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KAZALO dobrodošli v naši zgodbi
ČISTA DESETKA!
Se je pametno med tekom obračati nazaj? Odvisno zakaj tečete. Če je tek del 
sproščene igre in je pogledati »čez ramo« le del razigranosti, povezave med 
vami in preostalimi udeleženci, potem je to nekaj najbolj naravnega. To smo v 
tej knjigi storili Troti. Deset let je odkar smo začeli našo pot in veselje do igre, do 
košarkarske zabave nas ni minila. Zelo radi se spomnimo naših začetkov, vedeti 
zakaj se je naša »rumena« košarka začela, je ključ do vseh prihodnjih mejnikov. 
Poglejte nam »čez ramo« v naših prvih deset let tudi vi. Uživajte v branju.
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PREDSEDNIKOVA BESEDA

Upihnili smo prvih deset. Če karikiram, smo 
zrasli iz otroških 137 do košarkarskih 195 
cm. In še rastemo, potencial in predvsem 
elan vseh nas je navdihujoč. Še višje gremo, 
Troti! Še bolj složno in nasmejano, ker 
košarka je zabavna in več kot le tekmovanje, 
a ne?

Kar smo bili v prvih desetih letih, bomo 
zagotovo tudi v prihodnjih. Smo košarkarji. 
Smo dobrodelneži, organizatorji in 
animatorji. Soigralci, prijatelji, bratje. Smo 
pravi športniki in popotniki. Novomeščani.

Naše prvo desetletje potrjuje, da smo 
zagotovo drugačen in neobičajen športni 
klub. Smo ponosni na to različnost. 

Košarka je naš medij, ki nam omogoča, 
da se izražamo in sledimo osnovni ideji, ki 
nas je, takrat mlade nadobudneže, usodno 
povezala. Idejo, da je košarka lahko veliko 
več, če ni le tekmovanje, zato živimo že 10 
let!

Troti smo seveda povezani. Delavni, 
predani in nasmejani. Smo aktivni, solidarni, 
odgovorni. Smo Družina.

Naša košarka bo zato vedno zgodba 
povezovanja in vključevanja. Gostje naših 
košarkarskih dogodkov v prvem desetletju 
so bili plesalci, akrobati, mažoretke, 
hiphoperji, košarkarji na vozičkih, vrtičkarji, 
kuharji…Zakaj? Ker verjamemo, da pozitivno 
naravnana košarka za lokalno in širše okolje 
pomeni dodano vrednost in razvija njegov 
potencial. Troti smo gibanje.

In dajemo priložnost. To je neločljiv del 
naše DNK. Nudimo možnost, odpiramo 
vrata, razvijamo potencial. Zelo sem 
ponosen na vse prve priložnosti, ki so jih 
naši košarkarji v prvih 10ih letih izkoristili. 
Dali smo priložnost za dokazovanje in igro, 

ki je niso pričakovali, na katero ni kazalo, 
pa je prišla z nami. Veselim se ob tem že 
vseh naslednjih priložnosti, ki jih s trudom 
in treningom že v tem trenutku ustvarjamo. 

Pogled na prvih deset let je čudovit. Kot 
z razgledne točke ob vzponu. Navdaja 
s ponosom na prehojeno, skeli pa obet 
še večjega, višjega, boljšega. Navdušen 
sem kaj smo že dosegli, kako smo se od 
najnižje amaterske novomeške lige povzpeli 
v 2. slovensko ligo, da v naši mladinski 
šoli trenira že 100 fantov in da so temelji 
akademijskega pristopa trdni. 

A najlepši spomin je podpora novomeškega 
okolja od vsega začetka, navijanje na 
tekmah, udeležba na dogodkih. To je sijajen 
lesk na naših prvih 10 let in motivacija za 
vsaj naslednjih petdeset!

Hvala vsem. To infinity and beyond!

3, 4 TROTI !!!
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ZAČETKI KOŠARKANJA - PRVA BRENČANJA

Začelo se je tako, kot se za najboljše ideje 
spodobi – v garaži. Ljubezen, iskrena 
navezanost na košarko in želja po igranju je 
v druščini petih mladih fantov tako gorela, 
da so se odločili »kovati svojo srečo«. Ker 
v košarkarskem društvu, kjer so nekateri 
takrat trenirali, ni bilo prostora za vse 
nadobudne košarkarje, sta se mladinca 
Luka Medle in Jaka Lenart s prijatelji, takrat 
zelo pragmatično odločila ustanoviti svojo 
ekipo. Nič jim ne bo stalo na poti igranja 
košarke!

Prav v pomanjkanju prostora za vse 
košarkarje, ta naravni red, ki ga zelo dobro 
pozna vsak dolenjski čebelnjak, tiči tudi izbor 
imena ekipe – Žoltasti Troti. To ime nam je, 
prav z razlago, da so nas iz košarkarskega 
društva izrinili, kot čebele iz čebelnjaka 
izrinejo trote, nadel Alojz Medle. Gospod 
Lojze, Lukov dedek, nam je vse od začetkov 
pomagal, tako organizacijsko kot finančno, 
in nas naučil, kako se živi za svojo ekipo. 

Ekipa je svojo pot začela na najnižji ravni 
novomeške rekreativne košarkarske 
lige, v takratni 3. ligi, ki se je igrala celo 
v treh skupinah z zaključnim turnirjem 
zmagovalcev, kjer je samo titula pomenila 
napredovanje na višjo raven. Troti so na tej 
ravni, v 3. novomeški amaterski ligi, ostali 2 
sezoni. Organizirani smo bili sicer v okviru 
Športnega društva Malo mesto, Žoltasti Troti 
so bili sprva naše »bojno« ime za turnirje, kjer 
smo nastopali, a vsi nastavki organiziranosti 
in divji entuziazem, ki nas je popeljal »daleč 
naprej in navzgor«, so že bili tam.

Marec, 2010
Stojijo od leve proti desni: Luka Mittag, Rok Blatnik, Luka Lešnjak, Nejc Maričič, 
Dejan Vene.
Spodaj od leve proti desni: Blaž Vončina, Marko Jurečič, Maj Kruljac, Jaka Lenart, 
Luka Medle.    

Februar, 2009
Stojijo od leve proti desni: Miha Beg, Maj Kruljac, Dejan Vene, Jaka Lenart, Antun 
Katalenić, Luka Medle.
Spodaj od leve proti desni: Nik Rupnik, Blaž Vončina, Jure Kastelic, Urban Malovič.

Prva ‘uradna’ tekma za ekipo pod imenom Žoltasti 
Troti, odigrana proti ekipi Kartaljevo, 4. januarja, 2009. 
Na prvih dveh tekmah so bili ‘rumeni’ v resnici še rdeči. 
Tekmo smo zmagali z rezultatom 61:56.
Stojijo od leve proti desni: Miha Beg, Jaka Lenart, Luka 
Medle, Dejan Vene, Maj Kruljac, Antun Katalenić.
Spodaj od leve proti desni: Nik Rupnik, Jure Kastelic, 
Urban Malovič, Blaž Vončina, Marko Kočijaž.

Alojz in Luka med ‘označevanjem’ prvih dresov
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USTANOVITEV KLUBA kk žoltasti troti

Naša košarka je napredovala, z njo tudi 
raven organiziranosti, saj nas je v bilo že več 
kot deset. Odločili smo se zato formalizirati 
naše delovanje, kajti aktivnosti, ki smo jih 
pognali, je bilo vse več, prav tako pa je bil 
vse večji tudi odziv lokalnega okolja. 

Odločitev je padla - 16. oktobra 2010 smo 
uradno ustanovili svoj klub. Poimenovali smo 
ga Malo mesto, a osrednja sila aktivnosti je 
bila seveda košarkarska klapa Žoltasti Troti. 
Naše desetletje se je torej »uradno« začelo.

Že od samega začetka smo v klubu poleg 
igranja košarke delali več in predvsem 
drugače od drugih športnih društev. 
Košarka je bila naša osrednja aktivnost, a je 
bila predvsem povezovalna sila. 

Naša želja od vsega začetka, in tega se 
držimo še danes, pa je bila s košarko 
povezovati našo okolico in aktivno prispevati 
ter pomagati v skupnosti. Eden osrednjih 
stebrov naše zgodbe je tako od samega 
začetka naša dobrodelnost. 

Košarkarsko smo rasli, zmagovali in se 
prebijali naprej, v 2. novomeško ligo, potem 
tudi v 1. amatersko ligo, ob tem tudi odigrali 
prve prijateljske tekme s klubi iz državnih 
lig, skratka Žoltasti Troti so postajali 
prepoznavno ime slovenske košarkarske 
družine. In to smo junija 2015 tudi uradno 
postali. 

Malo mesto smo prerasli,  energija rumenih 
Trotov je močno sijala, zato smo se najprej 

uradno preimenovali v Košarkarski klub 
Žoltasti Troti in takoj zatem klub registrirali 
in se včlanili v Košarkarsko zvezo Slovenije.

Ustanovitvena skupščina, 16. oktober 2010

Levo štampiljka Športnega društva Malo mesto, ki smo 
jo uporabljali med leti 2010-2015. Desno nov logotip 
kluba, ki ga uporabljamo od leta 2015.

Spodaj odločba o vpisu ŠD Malo mesto v poslovni 
register RS Slovenije, novembra 2010.
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kdo smo in kam gremo
Troti smo drugačen in neobičajen športni 
klub. Košarka je naš medij, ki nam pomaga, 
da delamo dobro. Naše poslanstvo je, da 
smo aktivni, solidarni in odgovorni. 

Zato razvijamo in vodimo vse naše 
košarkarske aktivnosti tako, da povezujemo 
in vključujemo, da omogočamo, da se 
potenciali vseh lahko pokažejo in njihov 
talent lahko razvije. Verjamemo, da tako 
pozitivno naravnana košarka lahko pomeni 
za lokalno okolje konkretno dodano 
vrednost in prispeva h kakovosti življenja v 
njem. V tem smislu, smo Troti gibanje.

Košarkarska vzgoja in športno treniranje pri 
nas temelji na temeljni vrednoti: Košarka 
je veliko več, kot le tekmovanje. Košarka 
ljudi povezuje in krepi medsebojno pomoč, 
spodbuja učenje in omogoča zdrav način 
življenja ter krepi medčloveške vezi.

Želimo postati klub, ki mladim košarkarjem 
omogoča razvoj in napredek v športnih 
ciljih, kot jih tudi uči o pomenu solidarnosti 

in medsebojne pomoči za trajnostno in 
prijetno življenjsko okolje za vse. 

Želimo biti košarkarski klub, ki bo odličnost 
dela in razvoja igralcev na parketu, 
dopolnjeval z odličnostjo in družbeno 
odgovornostjo v svojih aktivnostih in 
dogodkih izven dvorane. Želimo biti sinonim 
za zdravo in ustvarjalno košarkarsko 
življenje, za prijateljske odnose, fair play in 
sodelovanje. 

Ogrevanje pred prvo domačo tekmo pod okriljem KZS

Mladinci in člani, sezona 2017/2018
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RAZVOJ KLUBA

Svojo tekmovalno pot v uradnih košarkarskih 
tekmovanjih smo začeli, kot pred leti v 
lokalnem okolju, na najnižji ravni. Sezono 
2015/2016 smo pričeli v 4. SKL – Zahod. 

Prvo uradno tekmo smo odigrali 17. 
oktobra 2015, ko smo gostovali na Vrhniki 
in zabeležili poraz s 70:57. Ampak to je bila 
zmaga, na tribunah (na gostovanju!) nas je 
spremljala večja skupina navijačev z bobni 
in glasnim navijanjem so predramili dvorano 
in nakazali, da bo naša košarka tudi na 
državnem nivoju enak »rokenroll«, kot je bila 
v rekreativni ligi domače občine.

To posebno energijo, ekipni duh in vse 
aktivnosti, ki smo jih v klubu s košarko 
promovirali in razvijali, so opazili tudi 
izkušenejši novomeški igralci. 

Prvi med enakimi je bil Bojan Krivec »Krivi«, 
v prihodnjih letih pa so mu sledili še mnogi 
mladi košarkarji, ki so v rumenem dresu 
Trotov dobili priložnost igrati pred domačim 
občinstvom za domač, lokalen klub. Prav 
vsi so priložnost izkoristili, nekateri so se z 
nami celo »vrnili k ljubezni do košarke«, zato 
uspeh ni mogel izostati.

V naslednjih dveh sezonah smo osvojili 
tako trofejo za prvake 4. SKL, kot trofejo za 
prvake 3. SKL in sezono 2018/2019 začeli 
v 2. slovenski ligi. V dveh sezonah smo v 
drugem najkakovostnejšem tekmovanju 
močno opozorili nase in se krepko usidrali 
med 20 najboljših košarkarskih ekip v 
Sloveniji. 

V desetletju delovanja smo se povzpeli od 
najnižje lokalne amaterske ravni do praga 
profesionalnih lig. Razvoj, strm kot zaletišče 

planiške velikanke. Košarkarski klub Žoltasti 
Troti danes sestavlja članska ekipa in 6 
selekcijskih skupin (U11-U19) v mladinski 
šoli ter košarkarski vrtec za najmlajše. 

Troti, pred desetletjem »bojno« ime ekipe 
rekreativnih zanesenjakov za nekaj dvobojev 
letno, je danes košarkarska znamka, pod 
katere imenom naše selekcijske ekipe 
odigrajo skoraj 100 uradnih tekem letno. 

Prva odigrana tekma pod okriljem KZS, Vrhnika

Maskota Trotko Trot animira občinstvo

Slavje ob naslovu prvaka v 4. SKL, april 2017
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Matej Erjavec
predsednik Košarkarske zveze Slovenije

“mali rumeni postajate vse večji in večji”
Za uvod zapisa ob deseti obletnici delovanja 
Košarkarskega kluba Troti naj si sposodim 
besede legende novomeške in slovenske 
košarke, danes direktorja simpatičnih Trotov 
Matjaža Smodiša. Slednji je v poletni rubriki 
Minuta odmora Košarkarske zveze Slovenije 
dejal: ‘’Veliki zeleni klub naj bo v Novem 
mestu vedno številka ena. Mi pa bomo mali 
rumeni klub, valilnica za mlade perspektivne 
Novomeščane ter vse nadobudne 
košarkarje, ki želijo trenirati v naši sredini.’’

In priljubljeni Smoki ima še kako prav. 
Dopolnil bi ga zgolj pri eni besedi. Tudi 
novomeški rumeni niste več mali, temveč 
iz sezone v sezono ter iz dejanja v dejanje 
postajate vse večji in VEČJI. 

Verjetno si pred desetimi leti tudi sami niste 
predstavljali, da vam bo v tem kratkem času 
uspelo spisati tako bogato zgodovino kluba. 
Od rekreativnega košarkarskega društva, do 
vidnega in pomembnega člana Košarkarske 

zveze Slovenije. Odlikuje vas vse, kar imajo 
največji. Zmes izkušene in mlade članske 
zasedbe, vse večje število košarkarjev v 
mlajših klubskih selekcijah, košarkarska 
akademija, lastna športna dvorana in kar je 
najpomembnejše urejena klubska sredina z 
jasno vizijo in sporočilom slovenski športni 
javnosti.

Ob vsakoletnem razvoju in rasti pa Troti 
niste pozabili na svoje poslanstvo in 
dejanja, s katerimi ste se v srca košarkarskih 
navdušencev zasidrali že ob samem začetku 
delovanja. Ob doseganju uspešnih rezultatov 
na košarkarskem parketu še naprej krepite 
lokalno skupnost, promovirate medsebojno 
pomoč, se povezujete in sodelujete z drugimi 
športnimi klubi in kulturnimi organizacijami 
ter spodbujate pozitivno komunikacijo in 
zdravo zabavo. In tako uresničujete cilje, ki 
ste si jih zadali. 

Zavedate se, da je košarka veliko več od 
golega tekmovanja. Zato je v vaši družbi 
vedno prijetno in zabavno. Ne glede na 
rezultat na parketu se druženje konča s 
stiskom rok in obljubo, da se kmalu spet 
srečamo.

Dragi Troti, iskrene čestitke za preleteno pot 
v desetih letih. Prepričan sem, da se brčenje 
v vašem panju ne bo utišalo in boste še 
naprej uspešno letali od koša do koša, od 
dvorane do dvorane. 

V imenu Košarkarske zveze Slovenije ter 
mojem osebnem imenu vam želim srečno 
ter še na mnoga leta.

Matej Erjavec
predsednik Košarkarske zveze Slovenije

Trotko in Lipko na Dnevu dobrodelnega košarkanja 2014
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PREREZ ZGODOVINE - naši mejniki

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ustanovitev športnega 
društva Malo mesto, ki 
se kasneje preimenuje 

v Košarkarski klub 
Žoltasti Troti, 

prvaki 3. novomeške 
rekreativne lige

Organizacija prvega 
Dneva dobrodelnega 

košarkanja (DDK)

Organizacija prvega 
rekreativnega turnirja 

Trot’n’cup (TNC)

Prvaki 2. novomeške 
rekreativne lige

Prva tekma pod 
okriljem Košarkarske 

zveze Slovenije

Prvaki 4. slovenske 
košarkarske lige

zagon dveh ekip mlajših 
selekcij

Obstanek v 2. slovenski 
košarkarski ligi

organiziramo že osmo 
izvedbo dobrodelnega 

turnirja DDK

Prvaki Topliške 
rekreativne lige

3. mesto v krstni sezoni 
4. SKL

Košarkarsko druženje 
z Zvezo prijateljev 

mladine Moste Polje v 
Kranjski Gori

Prvaki 3. slovenske 
košarkarske lige

Košarkarski turnir 
Trot’n’cup prvič z 

mednarodno udeležbo

Pod znamko Troti se s 
košarko ukvarja že okoli 
100 igralcev v sedmih 

ekipah (člani, Akademija 
Troti U11-U19, 

košarkarski vrtec, ter 
rekreativna ekipa) 

Ob predčasni prekinitvi 
prvenstva 2. SKL 

(COVID-19) zasedamo 
odlično 3. mesto

Logotip kluba od 2008 do 2015

Logotip Športnega društva  Malo mesto  

Logotip kluba od 2015 do danes
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MLADINSKI POGON IN NASTAVKI KOŠARKARSKE AKADEMIJE

Naša usmeritev je omogočiti razvoj mladih 
košarkarjev na poti k uresničitvi sanj o igranju 
košarke na najvišjem nivoju. Ustvarjamo 
okolje, kjer se mladi košarkarji počutijo 
varno in lahko pokažejo svoj potencial 
oziroma razvijajo svoje talente. Košarka je 
tu osnova seveda, od samih začetkov širimo 
trenersko ekipo in vlagamo v njihovo znanje. 
A razvoj vidimo tudi širše – Troti v okviru 
Mladinske košarkarske šole dajemo 
priložnost, vrhunec te poti pa je priložnost 
igranja za člansko ekipo, ki temelji na 

mladih igralcih z mentorstvom izkušenih, 
prekaljenih veteranih slovenske košarke. 

Tak pristop je odlična podlaga za učenje in 
spoznavanje zahtev košarkarskega športa 
in poklica ter zato realno pot napredka 
mladih talentov. Smo ambiciozni in načrti 
nadaljnjega razvoja mladinske šole so temu 
primerni – želimo si, da Novo mesto in 
znamka Troti postane košarkarsko okolje, ki 
bo stavilo na mlade in to dejansko uresničilo. 
Temelji Akademije so postavljeni, čaka nas 
pomembno delo.

Usmeritev naše mladinske šole najbolje 
opiše njen vodja, Luka Mittag, ko pravi: 
»Moja želja, ki jo dnevno prenašam na 
celotno trenersko ekipo mladinske šole 
je, da pomagamo vsakemu igralcu doseči 
nivo najboljše možne oblike samega sebe. 
Kaj to dejansko pomeni v košarkarskem 
smislu, pokaže čas, si pa skozi leta lahko 
pogledamo v oči in vemo, da smo naredili 
vse – mi in igralci.

Končni cilj v razvoju talenta vidim predvsem 
v obliki dobrih navad, razumevanja 
košarkarske igre, pravil in izvajanju večine 
taktično-tehničnih prvin z največjo možno 
mero intenzivnosti. Če ob tem uspemo 
razviti še pozitivno in športno naravnano 
osebnost, potem je naš cilj dosežen«.

Mladi Troti - kategorija U13

Poletni kamp Akademije Troti
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ŠPORTNI CENTER LIVADA

“Čudovita.” “Idealna.” “Popolni pogoji.” 
“Najboljši parket druge lige.” “Tudi mali 
fitnes?!”

KK Troti domujemo v prostorih Športnega 
centra Livada v Novem mestu in presrečni 
smo, da je temu tako. Zgoraj so le nekateri 
komentarji in odzivi ljudi iz drugih krajev in 
klubov, ko prvič stopijo v dvorano in vidijo 
kako odlični so pogoji za trening in delo. 

Tu trenirajo vse naše selekcijske ekipe, 
nemoteno lahko opravijo trening fizične 

priprave, tudi z utežmi in drugimi pripomočki, 
kot seveda vse zahteve treninga z žogo na 
parketu.

Dvorano je zgradilo podjetje Roletarstvo 
Medle iz Novega mesta, ki je naš pomemben 
partner in podpornik vse od začetka. 

Veseli nas, da jim je uspelo na Livado 
pritegniti zares širok nabor uporabnikov in je 
center postal pravo športno središče. 

Ponosno pa v samem središču delujemo mi 
in kako zelo nam ustreza, kažejo tudi odlični 
nastopi vseh naših selekcij in predvsem, lep 
obisk gledalcev in njihovo dobro počutje na 
naših tekmah.

Dvorana nam omogoča košarkarske 
treninge izvajati na treh igriščih, centralnem 
in dveh prečnih. Ta dva sta sicer prilagojenih 
dimenzij, malce krajša, a uradne širine, 
vendar imata možnost nižanja višine 
obročev, kar nam omogoča povsem 
prilagojen trening in vzgojo mlajših skupin. 

Livada je naš dom in naše odlične igre so 
potrdile, da je prava košarkarska trdnjava.

Športni center Livada po otvoritvi leta 2017

Dvorana omogoča vadbo različnih športov

ŠC Livada - tekma Troti : Slovan, april 2018
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lokalna skupnost

Troti smo neločljivo povezani z novomeškim 
oziroma dolenjskim okoljem in ljudmi. Tu smo 
nastali, tudi odrasli in tu se želimo razvijati. 
Lokalna skupnost je naš neločljiv del, kot 
verjamemo, da smo tudi Troti neločljiv del 
novomeške športno-kulturne identitete. 

Dejstvo je, da so vsi rekreativni košarkarji 
novomeških lig del naše zgodbe. Brez 
njihovega entuziazma ne bi bilo našega in 
gotovo je, da brez dobre energije in pravega 
lokalnega rivalstva, sedaj ne bi mogli uživati 
in razvijati zdrave košarkarske vsebine na 
državnem nivoju. 

Še bolj izrazita pa je podpora lokalnega okolja 
ob naših začetkih v uradnih tekmovanjih 
KZS. Troti smo imeli vsa leta enega največjih 
obiskov in najbolj živahno košarkarsko 
vzdušje v ligah, kjer smo nastopali. Prav 
ljudje, naši navijači, so našemu imenu dodali 
čarobnost, ki jo je opazila širša košarkarska 
javnost.

Biti aktivni v lokalni skupnosti je naša 
temeljna usmeritev, zato kljub temu, da 
imamo člansko ekipo v 2. slovenski ligi, 6 
selekcij v mlajših kategorijah, ohranjamo še 
naprej rekreativno ekipo kluba. 

Rekreativci so nosilci mantre »užitek in 
športna zabava pred rezultatom«, da je torej 
košarka lahko veliko več kot le tekmovanje.

Rekreativna ekipa s svojim entuziazmom in 
prvinskim veseljem do košarke, tudi poganja 
naše dobrodelne aktivnosti.

 Vrednote solidarnosti in sodelovanja utrjuje 
in daje okolju zgled tako, da s prostovoljnim 
delom organzira naše dogodke, to sta 

mednarodni rekreativni turnir Tro’t’n’cup in 
največja dobrodelna košarkarska rekreativna 
prireditev v regiji, Dan Dobrodelnega 
Košarkanja - DDK.

Donacija novomeški porodnišnici, 2020

Članska ekipa KK Troti na Novomeškem maratonu 2018Rumeni podmladek na izletu po novomeškem starem mestnem jedru

Poleg vseh kategorij pod okriljem KZS, v klubu 
ohranjamo tudi rekreativno ekipo, ki je ob enem eden 
izmed poglavitnih členov pri organizaciji kluba.
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Gregor Macedoni
župan Mestne občine Novo mesto

Zgodba Trotov združuje vse, s čimer se Novo mesto lahko upravičeno pohvali: zdravo 
športno prijateljstvo, ki ob trdni opori uspešnega podjetništva in ob jasni usmeritvi v razvoj 
domačih talentov prerašča v zavidanja vreden košarkarski kolektiv. Ob tem vseskozi skrbite 
tudi za dobrodelnost in nadgrajujete povezanost z lokalnim okoljem. 

Dragi Troti, želim vam vse dobro in uspešno nadaljevanje zastavljene poti tudi v letu 2021, 
predvsem pa si želim, da se čimprej lahko znova srečamo v vašem Panju.

Gregor Macedoni
župan MONM
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ORGANIZACIJA ŠPORTNO-DOBRODELNIH DOGODKOV

Košarkarska vzgoja in treniranje pri Trotih 
temeljita na tem, da je košarka še več, če 
ni samo tekmovanje. Zato Troti nikoli ne 
pozabimo na dogajanje in aktivnosti zunaj 
selekcijskih in članskih treningov. 

Redno organiziramo športno-dobrodelne 
prireditve, s katerimi želimo povezati ljudi, 
krepiti zavedanje o pomenu medsebojne 
pomoči in promovirati zdrav način življenja. 
Osrednji prireditvi sta Dan dobrodelnega 
košarkanja (DDK) in Mednarodni rekreativni 
turnir Trot’n’cup (TNC).

DDK se odvije ob koncu koledarskega 
leta, ko se na turnirju v 3x3 košarki 
zberejo športni in košarkarski zanesenjaki 
in preizkusijo svoje košarkarsko znanje. 
V sodelovanju s partnerji, podporniki in 
prijatelji, organiziramo košarkarski turnir z 
bogatim športno-zabavnim programom, 
katerega izkupiček v celoti namenimo tistim, 
ki to najbolj potrebujejo. Otrokom, družinam 
v stiski, športnicam in športnikom z manj 
ali omejenimi možnostmi razvoja talentov. 
Namen DDK je s košarko omogočiti boljši 
jutri ljudem v stiski. 

Kot dobrodelnost, je v ospredju delovanja 
tudi naše lokalno rekreativno okolje, ki nas 
je izoblikovalo. 

TNC je dogodek, ki je namenjen ohranjanju 
in krepitvi prav te košarkarske ravni. Gre 
za prvi mednarodni košarkarski turnir 
rekreativcev na Dolenjskem, s katerim 
želimo raznovrstnost in dobro razvito 
amatersko košarko Novega mesta pokazati 
tujini, kot tudi dati priložnost, da se lokalne 

ekipe bolje povežejo v regiji in tako razvijejo 
svoje košarkarske zgodbe.

Dejstvo je, da je košarka šport, ki 
Novomeščane zaznamuje in nas povezuje 
že desetletja – mednarodni rekreativni 
turnir je tisti element, ki bi še bolj povezal 
in obogatil športno-kulturno življenje pri 
nas. In logično, omogočiti želimo, da naši 
rekreativci pokažejo svoje finte mednarodni 
konkurenci. A ni »prodati« lokalno finto na 
mednarodni ravni še posebej sladko?Trot’n’cup 2015

DDK 2014 - dobrodelna tekma zvezd

Dan dobrodelnega košarkanja 2015
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ZANIMIVOSTI - STATISTIČNI KOTIČEK
Velja do vključno 31.12.2020

• 332  TEKEM VSEH KATEGORIJ POD OKRILJEM KZS

• 178  ZMAG VSEH KATEGORIJ POD OKRILJEM KZS

• 133  IGRALCEV NASTOPILO V DRESU KK TROTI POD OKRILJEM KZS

• 20159  TOČK V VSEH TEKMOVANJIH POD OKRILJEM KZS

NAJVEČ ODIGRANIH 
TEKEM (KZS):

SIMON GORENC ČRT RISTIĆ BOJAN KRIVEC MARTIN MEŽAN LUKA DERLINK

NAJVEČ DOSEŽENIH 
TOČK (KZS):

NAJVEČ ZMAG (KZS): NAJVEČ TROJNIH 
DVOJČKOV (KZS):

NAJVEČ KOŠEV ZA 2 
TOČKI (KZS):

• 85 • 1216 • 63 • 1 • 426

• 102 NAJVEČJE ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK EKIPNO/TEKMO

• 36 NAJVEČ DOSEŽENIH TOČK NA ENI TEKMI - ČRT RISTIĆ

• 17 NAJVEČ ZADETIH TROJK EKIPNO/TEKMO

• 88 NAJVEČ ZMAG MED TRENERJI - LUKA MITTAG

• 210  NAJVEČ GLEDALCEV NA DOMAČI TEKMI

    HVALA!
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S košarkarskim klubom Žoltasti Troti 
smo pričeli sodelovati leta 2013, ko so na 
poletnem humanitarnem športnem taboru v 
Počitniškemu domu Vila Šumica v Kranjski 
Gori presenetili skupino socialno ogroženih 
otrok. To je bilo veselje!

Na taboru so izvajali animacijo, organizirali 
igre, otroke učili košarkarskih trikov in 
s tistimi, ki so že znali igrati tudi malce 
»potrenirali«. Kot športni animatorji so 
vodili tudi druge športne dejavnosti: turnir v 
košarki in olimpijske igre.

Presenetili so nas tudi na Božičnih 
počitnicah, ko so nenapovedano otrokom 
prinesli darila in koledarje ter jih s svojo 
energijo navdušili. V Kranjsko Goro so se 
v podobnem poletnem terminu vrnili tudi v 
letih 2014 in 2015.

Prav vsakemu otroku, ki je bil udeležen v 
aktivnostih, so podajali občutek varnosti 
in sprejetosti, ki sta več kot pomembna 
za uspešno rast in razvoj otroka. S svojo 
energijo in načinom komuniciranja z otroki 
v njih vzgajajo pozitivne vrednote družbe in 
so njihovi odlični vzorniki, njihovi mentorji, 
zaupniki in tudi prijatelji. Pri delu z otroki so 
prijazni in ustvarjalni. Verjamemo, da prav 
v vsako okolje doprinesejo dobro voljo in 
spoštovanje.

Z Žoltastimi Troti smo ostali v tesnem 
stiku vse do sedaj, ko nadaljujejo s svojo 
dobrodelno aktivnostjo skozi svoje druge 
košarkarske projekte.

Leta 2019 pa so že s svojim klubskim 
podmladkom prišli na vikend počitnice v 
naš počitniški dom v Zambratiji.

Ob njihovi deseti obletnici jim želimo veliko 
ekipnih in osebnih uspehov ter da bi še 
naprej nadaljevali s svojo zagnanostjo in 
dobrodelnostjo. V naši zgodbi bodo vselej 
pomemben in srčen partner.

Tanja Petek, 
sekretarka Zveze Prijateljev Mladine 
Ljubljana Moste-Polje

vi o nas

Košarkanje z ZPM Moste Polje Športne aktivnosti pod okriljem DRPD Novo mesto

Na zmage tudi zunaj igrišč.

Ko otroke, ki obiskujejo enega od naših 
treh dnevnih centrov, vprašamo, kako bi 
najraje preživeli čas po učenju in opravljenih 
domačih nalogah, bodo največkrat izbrali 
šport. Naj so to igre z žogami, skrivalnice, 
badminton, poligoni… samo, da je akcija! 
In za to se lahko med drugimi zahvalimo 
prav Žoltastim Trotom, ki vstopajo v drugo 
desetletje delovanja.

Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto med drugim poskrbi, 
da otroci, ki nimajo enakih možnosti kot 
večina vrstnikov, v naših dnevnih centrih na 
Rozmanovi ulici, v Brezju in na Jedinščici, 
dobijo ustrezno učno pomoč. Da jih nekdo 
spodbuja pri učenju in domačih nalogah, 
jih hrabri pri vseh vrstah stisk, hkrati pa 
usmerja proti kulturnemu ustvarjanju in 
športnemu udejstvovanju… In to uspešno 
počnemo že desetletja, kar brez podpore 
lokalne skupnosti ne bi bilo mogoče. Poleg 
neprecenljivega prispevka prostovoljcev 
iz naših vrst smo izredno hvaležni in tudi 
ponosni, da so nam kot donatorji vrsto let 

ob strani stali tudi Žoltasti Troti – bodisi z 
donacijo kakšne športne opreme bodisi z 
izvedbo športnih aktivnosti za naše otroke. 
Tako Trote kot DRPD povezuje poslanstvo, 
da (tudi skozi igro) omogočamo boljši jutri 
za vse in krepimo lokalno skupnost. In ko se 
pri tem povežemo, je zmaga na dlani.

Ob vašem jubileju vam iskreno čestitamo 
za vse vaše uspehe tako pod koši kot zunaj 
igrišč in vam želimo, da »rumeno obarvate« 
čim več mladih in manj mladih. Le tako 
naprej in srečno!

Branka Bukovec,
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto

vi o nas
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ZAHVALA PODPORNIKOM
Naše zgodbe in uspehov pa ne bi bilo brez prave podpore naših partnerjev in podpornikov. V desetletju so v naši zgodbi in vrednotah 
potencial prepoznali številni, prav vsem se iskreno zahvaljujemo. Verjamemo, da so pred nami še veliki koraki in nadaljnja rast, skupaj z 
vami, spoštovani podporniki, nam bo uspevalo tudi v prihodnje.

Adecco, AS Invest, Avtomati Armič, COMLAN, DARS, Elfis, Freya d.o.o., Frizerstvo Mirko Kužnik, Gazvoda 
transport, Klivent, Koplastor Mitja Pintarič, Lumulabs, Mizarstvo Roman Florjančič, Netic d.o.o., Oftalmo 
d.o.o. / Očesni center Preskar, P&A Torkar d.o.o., Plastika Bevc, Prenova Novo mesto, Prevozi Prijatelj, S&T 
Slovenija, SPINA Novo mesto, Sportradar, TOTAL d.o.o., Treves, VIMP Servis, VVHT Marko Cvelbar, Weishaupt

Zahvala tudi vsem tistim, ki ste in ki še Trotom namenite ure in ure svojega časa za pomoč pri organizaciji tekem in 
dogodkov. Tistim, zaradi katerih Troti rastejo in se razvijajo dalje. Veste kdo ste, iz srca hvala!



Avtorji besedil: Luka Mittag, Špela Lenart, Nejc Župevec, Jaka Lenart, Luka Medle
Uvod: Nejc Župevec

Avtorji fotografij: Tomaž Kos, Jernej Kokol, Danijel Rapuš, Luka Petravić, Erika Abolnar, Matic Eržen, 
Drago Perko, klubski arhiv KK Helios Suns, arhiv kluba
Fotografija na naslovnici: Tina Brinar

Uredniki izdaje: Nejc Župevec, Luka Medle, Luka Mittag, Jaka Lenart
Oblikovanje: Luka Medle
Izdal: Košarkarski klub Žoltasti Troti

Novo mesto, oktober 2020

V spomin na srčnost, energijo, da je »pokalo«, na tvojo košarkarsko strast in prijateljstvo. 

Marko Jurečič, za vedno z nami, mi za vedno s tabo!

KOŠARKARSKI KLUB ŽOLTASTI TROTI
10 let košarkanja



www.troti.si

@ZoltastiTroti @ZoltastiTrotiZoltasti_Troti
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