
OSEBNI PODATKI  

 

Ime:                                 Jure Šterbucl 

Naslov:                            Jarčeva ulica 12a, 1230 Domžale, Slovenija 

Kontaktni telefon:         +386 41 377 151 

E-pošta:                           jure.sterbucl@gmail.com 

Datum rojstva:               25.06.1980 

 

PROFESIONALNE IZKUŠNJE 

 

 

• Od 2014 – pomočnik trenerja in kondicijski trener RK Krim Mercator, Slovenija 

• Maj, 2014 – Oktober, 2014  kondicijski trener korejske rokometne zveze (KHF) za azijske igre 
2014, Incheon, Korea 

• Od 2013 – vodja kondicijskih programov za kadete in mladince KK Helios Domžale 

• September, 2012 – Maj, 2014  kondicijski trener za vse moške reprezentance, izraelska 
rokometna zveza, Tel Aviv, Israel 

• 2009 – 2012  kondicijski trener, Strength and Conditioning Coach, British Handball and Team 
GB at Olympic Games in London, 2012 

• 2008 – 2011  kondicijski trener, RK Krim Mercator 

• 2005 – 2007  pomočnik trenerja zadolžen za kondicijsko pripravo, italijanska rokometna zveza 
(F.I.G.H.) 

• Od 2006 – vodja koordinacijskih treningov v mednarodnem rokometnem kampu za mlade, 
Rovinj Handball Camp 

• 2003 – 2005  pomočnik trenerja in mladinski trener RK Trimo Trebnje 

• V zadnjih desetih letih predavatelj na seminarjih in izobraževanjih rokometnih trenerjev. 
Nacionalne rokometne zveze v državah: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Italija, Švica, Portugalska, Velika 
Britanija, Norveška, Finska, Izrael in Korea.  

• Od 2008 samostojni podjetnik, BS SPORT, Jure Šterbucl, s.p. V podjetju razvijamo footGRID 
Training Systems in koordinacijsko mrežo footGRID kot trenažni izdelek, s katerim se izboljša 
koordinacija, ki je posledica 12 letnega dela z več kot 7000 mladimi rokometaši in rokometašicami iz 
cele Evrope v okviru Handball Camp, Rovinj. 

• Od 2005 – Vodja programov in glavni trener, konzultant v podjetju Proacta, d.o.o., kjer 
izvajamo treninge z izvršnim managementom – Moč polne angažiranosti. Poslanstvo podjetja je 
naučiti in praktično usposobiti vodilne managerje kako živeti polno angažirano življenje v podjetju in 
doma. S treningi delujemo na fizični, čustveni, mentalni in duhovni energijski ravni. 



 

VIDNEJŠI DOSEŽKI 

• Azijski prvak s korejsko žensko in podprvak s korejsko moško rokometno reprezentanco, 
Korea 2014 

• Svetovni prvak s korejsko mladinsko reprezentanco, Hrvaška 2014 

• 12.mesto na olimpijskih igrah z reprezentanco Velike britanije, London 2012 

• 5.mesto v rokometni ligi prvakinj z RK Krim Mercator, sezona 2009/10 in 6.mesto 2008/09 

• Državni in pokalni prvak Slovenije z RK Krim Mercator za leto 2009, 2010, 2011 in 2014 

• Kadetski prvak Slovenije 2015, podprvak 2014 z ekipo KK Helios Domžale 

 

IZOBRAZBA 

• 1999 – 2004 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, profesor športne vzgoje, kondicijski 
trener 

• 1995 – 1999 Gimnazija Celje – Center, Zoisov štipendist 


