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Zadeva: Prijava za kandidata za vodjo olimpijske odprave Soč i 2014 
 
 
Spoštovani 
 
 
Glede na poziv OKS za imenovanje kandidatov za vodjo olimpijske odprave Soči 2014 podajam 
svojo prijavo. 
 
Prilagam kratek življenjepis, prilagojen pozivu. 
 
 
Rodil sem se 2.9.1964 in se od zgodnjih otroških let aktivno ukvarjam s športom. Dve leti sem igral 
hokej za kranjski Triglav, več kot deset let pa vaterpolo, prav tako v kranjskem Triglavu,  tudi v prvi 
jugoslovanski ligi. 
 
Leta 1991 sem ustanovil ter postal predsednik Društva slovenskih vaterpolskih sodnikov. Funkcijo 
sem opravljal do leta 2003. 
 
Leta 2003 sem postal predsednik Vaterpolske zveze Slovenije. Funkcijo sem opravljal do leta 
2009. V tem obdobju sem uspešno saniral visoko negativno finančno stanje na Zvezi, uspešno 
organiziral kvalifikacijski turnir tako, da se je državna reprezentanca leta 2007  uvrstila na 
Evropsko prvenstvo v Beogradu.  
 
Leta 2010 sem postal predsednik Hokejske zveze Slovenije. To funkcijo še vedno opravljam. V tem 
času smo uredili poslovanje Zveze, Zvezo organizirali po modernih standardih, postavili strokovne 
službe oz. odbore. Oživeli smo člansko klubsko tekmovanje na državnem nivoju, in tako imamo 
letos po 15 letih najštevilčnejše državno prvenstvo. Uspešno poteka sanacija več kot 1.5 mio 
dolga, ki sem ga podedoval ob prevzemu funkcije.   
 
Največji tekmovalni uspeh obdobja je prva slovenska uvrstitev hokejske reprezentance na 
olimpijske igre med 12 najboljsih reprezentanc sveta. 
 
Največji organizacijski uspeh obdobja pa je organizacija Svetovnega prvenstva Divizije I. v 
Stožicah leta 2012, ko si je prvenstvo ogledalo 60.000 navijačev.  
 
 



 

 

Sem član IO OKS-ZŠZ. 
 
 
Ostale funkcije, ki sem jih ali jih še opravljam: 
- Podpredsednik OK Planica - en mandat 
- Član UO KK Helios Domžale - dva mandata 
- Član UO NK Triglav Kranj, en mandat 
- Sem aktiven mednarodni vaterpolski sodnik, sodil sem na Evropskih in Svetovnem prvenstvu, 

pravico delim na mednarodnih srečanjih ter Ligi prvakov. 
 
 
V svoji poslovni poti sem bil skoraj 19 let zaposlen na Zavarovalnici Triglav na vodstvenih 
položajih, zadnje tri leta in pol kot predsednik uprave. Podjetje sem iz izgube pripeljal do rekordnih 
rezultatov. 
V vsem tem času sem sodeloval pri sponzoriranju slovenskega športa, še posebno Smučarske in 
Hokejske Zveze. 
 
 
Za korektno in odgovorno opravljanje funkcije vodje odprave olimpijske reprezentance bom  
uporabil vse svoje dosedanje znanje in prakso iz poslovnega in športnega sveta. Prav gotovo bo 
vpliv na uspešno opravljanje naloge imelo dejstvo, da  zaradi svoje vloge v Zavarovalnici Triglav 
osebno  poznam skoraj vse športnike, ki bodo sodelovali na olimpijskih igrah, kot tudi strokovne 
sodelavce, zdravstveno osebje, .... 
 
 
Moje imenovanje za vodjo olimpijske odprave mi pomeni veliko osebno odgovornost ter pa 
priznanje in čast, tako za Hokejsko Zvezo Slovenije ter za vse, ki smo sodelovali pri uspehu 
zgodovinske  uvrstitve slovenske hokejske reprezentance na olimpijski turnir med dvanajst 
najboljsih reprezentanc sveta.   
 
 
Za vašo podporo se vam iskreno zahvaljujem in zagotavljam, da bom svoje naloge opravljal po 
svoji najboljši vesti in sposobnosti. 
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