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V rokometu pa smo kmalu spoznali, da brez široko in naèrtno postavljenega organizacijskega
in strokovnega tima ne bo napredka. Rokometni del športnega društva  se je reorganiziral in v 
sezoni 2003/2004 se je organizirala nova široko zastavljena vodstvena ekipa rokometne
sekcije (Janez Rugelj – predsednik, Jože Pangerc – vodja tehniènega dela, Stanka Rigler – 
blagajnik, Metka Debevc – sekretarka in predstavnica za stike z javnostjo, Milan Boštjanèiè – 
finance, Janez Rigler, Robi Pisleviè, Jože Gradišar, Tomaž Šèavnièar, Damjan Pangerc,  Milan 
Centa kot vodje ekip oz. pomoèniki vodje ekip). 
Postavili smo si nove in jasne cilje in jih zaèeli uresnièevati:
?rokomet na Škofljici bo obèinski šport s široko podporo obèinskega okolja,
?delovanje bo strokovno usmerjeno, prvenstveno v delo z mladimi,
?jedro bodoèe èlanske ekipe morajo biti pretežno domaèi igralci,
?rokomet se bo razvijal skladno s finanènimi zmožnostmi obèinskega okolja,
?usposobili bomo zadostno število predvsem domaèih trenerjev,
?vodstvo bo vse svoje moèi usmerilo v èimprejšnjo izgradnjo veènamenske dvorane.

Po štirih letih tako zastavljenih nalog in ciljev ugotavljamo, »da se rokomet na Škofljici igra«.
Trenutno v državnem tekmovanju uspešno igrajo štiri rokometne selekcije, povezali smo se z 
osnovno šolo, ki je v preteklosti že bila temelj razvoja rokometne igre, v delovanje pa smo 
aktivno vkljuèili tudi starše igralcev. Že v naslednji sezoni bomo po dolgih letih spet gledali 
tekme èlanske ekipe v naši domaèi dvorani pred našimi domaèimi navijaèi.

Mlajši deèki B: Nered – trener;
igralci: Luka Janežiè, Jan Žnidaršiè,
Jan Pisleviè, Anže Fink, Matic
Pangerc, Krištof Kovaèiè, Adis
Nezoviè, Jaka Trtnik, Nejc Demšar,
Jakob Centa, Filip Markoviè, Andraž
Klanèar, Žan Garvas, Tilen Glas, Nejc
Hafner

Dušan Mlajši deèki A: Tomaž Šèavnièar in
Jože Gradišar kot vodja in pomoènik
vodje ekipe, Boštjan Špolar-trener;
igralci: Matevž Klanèar, Rok Vojkoviè,
Nejc Gradišar, Miha Šèavnièar, Tim
Perhaj, Kristjan Krhlikar, Rok Toni,
Matevž Repar, Matic Nered, Žan
Gregl, Jaka Zavrl

Kadeti: Anton Bašiè strokovni vodja
rokometnih selekcij, Robi Pisleviè –
vodja ekipe, Andrej Topolovec–
trener; igralci: Luka Kovaèiè, Rok
Rožiè, Martin Trtnik, Jan Peèjak, Miha
Ustnik, Matic Glaviè, Jure Špendal,
Domen Nahtigal, Jan Glas, Matej
Debevc, Gal Pisleviè, Miha Podržaj,
Anže Briški, Urban Zupanèiè

Mladinci: Rigler – vodja ekipe,
Anton Bašiè – strokovni vodja
rokometnih selekcij, Gregor Rot –
trener; igralci: Jan Obran, Miha
Podlogar, Anže Nered, Sebastijan
Krhlikar, Jan Rugelj, Luka Prebil,
Martin Slanc, Aljaž Vesel, Rigler Matic,
Primož Jagriè, Jan Peèjak, Robert
Etling, Žiga Indihar, Nejc Prah

Janez

Rokomet je veè kot le igra ozkega kroga igralcev, rokomet je družabni dogodek, povezovanje
širokega kroga ljudi. Tudi iz tega razloga ŠD Škofljica že tradicionalno organizira vsakoletno
prireditev turnir generacij pod imenom »IGRAM ROKOMET«, kjer se pomerijo aktivne in tudi 
veteranske  selekcije z vrstniki in prijatelji iz sosednjih obèin. Sreèamo se vsi bivši in še 
aktivni igralci, organizatorji, skratka vsi ljubitelji rokometa in plesa in na prijeten in družaben 
naèin zakljuèimo sezono.

Turnir še dodatno popestrijo plesalke vseh starostnih skupin, že v lanskem letu pa so se jim
pridružile še plesalke 30+, povabimo še kakšnega glasbenega gosta …

Z novo dvorano pa je naše delo dobilo smisel in pogoje, da našim otrokom skozi trdo rokometno
igro ponudimo zdrav in kolektiven naèin preživljanja prostega èasa. Vsem nam so se uresnièile
dolgoletne sanje in spet nas èakajo novi izzivi.

Leto 2007: veteranska tekma
Škofljica : Dobrepolje

Leto 2004: veteranska ekipa Leto 2005: kadetska ekipa
iz sezone 2000/2001

Leto 2002: veteranska ekipa delno
sestavljena iz bivših prvoligašev


