
Člani (trener Alan Krajnc, pomočnik 
Gregor Rot)

Zaključili smo tekmovalno sezono 2011/2012. Presek dela je narejen, rezultati znani,  ugotovili smo, kako 
smo delali in kaj bi bilo možno še izboljšati. Vsekakor bo tudi v naslednji sezoni večina energije usmerjene 
v delo z mladimi. Za tako pot smo se odločili že pred leti in temu bomo sledili tudi v naslednjih sezonah. 
Vzporedno bo v tekmovalni sistem vključena tudi članska rokometna ekipa, ki se že popolnjuje z mladimi 
iz mlajših selekcij. 
V društvu je v rokometni in plesni del vključenih skoraj dvesto otrok in mladih, da pa to usklajeno deluje, 
skrbi široka ekipa volonterjev in zanesenjakov, ki se jim je potrebno ob tej priložnosti še posebej zahvaliti. 
Gre za vodje ekip, trenerje, člane upravnega odbora, starše posameznih otrok in tudi ostale člane društva. 
Brez take podpore in take pripravljenosti nekaj narediti za naše okolje, društvo ne bi moglo delovati, saj smo 
že skoraj postali podjetje. 
Društvo pa tudi ne bi moglo delovati, v kolikor ne bi imelo podpore občine in široke podpore občinskega 
gospodarstva, ki s svojimi prispevki omogoča izvedbo tekmovalnih programov. Poleg vsem v nadaljevanju 
navedenim  podjetjem, se moramo še posebej zahvaliti podjetju Pekarna Pečjak, ki je kljub težki gospodarski 
situaciji prevzelo generalno pokroviteljstvo. To je tudi razlog, da smo se v tej sezoni preimenovali v Škofljica 
Pekarna Pečjak. 
Upamo, da bomo take podpore deležni tudi v prihodnje in se vsem podpornikom za to že v naprej zah-
valjujemo. Istočasno zagotavljamo, da so vsa sredstva porabljena strogo namensko in v največji možni meri 
racionalno. 
V nadaljevanju bomo predstavili vse ekipe in skupine, ki delujejo v okviru društva. S kratkim opisom de-
javnosti posameznih podjetij oziroma obrtnikov pa bi se želeli vsaj delno oddolžiti vsem donatorjem in 
sponzorjem. 

Janez Rugelj, predsednik ŠD Škofljica 

Rokomet in ples 
v naši občini

V rokometnem delu so v sezoni 2011/2012 je v sistem treniranja in tekmovanja vključenih šest rokomet-
nih ekip in sicer :

Ekipa mini rokometa letnik 2001-2003 Ekipa mini rokometa letnik 2004-2005 Mlajši dečki A in Mlajši dečki B 
(trener Alan Krajnc, Dušan Nered) 

Starejši dečki A (trener Andrej 
Topolovec, Jurij Marguč)

Kadeti (trener Alan Krajnc, pomočnik 
Jurij Marguč)

ROKOMET  :  ŠD Škofljica – Pekarna Pečjak



PLESNA SEKCIJA ŠD ŠKOFLJICA

Poleg rokometa v društvu že 10 let deluje tudi plesna sekcija, ki ima v svojih vrstah ravno tako skoraj 100 
otrok in mladih plesalk v štirih tekmovalnih in dveh rekreacijskih skupinah. Plesalke trenirajo pom pon 
ples, tim. navijaški ples s cofi. Ekipe tekmujejo znotraj zveze ZNPS, se udeležujejo tudi pokalnih tekem ter 
se redno uvrščajo na najvišja mesta tako doma kot v tujini. 
Najodmevnejši rezultat v letošnji sezoni je Državno prvenstvu Slovenije 2012 v navijaštvu in pom pon plesu, 
kjer so si skupine in pari priplesali pet 1. mest, dve 2. mesti ter dve 3. mesti in si tako pridobile tudi vstopnice 
za Evropsko prvenstvo v navijaštvu in pom plesu, ki bo konec junija v obmorskem kraju Riccione v Italiji. 

Mladinska ekipa Frkljice 
(trenerka Sausan Julevič)

Članska ekipa Frklje
(trenerka Vesna Požar)

Rekreativna skupina 30+
(trenerka Sausan Julevič)

Vsako leto se za zaključek sezone zberemo 
na  prireditvi »Igram rokomet in plešem«,
na kateri se zbere preko 400 otrok iz Škofljice 
in tudi okoliških krajev. Vrstniki in gener-
acije se pomerijo med seboj, med seboj se 
preizkusijo starši in otroci, ne manjkajo tudi 
veterani, ki so že davno rokometno žogo za-
menjali za vsakdanje obveznosti in naloge. 
Prireditev popestrijo plesalke iz plesno 
navijaške sekcije Frklje, ki dodajo priredit-
vi še posebno pristnost in unikatnost in z 
užitkom je spremljati vse te nastope. 

IGRAM ROKOMET IN PLEŠEM 2012

Začetniška ekipa Cici Frkljice 
(trenerka Tjaša Flis)

Mlajša otroška ekipa Mini Frkljice 
(trenerka Lina Bravničar)

Starejša otroška ekipa Star Frkljice 
(trenerka Nastja Šturm)



      

Pekarna Pečjak je vodilni slovenski proizvajalec zamrznjenih izdelkov iz testa. V osemdesetih letih je 
podjetje zaslovelo predvsem zaradi odličnega kruha in testenin, v zadnjih dveh desetletjih pa si je dobro ime 
ustvarilo s ponudbo zamrznjenih izdelkov. Na Škofljici vas posebej vabijo v prenovljeno slaščičarno, kjer 
ponujajo bogato izbiro slaščic pa tudi vseh ostalih dobrot kot so bureki, rogljički, navihančki in potice. 
Celotno ponudbo njihovih izdelkov pa si lahko ogledate tudi na spletni strani www.pekarna-pecjak.si. 

        

 
 
Občina Škofljica 

     
 

So priznano podjetje za klimatizacijo in prezračevanje objektov. Svojim strankam nudijo vrhunske tehnične 
rešitve  in kvalitetne materiale priznanih proizvajalcev.  Z avtomatiko, krmiljenjem  in servisom vseh 
sistemov je  njihova ponudba zaokrožena.   
tel.: 01/781-0550, fax: 01/781-0560, e-mail: info@bossplast.com, www.bossplast.com 

      

Orodje – CNC stroji in oprema – svetovanje 
Prodaja in zastopanje rezilnega in vpenjalnega orodja, merilnih naprav, CNC strojev in opreme. 
tel: 01/584-1400, fax: 01/524-9224, e-mail: info@bts-company.si, www.bts-company.com 

        

EMV d.o.o., Podjetje za montažo in vzdrževanje instalacij, Trpinčeva ulica 39, 1000 LJUBLJANA 
tel.:01/546-5078, fax:01/546-5079, e-mail: emv@siol.net, www.emv.si 
 

 
 

So tretja generacija družinskega podjetja, ki se ukvarja izključno s fasadami objektov kot so stanovanjske 
hiše,  poslovni objekti in cerkve. Usposobljeni so za  izvajanje kvalitetnih in modernih fasad, seveda ob 
sodelovanju z vodilnimi proizvajalci fasadnih materialov, sodobne strojne opreme, fasadnega odra in voznega 
parka.  
tel.: 041/550-353 in 040/222-004, fax.: 01/366-7117,e-mail: fasaderstvo.dolinsek@siol.net 

      

V podjetju GLASCO d.o.o. se ukvarjajo z vsemi deli na področju steklarstva. Svetujejo, izdelujejo in 
montirajo: steklene kuhinjske obloge, steklene predelne stene, steklena krilna in drsna vrata, ogledala, 
steklene nadstreške, steklene ograje, tuš kabine, vetrolove, akvarije.  
tel:. 01/366-7879, gsm: 041/315-511, e-mail: glasco@siol.net, www.glasco.si. 

   

Gostilna Čot je ena najstarejših gostiln v naši občini in zelo poznana po krofih in drugih dobrotah iz domače 
kuhinje, predvsem po kolinah. Točijo domača vina iz Goriških Brd in bizeljskega vinorodnega okoliša. 
Zgodovina gostilne sega že stoletje nazaj, tradicija pa se prenaša iz roda v rod.  
tel.: 01/366-1202 

            
   

Gostilna Petkovšek je znana po dobrih malicah, kosilih in domači hrani. Pri njih  lahko praznujete razne 
obletnice, poroke, birme, obhajila, prednovoletne zabave. Imajo dva prostora, in sicer malo sobo za max. 35 
oseb in salon za max. 70 oseb. Odprto imajo vse dni v tednu. 
tel.: 01/366-6254, e-mail: gostilna.petkovsek@siol.net 

         

Podjetje je že dolga leta znano po kvalitetnem izvajanju soboslikarskih, pleskarskih in dekorativnih delih ter 
zaključnih delih v gradbeništvu. Svojo dejavnost so v minulih letih razširili tudi na področje gradbeništva. Po 
svojih delih pa ne slovijo le pri nas, ampak jih poznajo tudi v Rusiji in Nemčiji. 
tel.: 041/649-645, e-mail: zupancic.bau@siol.net, www.slikopleskarstvozupancic.si 

 

Podjetje Križman, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. V začetku je večino svojih prihodkov ustvarilo s 
kmetijsko dejavnostjo, v naslednjih letih pa je povečalo delež storitev s komunalno dejavnostjo oziroma 
mehanizacijo. Danes ima podjetje na tem področju  veliko izkušenj in znanj, poleg tega pa je opremljeno s 
sodobno mehanizacijo, katero prilagajajo glede na potrebe in smernice nadaljnjega razvoja ter trga. 
Križman, d.o.o, Selska ul. 3, 1291 Škofljica  
tel.: 01 3666 413, fax: 01 3667 228, e-mail: info@krizman.eu, http://krizman.eu/ 

 
 

 

Leskovplast, Tomaž Škrlec s.p.. Proizvajajo ograje PVC za dvorišča, vrtove, balkone, stopnišča in terase, ter 
karnise PVC in lesene, ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. 
Cesta ob Barju 40, 1291 Škofljica 
tel: 01/366-3507, gsm: 041/683-929, e-mail: tomaz.skrlec@leskovplast.si, www.leskovplast.si  

 

Sport Agent, d.o.o. so ekskluzivni zastopnik in distributer blagovnih znamk MERRELL, MIZUNO in 
POLAR za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovo, Makedonijo in Črno Goro. Športna in 
tehnična obutev iz naših prodajnih programov bo ustrezala vsakomur, ki zahteva visoko kvaliteto in udobje. 
Sport Agent, d.o.o., IOC Trzin, Prevale 9, 1236 Trzin 
tel.: 01 580 94 30, fax: 01 580 94 35, e-mail: info@sportagent.si, www.sport-agent.net/ 

 

So družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesa in mesnih izdelkov. Predelavo mesa imajo 
na Selah pri Lavrici. Njihove izdelke lahko kupite v njihovih prodajalnah na Škofljici, Vrhniki, Cerknici, 
Ljubljanski tržnici kakor tudi v Mercatorju in drugih prodajalnah.  
tel: 01/ 366-3080, fax: 01/366-6008, e-mail: mesarstvo.blatnik@siol.net 

 

 

V podjetju NERED d.o.o. opravljajo prevozne storitve potnikov že več kot dve desetletji. Ukvarjajo se z 
organizacijo in izvedbo turističnih prevozov oseb v Sloveniji in tujini. Opravljajo tudi prevoze za šole, 
fakultete, podjetja, društva, turistične agencije in zaključene skupine. 
Nered d.o.o., Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica, 
tel: 01/366 7399, fax: 01/366 7397, e-mail: neredturizem@siol.net, www.nered.si  

 

Opravljajo storitve z gradbeno mehanizacijo, kot so razni izkopi, rušenja objektov, izvedbe in rekonstrukcije 
cestišč ter razna druga dela . Opravljajo tudi prevoze. »Največji uspeh nam je zadovoljena stranka.« 
Metod Podržaj s.p., gsm: 041/628-929, e-mail: podrzaj.tgm@siol.net 

 
Picerija Arkada, ki je na Škofljici prisotna že skoraj 19 let, je svoji pestri ponudbi pic, krač, testenin in solat, 
dodala tudi malice. Vljudno vabljeni.                                                                       
tel: 01/366- 6197, e-mail: borut.rezek@gmail.com 

 



PIZZERIJA Ona, Javornik Janko, s.p.
Šmarska cesta 58, 1291 Škofljica
Tel.: 01/366-7361
Promes d.o.o., Mesarija Vintar vam ponuja sveže meso in mesne izdelke. Sveže meso je slovenske vzreje od 
manjših rejcev. Proizvodnja mesnih izdelkov in prekajenega mesa temelji na starih domačih receptih. 
»Poznani smo po okusno pripravljenem prekajenem mesu, kar nam potrjujejo stranke, ki se vračajo v naše 
trgovine.«
tel: 01/366-3206, fax: 366-3207, e-mail: promes@siol.net

Podjetje razvija in trži telekomunikacijske elektronske naprave in programsko opremo. Pod blagovno 
znamko Blackblox so razvili sistem za sledenje vozil, plovil in ljudi. Ponudbo bodo razširiti tudi  na športne 
elektronske pripomočke. Njihova dejavnost obsega še prodajo IP/ISDN telefonskih central, sestrskih klicnih 
sistemov za bolnišnice ipd.. 
Repar elektronika d.o.o., Škofljica tel: 01/366-6314, e-mail: info@blackblox.si, www.blackblox.si
Podjetje Parketarstvo Zgonec Robert s.p je bilo ustanovljeno leta 1991, torej deluje že dobrih 18 let. Izvajajo 
vsa podopolagalska dela, polagajo lamelne, klasične, panelne in gotove parkete. Poleg novih pa obnovijo, 
obrusijo in polakirajo tudi stare.  Svojim strankam pomagajo tudi z nasveti.
tel: 041/614-000, e-mail: zgonec.robert@siol.net
Podjetje Rujz design se že od samega začetka ukvarja z proizvodnjo in prodajo pohištvenih ročajev. V tem 
času je postalo prepoznavno v Sloveniji in tudi v Evropi, saj 70% svojih izdelkov izvozi na zahtevna 
evropska tržišča. Prisegajo na lasten razvoj in lastno blagovno znamko. 
tel.: 01/542-2200, fax: 01/521-1210, e-mail: info@rujzdesign.com, www.rujzdesign.com
SBS bar, PEČAR d.o.o, Jože Pečar
Dole pri Škofljici 9, 1291 Škofljica
gsm: 041/733 553, e-mail: pecardoo@siol.net
Trgovina z gradbenim materialom za gradnjo in prenovo vašega doma. »Vse za vaš krasni novi dom po 
najugodnejših cenah na prodajnih mestih SBS trgovine na Škofljici, Lavrici, v Grosupljem in Kočevju.«
tel: 01/366-8011, fax: 01/366-6505, e-mail: info@sbs-trgovina.si, www.sbs-trgovina.si
Servis dvigal Miroslav Buh s.p.
Klanec 11, 1291 Škofljica tel: 01/366-3516

SLIKOPLESKARSKA DELA IN IZVEDBA IZOLACIJSKIH FASAD
Žnidaršič Jože s.p Prijateljeva 42,Pijava gorica 1291 Škofljica
tel: 01/366-1625, fax: 01/366-1628, gsm: 041/672-644, e-mail:slik.znidarsic@siol.net
Avtobusni in kombi prevozi po domovini in tujini.
tel.: 01/366-6405, gsm: 041/646-569
e-mail: petric.prevozi@siol.net
Slikopleskar Boštjan Repar s.p. nadaljuje dolgoletno družinsko tradicijo kakovostne izvedbe 
najzahtevnejših slikopleskarskih in fasaderskih del z uvajanjem najsodobnejših postopkov dela in materialov. 
Boštjan Repar s.p., Lanišče 17, 1291 Škofljica, 
gsm: 041/324 014, e-pošta: bostjan.repar@gmail.com.
Reklamni napisi, Strgar Matevž s.p.. Ukvarjajo se z izdelavo reklamnih napisov, grafično opremo vozil, 
izdelavo označevalnih in usmerjevalnih tabel, vratnih tablic, oblikovanjem celostne podobe, spletnih strani...
Strgar Matevž s.p., Primičeva ul. 10a, 1291 Škofljica
gsm: 041/844 482, e-mail: matevz@strgar.net, www.strgar.net
Škufca Franc, s.p.. Zidarstvo, prevozi in gradbena mehanizacija
Mali Vrh pri Šmarju 82, 1293 Šmarje-Sap
gsm: 041/324 014, e-mail: zidarstvo.skufca@siol.net

Podjetje TERRA-RB v svojih trgovinah z gradbenim in tehničnim materialom ponuja več tisoč izdelkov, ki 
celovito pokrivajo področje gradbeništva in urejanja doma in okolice. »Na Škofljici nas najdete v Poslovno 
obrtni coni ali pa nas obiščite na naši internetni strani www.terra-rb.si . VABLJENI!«
Zagarska 11, Skofljica, Tel: 01/360-3830, e-mail: info@terra-rb.si, www.terra-rb.si
Že tretja generacija, ki izdeluje nove lesene strešne konstrukcije, predelave in prekrivanja obstoječih streh, 
izdeluje tudi lesene skeletne hiše, nadstreške, vrtne ute, ograje...
Tesarstvo in krovstvo Janez Mehlin s.p., Primičeva 20, Škofljica,
tel.01/366-7642, e-mail: tesarstvo.mehlin.skofljica@siol.net
Varnost Vič, Varovanje ljudi in premoženja d.d.. Fizično varovanje, Fizično-tehnično varovanje, Varovanje 
prireditev, Prevozi denarja in večjih vrednosti, Načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, Vzdrževanje 
sistemov tehničnega varovanja
Koprska 94, 1000 Ljubljana
tel.: 01/256-8874, fax: 01/256-6185, e-mail: varnost.vic@siol.net, www.varnost-vic.si
Nacionalni operater elektronskih komunikacij
Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
tel.: 01/234-1000, fax.: 01/231-4736, e-pošta: info@telekom.si, www.telekom.si
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01/474-7200, faks: 01/432-6302, e-mail: info-triglav@triglav.si, www.triglav.si

Zahvaljujemo se še: GASILSKA ZVEZA ŠKOFLJICA, SPLETNI PORTAL dj-slovenija, GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE 

JAMNIK, d.o.o. , INCOM, d.o.o., AVTOPREVOZI TONI GOVEKAR, LOOXIS, d.o.o.


