
Galof Jože ( 1945-2014), rokometni trener in funkcionar  

 

Jože je začel igrati rokomet leta 1964, ko so ustanovili rokometno sekcijo TVD 

Partizan. V ekipi, ki je igrala v gorenjski ligi, je bil Jože pet let. V tem času je 

tudi treniral kolesarstvo v kolesarskem klubu Mladost iz Kranja. Ljubezen do 

kolesarstva je pokazal tudi leta 1983, ko je organiziral kolesarsko slovo Draga 

Freliha, odmevno prireditev s 5000 obiskovalci.                                                                  

Delo v  športu je Jože v sedemdesetih letih nadaljeval kot trener rokometnih 

pionirskih in mladinskih selekcij. Leta 1976 je kot selektor slovenske pionirske 

selekcije postal jugoslovanski prvak.  Leta 1977 je Jože odšel iz Škofje Loke v 

Ljubljano, kjer je ostal 9 let, nekaj let kot profesionalni delavec na Rokometni 

zvezi Slovenije, nato kot trener Slovana in Prul, s katerimi se je uvrstil v 2. 

jugoslovansko ligo.                                                                                             

Leta 1986 se je Jože vrnil v Škofjo Loko in tukaj v naslednjih 25 letih opravljal 

različne funkcije, od organizatorja in tehničnega vodje do trenerja mladinske in 

članske ekipe. Klub je v teh letih ustvaril številne uspehe, ki so rastli iz odlične 

rokometne šole pod vodstvom Janija Klemenčiča, hkrati pa so mladim 

nadarjenim igralcem zgodaj dali možnost igrati v prvi ekipi, ki je  ves čas igrala 

v  drugi  ali celo v prvi slovenski ligi. Iz teh vrst so zrastli   vrhunski rokometaši 

Sergej Sokolov in kasneje Jure Dolenec, Matej Gaber, Darko Cingesar.                                                                                             

Jože je imel  pri uspehih loškega rokometa veliko let odločilno vlogo, kot 

vpliven slovenski rokometni funkcionar pa je v letu 2008 postal tudi predsednik 

združenja prvoligašev Slovenije, ki se je zavzemalo za bolj aktivno vlogo 

klubov, predvsem manjših v slovenski ligi. Rokometna zveza jih ni podprla, 

dosegli pa so vsaj večji vpliv na objektivno sojenje na tekmah.                                             

Jože se je iz loškega in slovenskega rokometa umaknil koncem leta 2011, ko je 

Rokometni klub Škofja Loka  zašel v nerešljive težave in v stečaj. Vzrok so bile 

predvsem odpovedi dotedanjih sponzorjev. Postavljeni pa so bili, v veliki meri  

tudi po Jožetovi zaslugi, globoki temelji loškemu rokometu in klub se je leta 

2012 ponovno postavil in uveljavil v slovenskem prostoru.                                                            

Jože Galof je za delo v rokometu prejel Zlati znak Rokometne zveze Slovenije, 

kot priznanje za delo v loškem športu pa je Jože prejel srebrni grb Občine Škofja 

Loka.  

Pogovor z Jožetom Galofom opravil Marjan Luževič, 2013   

       

              

 


