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UVODNI POZDRAV

Sodelovanje na finalnem turnirju državnega prvenstva je za vsako košarkarico, vsakega 
trenerja in spremljevalce pomemben dogodek. Nič manj pomemben ni ta dogodek za 
organizatorje turnirja, tudi tiste, ki smo se s takšnimi dogodki srečali že večkrat.

V Ženskem košarkarskem klubu Grosuplje smo zaupano nalogo tudi tokrat sprejeli kot 
veliko odgovornost in priložnost, ki jo bomo izkoristili po najboljših močeh. Zanimanje 
za košarko v naši občini iz leta v leto narašča, s tem pa se veča tudi število otrok, ki so 
vključeni tako v ženski, kot tudi moški košarkarski klub. Organizacija finalnega turnirja 
je tako za nas še dodatna priložnost in vzpodbuda, da še enkrat več dokažemo, da je 
košarka v Grosupljem eden od vodilnih in najbolj množičnih športov. Dokažemo lahko, 
da se enakovredno kosamo z najmočnejšimi klubi v Slovenji, četudi bomo v letošnjem 
letu praznovali šele deseto obletnico delovanja.

Klub smo ustanovili leta 2008 in z načrtnim delom že leta 2009 vzpostavili celotno 
piramido ekip. V sezoni 2010/2011 je v državnem prvenstvu prvič zaigrala tudi članska 
ekipa. V državnem prvenstvu tekmujejo vse selekcije, od najmlajših pionirk – U11 do 
članic. Mladinske in pionirske selekcije so pogoste udeleženke različnih finalnih turnirjev, 
kot je ta, ki se bo 16. in 18. marca, odvijal v ŠD Brinje. V vadbo in v tekmovalni sistem je 
trenutno vključenih več kot 200 igralk, ob tem pa si prizadevamo, da bi v klubu igrale 
predvsem domače igralke. 

Grosupeljske mladinke so letošnjo sezono odlično pripravljene, o čemer priča tudi 
dejstvo, da so v prvenstvu zabeležile le dva poraza. Organizacija zaključka državnega 
prvenstva v domači dvorani, je zato pika na i uspešne sezone.

Organizacijski odbor finalnega turnirja je pripravil zanimiv program, s številnimi 
spremljajočimi dejavnostmi. Verjamemo, da bo dogajanje pritegnilo veliko ljubiteljev 
košarke, ki bodo v naši družbi preživeli prijeten konec tedna.

Vsem sodelujočim ekipam želim veliko uspeha. Vse igralke, ki ste se uvrstile na finalni 
turnir ste v očeh poznavalcev in ljubiteljev košarke, že zmagovalke. Vem, da boste dale 
vse od sebe in se borile po svojih najboljših močeh. Srečno vsem.  

    

  Božidar Gabrijel  
predsednik ŽKK Grosuplje
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OBČINA GROSUPLJE
Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leži na jugovzhodnem robu slovenskega 
glavnega mesta. Velika je 134 km2 in ima več kot 19.000 prebivalcev. Znana je predvsem po 
svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini in kot razvito obrtno in industrijsko mesto, ki je 
od Ljubljane oddaljeno le dobrih petnajst minut vožnje po avtocesti v smeri proti Zagrebu. 

Občina zajema Grosupeljsko kotlino, le-to pa sestavljajo Šmarska dolina, Grosupeljsko in 
Radensko polje ter okoliška hribovja, za katera so značilne številne manjše doline in kraška 
polja. Razen Kuclja, ki meri 743 metrov, noben hrib ne presega sedemsto metrov višine, razlika 
med kotlinskim dnom in vrhovi vzpetin pa komaj kje preseže tristo metrov. 

Občina Grosuplje se pri Škofljici dotika jugovzhodnega roba Ljubljanskega barja, pri Smrjenih 
gleda v Želimeljsko dolino, se za Škocjanom stika s turjaškim ozemljem, na Limberku in 
Starem gradu nad Čušperkom meji na Dobrepoljsko dolino, na Ilovi gori pa se že začenja 
obširno območje Suhe krajine. Na vzhodnem delu (Luče, Mala Loka) meji na občino Ivančna 
Gorica, na severu (Troščine, Gorenja vas, Dole) pa na Ljubljano.

Prepoznavni znak Grosupljega je bilo vse, kar je povezano s konji, prometnicami in 
furmanstvom. Bližina Ljubljane, odlične prometne povezave in lepo podeželsko okolje 
ponujajo neštete razvojne možnosti: idealno okolje za bivanje, prostor za čiste gospodarske 
dejavnosti, podjetništvo in obrt ter izletniški turizem. 

Grosuplje je relativno mlado naselje, vendar mu njegova lega in močna gospodarska 
infrastruktura nudita ogromne potenciale za razvoj gospodarstva. 

Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je 
zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje. Ime ima kar 13 razlag in najbolj 
lahko verjamemo tisti, ki pravi, da je ime nastalo po pogrezljivem kraškem svetu "grezopolje". 

Izkopanine kažejo, da je bilo območje Grosupljega naseljeno že v halštatski dobi, približno 
500 let pr.n.š.. Na sledove starih časov nas še posebej spominja Magdalenska gora, ostanki 
starih rimskih cest in domovanj, srednjeveških utrdb, kot je znameniti tabor Cerovo in ostanki 
gradov od Čušperka do Boštanja. 

Jugovzhodno od Grosupljega leži slikovito kraško polje, imenovano Radensko Polje. Na štiri 
kvadratne kilometre velikem območju najdemo vse značilnosti kraškega sveta. Največjo 
vrednost Radenskemu polju dajejo mokrotni travniki, ki nudijo življenjski prostor številnim 
ogroženim živalim in rastlinam. 

Izjemni naravni pojav je tudi Županova jama, ena najlepših slovenskih kraških jam. Leta 1926 
jo je odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. Kmalu po odkritju je bila jama pripravljena 
tudi za turistične oglede. 

Grosuplje se je v pomembno cestno in železniško križišče razvilo v 19. stoletju. Leta 1869 je 
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bila zgrajena cestna povezava z dolino Krke, oziroma Žužemberkom. Leta 1893 je bila prek 
Grosupljega zgrajena še železniška proga Ljubljana - Kočevje, leto pozneje pa je prvi vlak iz 
Ljubljane skozi Grosuplje odsopihal tudi v Novo mesto. Železnica je tem krajem prinesla hiter 
razvoj. 

Grosupeljčani in okoličani so se nekoč večinoma ukvarjali s kmetijstvom, tovorništvom, 
mlinarstvom, pa tudi usnjarstvom in opekarstvom. V okolici Šmarja so gojili tudi lan in 
konopljo. Po drugi svetovni vojni se je naselje začelo hitro širiti in se je razvijalo v gospodarsko 
in upravno središče.
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FINALNI TURNIR DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZA 
DEKLETA U19

Na finalnem turnirju sodelujejo štiri najboljše ekipe skupine A drugega dela 
tekmovanja, ki turnir odigrajo po pokalnem sistemu. Polfinalna para sta – 
drugouvrščena ekipa : tretjeuvrščena ekipa (1. par) in prvouvrščena ekipa : 
četrtouvrščena ekipa (2. par).

Organizatorja: 

Ženski košarkarski klub Grosuplje in Košarkarska zveza Slovenije

Lokacija prireditve: 

Športna dvorana Brinje, Ljubljanska cesta 40 A, Grosuplje

Program prireditve:

petek, 16. marca 2018

17.00 polfinale: CINKARNA CELJE : TRIGLAV KRANJ

otvoritvena slovesnost

19.00 polfinale: GROSUPLJE : JEŽICA

nedelja, 18. marca 2018

15.00 tekma za 3. mesto

17.00 veliki finale

zaključna slovesnost

Prireditev bo popestril bogat spremljevalni 
program. 
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PREDSTAVITEV SODELUJOČIH EKIP

GROSUPLJE  
www.zkk-grosuplje.si

št.  priimek in ime leto rojstva višina [cm] igralno mesto Kapetan

4 MERLAK ANITA 2001 187 krilni center

5 VIDE TINA 2002 173 branilka

6 MEHLE LEA 2000 184 krilo

7 DEBELJAK LEA 2001 175 branilka

8 KODELJA NIKA 2000 167 organizatorka igre

9 KENDA TJAŠA 2000 177 branilka

10 TOT KIM 2001 169 branilka

11 DAUTOVIČ ELMA 2001 185 organizatorka igre

12 FISTROVIČ PIA 2001 195 center

13 GORŠIČ TEJA 1999 187 krilni center X

14 AHAC MOJCA 2000 181 krilo

15 PLEVNIK ANA 1999 177 krilni center

Duščak Slavko, trener ŽKK Grosuplje:

Najprej bi rad čestital vsem ekipam za uvrstitev na finalni turnir državnega prvenstva 
za mladinke. V klubu se veselimo organizacije finalnega turnirja, ki ga bo v tej starostni 
kategoriji ŽKK Grosuplje organiziral prvič. Ob tem bi se rad zahvalil predvsem staršem 
in vodstvu kluba, ki se trudijo, da bo turnir izpeljan na najvišjem nivoju. Ob uvrstitvi 
ekipe na finalni turnir pa bi se rad zahvalil pomočniku, Radović Predragu, in staršem 
za vso pomoč pri prevozih,... Predvsem pa si želim, da pred domačim občinstvom 
odigramo dve dobri tekmi.
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Krajnc Jure, trener ŽKK Cinkarna Celje:

Čestitke vsem ekipam za uvrstitev na zaključni turnir. Najprej bi rad pohvalil svoja 
dekleta, ki so v zadnjih dveh mesecih prikazala, da so iz pravega testa in se več kot 
zasluženo ponovno uvrstila med 4 najboljše ekipe v Sloveniji. Verjamem, da bomo 
na zadnjih dveh tekmah sezone na igrišču delovali kot prava ekipa ter primerno 
zastopali barve kluba.

CINKARNA CELJE 
www.zkkcelje.si

št.  priimek in ime leto rojstva višina [cm] igralno mesto Kapetan

1 MITRIĆ KSENIJA 2001 170 organizatorka igre

4 ŠROT NEŽA 2000 182 branilka

7 KROŠELJ ALEKSANDRA 1999 170 organizatorka igre

9 KOP ANA 2001 170 branilka

12 FRIŠKOVEC ZALA 1999 179 organizatorka igre/
branilka

X

14 OCVIRK MAŠA 2001 175 branilka

16 VERČIČ MAŠA 1999 170 branilka

17 KRAČUN URŠKA 2000 182 branilka/krilo

18 DROBNE NINA 2001 172 branilka/krilo

19 ŠANTELJ LANA 2001 182 branilka/krilo

21 SLUGA KAJA 2000 186 center
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JEŽICA 

www.zkdjezica.si

št.  priimek in ime leto rojstva višina [cm] igralno mesto Kapetan

4 ŠTURM PATRICIJA 2000 166 organizatorka igre
5 ŠERUGA META 1999 178 organizatorka igre
6 HLEBEC MAŠA 2001 178 krilo
7 KRAMŽAR GALA 1999 180 branilka X
8 LAPAJNE EMA 2000 176 branilka

10 ZUPANC HANA 2001 184 center
11 NIKOLIČ ANA TIJA 2001 170 organizatorka igre
12 ŠKAPIN KARIN 1999 179 krilo
13 KASTELIC SARA 2001 177 branilka
14 SOK ADA ELIZABETA 2001 176 branilka
17 NOVOVIČ DUNJA 2001 171 organizatorka igre
18 ŠPOLJAR ANJA 1999 192 center

ZUPANČIČ MANCA 2001 177 krilo
STREHOVEC TINA 2001 172 organizatorka igre

 Markovič Mojca, trenerka ŽKD Ježica:

Najprej čestitke vsem ekipam, ki so si priborile udeležbo na finalnem turnirju. Že sam 
pogled na igralski roster vseh ekip napoveduje zanimiv boj za medalje, ki bo kakovostno 
na visokem nivoju. Od svojih deklet pričakujem predvsem pravi pristop na tekmah, saj 
potem uspeh ne more izostati.
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TRIGLAV 
www.zkktriglav.com

št.  priimek in ime leto 
rojstva

višina 
[cm]

igralno mesto Kapetan

PREVODNIK EVA 1999 organizatorka igre X
KOZINA BUBNIČ 

LARA
1999 krilni center

ŠARIČ ANA 2000 krilni center
JERAS ANA DORA 2000 krilo

UŠAJ ANA 2000 krilo
ALJAŽ TEA 2000 krilni center

SOFRIČ NIKOLINA 2000 center
GOGIČ NINA 2000 organizatorka igre

HORVAT NIKA 2001 center
FERATOVIČ SARA 2001 krilo

ŽUMER HANA 2001 organizatorka igre
PEREZ YEISY 
ALEXANDRA

2002 organizatorka igre

TONJA PIA 2002 krilo
BELEHAR NUŠA 2002 organizatorka igre

JENKO ZALA 2002 krilo

Sluga Gašper, trener ŽKK Triglav:

Najprej bi rad čestital vsem ekipam za uvrstitev na finalni turnir državnega prvenstva 
za mladinke. Mislim, da nas čaka precej izenačen turnir na katerem bodo odločale 
malenkosti. Žal imamo nekaj težav s poškodbami, tako da vse do zadnjega ne bomo 
vedeli v kakšni postavi bomo nastopili. Kljub temu bomo naredili vse kar je v naši moči, 
da se predstavimo v najboljši luči in odigramo borbeno ter samozavestno tako v petek 
kot tudi v nedeljo. 



TURNIR SO OMOGOČILI

www.zkk-grosuplje.si
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