
 PREGLED ODMEVNEJŠIH  REZULTATOV  V LETU 2021 
 

Seznam posameznic, posameznikov in ekip vam pošiljamo v pomoč za vašo odločitev! 
Po presoji in poznavanju rezultatov lahko glasujete tudi za druge celjske športnike in ekipe. 

Športniki, športnice in ekipe so navedeni po abecednem vrstnem redu klubov. 

 

 MOŠKI:  

 

ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE 

◆ Luka JANEŽIČ 
- 15. mesto atletika člani 400m, olimpijske igre, Tokio, Japonska  
- 6. mesto atletika člani 400m, evropsko prvenstvo, Torun, Poljska 
- 2. mesto atletika člani 400m, evropsko prvenstvo, Stara Zagora, Bolgarija 

◆ Vid BOTOLIN 

- 3. mesto atletika člani 3000m, evropsko prvenstvo, Torun, Poljska 

- 6. mesto atletika starejši mladinci skok s palico, evropsko prvenstvo v 
atletiki U20, Talin, Estonija 

- 1. mesto atletika člani 1500m, državno prvenstvo za člane, Kranj, 
Slovenija 

◆ Matic Ian GUČEK 

- 5. mesto atletika 400m ovire, svetovno prvenstvo U20, Kasarani, Kenija 
- 10. mesto, atletika 400m ovire, evropsko prvenstvo U20, Talin, Estonija  
- 1. mesto atletika člani 400m ovire, državno prvenstvo za člane in članice, 

Kranj, Slovenija 

◆ Jan VUKOVIČ 
- 2. mesto, atletika 800m, evropsko prvenstvo člani, Stara Zagora, Bolgarija 
- 8. mesto, atletika 800m, evropsko prvenstvo mlajši člani, Talin, Estonija 
- 5. mesto, atletika 4x400m, evropsko prvenstvo mlajši člani, Talin, Estonija 

 

CELJSKI ŠAHOVSKI KLUB 

◆ Matic NAREKS 

- 3. mesto hitropotezni šah, Evropsko mladinsko prvenstvo do 16 let,  Novi 
Sad, Srbija 

- 1. mesto šah standardno fantje do 16 let, državno prvenstvo v 
standardnem šahu  F-16, Čatež 

- 1. mesto šah pospešeno fantje do 16, državno prvenstvo v pospešenem 
šahu  F-16, Čatež 

 

KAJAK KANU KLUB NIVO CELJE 

◆ Martin SRABOTNIK 

- 3. mesto člani 3 X K-1 (moštveno), svetovno člansko prvenstvo v slalomu 
na divjih vodah, Bratislava, Slovaška 

- 3. mesto člani K-1, državno člansko prvenstvo v slalomu na divjih vodah in 
U23, Celje, Slovenija 

- 1. mesto člani 3 x K-1 (moštveno), državno člansko prvenstvo v slalomu na 
divjih vodah in U23, Celje, Slovenija  

◆ Jan LOČNIKAR 

- 1. mesto mladinci 3 x K-1 (moštveno), svetovno prvenstvo v slalom na 
divjih vodah mladinci in U23, Tacen, Slovenija 

- 3. mesto mladinci K-1 svetovno prvenstvo v slalom na divjih vodah 
mladinci in U23, Tacen, Slovenija 

- 3. mesto mladinci K-1, evropsko prvenstvo slalom na divjih vodah mladinci 
in U23, Solkan, Slovenija 

◆ Urh TURNŠEK 

- 1. mesto U23 3 X K-1 (moštveno), svetovno prvenstvo v slalom na divjih 
vodah mladinci in U23, Tacen, Slovenija 

- 3. mesto U 23 K-1, državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za člane 
in U23, Celje, Slovenija 

 

SPORT KLUB M-CELJE 

◆ Tim MASTNAK 

- 4. mesto, deskanje na snegu paralelni veleslalom, svetovni pokal, Cortina 
d Ampezzo, Italija  

- 12. mesto, deskanje na snegu paralelni veleslalom, svetovni pokal, 
Carezza, Italija 

 
 
 



SMUČARSKI KLUB CELJE 

◆ Martin ČATER 
- 12. mesto člani superveleslalom, svetovni pokal Val Gardena, Italija 
- 13. mesto člani Smuk, svetovni pokal Beaver Creek, Kanada 
- 1. mesto člani superveleslalom, državno prvenstvo, Trbiž, Italija 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO SLAVKO ŠLANDER CELJE 

◆  Maj GRUNT VIDMAR 

- 1. mesto mladinci borbe ekipno mladinci, evropsko prvenstvo, La Nucia, 
Španija 

- 3. mesto mladinci Liht contact – 57 kg, evropski pokal, Karlovac, Hrvaška 
- 1. mesto mladinci borbe – 56 kg, državno prvenstvo v taekwondoju, 

Šentjur, Slovenija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŽENSKE:  
 

ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE 

 
◆ Tina ŠUTEJ 

- 5. mesto atletika članice skok s palico, olimpijske igre, Tokio, Japonska 
- 2. mesto atletika članice skok s palico, evropsko prvenstvo, Torun, Poljska 
- 1. mesto atletika članice skok s palico, evropsko ekipno prvenstvo, Stara 

Zagora, Bolgarija 

◆ Klara LUKAN 

- 2. mesto, atletika 5000m, evropsko prvenstvo v krosu mlajše članice U23, 
Dublin, Irska 

- 1. mesto, atletika 3000m, evropsko ekipno prvenstvo članice, Stara 
Zagora, Bolgarija 

- odstop na olimpijskih igrah članice 5000m, Tokio, Japonska 

◆ Eva PEPELNJAK 
- 4. mesto atletika mlajše članice troskok, evropsko prvenstvo, Talin, 

Estonija 

 

CELJSKI ŠAHOVSKI KLUB 

◆ Nuša HERCOG 

- 4. mesto hitropotezni šah dekleta do 18 let, Evropsko mladinsko prvenstvo 
do 20 let,  Novi Sad, Srbija 

- 6. mesto šah pospešeno dekleta do 18 let, Evropsko mladinsko prvenstvo 
do 20 let,  Novi Sad, Srbija 

 

JUDO KLUB ZDEŽELE SANKAKU CELJE 

 
◆ Tina TRSTENJAK 

- 2. mesto judo članice -63 kg, olimpijske igre, Tokio, Japonska 
- 1. mesto judo članice -63 kg, evropsko člansko prvenstvo, Lizbona, 

Portugalska 
- 1. mesto judo članice -63, grand prix, Tel Aviv, Izrael 

 
◆ Lia LUDVIK 

- 2. mesto judo članice -63 kg, continental open, Praga, Češka 
- 1. mesto judo članice -70 kg, državno prvenstvo, Nova Gorica, Slovenija 
- 1. mesto judo mlajše članice -63 kg, državno prvenstvo, Ravne, Slovenija 

 
◆ Anemari Klementina 
VELENŠEK 

- 9. – 16. mesto judo članice +78 kg, olimpijske igre, Tokio, Japonska 
- 9. – 16. mesto judo članice +78 kg, svetovno prvenstvo, Budimpešta, 

Madžarska 
- 1. mesto judo članice +78 kg, evropsko odprto prvenstvo, Zagreb, Hrvaška 

◆ Dona SKAZA 
- 9. - 12. mesto judo kadetinje -70 kg, evropsko kadetsko prvenstvo, Riga, 

Latvija 
- 3. mesto judo kadetinje -70 kg, evropski kadetski pokal, Poreč, Hrvaška 

 
 
 



PLANINSKO DRUŠTVO CELJE-MATICA 

◆ Sara ČOPAR 

- 1. mesto mladinci plezanje kombinacija, mladinsko svetovno prvenstvo, 
Voronezh, Rusija 

- 1. mesto mladinci plezanje težavnost, mladinsko svetovno prvenstvo, 
Voronezh, Rusija 

- 2. mesto mladinci plezanje balvani, mladinsko svetovno prvenstvo, 
Voronezh, Rusija 

◆ Liza NOVAK 

- 3. mesto mladinci plezanje kombinacija, mladinsko svetovno prvenstvo, 
Voronezh, Rusija  

- 3. mesto mladinci plezanje težavnost, mladinsko svetovno prvenstvo, 
Voronezh, Rusija 

- 1. mesto mladinci plezanje kombinacija, mladinsko evropsko prvenstvo, 
Perm, Rusija 

 

ŠPORTNI KLUB HYONG CELJE 

◆  Larisa ŽAGAR 
SLEMENŠEK  

- 1. mesto mladinke borbe -65 kg LC, evropsko prvenstvo v kickboxingu za 
kadete in mladince, Budva, Črna gora 

- 2. mesto članice borbe -65 kg LC, svetovno člansko prvenstvo v 
kickboxingu, Jesolo, Italija 

- 1. mesto mladinke borbe ekipno, evropsko mladinsko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

◆ Alisa ŽAGAR 
SLEMENŠEK 

- 2. mesto mladinke borbe -65 kg, evropsko mladinsko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

- 2. mesto mladinke borbe -65 kg LC, evropsko prvenstvo v kickboxingu za 
kadete in mladince, Budva, Črna gora 

- 1. mesto mladinke borbe ekipno, evropsko mladinsko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

◆  Maša KENJALO 

- 3. mesto mladinke borbe -60 kg, evropsko mladinsko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

- 3. mesto mladinke borbe -60 kg LC, evropsko mladinsko prvenstvo v 
kickboxingu, Budva, Črna Gora 

- 1. mesto mladinke borbe ekipno, evropsko mladinsko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

 
◆  Nina KITEK 

- 1. mesto mladinke borbe ekipno, evropsko mladinsko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

- 3. mesto mladinke borbe -60 kg, evropsko mladinsko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

 
◆  Tina BALOH  

- 2. mesto članice borbe ekipno, evropsko člansko prvenstvo v 
taekwondoju ITF, La Nucia, Španija 

 
 

TEKAŠKO SKAKALNO DRUŠTVO PEGAZ 

◆ Nataša ROBNIK 

- 1. mesto 24 urni tek v absolutni konkurenci, Cazin, Bosna in Hercegovina 
pretekla je 176 km in 180 m,  

- 1. mesto ženske in 6.mesto absolutna konkurenca  Ultramaraton Kranj, 
Slovenije v 12 urnem teku je pretekla 122 km 740 m  

- 2. mesto državno prvenstvo na 100 km, 8 ur 39 min (OR), Ajdovščina 

 
 

ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB CINKARNA CELJE 

◆ Zoja ŠTIRN 

- 1. mesto košarka na evropskem prvenstvu – Challenge U16, Matosinhos, 
Portugalska 

- 1. strelka v košarki slovenske kadetske reprezentance (1. mesto na FIBA 
Challenge U16) 

- uvrstitev košarka na U17 svetovno prvenstvo (2022 Madžarska) kot prva 
v zgodovini slovenske U16 reprezentance 

 
 
 
 



POMEMBNEJŠI DOSEŽKI EKIP V LETU  2021 
 

MOŠKI ŽENSKE 

◆  ATLETSKI KLUB KLADIVAR CELJE - ČLANI 
1. mesto, državno ekipno člansko prvenstvo v 
atletiki, Ljubljana 
 

◆  ATLETSKI KLUB KLADIVAR CELJE – ČLANICE 
1. mesto, državno ekipno člansko prvenstvo v atletiki, 
Ljubljana 

 

◆  ATLETSKI KLUB KLADIVAR CELJE – 
STAREJŠI MLADINCI 
1. mesto, mladinsko državno ekipno prvenstvo v 
atletiki, Novo mesto 

 

◆  ATLETSKI KLUB KLADIVAR CELJE – STAREJŠE 
MLADINKE 
1. mesto, mladinsko državno ekipno prvenstvo v 
atletiki, Novo mesto 

 

◆  NOGOMETNI KLUB CELJE - ČLANI 
2. mesto, nogomet Pokal pivovarne Union, Koper 

◆  ATLETSKI KLUB KLADIVAR CELJE – MLAJŠE 
MLADINKE 
1. mesto, mladinsko državno ekipno prvenstvo v 
atletiki, Nova Gorica 

 

◆  ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNA 
LAŠKO, ČLANI 
3.  mesto rokomet državno prvenstvo Slovenije A 
DRL – liga NLB 
Uvrstitev v osmino finala evropske lige prvakov 

◆   ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB CINKARNA CELJE 
- ČLANICE 
1. mesto košarka državno prvenstvo Slovenije 
1. mesto košarka pokal Slovenije 
4. mesto košarka mednarodna Waba liga 

◆  ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNA 
LAŠKO, MLADINCI U20 
1. mesto rokomet mladinci U20, 1. državna liga, 
Slovenija 
 

◆   ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB CINKARNA CELJE 
- MLADINKE 
1. mesto košarka državno prvenstvo Slovenije 
mladinke 

 
Komisija je upoštevala Pravilnik o priznanjih in nagradah  Športne zveze Celje veljaven  od 

18.11.2020 dalje. 
  
Celje, 6.1.2022                                                                   Komisija za priznanja športnikov  

                                                     pri Športni zvezi Celje 


