




KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
 

 
 
Podpisani Janez Slapar, rojen 26. 9. 1949, stanujoč Radovljica, Kajuhova 
ulica 12, kandidiran za predsednika Strelske zveze Slovenije. Strelski zvezi 
Slovenije sem predsedoval že v obdobju od leta 1992 do 2005. Sem 
upokojen. 
 
V moji aktivni – delovni dobi sem štirideset let deloval na obrambnem oziroma 
vojaškem področju. Med drugim sem bil poveljnik Teritorialne obrambe 
Gorenjskle in v.d. načelnika in zastopnik poveljnika TO Republike Slovenije 
ter načelnik in zastopnik poveljnika TO Republike Slovenije. Leta 1991 sem 
napredoval v čin generalmajorja. V obdobju 1998 do 2002 ter od 2006 do 
2010 sem opravljal dolžnost obrambnega svetovalca RS v Stalnem 
predstavništvu RS pri Organizaciji združenih narodov. Med drugim sem v New 
Yorku koordiniral in vodil delo vojaških in obrambnih ekspertov Evropske unije 
v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. 
 
V obdobju opravljanja dolžnosti načelnika RŠTO sem že leta 1991 uveljavil 
zaposlovanje športnikov v takratni Teritorialni obrambi. Prvi poklicni športniki 
so bili državni reprezentati v biatlonu. Tem se je po olimpijskih igrah leta 1992 
pridružil tudi Rajmond Debevec. To so bile prve zaposlitve športnikov v 
državnih organih. 
 
Sem prejemnik večjega števila odlikovanj in priznanj, med drugim sem 
prejemnik Zlatega častnega znaka Republike Slovenije. Aktivno obvladam 
angleščino in jezike republik bivše skupne države (srbohrvaščina). 
 
V več kot dvanajstih letih delovanja kot predsednik Strelske zveze Slovenije 
se je zveza organizacijsko in tudi tekmovalno utrdila in dosegla tudi izjemno 
visok rezultatski nivo. Zagotovil sem tudi dodatna finančna sredstva za 
izpolnjevanje programov dela zveze. Na tekmovalnem področju pa naj 
omenim le Rajmonda Debevca, ki je bil leta 2000 olimpijski prvak v trojnem 
položaju z malokalibrsko puško. 
 
 
PREDLOG PROGRAMA ZVEZE ZA NASLEDNJE MANDATNO OBDOBJE 
 

1. Poglobiti in utrditi sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Olimpijskim komitejem – Zvezo 
športnih zvez (OKS – ZŠZ) ter Fondacijo za šport (FŠO). Okrepiti je 
potrebno sodelovanje z Ministrstvom za obrambo – Slovensko vojsko 
ter Ministrstvom za notranje zadeve – Policijo. S slednjima bi 
sodelovanje moralo zajeti tudi vsebinske teme na področjih, kjer je 
dejavnost strelstva zanimiva za vojsko in policijo. 

 



2. Aktivno se bom vkljiučeval v delo ISSF in ESC in pomagal pri projektih 
prodobivanja kandidatur za organizacijo tekmovanj v skladu s 
tekmovalnimi koledarj evropske in svetovne strelske zveze. 

 
3. Organizacijsko in tudi kadrovsko okrepiti delovanje zveze. Stalna in 

občasna delovna telesa morajo dobiti realne in uresničljive naloge. 
Zapolniti je potrebno nekatera predsedniška mesta delovnih teles. 
Vlogo komisije za proračun in finance, ki jo vidim predvsem pri 
pridobivanju sredstev za delovanje zveze naj prevzame predsedstvo. 

 
4. Sodeloval bom pri pregledu in pripravi morebitnih in potrebnih 

sprememb predpisov zveze, ki jih sprejema predsedstvo zveze. Če bo 
predsedstvo pod mojim vodstvom ugotovilo, da so za boljše delovanje 
nujne spremembe Statuta zveze bom za naslednjo skupščino (maj, 
junij 2013) pravočasno predlagal spremembe. 
 

5. Sodeloval bom s članicami zveze in regijskimi zvezami. Zavzemal se 
bom za večanje števila članov in članic zveze, za večanje števila 
registriranih tekmovalcev in tekmovalk ter tudi za povečanje in 
strokovno usposabljanje sodniškega in strokovnega kadra z ustreznimi 
licencami za delo v strelstvu. 

 
6. Zagotovil bom vključitev partnerjev – sponzorjev, ki bodo prispevali 

finančna sredstva za izpolnjevanje priogramov dela zveze.  
 

7. Angažiral se bom za vključevanje strokovno primernih kadrov v organe 
OKS – ZŠZ in FŠO. 

 
8. Nudil bom pomoč pri kandidaturah za organizacijo tekem ISSF in ESC 

in sodeloval na tekmovanjih, ki jih v skladu z letnim koledarjem 
tekmovanj organiziramo doma. 

 
9. Naslednji predsedniški mandat sovpada z olimpijskim ciklusom do OI 

2016 v Riu de Janeiru. Zato bo v tekmovalnem delu zanesljivo glavni 
cilj zagotoviti vsaj tako številčno udeležbo na OI 2016 kot je bila letos v 
Londonu. Za nastop bodo tekmovalci morali osvojiti kvoto, katero pa bo 
po novih pravilih MOK možno osvojiti le v obdobju dveh let pred OI 
2016. To pomeni, da bomo posebno pozornost posvetili pripravam za 
svetovno prvenstvo leta 2014 v Grenadi, Španija, tekmam svetovnega 
pokala in EP 2015. 

 
10. Na tekmovanjih bodo v reprezentaci Slovenije sodelovale tekmovalke 

in tekmovalci v skladu s kriteriji zveze. 
 

11. Tekmovanja do ravni večjih mednarodnih tekmovanj bodo namenjena 
sestavi reprezentančnih ekip in določitvi posameznic in posameznikov 
za nastope na mednarodnih tekmah. 

 
12. Menim, da bi v Sloveniji potrebovali vsaj enega profeesionalnega 

trenerja za usposabljanje kadra, organizacijo treningov za strelce 



zaposlene v vojski in policiji ter za pomoč strelskim društvom na 
terenu. 

 
13. Vzpodbujal bom razvoj pištolskih disciplin, na tem področju tudi ne 

beležimo večjih uspehov na mednarodnih tekmovanjih.  
 

14. Na področju puške šibrenice se število tekmovalcev žal zmanjšuje. 
Poleg članske ekipe si bom prizadeval za povečanje konkurence med 
članicami, mladinci in mladinkami. Več dela in sredstev bi bilo potrebno 
vložiti v mladinske programe. 

 

15. Prizadeval si bom za boljšo materialno opremljenost (npr. Potreben bi 
bil nakup vsaj 40 strelski mest SWISS Ascor).  

 

16. Prisluhnil bom pobudam in predlogom članic zveze ter jim v okviru 
možnosti tudi pomagal. 

 

17. Prizadeval si bom za večje pojavljanje strelstva in strelskega športa v 
medijih.  
 

18. Program ne vsebuje predloga kandidatov za člane predsedstva, ki jih 
voli skupščina. Listo kandidatov bi predlagal po končanem roku za 
vlogo kandidatur oz. na volilni skupščini, ker nameravam upoštevati 
predloge regij oziroma članic zveze v obsegu, ki bo omogočil 
učinkovito delo predsedstva in tudi primerno regionalno zastopanost. 

 

 

 

Radovljica, 24. 10. 2012 
 

                                                                               Janez Slapar 
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