
Sokolov Sergej, prvi državni članski reprezentant iz Škofje Loke  
 
» Že v prvem razredu škofjeloške osnovne šole sem nastopal v šolski rokometni 
ligi. Zanimivo je, da so moji prvi nastopi vezani na mesto vratarja, in to kar 
sedem sezon. Moji takratni trenerji so bili Marjan Fajfar, Borut Rebič in Dušan 
Čater. Pod taktirko trenerja Čatra pa sem zapustil vratnice in prestopil med 
igralce v polju, kjer nastopam neprekinjeno že trideset let.   
Leta 1994 me je aktivno igranje rokometa pripeljalo v tople kraje ob morju, kjer 
sem nastopal za RK Izolo.  
Že naslednjo sezono me je opazilo tehnično vodstvo rokometnega kluba Slovan 
iz Ljubljane, kjer sem treniral pri dolgoletnem trenerju škofjeloških rokometašev 
Jožetu Galofu. Eno leto sem nastopal v avstrijski ligi za celovški klub HCK. 
Kmalu sem se vrnil v Ljubljano in prestopil k rokometnemu klubu s Prul, kjer 
sem igral kar šest sezon. Moram povedati, da je bilo to obdobje po športni strani 
med najuspešnejšimi. Nastopili smo v evropski rokometni ligi, prišli celo do 
polfinala in postali državni in pokalni prvaki.                                                                
Pred vrnitvijo v matični klub  sem štiri sezone igral za Gold klub iz Kozine.           
Kot največje uspehe v moji rokometni karieri štejem nastope v državni 
reprezentanci Slovenije. Točnega števila nastopov za reprezentanco ne poznam, 
bilo pa jih je več kot sedemdeset.                                                                                       
Za največji uspeh si poleg nastopov v reprezentanci štejem osvojitev naslova 
državnih prvakov in zmagovalca pokalnega zmagovalca Slovenije z ekipo Prul. 
Veliko priznanj doma in v tujini sem prejel kot najboljši igralec ali strelec na 
različnih tekmovanjih.                                                                                                                       
V sezoni 2007/08 sem se vrnil v Škofjo Loko, kjer nameravam zaključiti svojo 
rokometno pot. Vse bolj razmišljam, da je ta sezona  moja zadnja, čeprav me vsi 
v tehničnem vodstvu nagovarjajo, da bi s svojimi izkušnjami še pomagal ekipi in 
tudi sam želim  po končani karieri o ostati zvest škofjeloškemu rokometu«. 
 
Povzeto po zborniku 50 let rokometa v Škofji Loki  
 


