABA ligi

Mladinke trinajstič najboljše v državi

Še dvajseto leto zapored so celjske košarkarice igrale v
mednarodni regionalni WABA ligi. Celjski klub je eden izmed
ustanoviteljev tega tekmovanja ter edini klub iz področja rajnke
Jugoslavije, ki je v tem tekmovanju odigral vseh 20 sezon in se
dvakrat (2002 in 2017) veselil naslova prvakinj. Celjanke so se
z najstniško zasedbo presenetljivo uspele uvrstiti na zaključni
turnir (F4), ki ga je gostila bolgarska Stara Zagora. Cinkarna je
v polfinalu s 60 proti 70 izgubila proti Budućnosti Bemaxu, v
tekmi za 3. mesto pa s 65 proti 68 še proti bolgarski Montani.
Mojca Jelenc je bila izbrana za najboljšo mlado igralko sezone
2020/2021.

Mladinska ekipa Cinkarne je na zaključnem turnirju v
Mariboru osvojila trinajsti naslov prvakinj v tej kategoriji.
Varovanke trenerja Jureta Krajnca so v polfinalu s 74 proti 68
premagale Akson Ilirijo, v finalu pa s 79 proti 72 še gostiteljice
zaključnega turnirja. Mojca Jelenc je bila najboljša strelka,
skakalka in MVP zaključnega turnirja, ob njej je bila članica
najboljše peterke turnirja še njena soigralka Blaža Čeh.

Pokal za 4. mesto v WABA ligi je kapetanki Snežani Bogičević podelil
predsednik WABA lige Srbobran Filipović

Mojca Jelenc – MVP, najboljša strelka in skakalka zaključnega turnirja

Cinkarna Celje – udeleženka F4 WABA lige v sezoni 2020/2021

Mladinke – državne prvakinje 2020/2021

Mojca Jelenc je prejela priznanje za naj mlado igralko WABA lige v sezoni
2020/2021

Mojca Jelenc in Blaža Čeh sta bili izbrani v najboljšo peterko mladinskega
F4 v Mariboru
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Kadetinje do naslova v domači dvorani
Celjski klub je bil gostitelj zaključnega turnirja kadetskega
državnega prvenstva. Ekipa Cinkarne je v polfinalu z 118 proti
41 premagala Maribor, v finalu pa je bila s 77 proti 70 boljša še
od ljubljanske Ilirije. Kapetanka Celjank Ana Nuša Anžič je bila
izbrana za MVP zaključnega turnirja, ob njej je bila v najboljši
peterki turnirja tudi Zoja Štirn. Ula Krenk je na zaključnem
turnirju zbrala največ skokov.
Medalje in pokale so podeljevale tri nekdanje odlične
košarkarice celjskega kluba, kapetanke vsaka v svojem
obdobju: Barbara Polutnik Sušin, Alenka Potočnik Anžič in
Maja Erkić.

Veselje kadetinj ob osvojitvi naslova državnih prvakinj

Kadetinje podprvakinje WABA lige
Kadetska ekipa Cinkarne Celje je na zaključnem turnirju
kadetske WABA lige v Poreču osvojila naslov podprvakinj za
sezono 2020/2021. Varovanke trenerja Jureta Krajnca so
v skupinskem delu visoko premagale Brod in FSV iz Rijeke v
polfinalu pa so deklasirale še ekipo ŽKK Zagreb. V finalu so
Celjanke morale priznati premoč Akson Iliriji, ki je slavila z 80
proti 67.

Ana Nuša Anžič je priznanje za MVP zaključnega turnirja prejela iz rok
dolgoletne kapetanke Cinkarne Maje Erkić

Kadetinje – podprvakinje mednarodne WABA lige 2021

V Pokalu mladih 1. in 3. mesto
ŽKK Cinkarna Celje je bil v zadnjih dveh letih v vrhu v
točkovanju za Pokal mladih. V sezoni 2019/2020 je Cinkarna
Celje v tem točkovanju osvojila 1. mesto, v sezoni 2020/2021
pa 3. mesto. Obakrat je priznanji prevzel vodja mladinskega
pogona kluba Jure Krajnc.

Ula Krenk – najboljša skakalka zaključnega turnirja
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Pokal za osvojeno 1. mesto v Pokalu mladih 2020 je prevzel vodja
mladinskega pogona Jure Krajnc

Sezona ˝2021/2022

0 SOPHIA JITE GBEMUOTOR

1 LEA BARTELME

(2004, 187 cm) – krilo

(2005, 178 cm) – organizatorka igre

S štirinajstimi leti je v Slovenijo prišla iz nigerijskega
Warrija. V prvi sezoni v Celju je drugi mesti osvojila v
pionirskem in kadetskem državnem prvenstvu, 2. mesto
v pionirski WABA ligi ter 3. mesto v kadetski ligi WABA.
V zadnjih dveh sezonah dvakrat kadetska in mladinska
prvakinja Slovenije, v sezoni 2019/2020 s kadetsko ekipo
zmagovalka kadetske WABA lige. V zadnji sezoni s člansko
ekipo celjskega kluba državna in pokalna prvakinja
Slovenije ter 4. mesto v mednarodni WABA ligi.

V sezoni 2019/2020 s kadetsko ekipo Cinkarne
zmagovalka mednarodne kadetske WABA lige ter državna
prvakinja Slovenije, v isti sezoni s pionirsko zasedbo
celjskega kluba zmagovalka pionirske WABA lige. V sezoni
2020/2021 je kot najmlajša igralka članske zasedbe
Cinkarne osvojila naslov državne in pokalne prvakinje
Slovenije ter 4. mesto v WABA ligi. Naslova prvakinje se
je v zadnji sezoni veselila tudi s kadetsko in mladinsko
zasedbo celjskega kluba.

2 LEA DEBELJAK

3 MOJCA JELENC

(2001, 175 cm) – branilka

(2003, 200 cm) – krilni center

Njena prva športna ljubezen je bil tenis, nato se je v ŽKK
Grosuplje povsem posvetila treniranju košarke. V zadnjih
treh sezonah z ekipo Cinkarne Celje do šestih domačih
lovorik (3x prvenstvo in 3x pokal) ter treh nastopov
na zaključnih turnirjih WABA lige. V slovenski članski
reprezentanci je zablestela v zadnjem ciklusu kvalifikacij
za nastop na EP 2021, na katerem je s Slovenijo osvojila
10. mesto. V letu 2017 je bila prva strelka slovenske
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 treh sezonah v Celju trikrat državna in pokalna prvakinja
Slovenije, po dvakrat najboljša v državi z mladinkami in
kadetinjami, s slednjimi v sezoni 2019/2020 tudi prvakinja
v kadetski WABA ligi. Na zaključnem turnirju državnega
prvenstva za mladinke 2021 najboljša strelka, skakalka in
MVP zaključnega turnirja. V sezoni 2020/2021 je prejela
nagrado za najboljšo mlado igralko WABA lige. Kapetanka
slovenske kadetske reprezentance, ki se je kot prva v
zgodovini slovenskih kadetinj uspela uvrstiti v elitno A
divizijo (2019). Mojca je bila na tem prvenstvu izbrana za
MVP prvenstva, kar ji je uspelo kot četrti igralki v zgodovini
našega kluba (pred njo so ta laskavi naziv osvojile še Nika
Barič, Marica Gajić in Annamaria Prezelj). V letu 2018 je
bila članica slovenske reprezentance do 14 let, ki je na
mednarodnem turnirju Slovenia ball osvojila 1. mesto.
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5 BLAŽA ČEH

(1997, 187 cm) – krilo (kapetanka)

V treh letih v Celju že do treh naslovov državne in pokalne
prvakinje ter treh nastopov na zaključnih turnirjih WABA
lige. Z mladinsko in kadetsko zasedbo dvakrat državna
prvakinja Slovenije, v sezoni 2019/2020 tudi kadetska
prvakinja mednarodne WABA lige. Poleti 2019 članica
slovenske kadetske reprezentance, ki je na evropskem
prvenstvu B divizije v Sofiji osvojila 1. mesto ter se
uvrstila v elitno A divizijo, letos poleti članica slovenskih
mladink, ki so na Fibinem Challenge turnirju v Sofiji
osvojile 1. mesto. Pred prihodom v Celje je igrala za
Pomurje iz Murske Sobote. Blaža je bila leta 2017 članica
slovenske reprezentance U 14, ki je na mednarodnem
reprezentančnem turnirju Slovenia Ball osvojila 1. mesto.

V zadnjih treh sezonah s Cinkarno Celje po trikrat državna
in pokalna prvakinja ter trikrat udeleženka zaključnih
turnirjev WABA lige (3., 2., in 4. mesto). Pred prihodom
v Celje dvakrat pokalna prvakinja Slovenije z ekipo
kranjskega Triglava. V dresu slovenske reprezentance
je nastopila na evropskih prvenstvih 2019 (10. mesto)
in 2021 (10. mesto). Bila je članica sijajne generacije
mlajših članic (U – 20), ki je na evropskem prvenstvu A
divizije 2017 osvojila srebrno odličje. Njen matični klub
je Krka, s katerim je osvojila številne medalje v mlajših
starostnih kategorijah.

8 ANA NUŠA ANŽIČ
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7 MARUŠA SENIČAR

(2003, 180 cm) – organizatorka igre

10 ZOJA ŠTIRN

(2004, 178 cm) – branilka

(2005, 178 cm) – branilka

V zadnjih dveh sezonah kadetska, mladinska in članska
prvakinja Slovenije. Na zaključnem turnirju kadetskega
državnega prvenstva 2021 izbrana za najboljšo
košarkarico (MVP) turnirja. V sezoni 2019/2020 s
kadetsko ekipo Cinkarne prvakinja mednarodne WABA
lige. Članica slovenske pionirske reprezentance, ki je
na neuradnem evropskem prvenstvu do 14 let (Slovenia
Ball) 2018 osvojila srebrno medaljo, leto dni kasneje pa
članica zlate generacije kadetinj, ki so na evropskem
prvenstvu B divizije v Sofiji osvojile zlato odličje. Letos
poleti članica mladinske reprezentance, ki je na Fibinem
challengu v Sofiji osvojila 1. mesto. V celjskem klubu
nadaljuje družinsko tradicijo, saj je bila uspešna igralka in
kapetanka tega kluba njena mati Alenka Potočnik Anžič.

V prvi sezoni v Celju do naslova članske, mladinske
in kadetske državne prvakinje, pokalne zmagovalke
in udeleženke zaključnega turnirja WABA lige. Pred
prihodom v Celje je bila v dresu kranjskega Triglava
uspešna v mlajših starostnih kategorijah. Leta 2018 MVP
zaključnega turnirja mlajših pionirk (U13) ter članica
najboljše peterke zaključnega turnirja kadetske WABA
lige. Istega leta je s slovensko pionirsko reprezentanco na
Slovenia Ballu osvojila srebrno medaljo in bila izbrana v
najboljšo peterko prvenstva. Na neuradnem evropskem
prvenstvu za igralke do 14 leta starosti v Slovenj Gradcu
je leto dni kasneje osvojila bronasto medaljo. Letos
poleti odlična v slovenski kadetski reprezentanci, ki je
na Fibinem challengu v Matosinhosu na Portugalskem
osvojila 1. mesto in se uvrstila na svetovno prvenstvo do
17 let, ki bo leta 2022 na Portugalskem.
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12 SARA GARIĆ

14 VITA ČATER

(2003, 182 cm) – krilo

(2004, 175 cm) – branilka

V prvi sezoni v Celju državna in pokalna prvakinja
Slovenije ter udeleženka zaključnega turnirja WABA lige.
V mlajših starostnih kategorijah z ekipo Ilirije do naslova
državne prvakinje pri mlajših pionirkah (U13), starejših
pionirkah (U15) in kadetinjah. S pionirsko ekipo Ilirije
zmagovalka WABA lige v letih 2017 in 2018. Leta 2018
MVP zaključnega turnirja pionirske WABA lige, istega
leta tudi MVP zaključnega turnirja pionirskega prvenstva
Slovenije. V mlajših starostnih kategorijah serijska članica
najboljših peterk zaključnih turnirjev državnih prvenstev
pri mlajših pionirkah, starejših pionirkah in kadetinjah. S
slovensko pionirsko reprezentanco je na Slovenia Ballu
2017 osvojila zlato odličje.

V zadnjih dveh sezonah z mladinsko in kadetsko ekipo
Cinkarne Celje kadetska in mladinska državna prvakinja
Slovenije. V sezoni 2019/2020 s kadetinjami tudi
prvakinja mednarodne WABA lige. V sezoni 2018/2019 je
drugi mesti osvojila v pionirskem in kadetskem državnem
prvenstvu, 2. mesto v pionirski WABA ligi ter 3. mesto v
kadetski ligi WABA.

22 KATRINA PARDEE

33 ISABELA RAMONA

Prihaja iz enega najbolj prestižnih košarkarskih
programov NCAA lige – univerze West Virginia, s katero
se je leta 2018 prebila vse do zaključnega turnirja NCAA
lige, dvakrat pa se ji je s to univerzo uspelo uvrstiti med 16
najboljših ekip NCAA lige. V letošnji sezoni polfinalistka
brazilskega državnega prvenstva z ekipo Sampao, v lanski
sezoni pa z bolivijskim klubom CARL AZ najboljša strelka
(26,3 točk na tekmo) na južnoameriškem klubskem
prvenstvu. Na univerzi West Virginia najboljša izvajalka
prostih metov vseh časov, odlikuje pa jo predvsem izjemno
natančen met za tri točke, ki je v vseh njenih sezonah med
40 in 50 odstotki.

Dolgoletna brazilska reprezentantka, ki je s člansko
brazilsko reprezentanco nastopila na Olimpijskih igrah
2016 v Riu de Janeiru (11. mesto) in svetovnem prvenstvu
2014 v Turčiji (11. mesto). Na Panameriških igrah 2019 je
osvojila zlato odličje, na FIBA Ameriškem pokalu 2019 pa
bronasto medaljo. Za Brazilijo je leta 2020 igrala tudi na
kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah
2021, ki je bil v francoskem Bourgesu. Na mladinskem
svetovnem prvenstvu do 19 let leta 2011 v Čilu (na njem
je igrala tudi Slovenija) je osvojila bronasto medaljo. Na
mladinskem svetovnem prvenstvu U19 leta 2013 je bila s
povprečjem 18,2 točke na srečanje prva strelka svetovnega
prvenstva. Večino klubske kariere je prebila v rodni Braziliji,
kjer je letos s klubom Sampaio igrala v polfinalu državnega
prvenstva. Igrala je tudi v Španiji (Valensija in Zamarat),
Bolgariji (Montana) in na Portugalskem (Gdessa Barreiro).

(1997, 178 cm) – krilo

(1994, 180 cm) – krilo
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Od leve proti desni: zgornja vrsta: Jure Krajnc (pomočnik trenerja), Borut Kop
Mojca Jelenc, Lea Debeljak, Isabela Ramona, Katrina Marie Pard
spodnja vrsta: Beni Ograjšek (trener za telesno pripravo), Lea Bartelme, Zoj

(predsednik), Maruša Seničar (kapetanka), Sara Garić, Sophia Jite Gbemuotor,
dee, Althea Gwashavanhu (fizioterapevtka), Damir Grgić (trener);
ja Štirn, Ana Stvarnik, Blaža Čeh, Pia Razboršek, Vita Čater, Ana Nuša Anžič

Pred sezono 2021/2022

Članska zasedba Cinkarne bo v sezoni 2021/2022 igrala že svojo
29. zaporedno sezono v slovenskem državnem prvenstvu in pokalu
Slovenije, 21. 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 2021/2022:
Državno prvenstvo (I. del)
1. kolo (02.10.2021): Cinkarna Celje – Grosuplje
2. kolo (09.10.2021): Akson Ilirija – Cinkarna Celje
3. kolo (16.10.2021): Cinkarna Celje – Domžale
4. kolo ( (23.10.2021): Derby Ježica – Cinkarna Celje
5. kolo (30.10.2021): Cinkarna Celje – Pro-Bit Konjice
6. kolo (20.11.2021): Cinkarna Celje – Maribor
7. kolo (27.11.2021): Cinkarna Celje – Tosama Ledita
8. kolo (04.12.2021): Triglav – Cinkarna Celje
9. kolo (11.12.2021): Grosuplje – Cinkarna Celje
10. kolo (18.12.2021): Cinkarna Celje – Akson Ilirija
11. kolo (22.12.2021): Domžale – Cinkarna Celje
12. kolo (08.01.2022): Cinkarna Celje – Derby Ježica
13. kolo (15.01.2022): Pro – Bit Konjice – Cinkarna Celje
14. kolo (29.01.2022): Maribor – Cinkarna Celje
15. kolo (05.02.2022): Tosama Ledita – Cinkarna Celje
16. kolo (19.02.2022): Cinkarna Celje – Triglav
II. del: 20.02.2021 - 13.04.2022:
26.02., 09.03., 16.03., 23.03., 26.03., 30.03.,
03.04., 06.04., 09.04., 13.04.

DAMIR GRGIĆ,
trener članic
»V primerjavi s prejšnjimi sezonami sem
najbolj vesel dejstva, da je ogrodje ekipe iz
lanske sezone ostalo skupaj. Še vedno smo
zelo mladi, a bogatejši za leto dni izkušenj
na članski ravni, kar nam bo letos zagotovo v
veliko pomoč. Ta dekleta so že v lanski sezoni
opozorila na svoj talent, vsa so skozi sezono
pokazala napredek in to je naš osnovni cilj
tudi v novi sezoni. Veselimo se številčnejše
in kakovostnejše WABA lige, kar bo za našo
mlado ekipo izjemno dobrodošlo, tudi ekipe v
slovenski ligi so precej spremenjene, nekatere
tudi precej okrepljene. Vesel sem, da smo
mlademu jedru ekipe uspeli dodati dve malce
bolj izkušeni igralki, ki nam bosta zagotovo v
veliko pomoč. Ne gre le za dobri košarkarici
ampak tudi za odlični osebnosti, kar je tudi
izjemno pomembno.«

Predvideni datumi za končnico:
polfinale: 16.04., 20.04., 23.04.2022
finale: 27.04., 30.04., 02.05., 04.05., 07.05.2022
		
Pokal članic
¼ finale: 08.12.2021 in 12.01.2022:
Tosama Ledita - Cinkarna Celje
Finalni turnir: 05.03. in 06.03.2023
WABA liga: - 1. del:
1. kolo (28.09.2021):
2. kolo (06.10.2021):
3. kolo (13.10.2021):
4. kolo (20.10.2021):
5. kolo (27.10.2021):
6. kolo (03.11.2021):
7. kolo (24.11.2021):
8. kolo (01.12.2021):
9. kolo (08.12.2021):
10. kolo (15.12.2021):

Partizan 1953 (SRB) – Cinkarna Celje (65:79)
Badel 1862 Skopje (NMAC) – Cinkarna Celje (59:92)
Cinkarna Celje – Plamen Požega (HRV)
Montana 2003 (BOL) – Cinkarna Celje
Cinkarna Celje – RMU Banovići (BIH)
Cinkarna Celje – Partizan 1953 (SRB)
Cinkarna Celje – Badel 1862 Skopje (SMAK)
Plamen Požega (HRV) – Cinkarna Celje
Cinkarna Celje – Montana 2003 (BOL)
RMU Banovići (BIH) – Cinkarna Celje

Predvideni termini za superligo WABA:
05.01, 12.01., 19.01., 26.01., 02.02., 16.02., 23.02., 02.03.2022
Zaključni turnir četverice bo 19. in 20. marca 2022.
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Mlajše selekcije

Jure Krajnc, vodja mladinskega pogona
»Izjemno veseli in zadovoljni smo, da je večina košarkaric, ki trenutno tvorijo jedro naše članske
ekipe, šla skozi naš mladinski pogon. Prepričan sem, da imamo v mlajših klubskih selekcijah še kar
nekaj posameznic, ki so zelo nadarjene in bi z dobrim delom v prihodnjih sezonah lahko potrkale na
vrata naše članske ekipe. To je tudi naš osnovni cilj v mladinskem pogonu. Če bomo ob tem, tako kot
v zadnjih sezonah, tudi v rezultatskem smislu posegali po najvišjih mestih, pa še toliko bolje. Trenerji
mlajših selekcij si seveda na prvem mestu želimo, da bi nova sezona potekala bolj »normalno« kot
pretekle, ko smo bili žal dolgo časa brez treningov in tekem, kar je velika škoda za naša mlada dekleta.«

Darko Lesjak, vodja Šole košarke
»V sezoni 2021/2022 bomo šolo košarke izvajali na 9 osnovnih šolah v Celju. Število šol pa bomo,
če bo epidemiološka situacija ugodna še razširili na nekaj osnovnih šol v okolici Celja. Kot vsako
leto bomo tudi letos poizkusili košarko približati čim večjemu številu deklic. Ta projekt bomo izpeljali
v sodelovanju s KZS - Igriva košarka. Zavedamo se, da je dobro delo v šoli košarke in kasnejše
selekcioniranje odlična naložba za prihodnost kluba.«

Strokovni in tehnični kader 2021/2022:
Športni direktor: Uroš Kranjc
Trener članske ekipe: Damir Grgić
Pomočnik trenerja in vodja mladinskega pogona ter trener ekip U19 in U17: Jure Krajnc
Trener ekip U15 in U13 ter pomočnik trenerja U19 in U17: Urban Polutnik
Trener ekip U11 in U9, pomočnik trenerja U15 in U13 ter vodja šole košarke: Darko Lesjak
Trener za telesno pripravo: Beni Ograjšek
Fizioterapevtka: Althea Gwashavanhu
Zdravnika: dr. Sašo Djurić in dr. Luka Turk
Vodja tehnične ekipe: Matevž Jug
Odnosi z javnostmi: Ana Kop

Uroš Kranjc

Urban Polutnik

Beni Ograjšek

Althea Gwashavanhu

dr. Sašo Djurić

dr. Luka Turk

Matevž Jug

Ana Kop
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Mlajše selekcije

Mladinke U19: Mojca Jelenc, Blaža Čeh, Sara Garić, Pia
Razboršek, Neža Celestina, Katja Cvar, Ines Rinc, Ana Nuša
Anžič, Sophia Jite Gbemuotor, Ana Stvarnik, Vita Čater, Tisa
Dolinšek, Manja Drobne, Kim Žibert, Uma Šunta, Zoja Štirn,
Lea Bartelme, Nina Šalekar, Ula Krenk; trener: Jure Krajnc,
pomočnik: Urban Polutnik

Mlajše pionirke U13 A: Živa Gril, Julija Bukovec, Manca Sitar,
Lenka Tošić, Ota Požin, Gaja Ramšak, Viviana Germ, Lana
Humski, Brina Kidrič, Iva Simič, Nika Blagus, Neja Drobne,
Nika Ocvirk, Nina Josipovič; trener: Urban Polutnik, pomočnik:
Darko Lesjak

U 13
U 19

Kadetinje U17: Ana Nuša Anžič, Sophia Jite Gbemuotor,
Ana Stvarnik, Vita Čater, Tisa Dolinšek, Manja Drobne, Kim
Žibert, Uma Šunta, Zoja Štirn, Lea Bartalme, Nina Šalekar,
Naja Confidenti, Ula Krenk, Zoja Debevc, Klara Celestina,
Mojca Tosić, Maja Uranker, Gaja Urlep, Zara Dolinšek, Julija
Murk Hebar, Lana Rodić, Lana Đaković; trener: Jure Krajnc,
pomočnik: Urban Polutnik

Mlajše pionirke U13 B: Pia Pirih, Mina Čop, Selena Jankovič,
Maja Kikelj, Nea Mlinarič, Mija Obradovič, Neja Filipič, Iris
Pečar Klenovšek, Manja Kokot, Neli Krščlin, Špela Šega,
Katarina Gabrovec, Sara Pangerl, Sara Antolič, Pia Rakita, Ula
Pungartnik, Pia Zarja Podjavoršek, Vita Adamič; trener: Darko
Lesjak
Najmlajše pionirke U11: Čop Mina, Obradovič Mija, Filipič
Neja, Mlinarič Neja, Pirih Pija, Alja Lotrič, Sara Rkman, Iris
Klenovšek Pečar, Rubi Gržina, Gabriela Plevnik, Neli Kršlin, Pia
Rakita; trener: Darko Lesjak

U 17

Starejše pionirke U15: Zoja Debevec, Klara Celestina, Mojca
Tosić, Maja Uranker, Gaja Urlep, Zara Dolinšek, Julija Murk U 19
Hebar, Lana Rodić, Lana Đaković, Živa Selič, Nika Blagus,
Neja Drobne, Nika Ocvirk, Nina Josipovič, Iva Simič, Viviana Cicibanke U9: Neja Kršlin, Zoja Jesenek, Šanaja Četkovič,
Germ, Manca Sitar, Brina Kidrič, Lana Humski; trener: Urban Maša Rakita, Deja Dunović, Nikolja Dunović, Mila Balagić,
Polutnik, pomočnik: Darko Lesjak
Zoja Oglajner, Alekseja Rudonić, Hana Dedić, Sara Radaković;
trener: Darko Lesjak

U 15
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Šola košarke na Starem gradu

Šola košarke

Iz Celja v beli svet

2003
NATALIJA TRATSIAK
(Šibenik Jolly JBS)

2008
MILIJANA EVTUKOVIĆ
(Villeneuve)

2014
TAVELYN JAMES (Villeneuve,
Norrkoping)

2018
IVA SLONJŠAK –
(Cúkurova, Turčija)

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

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

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

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

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)

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

2016
TINA JAKOVINA (Vicenza, Pink
Pecs, Wasserburg)
IVANA DOJKIĆ (Spartak Moskva, 2020
ALEKSANDRA KROŠELJ
Szeksard)
(Kangoeroes, Fribourg)
PAULINA HERSLER
2017
(BATTIPAGLIA, Bešiktaš)
ANNAMARIA PREZELJ
2012
TINA TREBEC (Novi Zagreb, Lulea (Gorzow Wielkopolski)
2021
Basket, Fribourg, Montpellier)
SHANTE MARIE EVANS
SNEŽANA BOGIČEVIĆ
(Girona, Villeneuve, Artego
(DVT Miškolc)
Bydgosz)
2013
LORENA MOLNAR
TEJA OBLAK (Pokowice, Good
(Slovanka MB Praga, Bornova)
Angels Košice, Szeksard, USK
Praha)
SANJA OROZOVIĆ (Peac Pecs)

Natalija Tratsiak

Jelena Maksimović

Daliborka Jokić

Katja Temnik

Maja Erkić

Lucija Laskova

Bojana Vulić

Milijana Evtuković

Iva Ciglar

Ivona Matić

Nika Barič

Ana Poček Turčinović

Tina Trebec

Teja Oblak

Sanja Orozović

Tavelyn James

Eva Lisec

Maja Erkić

Rebeka Abramovič

Marica Gajić

Tina Jakovina

Ivana Dojkić

Annamaria Prezelj

Shante Marie Evans

Lorena Molnar

Iva Slonjšak

Chatrice White

Rangie La Shauri Bessard

Anđela Delić

Zala Friškovec

Aleksandra Krošelj

Paulina Hersler

Snežana Bogičević
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Nekdanje Cinkarnarke na mednarodnih parketih

Ivana Dojkić odhaja v WNBA
Naša nekdanja košarkarica Ivana Dojkić (z ekipo Cinkarne je
osvojila dva naslova slovenske prvakinje) je podpisala večletno
pogodbo z ekipo New York Liberty v ameriški profesionalni
WNBA ligi. Igralka iz Poreča, ki bo v novi sezoni igrala za
italijanskega FIBA CUP ligaša Bologno, se zaradi obveznosti
v hrvaški reprezentanci letos še ni mogla priključiti ekipi, ki jo
vodi selektor nemške reprezentance Walt Hopkins. Dojkićeva
bo za svojo WNBA ekipo tako debitirala poleti leta 2022.

Marica Gajić, Matea Tavić ter Anđela in Nikolina Delić. Paulina
Hersler se je švedsko reprezentanco veselila 8. mesta.

Dojkićeva tretja strelka, Oblakova druga podajalka
Med najboljšimi posameznicami Eurobasketa 2021 so tudi
številne nekdanje košarkarice Cinkarne Celje. Ivana Dojkić
je bila s povprečjem 20,3 tretja strelka prvenstva ter tretja
po številu ukradenih žog (2,8). Teja Oblak je s povprečjem 6,8
podaj na tekmo druga najuspešnejša podajalka prvenstva,
Eva Lisec je bila med vsemi igralkami peta strelka prvenstva
(17,3), Marica Gajić pa peta po številu ukradenih žog (2,5).

Ivana Dojkić bo v WNBA ligi zaigrala za New York Liberty

Oderah Chidom z Nigerijo na olimpijskih igrah v Tokiu
Oderah Chidom, ki je svojo evropsko kariero začela graditi v
dresu Cinkarne Celje je poleti v dresu nigerijske reprezentance
nastopila na olimpiskih igrah v Tokiu. Chidomova je na
olimpijskem turnirju v povprečju dosegala 8 točk in 4,7 skokov
na tekmo. V novi sezoni bo igrala v francoskem Angersu, kjer
bo njena soigralka še ena naša nekdanja članica Iva Slonjšak.

21 »Cinkarnarjev« na Eurobasketu 2021
Na evropskem prvenstvu v Franciji in Španiji je imela Cinkarna
Celje kar 21 svojih predstavnikov (sedanje in nekdanje igralke
ter trenerji in zdravniško osebje), kar nas postavlja ob bok
evropskih velikanov kot so Jekaterinburg, Spartak iz Moskve,
Dinamo iz Kurska in Fenerbahče. V slovenski izbrani vrsti
so igrale Nika Barič, Teja Oblak, Eva Lisec, Shante Evans,
Annamaria Prezelj, Zala Friškovec, Aleksandra Krošelj,
Maruša Seničar, Lea Debeljak, Tina Trebec in Tina Jakovina.
Vodil jih je naš trener Damir Grgić, ki mu je asistiral Jure
Krajnc, v strokovnem štabu je bila tudi fizioterapevtka Althea
Gwashavanhu. V reprezentanci Hrvaške sta bili najboljši
posameznici Ivana Dojkić in Iva Slonjšak, pri zgodovinskem
5. mestu Bosne in Hercegovine so izdaten delež prispevale

Ivana Dojkić tretja strelka, Teja Oblak druga podajalka evropskega
prvenstva 2021

Friškovčeva tretja v pokalu FIBA
Naša nekdanja igralka Zala Friškovec je z madžarskim klubom
Szeksard osvojila 3. mesto v evropskem pokalu FIBA. Slednji
je zaradi težav s Corona virusom potekal v spremenjenem
formatu, saj so ekipe v skupinskem delu in izločilnih bojih
namesto dveh medsebojnih odigrale zgolj po eno tekmo, klubi
iz evrolige pa se letos niso priključili končnici pokala FIBA.
Na zaključnem turnirju v Szeksardu je ekipa Zale Friškovec
v polfinalu izgubila proti Reyerju iz Benetk, v tekmi za tretje
mesto pa je premagala Flammes Carolo, za katerega je igrala
še ena naša nekdanja igralka Iva Slonjšak. Friškovčeva je bila
na sedmih tekmah s povprečjem 13,3 točke na srečanje druga
strelka Szeksarda v lanskem evropskem tekmovanju.

Zala Friškovec je z ekipo Szeksard v Fibinem Evropskem pokalu
osvojila 3. mesto

Marica Gajić evropska klubska podprvakinja

21 »Cinkarnarjev in Cinkarnark« na Eurobasketu 2021
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Nekdanja kapetanka Cinkarne Celje (v našem klubu je odigrala
4 sezone in pol) je bila v lanski sezoni članica španskega prvaka
Avenide Salamance, ki je z odličnimi igrami prišla vse do finala
evropske lige, kjer je morala priznati premoč ruskemu gigantu
Jekaterinburgu. Gajićeva, ki je dobršen del sezone izpustila
zaradi poškodbe, je tako osvojila naslov evropske klubske
podprvakinje.

Ostali dogodki

Cinkarna Celje naj ženska ekipa Celja 2019 in 2020 Na obisku pri vodstvu generalnega pokrovitelja
Na 52. in 53. prireditvi Športnik Celja je Cinkarna Celje četrtič
in petič zapovrstjo, skupno pa sedmič v zgodovini kluba,
prejela kipec za Naj žensko ekipo Celja. Celjska podžupanja
je namestnici kapetanke Maruši Seničar priznanje podelila za
leto 2020, leto dni pred tem pa je v imenu Cinkarne prevzela
kapetanka ekipe 2019/2020 Paulina Hersler.

Najboljši posamezniki in kolektivi Mestne občine Celje v letu 2019

Pred začetkom sezone 2020/2021 so predsednik kluba Borut
Kop ter igralki Maruša Seničar in Snežana Bogičević obiskali
vodstvo generalnega pokrovitelja, Cinkarne Celje d.d.. Novemu
predsedniku uprave Alešu Skoku ter tehnični direktorici –
članici uprave Nikolaji Selič Podgoršek so predstavili aktualno
dogajanje v klubu ter načrte za prihodnost. Vsi skupaj so
fotoreporterjem pozirali s šestimi osvojenimi pokali za 1.
mesta v sezoni 2019/2020. Omenjeni pokali so bili nato na
ogled tudi zaposlenim v enem najuspešnejših podjetij v državi.

Predsednik kluba Borut Kop ter igralki Snežana Bogičević in Maruša
Seničar na obisku pri generalnem pokrovitelju Cinkarni Celje

»Cinkarnarke« na Citycentrovi ulični košarki
V okviru Meseca športa v Celju so v največjem nakupovalnem
središču v regiji – Citycentru Celje, ki je dolgoletni pokrovitelj
in podpornik našega kluba, pripravili turnir v ulični košarki 3
na 3. Udeležile so se ga tudi nekatere igralke mlajših selekcij
našega kluba, medalje in pokale najboljšim pa sta podelili
slovenski reprezentantki naše članske ekipe Maruša Seničar
in Lea Debeljak.

Maruša Seničar je prevzela priznanje za Naj ekipo Celja za leto 2020

Mlade košarkarice Cinkarne na Citycentrovi ulični košarki

Paulina Hersler je kipec za Naj ekipo Celja 2019 prejela iz rok celjske
podžupanje Brede Arnšek

Priznanja najboljšim na Citycentrovi ulični košarki sta podelili
reprezentantki Maruša Seničar in Lea Debeljak
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Ostali dogodki

Cinkarna na razstavi v največjem
nakupovalnem središču
V največjem nakupovalnem središču v regiji so po koncu
olimpijskih iger v Tokiu pripravili razstavo na kateri je bilo
moč videti vse slovenske dobitnike medalj v Tokiu. Na razstavi
so bile razstavljene tudi fotografije našega kluba iz finalnih
obračunov pokala in državnega prvenstva Slovenije.

Na razstavi z dobitniki olimpijskih medalj v Tokiu 2021

Celjanke del promocije nogometnega EP do 21 let
Košarkarice Cinkarne Celje so nastopile v promocijskem
spotu za evropsko nogometno prvenstvo do 21 let, katerega
eden izmed ponosnih gostiteljev je bilo tudi mesto Celje. V
omenjenem spotu je bilo Celje prikazano kot najbolj športno
slovensko mesto, pomembno mesto v celjskem športnem
mozaiku pa vsekakor predstavljajo tudi naše košarkarice.

Igralke Cinkarne so sodelovale v promocijskih aktivnostih evropskega
prvenstva U 21 za nogometaše

Sara Garić in Matevž Jug med navijači Mestne
občine Celje

Marica Gajić najboljša športnica
Bosne in Hercegovine

Igralka članske ekipe Sara Garić in član Upravnega odbora
kluba Matevž Jug sta se v ekipi Mestne občine Celje udeležila
snemanja oddaje V petek zvečer na RTV Slovenija. Ekipa
Mestne občine Celje, ki jo je vodila podžupanja Breda Arnšek,
se je pomerila z ekipo Občine Postojna.

Marica Gajić, ki je v dresu Cinkarne Celje osvojila 4 naslove
državne prvakinje, 3 pokalne lovorike, dvakrat pa je z našo
ekipo igrala na zaključnih turnirjih WABA lige, je prejela
laskavi naziv najboljše športne Bosne in Hercegovine za leto
2020. Marica je bila v dresu Cinkarne Celje izbrana na draftu
WNBA lige (2015 Washington Mystics), dvakrat je bila MVP
evropskih prvenstev do 20 let B divizije. V letošnjem letu je
z reprezentanco Bosne in Hercegovine osvojila 5. mesto na
evropskem prvenstvu v Španiji in Franciji.

Sara Garić in Matevž Jug v ekipi Mestne občine Celje v oddaji V petek zvečer
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Marica Gajić je bila proglašena za najboljšo športnico Bosne in
Hercegovine 2020

Uspešno reprezentančno poletje 2021

Slovenke 10. v Evropi
Slovenska ženska reprezentanca je tretjič zapored nastopila
na evropskem prvenstvu in v Franciji ter Španiji osvojila
končno 10. mesto. S tem so Slovenke ponovile dosežke izpred
dveh let, ko so bile na prvenstvu v Latviji in Srbiji prav tako 10.,
na premiernem evropskem prvenstvu 2017 v Pragi so osvojile
14. mesto. Slovenska izbrana vrsta je imela močan celjski
pridih, saj je bilo v njej kar 11 sedanjih ali nekdanjih košarkaric
našega kluba. Še na tretjem zaporednem prvenstvu je izbrano
vrsto vodil naš trener Damir Grgić, ki mu je pri delu pomagal
klubski pomočnik Jure Krajnc. Še na drugem prvenstvu
zapovrstjo je delo fizioterapevtke opravljala fizioterapevtka
našega kluba Althea Gwashavanhu.

Slovenska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Franciji in Španiji
osvojila 10. mesto

Mladinke zmagovalke Fibinega challenga v Sofiji
Mladinska reprezentanca Slovenije, v kateri sta igrali tudi
članici našega kluba Blaža Čeh in Ana Nuša Anžič je na
Fibinem challengu v Sofiji osvojila 1. mesto. Slovenke so v
bolgarski prestolnici premagale Albanijo, Severno Makedonijo,
Bolgarijo in Švico, izgubile pa so proti izbrani vrsti Ukrajine.

Blaža Čeh na U18 Fibinem Challengu v Sofiji

Ana Nuša Anžič s slovenskimi mladinkami zmagovalka Fibinega Challenga
v Sofiji
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Uspešno reprezentančno poletje 2021

Zoja Štirn najboljša strelka kadetinj na Challengu na Portugalskem

Kadetinje z zmago na Challengu na svetovno
prvenstvo
Mladinska reprezentanca Slovenije, v kateri sta igrali tudi
članici našega kluba Blaža Čeh in Ana Nuša Anžič je na
Fibinem challengu v Sofiji osvojila 1. mesto. Slovenke so v
bolgarski prestolnici premagale Albanijo, Severno Makedonijo,
Bolgarijo in Švico, izgubile pa so proti izbrani vrsti Ukrajine.

Članice kadetske reprezentance, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo
U17 je bila tudi Kim Žibert
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Ula Krenk v dresu kadetske reprezentance v Matosinhosu

Drugi o nas
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Celjski športni trojček

Nogometni klub Celje, Ženski rokometni klub Z’dežele in Ženski košarkarski
klub Cinkarna Celje so pripravili skupno akcijo »Kupi letno karto in podpri
šport.« Ljubiteljem celjskega športa so ponudili skupno vstopnico za ogled
vseh njihovih domačih tekem v sezoni 2021/2022.

Nogometni klub Celje je klub z več kot 100 letno
tradicijo, ki je v tem času ustvaril številne znane
in mednarodno uspešne nogometaše. V svoji
bogati zgodovini je uspel doseči nekaj izjemnih
rezultatov, poleg večkratnega uvrščanja v
finalne tekme pokalnega tekmovanja, se lahko
pohvali z osvojeno lovoriko tega tekmovanja
v sezoni 2004/05 in z naslovom državnega
prvaka v sezoni 2019/20. Poleg članske ekipe
je v klubu zelo pomemben tudi razvojni center,
tako imenovani ŠNC, ki obsega 12 starostnih
selekcij in več kot 250 nogometašev, ki delujejo
v centru. Osnovno poslanstvo centra je vzgoja
in usposabljanje nogometašev v športnem in
osebnostnem smislu ter priprava za igranje v
članski ekipi. Ta pa je vsako sezono, s pomočjo
strokovno izobraženega osebja, konkurenčna v
vseh tekmovanjih, v katerih nastopa.
Ženski rokometni klub Z´dežele je v ženskem
rokometnem prostoru v Sloveniji prisoten že
27 let. V sezoni 2004 / 2005 so se dekleta
Z´dežele uvrstili v 1.A državno ligo za ženske,
kjer se še danes uvrščamo med najboljših pet
klubov v Sloveniji.Pod našim okriljem trenira
in tekmuje približno 130 deklet, ki jih vodijo
strokovno podkovani trenerji in so razdeljene v
sedem tekmovalnih skupin. Z letošnjo sezono
ŽRK Z dežele začenja tudi s svojo rokometno
šolo Z’dežele po osnovnih šolah v Celju za
deklice od 1. do 4. razreda. Ključna cilja kluba
sta nadaljnji razvoj mladih rokometašic in
dodatna popularizacija ženskega rokometa v
vseh selekcijah kluba. Klub si želi dviga uvrščati
v sam vrh državnega prvenstva Slovenije in v
mednarodna klubska tekmovanja.

Največji uspehi kluba:
ČLANICE:
2013 / 2014 – 3.mesto v DP ; ¼ Finala Pokala Slovenije.
2014 / 2015 – 4.mesto v DP ; ¼ Finala Pokala Slovenije.
2015 / 2016 – 4.mesto v DP ; 5.mesto v Pokalu Slovenije.
2016 / 2017 – 2.mesto v DP ; 2. mesto v Pokalu Slovenije.
2017 / 2018 – 3.mesto V DP ; 3.mesto v Pokalu In 2. mesto v Super-pokalu Slovenije.
2016 – 2020 organizatorji vseh uradnih tekem ženske državne reprezentance (6 tekem)
V ŽRK Z dežele si štejejo v veliko čast, da je predsednik njihovega kluba Izidor Krivec ter, da je generalni sponzor kluba podjetje
Celjske mesnine.
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Pokrovitelji
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www.cinkarna.si
Cinkarna, metalurško-kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenija

Titanov dioksid
Predelava cinka
Masterbatchi

NANO titanov dioksid

Proizvodi za kmetijstvo
Polimeri

Praškasti laki
Žveplova kislina

