
OSNOVNE INFORMACIJE ZA IGRALCE IN STARŠE

OB VPISU V NK POSAVJE KRŠKO

Spoštovani,

zelo nas veseli, da razmišljate oziroma ste se odločili pridružiti naši nogometni družini. Na
spodnjih straneh se vam želimo strnjeno predstaviti cilje našega delovanja in kako deluje naš

klub.

Dobrodošli v NK Posavje Krško!

 

1) UVODNA PREDSTAVITEV NAŠEGA NOGOMETNEGA KLUBA

I. Zgodovina kluba

Začetki NK Posavje Krško segajo v leto 2004, ko je pet mladih trenerjev vzgojenih v NK Krško 
prevzelo skrb za mladinski nogomet v NK Krško in zagnalo osnovnošolske krožke Nogobikce. 

Leta 2010 smo trenerji mladih Krčanov – s ciljem dvigniti kvaliteto dela z mladimi (strokovno, 
organizacijsko in finančno) – ustanovili Nogometno društvo Posavje Krško. To  je kot pogodbeni 
partner NK Krško do 2019 v celoti samostojno skrbelo za vse selekcije Nogometne šole NK Krško 
(od 1. razreda OŠ do konca srednje šole). V 9 letih obstoja NŠ NK Krško so se vse ekipe iz nižjih lig
uvrstile v 1. slovenske lige. V tem času smo vzgojili 17 mladih reprezentantov Slovenije, osvojili 2 
naslova državnih prvakov in bili z vsemi selekcijami med TOP 6 v Sloveniji.

1. 2. 2019, ko je NK Krško prekinil pogodbo o sodelovanju z ND Posavje Krško, se je vseh 24 
trenerjev mladih v krškem nogometu soglasno odločilo ustanoviti nov nogometni klub. ND Posavje 
Krško se je preoblikovalo v samostojen nogometni klub NK Posavje Krško spomladi 2019. V ligah 
Nogometne zveze Slovenija pod lastnim imenom tekmujemo od sezone 2019/20.



II. Naša vizija in naše vrednote

Smo navdušenci nad nogometom in za to čudovito igro želimo navdušiti čim več ljudi v lokalnem 
okolju. Pri tem stavimo na:

 množičnost in odličnost   (z OŠ-krožki na vseh OŠ želimo vse otroke seznaniti z nogometom in 
vsem omogočiti, da imajo enake možnosti/pogoje za vadbo in uživanje v tem športu; najbolj 
nadarjene med njimi pa želimo pripraviti za reprezentančni nivo),

 spoštljive medčloveške odnose   (brez iskrenega sodelovanja, so-pomoči, trdega dela in 
prevzemanja odgovornosti ni uspešne ekipe –  preko dela na igrišču želimo te vrednote 
privzgojiti našim nogometašem, da bodo uspešni tudi v življenju izven nogometa),

 domač kader   (razen redkih izjem bodo igralci in trenerji naših ekip Krčani/Posavci),

 dolgoročno delo z mladimi   (vzgoja nogometašev od 1. razred OŠ do naše članske ekipe),

 strokovnost   (7 trenerjev je diplomantov Fakultete za šport),

 povezanost z okoljem   (razmišljamo povezovalno – naši partnerji so OŠ, srednje šole, vsi 
posavski nogometni klubi in priznana podjetja, vedno iščemo nova partnerstva),

 in na urejene finance   (vse od leta 2010 delujemo brez dolgov).

2) VPIS IN IZPIS IZ KLUBA, REGISTRACIJA NOGOMETAŠA PRI NZS

I. Vpis v klub in registracija nogometaša pri NZS

Za vpis nogometaša v klub morate izpolniti Pristopno izjavo in Kodeks obnašanja za starše, ki sta 
(skupaj z vsemi dodatnimi informacijami) dostopna na www.nkposavjekrsko.com/osnovne-
informacije/, ter ju predati trenerju vašega otroka ali poslati na info@nkposavjekrsko.com. S tem in 
plačilom vadnine nogometaš pridobi pravico treniranja v NK Posavje Krško in igranje prijateljskih 
tekem za NK Posavje Krško.

Da nogometaš pridobi pravico igranja za naš klub na uradnih tekem Nogometne zveze Slovenije 
(NZS), ga moramo kot klubskega člana registrirati pri NZS. V tem primeru, nam morate na 
info@nkposavjekrsko.com dostaviti naslednje dokumente:
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 če vaš nogometaš še ni bil nikoli registriran pri NZS za drug nogometni klub:

 fotografijo od ramen navzgor (lahko jo naredite s telefonom)

 izpolnjeno soglasje za registracijo (https://nkposavjekrsko.com/wp-content/uploads/2019/06/
Soglasje-za-registracijo-igralca-za-nov-klub.pdf)

 fotokopijo osebnega dokumenta spredaj in zadaj

 fotokopijo zdravstvene izkaznice spredaj

 če je vaš nogometaš že bil registriran pri NZS za kateri koli drug nogometni klub, ga lahko za 
NK Posavje Krško registriramo zgolj julija, avgusta in od 16. 1. do 15. 2., ter potrebujemo:

 fotografijo od ramen navzgor (lahko jo naredite s telefonom)

 izpolnjeno soglasje za registracijo (https://nkposavjekrsko.com/wp-content/uploads/2019/06/
Soglasje-za-registracijo-igralca-za-nov-klub.pdf)

 izpisnico starega kluba (za več informacij pokličite na 031 314 575 – Janoš)

 če vaš nogometaš nima slovenske državljanstva, potrebujemo (za več informacij pokličite Luko 
Šebka – 069/619-495):

 Pogodba o zaposlitvi - oče

 Pogodba o zaposlitvi - mama

 Dokazilo o datumu rojstva (rojstni list)- igralec

 Dokazilo o identiteti & nacionalnosti - igralec (osebna / potni list)

 Dokazilo o identiteti & nacionalnosti - oče (osebna / potni list)

 Dokazilo o identiteti & nacionalnosti - mama (osebna / potni list)

 Dokazilo o brezposelnosti - mama

 Dokazilo o prebivališču - oče (osebna / potni list)

 Dokazilo o prebivališču - mama stalno / začasno

 Dokazilo o prebivališču - igralec stalno / začasno

 Delovno dovoljenje - oče stalno / začasno

 Delovno dovoljenje - mama stalno / začasno
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 Soglasje registracija (https://nkposavjekrsko.com/wp-content/uploads/2019/06/Soglasje-za-
registracijo-igralca-za-nov-klub.pdf)

 Izjava o prvi registraciji

 Razlogi prihoda v Slovenijo

 Zdravstvena karticahttps://nkposavjekrsko.com/registracija-pri-nzs/

II. Izpis nogometaša iz kluba

Za izpis vašega otroka iz našega društva ob prenehanju treniranja v našem klubu morate izpolniti 
Obrazec za odjavo, ki je dostopen na www.nkposavjekrsko.com/osnovne-informacije/, in ga poslati 
na info@nkposavjekrsko.com. 

3) KOMUNIKACIJA S TRENERJI IN KLUBOM

I. Osnovni kontakti kluba

 E-naslov: info@nkposavjekrsko.com

 naslov: CKŽ 105, 8270 Krško

 telefon: + 386 31 314 575 (Janoš)

 spletna stran: www.nkposavjekrsko.com

 Facebook: https://www.facebook.com/nkposavjekrsko/

 Svet staršev NK Posavje Krško: https://nkposavjekrsko.com/svet-starsev/

II. Komunikacija s trenerji posameznih selekcij

 imena trenerjev s kontakti (E-naslov, telefon) so objavljeni na naši spletni strani – v osnovnem 
meniju kliknite na zavihek »Mladi« in nato izberite ustrezno selekcijo

 trenerji starše o aktualnih zadevah obveščajo preko SMS-obvestil, Viber-skupine za posamezno 
selekcijo in klubske spletne strani (natančne informacije o načinu komunikacije vam bo predal 
trener vašega otroka)
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4) PRI KATERI STAROSTI ZAČNEJO TRENIRATI OTROCI V NAŠEM KLUBU – KATERE SO
NAŠE KLUBSKE SELEKCIJE?

U7 – 1. razredi OŠ (z vadbo začnejo spomladi v 1. razredu, vse ostale ekipe vadijo celo sezono)
U8 – 2. razredi OŠ
U9 – 3. razredi OŠ
U10 – 4. razredi OŠ
U11 – 5. razredi OŠ
U13 – 6. in 7. razredi OŠ
U15 – 8. in 9. razredi OŠ
U17 – 1. in 2. letniki SŠ
U19 – 3. in 4. letniki SŠ
Člani

5) NOGOMETNA SEZONA IN TRENINGI

Nogometna sezona v našem klubu okvirno traja od okvirno 7. julija prvega leta do konca šolskega leta 
oz. do 24. junija naslednjega leta. V tem času potekajo treningi.

Srednješolske selekcije pričnejo s treningi 7. julija, mlajše selekcije pa se jim priključujejo postopoma – 
s tem da najmlajše selekcije (U8-U9) pričnejo s treningi v 1. tednu avgusta.

Zimske počitnice trajajo okvirno od 24. 12. do 10. 1. V času zimskih počitnic ni treningov. V času 
ostalih počitnic med šolskim letom (krompirjeve počitnice, februarske počitnice in prvomajske 
počitnice) treninge potekajo normalno.

U7 trenirajo enkrat na teden, U8 in U9 trenirajo dvakrat na teden, U10 in U11 trenirajo trikrat na teden, 
U13 in U15 trenirajo štirikrat na teden, U17 in U19 trenirajo minimalno petkrat na teden.

Treningi trajajo vsaj 90 minut.

6)  KJE IN OB KATERI URI TRENIRAMO?

Lokacije in ure treningov za posamezne selekcije so objavljene na naši spletni strani – v osnovnem 
meniju kliknite na zavihek »Mladi« in nato izberite ustrezno selekcijo.

Na in iz treningov nogometaše vozijo starši/skrbniki.



7) OPREMA ZA TRENINGE in TEKME

Za trening otroci potrebujejo zelene klubske majčje (ob vpisu v klub vsak otrok prejme eno majčko 
gratis), klubske črne hlačke, nogometne nogavice, ščitnike, žogo (do konca 5. razreda žoga velikost 4, v 
6. in 7. razredu žoga velikost 5, starejši imajo na treningih klubske žoge), bidon za pijačo, nogometne 
čevlje in opremo za slabo vreme – trenirko in NUJNO ANORAK.

Za tekme mora vsak nogometaš kupiti tekmovalni dres, tekmovalne hlačke in tekmovalne nogavice.  
Nakup vse klubske opreme poteka preko klubske spletne trgovine (več informacij pod točko 10.)

Nogometni čevlji

Nogometaši potrebujejo nogometne copate. Bodite pozorni, da svojemu otroku kupite nogometne čevlje 
z mehkimi gumijastimi čepki (3 fotografije v prvi vrsti). Zaradi mehkih čepkov in vložka pod podlati iz 
pene so bolj mehki, kot so klasične trde kopačke (3 fotke v spodnji vrstici). Nogometni čevlji z mehkimi
čepki s zato boljši za hrbetnico – ob tem pa ob spremembi smeri pred popustijo in predvsem pri starejših
prihaja do manj poškodb sklepov. Prepoznali jih boste po tem, da so čepki na dotik rahlo upogljivi, da 
niso globoki, jih je veliko (vsaj 20 ali 30 na celem podplatu) in da je pod podplatom vsaj 0,5 cm 
pene/vložka, ki blaži udarce med tekom. 

Po mnenju kineziologov bi morala vsi otroci obvezno nositi le nogometne čevlje z mehkimi gumijastimi
čepki – in ne klasičnih kopačk s trdimi, bolj rekdimi in globljimi plastičnimi čepki (3 spodnje fotke).



8) VADNINA

Mesečna vadnina za U7 znaša 30 evrov, za U8 in U9 znaša 32 evrov ter za ostale znaša 37 evrov. 
Vadnina za mladinsko ekipo je polovična. V primeru da imate v klubu dva otroka, za drugega plačujete 
polovično vadnino.

Vadnina se plačuje 12 mesecev v letu. Članarina za članstvo v društvu je vključena v vadnino.

Če vaš otrok hkrati vadi v naših klubskih selekcijah in pri Nogobikcih, plačuje le vadnino za vadbo v 
klubu (v primeru, da ste dobili položnici za klub in za Nogobikce – pokličite Luko Šebka na 069/619-
495).

Za posebne primere (socialni problemi, starši samohranilci in še kaj, kar lahko starši sporočite trenerju 
selekcije ali vodji nogometne šole Janošu Zoretu na 031/314-575) se dogovori in upošteva dodatno 
znižanje vadnine. Če ste v finančni stiski, pokličite brez oklevanja – skupaj bomo našli ustrezno rešitev.

Vadnina se plačuje mesečno za tekoči mesec. Položnica bo na vaš spletni naslov poslana do 15. dne v 
mesecu. Rok plačila je 15 dni. V primeru neplačila vam bomo do 5. dne naslednjega meseca poslali 
SMS-opomin. Neplačane vadnine se prištevajo k naslednjemu obroku vadnine, dokler se celoten znesek 
za sezono ne poravna. V primeru dolgoročnega neplačevanja vadnin vodstvo kluba obvesti disciplinsko 
komisijo kluba, ki razsoja o statusa našega člana.

9) PREVOZI NA TEKME

I. Prevozi na tekme za selekcije U7, U8 in U9

 na ligaške tekme otroke pripeljejo starši

 za prijateljske tekme se prevoz dogovori med klubom in starši

II. Prevozi na tekme od selekcije U10 dalje

 na bližnje tekme v krogu vključno z Radečami, Kozjem, Podčetrtkom, Novim mestom in 
Zagrebom otroke na tekme pripeljejo starši

 za bolj oddaljene tekme bo prevoz organiziral NK Posavje Krško



10) KLUBSKA OPREMA

Vsak član kluba ima možnost naročiti klubsko opremo v spletni trgovini Bikec Shop 
(http://nkposavjekrsko.com/trgovina/). Pri nakupu opreme za člane našega kluba vedno (tudi če vaš 
otrok še nima klubske izkaznice) izberite nižjo ceno (pri opciji »Popust za naše nogometaše?« izberite 
možnost »Da«).

V dveh dneh po oddaji naročila boste prejeli predračun – artikle vam bomo skupaj z računom dostavili 
po plačilu predračuna. V spletni trgovini je možno le plačilo preko spletne banke. V klubski pisarni 
lahko nakup (pod pogojem, da imamo artikle na zalogi) izvedete tudi z gotovino (obisk za nakup v 
klubskih prostorih v naprej dogovorite z Janošem Zoretom na 031/314-575).

Vsak nogometaš, ki želi igrati na tekmah, mora kupiti tekmovalni dres, tekmovalne hlačke in 
tekmovalne nogavice. Potisk opreme uredimo v klubu. Nakup ostale klubske opreme, za trening in 
trenirka, je zaželen, ni pa obvezen.

11) IZGUBLJENA OPREMA

Pozabljeno in izgubljeno opremo shranjujejo trenerji.

12) INDIVIDUALNI SESTANKI S TRENERJEM

Na začetku sezone bo trener organiziral obvezen skupen sestanka za vse starše, kjer bo podal osnovne 
informacije o delu v prihajajoči sezoni. Med sezono bo trener z vsemi nogometaši in starši opravil 
individualen sestanek. S tem želimo dostopiti do vas individualno, da vam natančno razložimo, kaj 
želimo od nogometaša, vi pa nam predstavite vaš pogled oziroma nam postavite morebitna vprašanj. Na 
koncu sezone (priloga k julijskem dopisu) vam bomo poslali pisno oceno za vsakega nogometaša. 
Pripravljamo tudi program za spremljanje vsakega posameznika našega kluba – da bomo lažje sledili 
razvoju oz. napredku vašega nogometaša.

13) ZDRAVSTVENA OSKRBA

Nogometaši, ki so se poškodovali med vadbo ali tekmami oziroma imajo zdravstvene težave, lahko 
opravijo preventivni pregled v centru za Kineziologijo in rehabilitacijo Zala (JOB center, Krško, 
www.zala-kr.si). Stroški pregleda (splošni pregled stane okoli 30 evrov) se delijo na tretjine: 1/3 je 
sponzorski prispevek ambulante, 1/3 stroška krije klub, 1/3 stroška pa plačate starši. Če želite opraviti 
pregled, pokličite trenerja vašega otroka – ki bo ocenil, ali je pregled primeren, in vam bo sporočil 
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termin pregleda.

Letni zdravniški pregled za nogometaše od dopolnjenega 14. leta dalje je obvezen zaradi potreb NZS. 
Plačilo se deli med klub in starše.

14) KLUBSKA IZKAZNICA

Vsak nogometaš v NK Posavje Krško in vsak Nogobikec v osnovnošolskih krožkih prejme skupno 
klubsko izkaznico ZA OBE OMENJENI DRUŠTVI. Z njo je upravičen do brezplačnega vstopa na vse 
klubske tekme in do popustov v trgovini Bikec Shop ter pri naših partnerjih. Več informacij je na spletni
strani: https://nkposavjekrsko.com/klubska-izkaznica/

Ob vpisu v NK Posavje Krško vsak nogometaš klubsko izkaznico prejme brezplačno prejme. V primeru 
izgubljene izkaznice znaša strošek izdelave nove 5 evrov.

15) SVET STARŠEV KLUBA

Svet staršev (vsaka generacija otrok ima v svetu predstavnika in njegovega namestnika) je vez med 
vsemi starši/skrbniki in klubskim vodstvom. Svet staršev daje pobude in predloge za delo kluba, deluje v
smeri nudenja pomoči pri organizaciji dela v klubu ter ne razpravlja o strokovnosti dela trenerjev.

Delovanje sveta staršev klubu omogoča, da hitreje ukrepamo, da sproti popravimo ali dopolnimo naše 
delovanje. Zastopnik Sveta staršev je tudi član Upravnega odbora kluba in delegat na skupščini kluba.

Več informacij na: https://nkposavjekrsko.com/svet-starsev/

16) VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom »Pristopne izjave za včlanitev v NKPK« se starši strinjajo in potrjujejo,

 da lahko klub osebne podatke (ime in priimek, slike in datum rojstva) objavlja na naši spletni 
strani, socialnih omrežjih in v publikacijah, ki jih izdajamo

 da bodo podatke o naslovu prebivališča in kontaktne podatke uporabljali zgolj organi in telesa 
kluba, in sicer zgolj v obsegu, ki je potreben za njihovo delovanje znotraj kluba,

 da bo klub osebne podatke svojih članov (ob omenjenih tudi rezultate testiranj) hranil ves čas 
njihovega članstva v društvu ter še v obdobju po prenehanju njihovega članstva v društvu, in 
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sicer za potrebe spremljanja statističnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Luka Šebek, luka.sebek@  gmail  .com  , 069/619-495.

17) VLOGA STARŠEV

Osnovno poslanstvo NK Posavje Krško je vzgojiti zdrave, poštene in delovne osebnosti, ki znajo 
pomagati, sodelovati, se boriti za pravičnost ter zmagovati. Delujoči v klubu se zavezujemo se, da bomo 
naredili vse, da za nogometaše ustvarimo čim bolj zdravo klubsko okolje – pri tem pa ste naš ključni 
partner ravno starši. Zato vas naprošamo,

 da z rednimi prevozi podpirate otroke pri njihovi veliki ljubezni nogometu

 da otroke spodbujate, da se osredotočajo na svojo osebno in športno rast – njihov uspeh je v 
veliki meri odvisen od njihovega dela in obnašanja, ne pa od sodnikov, soigralcev, tekmecev … 

 da pred rezultati dajete prednost zabavi ter pozitivni športni izkušnji – če je otrok užival, se 
potrudil in se spoštljivo obnašal, mora to za vas biti dovolj/razlog za veselje

 da po tekmah in treningih otroka nagradite z vzpodbudo – ne primerjajte ga z drugimi 
izstopajočimi otroki (lahko mu porušite samozavest), ne razpravljajte z otrokom o njegovih 
napakah (da ne bo dobil strahu pred preizkušanjem novosti), in nikakor ne bodite tiho (brez 
pohvale za trud ali vsaj eno dobro potezo, bo dobil občutek, da ni izpolnil vaših pričakovanj)

 da spodbujate dodaten trening nogometa in ostale športe igre doma: klubi ne zmoremo 
nadomestiti vse, kar so prejšnje generacije pridobile doma med igro (tek, skoki, padci, plezanje)

 da se ne postavljate v vlogo nogometnega trenerja - na tekmah zgolj podpirajte in spodbujajte 
fante, da uživajo, se trudijo, so spoštljivi in pozitivno predrzni 

 da se ne postavljate v vlogo trenerjev – za dajanje navodil (kam teči, koga pokrivati, kdaj podati, 
…) so pristojni trenerji: trenerji so tisti, ki vedo, kaj so učili otroke, kaj znajo in česa še ne znajo

 da se ne postavljate v vlogo trenerjev, da se otroci v nogometu naučijo odločati sami – trenerji 
bomo imeli otroke »čim manj na daljincu«, da vidimo, kaj znajo in na čem moramo še delati

 da na otroke ne gledate, kot na članske/izdelane igralce (otroški nogomet ≠ članski nogomet): ne 
smemo jim ukrasti brezskrbnega otroštva, v času OŠ so v ospredju zabava, sproščenost in učenje

 da ste čim manj prisotni na treningih, da bodo vaši otroci čim bolj sproščeni in osredotočeni na 
učenje – treningi so sicer odprti za vse, zato si jih lahko kadar koli ogledate
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 da s pozitivno podporo in spodbudo spremljate tekme otrok - tekme so tiste, kjer se vam 
nogometaš želi pokazati/dokazati (tekme na gostovanjih so lahko lepi družinski izleti)

18) KODEKS TRENERJEV

Trenerji se zavedamo odgovornosti, ki jo prinaša delo z mladimi. Kodeks trenerjev je objavljen na naši 
spletni strani – na meniju kliknite na zavihek »O nas« in nato na »Trenerji«. Trenerji vaših otrok so za 
informacije ali vaša vprašanja dosegljivi na mobilnih telefonih.

Pripravili v NK Posavje Krško Krško, 30. 8. 2021


