1958-1974
25. maja 1958 nihèe od fantov, ki so bili izzvani na rokometni dvoboj med ekipo OŠ Oskar Kovaèiè
in vozaèi iz Škofljice, ni niti slutil, da je to zaèetek rokometa na vasi. Tekma je bila sicer odigrana v
Iškem Vintgarju, tudi poraz je bil neizogiben.

Pri stari opekarni, ki je stala na mestu, kjer je zdaj
vrtec, so ravno podirali dimnik. In fantje so kopali,
nasipali in utrjevali z jalovino iz barita. Delali so celo
leto. Med tem èasom so leta 1961 neformalno
ustanovili ŠD Škofljica. Leta 1962, dan pred
napovedano težko prièakovano prvo uradno tekmo z
ekipo Ribnice, jim je neurje tako rekoè odneslo
skoraj polovico igrišèa. Pa vendar so ga uspeli v roku
ponovno nasuti in mu s potresanjem živega apna
skozi sito zarisati èrte.

Na pešèenem igrišèu, v dresih, ki se jim je težko tako
reklo, in z žogo, ki se z današnjimi niti primerjati ne
more, so goste iz Ribnice premagali z rezultatom 22 : 21.
Junaki te tekme, ujeti tudi v objektiv fotoaparata, so bili:
Od leve proti desni stojijo: Viktor Živec, Sašo Habiè, Tone Bizjak, Janez Verbiè,
Jože Gruden, Jože Rupnik.
Èepijo od leve proti desni: Borut Bitenc, Marjan Verbiè, Ivan Martinec, Teodor
Mikel, Ludvik Škibin, Tone Zorc.

Veliko zaslug za obstoj rokometa imata Marjan Verbiè in
Ivan Martinec, s svojima avtomobiloma, ki so bili v
tistem èasu zelo redki.

Medalja, ki jo je osvojil
Milan Bukovec z ekipo
Slovana na evropskem
mladinskem rokometnem
turnirju leta 1973 v
Braunschweigu.

Rokometna tekma v Šmarju - Sapu, 25. 5. 1972
Stojijo od leve proti desni: Franc Bukovec, Milan Bukovec, Marjan Rot.
Sedijo od leve proti desni: Milan Jurman, Jože Nardin, Marjan Verbiè,
Janez Javornik.

G. Ladislav Erjavec, uèitelj
telovadbe, ki je za rokomet
navdušil generacije mladih na
Škofljici.
»Ko sem v èasu mojega
pouèevanja uèencem pokazal
novo žogo, so ostrmeli od
navdušenja. Danes otroci na
desetine žog, ki švigajo po
telovadnici, niti ne opazijo.«

Obèinski prvaki v rokometu, Viè, 1968
Stojijo od leve proti desni: Janez Zupanèiè, Stanislav Orel,
Marjan Gojak, Janislav Strgar, Tone Jambroviè.
Èepijo od leve proti desni: Franc Ogrinc, Milan Bukovec,
Janez Perme, Franc Bukovec.

