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Žoltasti Troti smo novomeški košarkarski klub. Vsi člani kluba smo neposredno povezani z Novim mestom. Tu
živimo, tu smo hodili v šolo, tu imamo družine in prijatelje, tu igramo košarko!
Novo mesto je športno in košarkarsko mesto. Novomeščani imamo košarko radi in imamo zanjo velik talent. Šolske,
rekreativne in tekmovalne ekipe našega okoliša tradicionalno dosegajo odmevne rezultate.
Verjamemo, da si Novo mesto želi še več košarke. V ta namen pišemo novo košarkaško zgodbo, katere temelj je
ravno povezovanje in vključenost Novomeščanov ter uresničevanje zastavljenih športnih ciljev z “domačim”
košarkarskim talentom.
Razvijamo se v prepoznaven košarkarski kolektiv, to smo dokazali tudi z nastopi v 4. slovenski košarkarski ligi, kjer
smo v sezoni 2016/17 osvojili 1. mesto in se uvrstili v višji rang tekmovanja. V svoji prvi tretjeligaški sezoni smo takoj
stopili na tron, kar pomeni, da smo se v dveh letih uvrstili med najboljših 20 ekip v Sloveniji.
Vse zmage so postavile mejnik - Troti smo v lanski sezoni uspešno začeli s celovito klubsko strukturo, kjer se
košarkarska pot začne v košarkarskem vrtcu, nadaljuje v mladinskem pogonu vse do članske ekipe. Mladinski
pogon smo letos še dopolnili, v novi sezoni se bodo v rumenih dresih žogali tudi ekipi U13 in U15.

ČLANSKA EKIPA

MLADINSKI POGON
U13, U15, U17, U19

ŠOLA KOŠARKE
& Košarkarski vrtec

Naša usmeritev so od vsega začetka mladi in »učenje za življenje« skozi košarkarsko dejavnost. Borba na parketu
bo letos namenjena tudi uresničitvi tega. Ponosni smo, da nas pri tem podpira lokalno okolje.

SELEKCIJE
Košarkarski vrtec
Šola košarke
Pionirji U13
Pionirji U15
Kadeti U17
Mladinci U19
Člani

STROKOVNI ŠTAB

UPRAVNI ODBOR

Matjaž Smodiš, športni direktor
Nejc Župevec, predsednik
Luka Mittag, glavni trener in vodja mladinskega
Luka Medle
pogona
Matjaž Smodiš
Nejc Šteblaj, trener
Luka Mittag
Klemen Bučar, trener
Blaž Čampa
Martin Mežan, trener
Marko Pavec
Tomaž Žabčič, trener mladih in trener za ﬁzično
pripravo
@ZoltastiTroti

@ZoltastiTroti
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