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Zakaj ste se odločili, da ponesete olimpijsko baklo ravno tukaj, v Mirni Peči? 

Kot športniku in olimpijcu mi je to priložnost ponudil Olimpijski komite Slovenije, saj je po 

končani karieri ena izmed mojih nalog tudi širjenje olimpijskega duha.  

Zakaj ste se odločili, da postanete profesionalni hokejist? Katere vrste šport je težji? 

Posamezni ali ekipni?  

Za hokej sem se odločil, ker sem kot otrok ta šport najraje spremljal. Ker pa sem doma v okolici 

Jesenic, sem s tem športom dobesedno zrasel. Težji je individualni šport, ker si odvisen od 

sebe, velikokrat si sam, tukaj pa je skupina igralcev, kjer lahko skupaj sodelujemo. Če nekomu 

kdaj ne gre, to še ne pomeni, da celi ekipi ne gre. 

Kar nekaj let ste igrali za Acroni Jesenice, nato pa v nemški hokejski ligi. Kakšni so pogoji za 

razvoj uspešnega hokejista pri nas in kakšni v tujini? 

Pri nas imajo mladi veliko priložnosti za napredek. Imamo klube, kjer zelo dobro delajo z 

mladimi. Problem nastane pri med 13. in 14 letom, ko najboljši bežijo v tujino, ker si želijo 

večjega napredka. Najboljša je Severna Amerika, Finska, Švedska, kjer so najboljši igralci in 

najtežje prideš skozi sito.   

Sodelovali ste pri prvem nastopu slovenske hokejske reprezentance na olimpijskem nastopu 

2014 v Sočiju. Ali ste pozneje še kdaj nastopili na tovrstnem tekmovanju? Kako ste se 

počutili?  

Prvič, v Sočiju, je bilo kar veliko presenečenje, da smo se uvrstili na olimpijske igre. Občutki so 

bili čisto posebni in jih sploh ne morem opisati. Potem pa sem imel še to srečo, da sem 

sodeloval tudi na olimpijskih igrah v Pjongjangu. Tam sem bil sicer manj vzhičen, ampak nič 

manj zadovoljen. Sem pa zadovoljen z igro in rezultatom na obeh olimpijskih igrah. 

S čim se ukvarjate po zaključku kariere profesionalnega hokejista? 

Najprej sem bil nekaj časa hokejski agent, potem trener. Nazadnje sem bil športni direktor v 

Jesenicah, zdaj pa odhajam na mesto trenerja v tujino. 

Kaj bi sporočili mladim?  

Šport je način življenja, ki me je močno izoblikoval in mi dal zlate vrednote, ki jih potrebujemo 

v življenju, zato se ukvarjajte s športom. Ni pa rečeno, da je to vir zaslužka. 

 

 

 


