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LETNO POROČILO KLUBA 2017 

Rokometni klub Metlika se je v letu 2017 uspešno udeleževal tekmovanj, ki jih razpisuje Rokometna 

zveza Slovenije. 

Število registriranih članov v začetku sezone 2017/18 je bilo 126. Od tega je člansko ekipo sestavlja 30 

igralcev, 17 je mladincev, 11 starejših dečkov B, 14 starejših dečkov A, 14 starejših deklic B in 15 
starejših deklic A. Dodatno beležimo še 25 članov mini rokometa, ki so pričeli s treningi v drugi polovici 

leta 2017. 8 igralcev oz. igralk je neregistriranih, saj nimajo selekcije. Skupaj tako beležimo 134 
igralcev.  

V septembru 2017 se je pričela nova tekmovalna sezona 2017/2018, na katero smo prijavili 6 ekip, in 

sicer člane, mladince, starejše dečke B, starejše dečke A, starejše deklice B, starejše deklice A in mini 

rokomet za dečke in deklice. 

Treningi so se izvajali v telovadnici OŠ Metlika po urniku. 

Mini rokomet se je pričel izvajati v mesecu novembru, v decembru ga ni bilo, ker ni bilo trenerja. Od 
januarja 2018 je vodenje prevzela Tjaša Nadu. Treningi mini rokometa potekajo ob torkih in petkih med 

13. in 14. uro. 

Na večini gostovanj smo igralcem in igralkam zagotovili sendvič od podjetja Tvojih 5 minut. Upravni 
odbor je v preteklem letu zagotovil prevoze na tekme, za plačilo sodnikov, izobraževanje trenerjev, 
prijavo ekip in igralcev Rokometni zvezi Slovenije. V letu 2017 je Rokometna zveza Slovenije razpisala 

usposabljanje za zapisnikarje in časomerilce. Ker je bilo premalo prijavljenih, se je to predalo na lokalna 
rokometna združenja, zato večjega izobraževanja zapisnikarjev in časomerilcev ni bilo.  

Člansko ekipo, mladince, starejše dečke A in B je vodil trener Peter Milek, starejše deklice A in B ter 

mini rokomet trenerka Tjaša Nadu. 

Letos sta prenehala s treniranjem mlajših selekcij trenerja Uroš Mihelič in Rudi Slobodnik zaradi drugih 
obveznosti. 

Na vsaki domači tekmi mora društvo poleg zapisnikarja in časomerilca zagotoviti tudi zdravnika oz. 
zdravstvenega tehnika za primer poškodb na tekmi, kar je klub večinoma zagotovil s svojimi člani.  

V letu 2017 smo se udeležili 3 turnirjev z različnimi ekipami. Ekipa mini rokometa je v januarju in juniju 
obiskala turnir v Grosuplju in Črnomlju. Starejše deklice A pa so obiskale turnir v Ogulinu v mesecu 
septembru in osvojile prvo mesto. Pred pričetkom sezone 2017/18 je bilo odigranih nekaj pripravljalnih 
tekem.  

Zaradi same varnosti otrok smo se nadaljevali s prevozom igralk in igralcev ter trenerjev z avtobusi pri 

podjetju Integral, kar iz finančnega vidika zelo obremenjujoče za klub. 

Sredstva za delovanje kluba smo v preteklem letu dobili od: 

- Občine Metlika, 
- različnih sponzorjev, 
- dohodnine za donacije. 

Poleti je potekala obnova parketa v dvorani OŠ Metlika, ki se je zavlekla še v mesec oktober, tako da je 
bilo oteženo treniranje vseh ekip kluba. Večina treningov se je odvijala na Betinem igrišču v Metliki in 
na kopališču Big Berry na Primostku. V prenovljeni dvorani je bilo dovoljeno uporabljati rokometno 

smolo do meseca januarja 2018, ko je njena uporaba postala prepovedana s strani OŠ Metlika in Občine 
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Metlika. Za zagotovitev nemotenega izvajanja dela nam je Občina Metlika priskrbela 40 rokometnih 
žog. 

Rokometašice RK Metlika so se v sklopu priprav na prihajajočo sezono v septembru udeležile 
mednarodnega rokometnega turnirja v sosednji Hrvaški v mestu Ogulin. Naše rokometašice so v 
odločilni tekmi premagale ekipo rokometnega kluba iz Karlovca in zasluženo osvojile prvo mesto. 

V začetku decembra se je članska ekipa iz Metlike pomerila z rokometaši RK Črnomelj. Belokranjski 
derbi se je zaključil z zmago RK Metlika in rezultatom 27:25, kar je našim članom odprlo vrata v osmino 
finala Pokala Slovenije 2017/18. Žreb je Metličanom prinesel RK Celje Pivovarna Laško, 21-kratne 

državne, 20-kratne pokalne in enkratne prvake Lige prvakov Evropske rokometne federacije. V sredo, 

20. 12. 2017, Druga polovica tekme je potekala podobno kot prva, tako so se igralci RK Celje Pivovarna 

Laško veselili zmage z rezultatom 21:51. Tekma je bila dobro obiskana, na njej so se pobirali 

prostovoljni prispevki in prodajali šali in majice od RK Metlika.  

V letu 2017 je Rokometni klub Metlika praznoval deseto leto delovanja, kar je še en uspeh, ki ga lahko 

pripišemo dolgoletnemu uspešnemu delu. 

V mesecu decembru 2017 so iz osebnih razlogov svoj odstop ponudili predstavniki Upravnega odbora 

RK Metlika, in sicer Boris Krajačič, Robert Per, Janez Dragovan in predsednik Janez Kunič, ki ostajajo 

na poziciji do današnjega občnega zbora. 

 

Metlika, 17. 3. 2018 

spisal Jaka Šikonja 

 


