
 

 

 

ZAKLJUČNI TURNIR 
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14. in 16. APRIL 2022 

AJDOVŠČINA 



Gostitelj turnirja: Košarkarski klub Vipava 
 

Košarkarski klub Vipava sta 11. 11. 1994 ustanovila košarkarska navdušenca Štefan Rehar in 
Ivan Ivanov. Sprva so se ob petkih zbirali predvsem mladi zaradi rekreativnega igranja košarke. 
Kmalu je na osnovni šoli Draga Bajca Vipava pričel delovati košarkarski krožek. 

Jeseni leta 1995 se je začelo načrtno delo v klubu. Članska ekipa je igrala v ligi D. SKL - JUG, 
sestavljali pa so jo Vipavci in Ajdovci, ki imajo radi košarko. Nekateri so prvič igrali tekme 5:5, 
nekaj pa jih je bilo izkušenih, saj so že igrali pri začasno ugaslem ajdovskem KK Fructal. 

7.10.1995 je članska ekipa KK Vipava odigrala prvo uradno tekmo v zgodovini društva. V isti 
sezoni je začela vadba mlajših kategorij in sicer krožka starejših pionirjev in starejših pionirk. V 
šolskem letu 1995/96 je zaživela Šolska košarkarska liga in OŠ Draga Bajca Vipava je nastopila 
v premierni sezoni novoustanovljenega tekmovanja.  

V sezoni 1996/97 je klub poleg članov prvič nastopil v državnem prvenstvu mlajših kategorij in 
sicer s selekcijami kadetov, kadetinj in starejših pionirjev. Vsa vadba je potekala zelo 
ljubiteljsko brez posebnega selekcioniranja, zato so ekipe na začetku doživele precej porazov. 
Kljub temu dobre volje ni nikdar zmanjkalo in kmalu so bili postavljeni temelji normalno 
delujočega kluba z vsemi mlajšimi selekcijami. 

Največji uspeh je vsekakor preboj s člansko ekipo v 2. SKL (po rangu 3. liga v državi) v sezoni 
1999/2000 in potem triletno igranje in uvrščanje v vrh lige. Z mlajšimi selekcijami smo 
velikokrat nastopali v 1. SKL za starejše pionirje, med drugim tudi dvakrat z ekipo kadetov. 
Najvidnejše uspehe pa dosegajo ženske mlajše selekcije. 

V tekmovalni sezoni 2009/2010 smo se s sosedi iz Ajdovščine dogovorili, da bomo fante 
usmerjali v KK Ajdovščina dekleta pa v KK Vipava. V Vipavi smo tako v državno tekmovanje 
prijavili ekipo U-10 (dekleta letnika 1999 in 2000). 

V tekmovalni sezoni 2010/2011 smo še vedno nastopali samo z ekipo U-10 (letnik 2000 in 
2001), medtem ko so igralke letnika 1999 nastopale v Pivki za ekipo U-12. V naslednjih dveh 
letih smo v državnem tekmovanju nastopali z dvema ekipama U-12 in U-10. V sezoni 
2012/2013 se je ekipa mlajših pionirk U-12 uvrstila na zaključni turnir (Final Four) in osvojila 4. 
mesto v državi. Poleg tega je KK Vipava prejel nagrado v Pokalu mladih za klub, ki je v ženski 
kategoriji najbolj napredoval. 

V sezoni 2014/2015 je KZS spremenila sistem tekmovanja in državno prvenstvo je potekalo za 
neparne letnike. KK Vipava je nastopil v štirih kategorijah: kadetinje U-17, starejše pionirke U-
15, mlajše pionirke U-13 (A in B ekipa) ter najmlajše pionirke U-11. V Pokalu mladih se je KK 
Vipava med vsemi ženskimi košarkarskimi klubi zavihtel na visoko 6. mesto in ponovno prejel 
nagrado za klub, ki je v eni sezoni najbolj napredoval. 

Sezona 2015/2016 bo ostala v spominu po novi uvrstitvi na finalni turnir. Ekipa U-13A se je 
med najboljše štiri ekipe v državi uvrstila v mini pokalu za dekleta ter osvojila končno 4. mesto. 

Ekipa mladink U-19 je prvič zaigrala v sezoni 2017/2018. Tako je bila klubska piramida mlajših 

kategorij zaključena.   



RAZPORED FINALNEGA 

TURNIRJA 

 

POLFINALE 

četrtek, 14. 4. 2022 

 

17:30 Akson Ilirija A : Krka 

19:30 Vipava : Cinkarna Celje 
 

 

FINALE 

sobota, 16. 4. 2022 

 

15:30 Tekma za 3. mesto 

18:00 Tekma za 1. mesto 

 

 

 

 

 



ŽKD AKSON ILIRIJA A 
LJUBLJANA 

 
 IGRALKA LETNIK VIŠINA 

1 Hana Sambolić 2004 176 cm 

2 Sara Sambolić 2004 172 cm 

3 Tinkara Prelog 2004 177 cm 

4 Žana Žorž 2004 177 cm 

5 Hana Zabukovec 2004 177 cm 

6 Aneja Keržič 2004 169 cm 

7 Alina Žitek 2005 182 cm 

8 Živa Golob 2005 166 cm 

9 Tanja Valančič 2006 184 cm 

10 Anelie Brodnik 2006 169 cm 

11 Lea Malik 2006 166 cm 

12 Larisa Modrić 2006 180 cm 

13 Zoja Rea Nagode 2006 184 cm 
    

 



Trener: LUKA KALEZIČ 

Uradni predstavnik: MIŠO SAMBOLIĆ 

 

HANA SAMBOLIĆ, kapetanka ekipe: 

 

»Čestitam vsem ekipam za uvrstitev na finalni turnir. Na tem želimo prikazati dobro, čim bolj 

samozavestno igro in na turnirju zasesti tudi najvišje mesto. Navijače pa pozivamo, naj v čim 

večjem številu pridejo v Ajdovščino!« 

 

LUKA KALEZIČ, trener: 

 

»Veseli smo uvrstitve na zaključni turnir in čestitamo tudi ostalim ekipam. Kljub napornemu 

ritmu so punce uspešno uskladile nastopanje v različnih kategorijah in sedaj nas čakata še 

zadnji dve tekmi. V Ajdovščino prihajamo motivirani in z željo, da prikažemo čim boljšo igro.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽKK CINKARNA CELJE 

 
 IGRALKA LETNIK VIŠINA 

1 Ana Nuša Anžič 2004 178 cm 

2 Vita Čater 2004 172 cm 

3 Tisa Dolinšek 2004 175 cm 

4 Manja Drobne 2004 180 cm 

5 Sophia Gbemuotor 2004 188 cm 

6 Ana Stvarnik 2004 170 cm 

7 Lea Bartelme 2005 178 cm 

8 Nina Šelekar 2005 175 cm 

9 Zoja Štirn 2005 178 cm 

10 Uma Šunta 2005 180 cm 

11 Kim Žibert 2005 175 cm 

12 Klara Celestina 2006 170 cm 

13 Ula Krenk 2006 187 cm 

14 Zara Dolinšek 2007 170 cm 

15 Lana Đaković 2007 183 cm 

16 Maja Uranker 2007 182 cm 

17 Gaja Urlep 2007 165 cm 
    

 

 



Trener: JURE KRAJNC 

Pomočnik trenerja: URBAN POLUTNIK 

Fizioterapevtka: ALTHEA GWASHAVANHU 

Trener za telesno pripravo: BENJAMIN OGRAJŠEK 

 

ANA NUŠA ANŽIČ, kapetanka ekipe: 

 

»Najprej bi rada čestitala vsem štirim ekipam za uvrstitev na finalni turnir, ki je letos v Vipavi. 

V polfinalu igramo proti domačinkam in lahko pričakujemo zelo težko tekmo, na kateri bomo 

morale pokazati našo željo, zbranost in motivacijo. Že celotno sezono čakamo in se 

pripravljamo na ta vrhunec kadetske sezone. Mislim, da smo kot ekipa zelo dobro povezane in 

maksimalno pripravljene, da zadnji dve tekmi sezone odigramo čim bolje. Upam, da bomo 

imele veliko podpore s tribun. Vsem ekipam želim veliko športne sreče in naj zmaga najboljši.« 

 

JURE KRAJNC, trener: 

 

»Z uvrstitvijo na zaključni turnir smo izpolnili osnovni cilj, ki smo si ga zadali pred sezono, za 

kar iskreno čestitam svojim igralkam. Zavedamo se, da nas čakata dve izjemno težki tekmi, na 

katerih si želimo odigrati najbolje, kar lahko in na najboljši možen način predstavljati naš klub. 

Naš prvi nasprotnik v polfinalu je domača ekipa, ki bo na domačem igrišču imela bučno 

podporo s tribun in verjamem, da bo igrati v takšnem ambientu še dodatna motivacija za mojo 

ekipo.« 

 

 

 

 

 
 
 



ŽKK KRKA 
NOVO MESTO 

 

 
 IGRALKA LETNIK VIŠINA 

1 Lea Judež 2004 180 cm 

2 Mala Malenšek 2004 180 cm 

3 Katarina Sivonjić 2005 171 cm 

4 Živa Windisch Mišjak 2005 178 cm 

5 Rebeka Zaletelj 2005 182 cm 

6 Teja Dajčman 2006 175 cm 

7 Franja Horvat 2006 171 cm 

8 Jana Malenšek 2006 179 cm 

9 Neja Selak 2006 175 cm 

10 Ana Strašek  2006 170 cm 

11 Eva Gorše 2007 179 cm 

12 Iva Novina 2007 183 cm 

13 Ira Trontelj 2007 167 cm 
    

 

 



Trener: SAŠO REBERNIK 

Pomočnik trenerja: MATIJA FRANČIČ 

Uradni predstavnik: ŽIVA JERMAN 

Vodja ekipe: UROŠ JAZBEC 

 

MALA MALENŠEK, kapetanka ekipe: 

 

»Letošnji zaključni turnir je zame in za mojo ekipo prvi. S puncami smo skozi celotno sezono 

trdo garale in trenirale, kar nas je poleg vseh odigranih tekem še bolj povezalo. Sem zelo vesela 

in ponosna na mojo ekipo, da se nam je zasluženo uspelo uvrstiti na zaključni turnir. Ostale tri 

ekipe na turnirju so individualno močnejše, vendar sem prepričana, da nam bodo naša želja, 

ekipna povezanost, timska energija in borbenost omogočile, da pridemo do željenih zmag in 

čim višje uvrstitve na turnirju.« 

 

SAŠO REBERNIK, trener: 

 

»Vesel sem, da se nam je uspelo prebiti na zaključni turnir, za kar bi čestital mojim dekletom. 

Moja želja je, da se pokažemo v najboljši luči in uživamo v tekmah in dogodku. Verjamem, da 

s pravim pristopom lahko dosežemo dober rezultat.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KK VIPAVA 

 
 IGRALKA LETNIK VIŠINA 

1 Laura Kos 2004 178 cm 

2 Jana Likar Ivanov 2004 172 cm 

3 Neža Stopar 2004 171 cm 

4 Lara Valič 2004 167 cm 

5 Špela Brecelj 2005 188 cm 

6 Ema Klančnik 2005 171 cm 

7 Neža Lemut 2005 160 cm 

8 Tea Šabec 2005 160 cm 

9 Tinkara Žgur 2005 169 cm 

10 Klara Fabčič 2006 160 cm 

11 Ema Nabergoj 2006 172 cm 

12 Nika Tominec Hrib 2006 170 cm 

13 Mia Velikonja 2006 174 cm 
    

 

 

 

 



Trener: MATJAŽ MLAKAR 

Pomočnik trenerja: PETER FERJANČIČ 

Trener za telesno pripravo: LUKA ŽONTA WINKLER 

Uradni predstavnik: IVAN IVANOV 

 

NEŽA STOPAR, kapetanka ekipe: 

 

»S soigralkami se vedno zabavamo, med igro in po njej. Vesela sem, da sem lahko del tako 

izjemne ekipe. Letos smo dokazale, da lahko s trdim delom in močno voljo dosegamo odlične 

rezultate. Imele smo tudi nekaj težkih trenutkov, vendar smo si vedno pomagale in jih skupaj 

premagale. Veselimo se zaključnega turnirja in komaj čakamo, da lahko pokažemo našo željo 

in zagretost.« 

 

MATJAŽ MLAKAR, trener: 

 

»Najprej čestitke vsem ekipam za uvrstitev na zaključni turnir ŽU17. Vesel in počaščen sem, da 

imam čast biti trener vipavske ekipe. Punce so v tej sezoni pokazale, da imajo veliko srce. Kljub 

marsikateri težki situaciji so se po padcu vedno pobrale in se na koncu zasluženo uvrstile med 

najboljše štiri ekipe v državi. Veselim se zaključnega turnirja in srečno vsem ekipam. Naj zmaga 

najboljša.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRETEKLE ZMAGOVALKE 

DEKLETA U-17 

 
2020/2021 

ŽKK Cinkarna Celje 
 

2019/2020 
ni bilo zmagovalca 

 

2018/2019 
ŽKD Akson Ilirija A 

 

2017/2018 
ŽKK Cinkarna Celje 

 

2016/2017 
ŽKK Grosuplje 

 

2015/2016 
ŽKK Triglav 

 

2014/2015 
ŽKK Grosuplje 

 

2013/2014 
ŽKK Athlete Celje 

 

2012/2013 
ŽKK Athlete Celje 

 
 
 



ORGANIZATOR: 
 

 
 
 
 
 

 

 

SPONZORJI: 
 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 
 

  

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 


