


Ajdovščina – športu prijazno mesto

V Občini Ajdovščina si prizadevamo za enakomeren razvoj vseh starostnih in

interesnih skupin in tako podpiramo tudi športno dejavnost. Vsako udejstvovanje v

športu je zelo dobrodošlo, posebej za mlade. Športniki so, ne glede na to, kam se

karierno usmerijo, zelo zaželen kader, saj imajo trdno izoblikovan vrednostni

sistem. Vedo, da sam talent ne zadošča, da je potrebno za doseganje ciljev vlagati

veliko predanega dela, ob vsem tem pa krepijo vrline solidarnosti, odgovornosti,

timskega dela … Ponosen sem, da imamo v Ajdovščini nadvse uspešno košarkarsko

zaledje, ki se vse bolj razvija. Košarkarski klub Ajdovščina je ob tesni podpori

predanega kadra, sponzorjev in pokroviteljev postopno gradil svojo pot. Poseben

poudarek klub namenja razvoju mladih kadrov in jim omogoča razvijanje športnega

talenta in drugih vrlin, ki krepijo celotno skupnost. Pohvaliti velja vnemo in

predanost strokovna kadra, ki v sklopu klubske košarkarske šole uri mlade upe na

osnovnih šolah. Prav požrtvovalnost in negovanje talenta sta ajdovsko košarko

pripeljala pred nove izzive in hkrati tudi uspehe. Čestitke košarkarjem v kategoriji

U-17 za uvrstitev med najboljše ekipe v državi, kar pritrjuje dejstvu, da so časi

košarkarskega pridiha še kako v vzponu. Ajdovščina je s tem gostiteljica zaključnega

turnirja, kar nam daje priložnost, da še dodatno okrepimo košarkarske vezi in

snujemo načrte, kako še okrepiti športni duh v skupnosti. Prepričan sem, da bo

klub ob podpori domače publike in drugih podpornikov še naprej koval odlične

rezultate in dokazal, da je šport eden izmed pomembnih gradnikov skupnosti, ki

temelji na povezovanju, solidarnosti in požrtvovalnosti.

Vsem tekmovalcem želim veliko športne sreče, ostalim ljubiteljem košarke pa

veliko športnih užitkov.

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina



Gostitelj turnirja: Košarkarski klub LEONE Ajdovščina

Košarkarski klub LEONE Ajdovščina oziroma Košarkarski klub Fructal Ajdovščina je
bil ustanovljen leta 1976.

KK Ajdovščina je klub z dolgo in bogato tradicijo, ki je v ne tako daljni preteklosti že
večkrat prevzemal vlogo pomembnega dejavnika razvoja in uveljavljanja slovenske
košarke v takrat še jugoslovanskem košarkarskem prostoru, prav tako pa tudi
kasneje v obdobju samostojnega vstopa Slovenije na mednarodno košarkarsko
sceno.

Nenazadnje je KK Fructal Ajdovščina v letih 1981 nastopal v takratni 1.B
Jugoslovanski ligi, brata Slokar, Dautović, Fišer, Likar, Soban in Tratnik so sodili med
najboljše slovenske košarkarje, nekaj let kasneje pa je Primož Bačar nastopal za
prvo samostojno reprezentanco Slovenije, ki je utirila pot slovenske košarke proti
evropskemu vrhu. Leta 2002 je nekdanji slovenski reprezentant Primož Bačar kot
trener popeljal ajdovske košarkarje v slovensko 1.B ligo. Delo v košarkarskem klubu
Ajdovščina je usmerjeno v razvijanje mladih talentiranih igralcev, zato je kar nekaj
njegovih igralcem zaigralo za najboljše slovenske klube ter tudi reprezentance v
mlajših ter tudi članskih kategorijah (Brecelj, Buda, Bolčina …). Mlajše selekcije
kluba se redno udeležujejo mednarodnih turnirjev v tujini (turnir v Sarajevu, EYBL
liga).

Glavni sponzor kluba je ajdovsko podjetje Incom LEONE, katerega ustanovitelj je
nekdanji košarkar kluba Andrej Slokar.



petek, 11. 6. 2021

17:00 Janče RIKO : Cedevita Olimpija A

19:30 Helios Suns A : LEONE Ajdovščina

nedelja, 13. 6. 2021

15:30 Tekma za 3. mesto

18:00 Tekma za 1. mesto



IGRALEC LETNIK VIŠINA

1 TIMOTEJ PIŠOT 2005 181 cm

2 ANID BEGANOVIĆ 2004 187 cm

3 DOMINIK LIČER 2005 183 cm

4 MATIJA POLANC 2004 185 cm

5 MARTIN GERBEC 2004 195 cm

6 IZAK LEMUT 2005 194 cm

7 DOMEN PETROVIČ 2004 204 cm 

8 JAN ŽGUR 2005 190 cm

9 JERNEJ BOLČINA 2005 196 cm

10 FILIP MITROVIĆ 2004 201 cm



Trener: TONE KRUMP

Trener za telesno pripravo: MITJA MARC

Uradni predstavnik ekipe: UROŠ PETROVIČ

DOMEN PETROVIČ, kapetan ekipe:

"Letošnja tekmovalna sezona je bila nenavadna, saj se je tekmovalni ritem precej

razlikoval od prejšnjih let. Prekinitev sezone zaradi covida-19 je predstavljala velik

izziv za vse ekipe. Menim pa, da smo kot ekipa dobro obdržali motivacijo za

izpolnitev zadanih ciljev iz začetka sezone. Po premoru smo nadaljevali v dobrem

ritmu in se uvrstili med štiri najboljše ekipe. Čestitam tudi vsem ostalim ekipam za

prikazano dobro igro tekom sezone ter jim želim dobro igro na zaključnem

turnirju.«

TONE KRUMP, trener:

»Uvrstitev na finalni turnir četverice najboljših ekip državnega kadetskega

prvenstva je za ekipo KK Ajdovščina in vsakega posameznega igralca te ekipe

predvsem nagrada za njihovo trdo delo v zadnjih dveh, treh letih. Mnogočemu so

se ti fantje morali odreči, da so lahko sebi in konkurentom dokazali, kam

pravzaprav sodijo. Pa tudi, da sta predvsem pripadnost in zavzetost tista nujna

pogoja, brez katerih ni mogoče razviti in uveljaviti še tako velikega potenciala.

Zaključnega turnirja se izjemno veselimo - razumemo ga kot veliko priložnost in

možnost, da se preizkusimo in dokazujemo v krogu najboljših ekip. Zavedamo se

kakovosti in izkušenj nasprotnikov, ki so v preteklosti na takšnih turnirjih že osvajali

odličja in pokale. Zavedamo pa se tudi svojih sposobnosti ter zmožnosti in naredili

bomo prav vse, da jih v domači dvorani in pred svojimi privrženci pokažemo v kar

največji možnimeri. Seveda predvsem z dobro in borbeno igro.«



IGRALEC LETNIK VIŠINA

1 JAN ZEMLJIČ 2004 191 cm

2 ALEN ZULIĆ 2004 191 cm

3 MIHA MIVŠEK 2004 208 cm

4 ADI KOČAN 2004 206 cm

5 JAN BABIČ 2004 189 cm

6 TOMAŽ RUTAR 2004 201 cm

7 ŽIGA PEČNIK 2004 183 cm 

8 FILIP FILIPOVSKI 2004 192 cm 

9 JURE RENER 2005 194 cm

10 JAN ŠTEBE BRKIČ 2005 196 cm
11 BAKIR MEHINAGIĆ 2005 202 cm
12 MARK PIRMAN 2005 188 cm
13 NACE PAJNIČ 2005 195 cm
14 NIK PRUSNIK 2005 180 cm



Trener: DEJAN ČIKIĆ

Pomočnik trenerja: JURE MOČNIK

Trener za telesno pripravo: GAŠPER ŠOLN

JAN ZEMLJIČ, kapetan ekipe:

»Zelo smo veseli uvrstitve na finalni turnir, mislim, da se ga lahko lotimo precej

samozavestno. Za nas je to dokaz in hkrati nagrada za dobro delo skozi celotno

sezono, ki ni bila povsem običajna. V polfinale z domačo Ajdovščino bomo morali

vstopiti maksimalno zbrani, saj so vse ekipe na tem zaključnem turnirju zelomočne.

Želimo pokazati, česa smo v tem trenutku sposobni in upamo na najboljšo možno

končno uvrstitev.«

DEJAN ČIKIĆ, trener:

»Zaključni turnir je za naše fante nagrada za ves vložen trud in prikazan napredek v

tej sezoni, kljub nenavadnim okoliščinam zaradi epidemije. Na takšne turnirje vse

ekipe pridejo z enakim ciljem, zato želim vsem udeležencem, da čim bolj uživamo in

prikažemo najboljše možne predstave. Hkrati seveda iskrene čestitke vsem

preostalim ekipam za uvrstitev na "final four".«



IGRALEC LETNIK VIŠINA

1 SAMO ARTAČ 2004 184 cm

2 LAN BELKO 2004 185 cm

3 NAL BELKO 2004 185 cm

4 NEJC DIZDAREVIĆ 2005 193 cm

5 ROK DRČA ZAVRŠNIK 2005 197 cm

6 JAKA GRABEC 2005 190 cm

7 DOMEN KOPITAR 2005 192 cm

8 JURE MARIO KRIZMANIČ 2004 192 cm

9 LUKA LAMPRET 2004 200 cm

10 MIHA MLAKAR 2005 185 cm
11 ARNE OSOJNIK 2004 198 cm
12 NIK PUSTOVRH 2005 178 cm
13 LAN TANKO 2004 181 cm
14 MARK VOVK 2004 184 cm
15 ROK ZAVOLOVŠEK 2005 185 cm



Glavni trener: GREGOR GORNJEC

Pomočnik trenerja: MIHA KRT

Uradni predstavnik: TOMAŽ OPARA

Vodja ekipe: BORIS ZAVRŠNIK

LUKA LAMPRET, kapetan ekipe:

“Najprej bi rad čestital še ostalim ekipam in njihovim trenerjem za uvrstitev med

najboljše štiri, kljub nelagodni situaciji. Prepričan sem, da si bomo zaradi trdega

dela skozi sezono in pa močne želje vseh ekip ogledali dobro košarko. Vsem želim

vso srečo in čim boljšo igro za dobro končno uvrstitev.”

GREGOR GORNJEC, trener:

“Najprej en velik poklon vsem košarkarskim klubom, trenerjem ter predvsem

igralcem, da so se po predolgi pavzi vrnili nazaj na igrišča in ponovno zaigrali na

tekmah. Nivo tekmovanja sam po sebi niti nima takšne veze, važno je, da se

košarka igra. Mi smo veseli priložnosti, da lahko zaigramo na zaključnem turnirju.

Glede na rezultate iz rednega dela sezone, ne bežimo od vloge favorita. Fantje so si

s trdim delom skozi vsa ta leta to tudi zaslužili. Osebno pa mi je najbolj pomembno,

da fantje naberejo izkušnje, kakršnekoli že bodo, ki jih bodo lahko vnovčili v svojem

nadaljnjem razvoju. Želim si, da vse ekipe prikažemo lepo kadetsko košarko, v

kateri bodo gledalci lahko uživali, predvsem pa da finalni turnir za vse ekipe mine

brez poškodb.”



IGRALEC LETNIK VIŠINA

1 TOMAS BELINA 2004 190 cm

2 KRISTIJAN GONČIN 2004 194 cm

3 MATIC GORENJC 2005 188 cm

4 FILIP HORVAT 2004 202 cm

5 GAŠPER KOČEVAR 2004 207 cm

6 ALJOŠA KORUZA 2004 195 cm

7 ALEJ KUMP 2005 202 cm

8 LON LIČAN 2005 193 cm

9 TILEN MALOVČIČ 2004 194 cm

10 JAKA MAROLT 2004 181 cm
11 JON OBRAN 2004 183 cm
12 ROK POPOVIČ 2005 203 cm
13 MARK POVŠE 2006 186 cm
14 LUKA ŠMITRAN 2005 187 cm
15 LAN SRAKA 2005 185 cm
16 VUKAŠIN TODOROVIĆ 2004 203 cm



Trener: ANDREJ PODVRŠNIK

Pomočnika trenerja: UROŠ JURKOVIĆ, BORUT FIJAVŽ

Trener za fizično pripravo: MARKO LISEC

Uradni predstavnik: LOJZE ŠIŠKO

LUKA ŠMITRAN, kapetan ekipe:

»Za nami je težek redni del sezone. Po slabšem začetku smo le prišli v ritem in

nanizali nekaj pomembnih zmag. Sam vem in verjamem v fante, da ta niz lahko

nadaljujemo tudi na Final 4.«

ANDREJ PODVRŠNIK, glavni trener:

»Glede na to, kakšen sistem tekmovanja je bil postavljen po sproščanju ukrepov, je

naša uvrstitev na zaključni turnir po eni strani presenečenje, po drugi strani pa se

od Olimpije vedno pričakuje, da je na zaključnem turnirju. Vsaka tekma je bila za

našo ekipo izločilna, zato smo se pritiska že kar nekako navadili. Vse skupaj nas je

še dodatno motiviralo in nič drugače ne bo na zadnjih dveh tekmah v tej sezoni. Na

vsaki izmed njih bomo dali vse od sebe in na koncu videli, kam nas to pripelje. Na

celotno ekipo sem zelo ponosen, saj smo bili v očeh večine že odpisani. Čestitke

vsem ostalim ekipam za uvrstitev na zaključni turnir.«



2019/2020 
ni bilo zmagovalca

2018/2019
Petrol Olimpija A

2017/2018
KOŠ Primorska A

2016/2017
Union Olimpija zeleni

2015/2016
Union Olimpija A

2014/2015
Helios Domžale A

2013/2014
Union Olimpija A

2012/2013
Krka A

2011/2012
Grosuplje




