
Dolenec Jure,  rokometaš 

Jure Dolenec se je v svet športa vključil že v otroških letih. Kot osnovnošolec je  

treniral alpsko smučanje in rokomet, kot perfekcionist v vsem, česar se je lotil,  

pa je kmalu ugotovil, da oboje ne bo šlo. Če bi se posvetil smučanju, bi vse več 

izostajal od pouka, zato se je raje odločil za rokomet in ob trenerju Janiju 

Klemenčiču hitro napredoval. Uvrščal se je v mladinske selekcije in kmalu tudi 

v člansko ekipo. Njegovo stalno igralno mesto je postalo desni zunanji, odlikuje 

pa ga met z levico in velika zavzetost in inteligenca v igri. Kot je dejal njegov 

najpomembnejši trener v Škofji Loki,  Jani Klemenčič, je Juretova odlika 

prizadevnost v vsaki tekmi, ob tem pa v trenutkih, ko sam ni strelsko 

razpoložen, to nadoknadi z igro za druge in tako prispeva k uspehu ekipe.                                                                                                                       

V sezoni 2010/11 je bil Jure prvi strelec v slovenski rokometni ligi, ki jo glede 

na igralski potencial lahko  uvrščamo med najboljše v Evropi.                                                                                                      

Ko je Jure prerasel klub, v katerem je rokometno zrastel, je iz škofjeloškega 

Merkurja odšel v enega vodilnih slovenskih klubov, v Gorenje, ki ga je prepričal 

z urejenostjo in kakovostjo. V Gorenju je v sezonah 2011-13  dvakrat  osvojil  

državni naslov.  V državni reprezentanci je Jure prvič nastopil leta 2010 in ostal 

njen stalni član vse do danes. Čeprav po telesnih danostih ni tipičen sodobni 

rokometaš, saj ni orjak in mišičnjak, pa je kot  inteligenten, tehnično dovršen in 

borben igralec postal eden od nosilcev igre  reprezentance, v kateri je nanizal 

več kot 130 nastopov. Ob tem mu je bila vzpodbuda, da sta se mu v 

reprezentanci pridružila še dva odlična Ločana, leta 2011 Matej Gaber in leta 

2016 Darko Cingesar.                                                                                                   

Z državno reprezentanco je Jure Dolenec nastopil na vseh velikih tekmovanjih v 

obdobju 2010-2018, z izjemo tistih, ko so ga pestile poškodbe. V tem času so 

bili največji uspehi reprezentance  6.mesto na OI v Braziliji leta 2016, četrto 

mesto na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 2013 in bronasta medalja na 

svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017.                                                                          

Jure Dolenec je po dveh sezonah v dresu Gorenja leta 2013 zaigral v dresu 

Montpellierja, ki je med najboljšimi ekipami v francoskem prvenstvu in postal 

eden ključnih igralcev te ekipe. Leta 2017 je bil kot desni zunanji igralec izbran 

v najboljšo ekipo francoskega državnega prvenstva za to leto, skupaj z asi, kot 

so Hansen in Karabatić.                                                                                            

Po tej sezoni je Jure Dolenec odšel v Španijo k Barceloni: Ustvaril si je družino,  

odlično pa se počuti tudi v novi športni sredini in če bo zdrav, bo lahko 

vrhunsko igral še kar nekaj let, tako za klub kot tudi za slovensko reprezentanco.   



Jure Dolenec je leta 2017 je kot član slovenske moške rokometne reprezentance 

prejel Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek ter 2018 

svečano listino Športne zveze Škofja Loka in Zavoda za šport Škofja Loka. 

 


