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Rokometni klub Metlika 

Partizanska 4 

8330 Metlika 

 E-mail: rk.metlika@gmail.com 

 
 

Datum: 17. 3. 2018 

Številka: B-17-2018 

          

 

Zadeva: Zapisnik 12. rednega letnega občnega zbora Rokometnega kluba Metlika  z dne 17. 3. 2018 

 

Osnovni podatki: 

 
Organ/ komisija: Upravni odbor RK Metlika 

Sestanek: 12. redni letni občni zbor RK Metlika 

Vrsta dokumenta: Zapisnik OZ 

  

Kraj in datum Metlika, sobota, 17. 3. 2018, ob 20.00 

Sklicatelj (odg. oseba): Janez Kunič, predsednik RK Metlika 

 

Sklic in prisotnost: 

 
Način sklica: SMS, elektronska pošta, Facebook objava 

Vabilo & dnevni red: Upravni odbor, komisije, članstvo, igralci/-ke, 

gostje  

 
Vodstvo RK : Sekretar: Goričanac Bine; člani Upravnega odbora: Katja Lazukin 

Člani: NO, Disciplinske 
komisije:  

Nadzorni odbor: Mirko Dokl, Bernarda Pečarič, Bojan Krajačič; Častno razsodišče: Duška Kočevar, Jaka Šikonja, Aleš Tudjan, 
Rok Šikonja, Gašper Dokl  

Igralci, člani, gostje Seznam vseh prisotnih je v prilogi. 

 

  

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Otvoritev in pozdravni nagovor 

2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu OZ RK Metlika 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Izvolitev organov občnega zbora 

a. delovnega predsedstva 

b. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

c. verifikacijske komisije 

5. Poročila o delovanju RK Metlika v letu 2017 

a. poročilo upravnega odbora 

b. poročilo blagajnika/finančno poročilo 

c. poročilo nadzornega odbora 

d. poročilo verifikacijske komisije 

6. Razprava o poročilih 

7. Potrditev in sprejem poročil 

8. Predlog in potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2018 

9. Razrešitev dosedanjih članov Upravnega odbora, Nadzorni odbor in predsednika RK Metlika 

10. Predlogi za člane Upravnega odbora in predsednika RK Metlika ter volitve 

11. Razno 

 

 

Seja občnega zbora Rokometnega kluba Metlika se je pričela ob 20.10. 

Vabilo na 12. občni zbor s predlaganim dnevnim redom je (Priloga št. 1) tega zapisnika. Prilogo št. 2 zapisnika sestavlja seznam 

prisotnih članov RK Metlika in gostov. 
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k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev občnega zbora 

 

Jaka Šikonja je prisotne nagovoril, predstavil namen občnega zbora in poudaril namen kluba. 

k 2. točki dnevnega reda: Obravnava in sprejem poslovnika o delu OZ RK Metlika 

Jaka Šikonja je predstavil predlog Poslovnika o delu občnega zbora, ki je bil z gradivom za občni zbor posredovan članom in 

objavljen na Portalu RK Metlika. Predsednik poda predlog poslovnika  v razpravo oziroma dopolnitev. Na predlagani poslovnik o 

delu občnega zbora ni bilo pripomb in dopolnil. (Priloga št. 3 tega zapisnika) 

 

Sklep št.: 1 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

Občni zbor Rokometnega kluba Metlika sprejme Poslovnik o delu občnega zbora 

Rokometnega kluba Metlika v predlagani obliki. 

 
Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

k 3. točki dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda 

Jaka Šikonja je predstavil dnevni red v obliki kot izhaja iz vabila, ter pozval delegate k razpravi oziroma dopolnitvi: 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdravni nagovor 

2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu OZ RK Metlika 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Izvolitev organov občnega zbora 

a. delovnega predsedstva 

b. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

c. verifikacijske komisije 

5. Poročila o delovanju RK Metlika v letu 2017 

a. poročilo upravnega odbora 

b. poročilo blagajnika/finančno poročilo 

c. poročilo nadzornega odbora 

d. poročilo verifikacijske komisije 

6. Razprava o poročilih 

7. Potrditev in sprejem poročil 

8. Predlog in potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2018 

9. Razrešitev dosedanjih članov Upravnega odbora in predsednika RK Metlika 

10. Predlogi za člane Upravnega odbora in predsednika RK Metlika ter volitve 

11. Razno 

 

Sklep št.: 2 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

Občni zbor Rokometnega kluba Metlika sprejme predlagani dnevni red. 

Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

k 4. točki dnevnega reda: Izvolitev organov občnega zbora 

Predsednik je prisotnim predlagal organe občnega zbora v naslednji sestavi: 

 predsednik delovnega predsedstva: Jaka Šikonja; 

 člana delovnega predsedstva: Matej Dragovan, Matjaž Kordiš; 

 verifikacijska komisija: Gašper Dokl, Karin Čikić; 
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 zapisnikar: Rok Šikonja; 

 overitelja zapisnika:  Mirko Dokl, Jan Muc. 

Člane pokliče k razpravi oziroma dopolnitvi. Na podani predlog ni bilo pripomb. 

Sklep št.: 3 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

 

Za organe 12. občnega zbora Rokometnega kluba Metlika se imenujejo: 

 

 predsednik delovnega predsedstva:     Jaka Šikonja; 

 člana delovnega predsedstva:              Matej Dragovan, Matjaž Kordiš; 

 verifikacijska komisija:                        Gašper Dokl, Karin Čikić; 

 zapisnikar:                                            Rok Šikonja; 

 overitelja zapisnika:                             Mirko Dokl, Jan Muc.   

 
Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

k 5. točki dnevnega reda: Poročila o delu Rokometnega kluba Metlika v letu 2017 
 

V skladu s peto točko dnevnega reda je sledila predstavitev poročil. Predsednik delovnega predsedstva predlaga, da se poročila 

najprej predstavijo eno za drugim, nato pa razpravljamo o vseh poročilih skupaj. Člani so se s predlogom strinjali, kar so soglasno 

potrdili z dvigom rok.  

 
a.) poročilo Upravnega odbora  

(Poročilo se nahaja v Prilogi št. 4) 

b.) finančno poročilo blagajnika 

(Poročilo se nahaja v Prilogi št. 5) 

c.) poročilo Nadzornega odbora 

(Poročilo se nahaja v Prilogi št. 6) 

Verifikacijska komisija občnega zbora Rokometnega kluba Metlika ugotavlja, da je na občnem zboru z dne 17. 3. 2018 prisotnih 

31 članov kluba in 6 gostov ter da je v skladu z 21. členom statuta Rokometnega kluba Metlika preteklo 30 minut. S tem je občni 

zbor sklepčen. 

 

k 6 . točki dnevnega reda: Razprava po poročilih 

 
Ilija Deanović je postavil vprašanje glede koledarjev in prejel pojasnilo o njihovem namenu in finančnem izkupičku. Izražena je 

bila tudi pobuda po ponovnem pregledu in ureditvi razmer glede plačevanja članarin in vadnin. Trener Peter Milek je izrazil 

potrebe po novih športnih rekvizitih za izvedbo treningov, kot so žoge, blazine, stožci … Izpostavil je tudi, da mora vodstvo kluba 

nadaljevati pogovore z Občino Metlika in OŠ Metlika o ukinitvi prepovedi uporabe rokometne smole. 

 

k 7 . točki dnevnega reda: Sprejem poročil 
 

Predsednik delovnega predsedstva je ob zaključku razprave prešel k 7. točki dnevnega reda in predlagal sprejetje podanih poročil. 

 

 
Sklep št.: 5 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

 

Občni zbor Rokometnega kluba Metlika potrdijo naslednja podana poročila: 

a. Poročilo Upravnega odbora Rokometnega kluba Metlika. 

b. Poročilo blagajnika Rokometnega kluba Metlika in finančno poročilo. 

c. Poročilo Nadzornega odbora Rokometnega kluba Metlika. 

 
Potrditev: Soglasno sprejet. 
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k 8 . točki dnevnega reda: Program dela in finančni plan za leto 2017 
 

Predsednik delovnega predsedstva je predstavil program dela in finančni plan za leto 2018 (glej Prilogo št. 7). Na podana 

dokumenta ni bilo pripomb. Dogovor je bil, da se po koncu sezone skliče seja UO, na katero bodo vabljeni tudi ostali člani kluba. 

 

 

Sklep št.: 6 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

 

Občni zbor Rokometnega kluba Metlika potrjuje program dela in finančni plan za leto 2018 v 

predlagani obliki. 

 
Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

Zaradi narave dela in možnih odstopanj oziroma sprememb plana dela in finančnega plana člani sprejmejo naslednji sklep: 

 

Sklep št.: 7 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

 

Občni zbor Rokometnega kluba Metlika pooblašča novoizvoljeni Upravni odbor Rokometnega 

kluba Metlika za morebitne korekcije znotraj programa dela in finančnega plana za leto 2018. 

Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

k 9. točki dnevnega reda: Razrešitev dosedanjih članov Upravnega odbora in predsednika RK Metlika 

 

Predsedujoči je prisotne obvestil o odstopu predsednika Janeza Kuniča, Nadzornega odbora in določenih članov Upravnega 

odbora Rokometnega kluba Metlika. Nato je predlagal sklep o dokončni razrešitvi obveznosti in dolžnosti. 

Sklep št.: 8 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

 

Občni zbor Rokometnega kluba Metlika razrešuje naslednje člane Upravnega odbora Borisa 

Krajačiča, Roberta Pera, Janeza Dragovana, vse člane Nadzornega odbora in predsednika 

Rokometnega kluba Metlika Janeza Kuniča vseh obveznosti in dolžnosti. Hkrati se jim 

zahvaljuje za vloženo delo in trud. 

 
Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

 

k 10. točki dnevnega reda: Predlogi za člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in predsednika RK Metlika 

ter volitve 

 

Predsedujoči je poklical prisotne, da se javijo v naslednje organe RK Metlika: Upravni odbor, Nadzorni odbor in za predsednika 

RK Metlika. Po razpravi je občni zbor oblikoval naslednje sklepe: 

Sklep št.: 9 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

 

Občni zbor potrdi začasnega vršilca dolžnosti Jako Šikonja za funkcijo zastopnika kluba oz. 

predsednika kluba do petka, 20. aprila 2018. V ta namen se skliče izredni občni zbor v petek, 

20. aprila 2018. 

 
Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

Sklep št.: 10 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: Občni zbor v Nadzorni odbor Rokometnega kluba Metlika potrdi naslednje člane: 
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- Mirko Dokl; 

- Bernarda Pečarič; 

- Bojan Krajačič – predsednik. 

 
. Soglasno sprejet. 

 

Sklep št.: 11 (OZ-2018) 

Naziv sklepa: 

 

 

Občni zbor v Upravni odbor Rokometnega kluba Metlika naslednje člane: 

- Zlatko Krnc; 

- Karin Čikić; 

- Srečo Kočevar; 

- Gašper Dokl; 

- Alen Polak; 

- Katja Lazukin – blagajnik; 

- Sandi Lazukin; 

- Jaka Šikonja – v. d.; 

- Bine Goričanac – tajnik. 

Na seje UO so vabljeni člani NO in trenerji. 

 
Potrditev: Soglasno sprejet. 

 

k 11. točki dnevnega reda:  Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

Občni zbor je bil zaključen ob 22.00. 

                         Zapisnik sestavil: 

                                                   Rok Šikonja 

 

 

 

Predsednik delovnega predsedstva:  

 

 

Jaka Šikonja  ________________________________ 

 

 

 

 

Overitelja zapisnika: 

 

 

Jan Muc   ________________________________ 

 

 

 

Mirko Dokl   __________________________________ 

 

        

 

 
Dostaviti: 

 Članom UO RK Metlika 

 Članom NO RK Metlika 
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 Portal RK Metlika 

 Spletna stran RK Metlika 

 

 

 
Priloge: 

 

 priloga 1:  vabilo za 12. občni zbor RK Metlika 

 priloga 2:  seznam prisotnih članov na 12. občnem zboru RK Metlika 

 priloga 3: Poslovnik o delu občnega zbora RK Metlika 

 priloga 4: poročilo Upravnega odbora RK Metlika za leto 2017 

 priloga 5: poročilo o finančnem poslovanju RK Metlika za leto 2017 

 priloga 6: poročilo nadzornega odbora 

 priloga 7: plan dela Rokometnega kluba Metlika za leto 2018 

 


