
Sestanek za starše
NK Posavje Krško – selekcija U13

1. Treningi

 do 13. 6. 2020
◦ 4 * na teden od 16.45 – 18.30
◦ ponedeljek in petek na Gorici, torek in sreda na Senovem

 po 13. 6. 2020
◦ izteče se pogodba za stadion v Krškem med občino in NK Krško, občina mora pripraviti 

nov urnik uporabe stadiona, kjer moramo po zakonu tudi mi dobiti termine za vadbe in 
tekme

◦ 22. 5. 2020 so nas kontaktirali iz občine, spraševali o našem nekdanjem urniku vadbe na 
stadionu v Krškem in dejali, da pripravljajo nov urnik uporabe stadiona

◦ po 13. 6. 2020 pričakujemo, da bomo vsaj del treningov in tekme izvajali na stadionu v 
Krškem – takoj ko bo informacija znana, vam jo sporočimo

 navodila za treninge: fantje naj bodo na igrišču pripravljeni 5 minut pred začetkom vadbe, 
bidon/pijačo naj imajo tik ob igrišču (da izgubimo čim manj časa), odsotnost od vadbe 
zaradi lažje priprave trenerjev na trening obvezno pravočasno sporočite

2. Plačilo prvega obroka za odpovedane priprave zaradi pandemije v višini 75 evrov

 denar je na posebnem bančnem računu kluba, ki ga imamo zgolj za priprave in ga ne 
uporabljamo za druge namene

 večina staršev je dejala, da naj denar hranimo na računu do naslednjega večdnevnega 
turnirja/priprav njihovih otrok

 kdor želi, mu lahko denar preko spletne banke takoj vrnemo – to mi osebno sporočite (Janoš
– 031 314 575)

3. Nova sezona 2020/21

 U13
◦ v klubu trenerske piramide za naslednjo sezono še nismo sestavili v celoti, kot kaže 

sedaj, bova pri selekciji U13 ostala Janoš in Žiga, iščemo še tretjega trenerja
◦ treningi se začnejo po 20. 7. 2020, trenirali bomo 4 * na teden (čez zimo 3 * na teden)
◦ pri selekciji U13 se začenja prva selekcija ekip

▪ od 35 do 40 igralcev letnika 2008 in 2009 bo razdeljeno v skupine po trenutnem 
nogometnem znanju in sposobnostih – cilj je narediti čim bolj homogene ekipe, da 
bodo vsi otroci na treningih imeli primeren nivo dela in da bodo vsi v ligah lahko 
veliko igrali

▪ razdelitev igralcev po ekipah ne bo fiksna za celo sezono – glede na trud na treningih
in napredek bo možen prehod med ekipami

▪ A-ekipa bo verjetno igrala v 1. ligi MNZ Celje, ostale ekipe (verjetno bosta še ekipi 
B in C) pa v 2. ligi MNZ Celje



 ostale selekcij NK PK
◦ cilj našega kluba je v naslednjih letih imeti vse selekcije, U15 ekipo v 1. SNL, pri U17 in

U19 pa želimo skupaj z Brežicami imeti po dve ekipi v vsaki starostni kategoriji (ena 
tekmovalna, ena razvojna)

◦ za naslednjo sezono bi trenutnim ekipam radi dodali selekciji U15 in U17
◦ selekcijo U15 bo verjetno vodil Miha Drnovšek, najboljši fantje iz U13 bodo občasno 

igrali tekme tudi za U15 (običajno so tekme v petek popoldan)
◦ kljub sodelovanju z NK Brežice 1919 naša članska ekipa od danes (26.5.) dalje že trenira

in se pripravlja na novo sezono:
▪ obstaja možnost, da nas NZS zaradi pomanjkanja ekip povabi v 3. slovensko člansko

ligo vzhod (ali bomo povabilo v tem primeru sprejeli, bo odvisno od finančnega 
položaja kluba)

▪ vsekakor je cilj z NK Brežice imeti dve članski posavski ekipi
 eno tekmovalno v 2. SNL in
 eno razvojno, kjer bi prve tekme med člani lahko naredili že nadarjeni kadeti ali 

mladinci, mladi članski igralci, ki še niso zmožni igrati 2. SNL, pa bi se lahko v 
tej ekipi kalili še kakšno leto po zaključku mladinskega staleža

4. Sodelovanje z Brežicami oziroma Združeno Posavje

• v maju 2020 je ND Posavje Krško na pobudo NK Brežice prevzelo vodenje Nogometne šole
NK Brežice v celoti (strokovno, organizacijsko, finančno) in vodenje osnovnošolskih 
krožkov (Petelinčki)

• cilj združenega vodenja nogometnih šol NKPK in NK Brežice je poenotenje dela, dvig 
kvalitete dela, dvig številčnosti otrok in postopna polprofesionalizacija dela v srednješolskih
ter članskih ekipah – na kratko: skupaj z Brežicami želimo v nekaj letih znova postati ena 
najboljših nogometnih šol v Sloveniji
◦ v obeh klubih želimo imeti kar se da številčne in kvalitetne selekcije do U15 (praviloma 

do konca OŠ ni prehajanja med ekipami obeh klubov)
◦ cilj je, da obe ekipi U15 zaigrata v 1. SNL

▪ za U15 NK Brežice je cilj za sezono 2020/21 preboj iz druge v prvo slovensko ligo
▪ cilj za U15 NKPK pa je formiranj ekipe in začetek igranja v 2. MNZ Celje oziroma 

3. slovenski ligi)
◦ od U17 dalje bomo imeli združene ekipe

▪ cilj za skupni ekipi U17 in U19, ki nastopata pod NK Brežice, je v sezoni 2020/21 
preboj iz 3. v 2. slovensko ligo

▪ za drugo skupno ekipo U17, ki bo igrala pod imenom NKPK, pa je cilj formiranje 
ekipe in začetek tekmovanja v 3. slovenski ligi

◦ skupno člansko ekipi NK Brežic, ki bo še naprej delovala pod vodstvom NK Brežice, bo
v sezoni 2020/21 treniral Rok Zorko, ekipa bo z redkimi izjemami posavska (sestavljali 
jo bodo predvsem igralci, ki so dali skozi nogometno šolo NK Krško – in si po letu, 
dveh letih igranja vsepovsod po Sloveniji zelo želijo znova zaigrati skupaj kot člani v 
Posavju v 2. SNL)

◦ trenerji iz NK Posavje Krško, ki smo v preteklih letih delovali zgolj v Krškem, bomo 
sedaj delovali kot kolektiv v obeh klubih:
▪ v Brežicah bo člane vodil Rok Zorko, njegov pomočnik in hkrati trener članske ekipe

NKPK bo Slaviša Dvorančič, kadete Brežic bo treniral Mirsad Mujakić, ekipo Brežic
U15 Mario Bratkovič

• napreduje tudi vzpostavljanje Združenega Posavja – cilji so
◦ čim bolj razviti vsak klub posebej do U13 oz. U15 na in zunaj igrišč,
◦ skupaj čim bolj pametno izkoristiti omejen kadrovski in finančni potencial regije ter



◦ nato biti s skupnimi srednješolskimi ter članskimi ekipami konkurenčni najboljšim v 
državi v moškem, ženskem in dvoranskem nogometu

• Združenje ob omenjenih dveh klubih sestavljajo tudi KMN Sevnica, NK Radeče, NK 
Bregana in ŽNK Posavje, v pogovorih smo z NK Šentjernejem in NK Mirno

• Združenje bo formalno ustanovljeno čez poletje, klubi že iščemo možne načine načine za 
sodelovanje
◦ med drugim so Radeče in Sevnica v pogovoru za vzpostavitev skupne ekipe U15,
◦ našo klubsko trgovino pa bomo prestavili na novo spletno stran združenja in jo 

preoblikovali v skupno trgovino klubov združenja, ki bodo to želeli
▪ skupaj s klubi združenja smo v pogovorih z različnimi dobavitelji opreme – 

prepričani smo, da bomo do nove sezone z izbranim ponudnikom sprejeli bistveno 
ugodnejše poslovne pogoje, ki bodo imeli za posledico tudi znižanje prodajnih cen 
klubske opreme za vaše in naše nogometaše

5. Svet staršev

V klubu deluje Svet staršev – predstavnika za U13 sta Ksenja Planinc in Kristijan Slovenc. Če 
imate kakršne koli predloge, težave, se obrnite na njiju, na trenerje ali na vodstvo kluba.

6. Zahvala za vašo potrpežljivost

Za nami je zares zahtevno obdobje, ki ga klub brez vaše pomoči na mnogih področjih ne bi 
preživel. Še enkrat – velika hvala. Verjamemo pa, da so pred nami lepši časi in časi nazaj doma na 
Gubcu.

Krško, 26. 5. 2020

Pripravil: trener U13 Janoš Zore


