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UVODNI POZDRAV
Sodelovanje na finalnem turnirju državnega prvenstva je za vsakega košarkarja, 
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 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 moški, kot tudi ženski 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 prihodnje leto 
praznovali šele dvajseto obletnico delovanja.

Klub smo ustanovili leta 1997 in z načrtnim delom že leta 2000 vzpostavili celotno 
piramido ekip. V sezoni 2000/2001 je v državnem prvenstvu prvič zaigrala tudi članska 
ekipa. Zadnjih nekaj let se odločno spogledujemo tudi z žensko košarko, zato smo leta 
2008 ustanovili Ženski košarkarski klub Grosuplje. V državnem prvenstvu tekmujejo vse 
selekcije, od cicibanov do članov. Članska ekipa v letošnji sezoni nastopa v 2. SKL, vse 
mladinske in pionirske selekcije pa nastopajo v 1. SKL in so pogoste udeleženke različnih 
zaključnih turnirjev, kot je ta, ki se bo 26. marca, odvijal v ŠD Brinje. V vadbo in v tekmovalni 
sistem je trenutno vključenih več kot 300 igralcev, ob tem pa si prizadevamo, da bi v klubu 
igrali predvsem domači igralci. 

Grosupeljski mlajši pionirji so letošnjo sezono odlično pripravljeni, o čemer priča tudi 
dejstvo, da v prvenstvu niso zabeležili nobenega poraza. Na vseh 18 tekmah so v svojo 
statistiko vknjižili zmago. 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 prijetno soboto.

Vsem sodelujočim ekipam želim veliko uspeha. Vsi, ki ste se uvrstili na finalni turnir ste v 
očeh poznavalcev in ljubiteljev košarke, že zmagovalci. Vem, da boste dali vse od sebe in 
se borili po svojih najboljših močeh ter upam, da bo celotno tekmovanje minilo v duhu 
fair playa. Srečno vsem.  

                             Sandi Grubelič 
                         predsednik KK 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 18.000 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
Na zaključnem turnirju sodelujejo štiri najboljše ekipe posameznih skupin. Pare 
zaključnega turnirja je določil žreb, ki je potekal v ponedeljek, 7. marca.

Organizatorja: 

Košarkarski klub Grosuplje in Košarkarska zveza Slovenije.

Lokacija prireditve: 

Športna dvorana Brinje, Ljubljanska cesta 40 A, Grosuplje.

Program prireditve:

sobota, 26. marca 2016

9.00 polfinale: HELIOS SUNS A : SLOVAN

otvoritvena slovesnost

11:15 polfinale: GROSUPLJE A : ECE TRIGLAV A

14:45 tekma za tretje mesto

16:15 veliki finale

zaključna slovesnost

Prireditev bo popestril bogat spremljevalni 
program. 
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PREDSTAVITEV SODELUJOČIH EKIP

GROSUPLJE A 
www.kk-grosuplje.si

št.  priimek in ime leto rojstva višina [cm]

4 BRČAN MATIC 2003 164

5 ŽLAJPAH ALJAŽ 2003 164

6 NIDORFER NEJC, kapetan 2003 169

7 HOTKO MARKO 2003 166

8 ŽVEGLA MAI 2004 163

9 IVANKOVIČ MARK FILIP 2003 175

10 JERIČ JAKOB 2003 167

11 KLIČIČ MARCEL 2003 166

12 ŽERDIN LUKA 2003 174

13 BENČINA DOMEN 2004 158

14 SKUBIC TIMOTEJ 2003 179

15 OSTANEK MATIJA 2003 170

16 KORINŠEK UDOVČ LUKA 2003 170

Trener: ULČAR ANDRAŽ           
Pomočnik trenerja: GRUDEN BLAŽ
Uradni predstavnik ekipe: HOJČ PETER

Andraž Ulčar, trener:

“Uvrstitev na zaključni turnir državnega prvenstva četverice najboljših ekip v Slo-
veniji,  je velik uspeh. Čestitke gredo fantom, ki so skozi celo sezono kazali veliko željo 
po napredku, redno obiskovali treninge ter obenem uživali ob igri košarke, kar je na-
jbolj pomembno. Finalni turnir je češnja na vrhu smetane, še posebej, ker igramo na 
domačem terenu. Obljubimo pa, da bomo na igrišču pustili srce.“
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ECE TRIGLAV A 
www.kktriglav.si

št.  priimek in ime leto rojstva višina [cm]

4 PETRIC TIM 2003 155

5 BAJD BENJAMIN 2003 156

6 CAFUTA ŽIGA 2003 179

7 DIMITROV ILE 2003 155

8 KADRI LAVDRIM 2003 162

9 POGAČNIK TIM 2003 171

10 RUS MIHA 2003 150

11 RUDOVIĆ LUKA 2003 183

12 JUGOVAC VAL LUKA 2003 166

13 KLJAJEVIĆ VLADETA 2003 153

14 OKORN ART 2003 161

15 MARJANOVIĆ MIRKO 2003 169

16 GROS TIMOTEJ 2003 180

17 ŠKOFIC JAKOB 2004 171

Trener: LIPOVEC ROK
Uradni predstavnik ekipe: PODLIPNIK FRANCI 

Rok Lipovec, trener:

“Zaključni turnir je nagrada za moje igralce, ki so celo leto zavzeto trenirali, a hkrati 
opozorilo, da niso dosegli še ničesar, saj jih do dobrih igralcev loči še ogromno treninga 
in odrekanj. Čeprav so se vse ostale ekipe uvrstile na zaključni turnir neporažene, se ne 
predajamo vnaprej in gremo na zmago na obeh tekmah in na turnirju.”
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HELIOS SUNS A 
www.kkhelios.si

št. priimek in ime leto rojstva višina [cm]
4 MAKOVEC NIK 2003 159
5 PODPEČAN IZTOK 2003 165
6 JANEŽIČ TIM 2003 164
7 KLAVŽAR URBAN 2004 173
8 BOLHAR OŽBEJ 2003 161
9 UTROŠA ZIDAR ALJAŽ 2003 172

10 ŠETINA JAN 2003 170
11 FLERIN JOŠT, kapetan 2003 174
12 SOJER TEVŽ 2003 161
13 SAVIĆ DAVID 2003 181
14 BEGANOVIĆ TILEN 2003 178
15 TOROMAN ALEN 2003 181
16 BANKO DOMEN 2003 156
17 CIMPERMAN LIAM 2003 161
18 ŽMAUCAR JURE 2003 167
19 VUGA ALJAŽ 2003 172

Trener: BELINGAR ALJAŽ 
Pomočnik trenerja: HOČEVAR TILEN 
Uradni predstavnik: PAPEŽ GAŠPER 

Aljaž Belingar, trener:

“Čestitke preostalim trem ekipam za uvrstitev na zaključni turnir. Vse ekipe so odlične, 
igrajo super, tako da lahkih tekem ne bo. S Slovanom in Grosupljem smo se letos že 
srečali in vse tekme so bile napete vse do zadnjih minut. Verjetno bodo na koncu 
odločale malenkosti, a glavno je, da se bodo fantje zabavali, čeprav verjetno vsi o čem 
drugem, kot o zmagi, sploh ne razmišljajo. Kako se bo vse skupaj odvilo na koncu, bo 
jasno po zadnjem sodnikovem pisku, definitivno pa bo to zelo lepa, napeta in borbe-
na sobota, tako zame, kot za igralce, verjetno pa tudi za starše, ki jim želim čim bolj 
športno spremljanje tekem.”



9

SLOVAN 
www.kd-slovan.si 

št. priimek in ime leto rojstva višina [cm]
4 ŠPORN TEODOR 2004 153

5 ŠKRIPEC JAŠA 2003 159

6 MADON KRISTJAN 2003 177

7 MIRTIČ TIBOR, kapetan 2003 177

8 VIŠNIKAR JURIJ 2003 162

9 BANDELJ PETER 2005 163

10 VRHOVNIK NEJC 2003 180

11 JANČIČ JAN KARL 2003 164

12 JOVANOVIČ NIL 2003 165

13 MACURA SERGEJ 2004 173

14 ČANDER LUKA 2003 172

15 KRŽAN FILIP 2003 183

16 DAJIČ GAŠPER 2004 153

17 NUHANOVIČ ALEN 2003 182

18 JARC ŽAN 2004 156

Trener: BRODNIK BOJAN
Pomočnik trenerja: BRODNIK MIHA

Bojan Brodnik, trener:

“Za nami je zares lepa sezona, nagrada pa udeležba na zaključnem turnirju. Fantje so 
v tem letu zelo napredovali in lepo je biti del te zgodbe. Vem, da bodo dali vse od sebe 
in to je meni čisto dovolj.”



TURNIR SO OMOGOČILI

WWW.KK-GROSUPLJE.SI
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