
 

Panoga: Biatlon 

 

Plan dela panoge za sezono 2022/2023 za Skupščino SZS 2022 

 

 

1. Uvod 
 

Začenja se novo obdobje do leta 2026, ki bo vrhunec doseglo z Olimpijskimi igrami v Cortini.  

V nov olimpijski cikel vstopamo z novim vodstvom, glavnim trenerjem in dopolnjeno reprezentančno 

strukturo. V A reprezentanci pod vodstvom Nemca Ricca Grossa smo združili moško in žensko 

zasedbo. Na novo smo postavili B reprezentanco, kjer so prav tako združena dekleta in fantje. Sledita 

ločeni  mladinski reprezentanci deklet in fantov. Kot dobro prakso na področju povezave panoge s klubi 

pa nadaljujemo delo z regijskimi centri in šolo biatlona. Oprli smo se na nekatere preizkušene kadre, 

hkrati pa vpeljati nove moči, trenerje, serviserje in ostale spremljevalce, ki se bodo najprej učili, na dolgi 

rok pa prevzeli najodgovornejše naloge v slovenskem biatlonu. 

 

 

2. Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami pretekle sezone 
 

Sezona 2021/2022 je bila zelo posebna, predvsem zaradi pandemije koronavirusa in Olimpijade.  Žal 
tej situaciji še ni videti konca in bo tudi v bodoče potrebno s tem računati. 
 
Olimpijsko sezono je vodil A moško ekipo Janez Marič in žensko Andreja Mali.  
Vrhunec sezone so bile brez dvoma Olimpijske igre v Pekingu. Bile so zelo posebne, napete, 
nepredvidljive in zelo stresne, predvsem zaradi koronavirusa in njihovega poteka. Nekateri so se 
domov vrnili z dobrimi osebnimi rezultati, drugi razočarani. Moški so bili enajsti v točkovanju za pokal 
narodov pri ženskah pa smo obdržali kvoto treh tekmovalk. Moški so po statistiki eni od natančnejših 
in hitrejših strelcev v karavani svetovnega pokala. Veliko je bilo preko sezone težav z boleznijo 
oziroma je bilo okrevanje po koronavirusu dolgotrajno. 
Odlične rezultate pa so imeli mladinci in mladinke, varovanci Jureta Ožbolta, pa tudi iz regijskih 
centrov, ki so na MSP v ZDA in na EYOF v Voukattiu osvojili medalje, bili pa so tudi posamezniki z 
zelo dobrimi nastopi na tekmovanjih nižjega ranga.  

 
Naslednji korak k izboljšanju pogojev je bila okrepitev servisne ekipe, saj smo prvič imeli celo sezono 
na delu 4 serviserje, na večini tekem pa tudi petega in šestega. Veliko več je bilo testiranj samih 
smuči, struktur in tudi maž. Tu so bili narejeni veliki napori, poglobili smo sodelovanje z izdelovalci 
struktur za smuči. Anže Globevnik, glavni serviser z ekipo je bil mnenja, da je bolje sodelovati z 
preizkušenimi izdelovalci struktur, kot se podati v tvegano, negotovo in tudi drago pot z lastnim 
strojem za izdelavo struktur. Sredstva za nakup maž niso bila omejena, smo pa bili racionalni. 
Priprava smuči je bila vrhunska tudi na nižjem nivoju, na IBU pokalu in mladinskem svetovnem 
prvenstvu, kjer smo imeli številčno in uigrano servisno ekipo. Mogoče celo eno boljših, predvsem na 
MSP. 

 
Veseli tudi dobro delo v regijskih centrih, katerih tekmovalci so v večini nastopali le v 
slovenskem pokalu ter na tekmah Alpskega pokala. Ostalih tekmovanj niti ni bilo. 

Za realizacijo programa treningov, priprav in tekmovanj je bilo zagotovljenih dovolj sredstev, vse ekipe 
so lahko organizirale delo brez omejitev, pogoji za izpeljavo celotnega programa so bili optimalni. 
Vsem tekmovalcem smo zagotovili zadostno količino kvalitetne opreme in streliva. 

Za potrebe klubov in razvoje regijskih centrov je nujna izgradnja ustrezne infrastrukture – rolkarske 
steze s streliščem, kar bi omogočilo boljše in varnejše treniranje biatlona 
Dolgov do dobaviteljev nimamo, torej so vse zapadle obveznosti poplačane. Tudi panoga stoji na 
zdravih temeljnih. 

 

 

  



 

3. Vizija 
 

• Z novo vodstveno strukturo stabilizirati in »umiriti« panogo in jo povezati kot celoto klubov 

• Uspešna implementacija in homogenost nove trenerske strukture v vseh reprezentančnih 

selekcijah 

• Povečati konstantnost rezultatov na najvišji ravni 

• Nadaljevanje in nadgraditev delovanja regijskih centrov in šole biatlona 

• Nadaljevanje in nadgraditev sistema šolanja in bivanja v Dijaškem domu v Kranju v 

povezavi s sistemom treninga 

• Izobraževanje in sodelovanje trenerjev 

• Pridobivanje, uvajanje in učenje novih kadrov 

• Pospešiti delo v klubih, pomagati predvsem pri razvoju kadrov 

• Težnja k vzpostavitvi enotnega sistem treninga v klubih in selekcijah 

• Zagotavljanje osnovne opreme za nemoten trening (puške, strelivo, rolke, smuči,…) 

• Šolo postaviti kot prioriteto za vse tekmovalce 

• Izobraževanje sodnikov 

 

4. Cilji 
 

Tekmovalni cilji za sezono 2022/2023 so postavljeni v skladu z doseženimi rezultati v 

sezoni 2021/2022. Cilji so postavljeni za vse starostne kategorije na vseh nivojih 

mednarodnih tekmovanj: 

 

Moški (Svetovni pokal v biatlonu) 

Primarni cilji: 

 

• uvrstitev med najboljših 10 v Pokalu narodov 

• uvrstitev enega tekmovalca med najboljših 10 v skupnem seštevku SP 

• uvrstitev enega tekmovalca med prvih 40 v skupnem seštevku SP 

• pet tekmovalcev s točkami za SP 

 

Sekundarni cilji: 

 

• 1 x do 3. mesta na tekmi SP 

• 3 x do 10. mesta na tekmi SP 

• 5 x do 40. mesta na tekmi SP 

• 1 x do 6. mesta v štafeti na tekmi za SP 

• konstantno uvrščanje tekmovalcev med najboljših 60 na tekmah SP ( povprečno trije 

na tekmo) 

 

Ženski (Svetovni pokal v biatlonu) 

Primarni cilji: 

 

• uvrstitev med najboljših 20 v Pokalu narodov 

• dve tekmovalki s točkami za SP 

 

Sekundarni cilji: 

 

• 5x točke svetovnega pokala 



 

Svetovno prvenstvo Oberhof 2023 

Moški: 

 

• 1 x do 3. mesta na posamični tekmi 

• 2 x do 15. mesta na posamični tekmi 

• 2 x do 30. mesta na posamični tekmi 

 

Ženske: 

• 1 x do 30. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 40. mesta na posamični tekmi 

 

Štafete: 

• 1 x do 8. mesta (moška, mešana, posamična mešana) 

• 1 x do 16. mesta (ženska, če se uvrsti na SP) 

 

IBU pokal 

Enotno moški in ženske: 

• 1 x do 15. mesta na posamični tekmi 

• 2 x do 30. mesta na posamični tekmi 

 

OECH Lenzerhaide (Švica) 

Enotno za moške in ženske: 

 

• 1 x do 15. mesta na posamični tekmi 

• 2 x do 30. mesta na posamični tekmi 

 

Mladinci / Mladinke 

 

Mladinsko svetovno prvenstvo 2023 Kazahstan  

Moški (mlajši člani in mladinci): 

 

• 1 x do 3. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 5. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 15. mesta na posamični tekmi 

• 2x do 30. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 5. mesta štafete 

Ženske (mlajše članice in mladinke): 

 

• 1 x do 3. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 5. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 15. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 5. mesta štafete 

 

IBU Junior pokal - ženske 

 

• 2 x do 10. mesta na posamični tekmi 

• 2 x do 20. mesta na posamični tekmi 

 



 

IBU Junior pokal – moški 

 

• 2 x do 10. mesta na posamični tekmi 

• 2 x do 20. mesta na posamični tekmi 

 

IBU Junior OECH Madona (Latvija) 

 

Moški (mlajši člani in mladinci): 

 

• 2x do 10. mesta na posamični tekmi 

• 2x do 20. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 5. mesta štafete 

Ženske (mlajše članice in mladinke): 

 

• 2x do 10. mesta na posamični tekmi 

• 2x do 20. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 5. mesta štafete 

 

Alpski pokal - mladinke 

Enotni za mlajše in starejše mladinke 

 

• 1 x do 3. mesta na posamični tekmi 

• 3 x do 10. mesta na posamični tekmi 

• 1 x do 3. mesta v skupni razvrstitvi 

Alpski pokal - mladinci 

Enotni za mlajše in starejše mladinke 

 

• 1 x do 3. mesta na posamični tekmi 

• 3 x do 10. mesta na posamični tekmi 

• 1x do 3. mesta v skupni razvrstitvi 

 

5. Program dela 
 

Naša prva naloga v novi sezoni je zagotovitev vseh pogojev za nemoteno delo vseh selekcij (A, B, 

Mladinska) , kar še zdaleč ne bo lahek zalogaj. Želimo dobrega dela v klubih, katerim bomo skušali 

pomagati na raznih področjih, od kadrovskih, do finančnih. Ena od oblika pomoči klubom je delo 

regijskih centrov, ki omogočajo treniranje biatlona kar največjemu krogu mladih tekmovalcev. Trudili se 

bomo, da bi pridobili nove člane, klube, ki bi se ukvarjali z biatlonom. Za enkrat ostajamo pri treh 

regijskih centrih: Osrednje slovenska regija (SK Ihan, SK Brdo, NSD Medvode), Gorenjska regija (TSK 

Triglav Kranj, SD Bohinj, ŠD Gorje), Notranjska regija (SK Cerknica, SK Loška dolina, SK Logatec) Še 

vedno v reprezentance ne bomo uvrščali tekmovalcev, ki so prvo in drugo leto na MK puški, ker nočemo, 

da prehitro naredimo selekcijo in mogoče prehitro katerega od tekmovalcev izgubimo. Namen regijskih 

centrov je, da na ta način omogočimo treniranje tekmovalcem, ki niso v reprezentančnih selekcijah ter 

na ta način razširimo bazo konkurenčnih tekmovalcev. Še vedno je cilj razširiti biatlon izven že 

obstoječih biatlonskih in tekaških klubov. 

V sezoni 2022/2023 Pokljuka v januarju zopet gosti svetovni pokal, kar bo ob svetovnem prvenstvu v 

februarju primaren cilj v sezoni 



 

Uveljavljene so že aktivnosti pri osnovanju tako imenovanega športnega razreda za srednješolce, kjer 

dijaki lahko trenirajo biatlon. Želja je, da z ustrezno infrastrukturo in kadrovsko podporo še nadgradimo 

to področje. 

 

 

6. Kadrovska sestava vodstva in ekip panoge 
 

Vodja panoge za biatlon: Tomas Globočnik  

Vodja reprezentanc:  Tadeja Brankovič  

 

Trenerji: 

 

A reprezentanca 

Glavni trener:   Ricco Gross 

Pomočnik moškega dela: Janez Marič 

Pomočnik ženskega dela: Boštjan Klavžar 

Fizioterapevt:    Ula Hafner 

 

B reprezentanca: 

Glavni trener:  Jure Ožbolt 

Strelski trener:  Ljubo Tomažič 

 

Mladinska reprezentanca-moški: 

Glavni trener:  Lenart Oblak 

 

Mladinska reprezentanca-ženske: 

Glavni trener:   Andreja Mali 

 

Regijski centri - MK: 

Notranjski + Dijaški dom Kranj:  Nika Blaženić 

Osrednjeslovenski:   Robert Sitar 

Gorenjski:    Nuša Pogačar 

Šola biatlona - ZP:  

Koordinator:    Nuša Pogačar 

Pomočniki:    v dogovarjanju s klubskimi trenerji 

 

Strokovni sodelavci: 

 

Šola biatlonskega streljanja:  Ljubo Tomažič 

Zdravniki:    dr. Radoje Milić, zdravniški konzilij SZS 

(v dogovarjanju) 

Servis BWC: Servis:    Anže Globevnik, Andraž Rihtaršič,  

Servis IBU pokal:   Robert Gasser, Jure Ožbolt, Gregor Brvar,  

     Jernej Globočnik 

Servis IBU Junior pokal, 

MSP, Alpski pokal:   Jure Ožbolt, Gregor Brvar, Matej Drinovec, 

     Jernej Globočnik 

 

  



 

TEKMOVALNE EKIPE – 2022/23 

 

Reprezentance za sezono 2022/2023 so sestavljene na podlagi doseženih kriterijev za 

uvrstitev v reprezentanco in predlogov strokovnega vodstva. Zelo pomembno je poudariti, da 

sestava zapisanih ekip ni fiksna. To pomeni, da tekmovalci v vsaki posamezni ekipi niso 

varni. Ekipe niso fiksne, ampak promet teče v obe smeri, kar pomeni, da lahko kdo vstopi v 

reprezentanco ali izgubi status le te. S tem poskušamo zagotoviti vsakemu tekmovalcu to, 

da ostaja motivacija na visokem nivoju, ker ve, da lahko  napreduje in se lahko pridruži ( na 

podlagi predloga trenerja) tudi višji ekipi, hkrati pa tisti, ki ne bo dosleden, morda 

poškodovan ali nemotiviran, lahko izgubi trenutni status določene ekipe.  

 

A reprezentanca ( moška + ženska) 

 

Ime in priimek Klub Rojen/a Kriterij Status Kat. 

 

1.  Jakov Fak ŠD Pokljuka 1987 A  A 1   SR 

2.  Miha Dovžan ŠD Gorje 1994 A  A 3  MR 

3.  Rok Tršan TSK Logatec 1992 A  A 3   MR 

4.  Alex Cisar TSK Triglav Kranj 2000 A  A 3  MR 

5.  Anton Vidmar SK Brdo 2000 B  B 2  PR 

6.  Lovro Planko SK Ihan 2001 A   A 3  MR 

 

7.   Polona Klemenčič TSK Triglav Kranj 1997 A A 3  MR 

8.  Živa Klemenčič  TSK Triglav Kranj 2001 A A 3  MR 

*9. Anamarija Lampič  TSK Triglav Kranj 1995 
   

*Anamarija je pridružena članica A ekipe.  

 

 

 

B reprezentanca ( moški + ženske) 

 

Ime in priimek Klub Rojen/a Kriterij Status Kat. 

 

1.  Lena Repinc SD Bohinj 2003 ML A 3 PR 

2.  Kaja Zorč SD Bohinj 2003 ML B 1 PR 

3.  Klara Vindišar ŠD Gorje 2003 B B 1 PR 

4.  Kaja Marič SD Bohinj 2003 ML B 3 PR 

5.  Matic Repnik SK Ihan 2001 B B 1 PR 

6.  Jaša Zidar TSK Triglav Kranj 2002 ML B 3 PR 

7. Matic Bradeško Sk Brdo 2003 ML / MLR 

 

  



 

Mladinska reprezentanca-moški: 

 

Ime in priimek Klub Rojen/a Kriterij Status Kat. 

 

1. Tadej Repnik SK Ihan 2004 ML / MLR 

2. Gašper Ožbolt SK Loška dolina 2004 1/2ml / MLR 

3. Pavel Trojer SK Ihan 2005 ML / PR 

4. Ruj Grošelj Simič Sk Brdo 2005 ML / MLR 

5. Jaka Kračman Sk Brdo 2004 ML / MLR 

6. Tim Zabret Sk Ihan 2004 1/2ml / MLR 

 

Mladinska reprezentanca-dekleta: 

 

Ime in priimek Klub Rojen/a Kriterij Status Kat. 

       

1.  Zale Repe ŠD Gorje 2004 1/2ml / MLR 

2.  Kiara Sterle SK Cerknica 2004 / / MLR 

3. Nina Pogačnik TSK Triglav Kranj 2005 ML / MLR 

4. Viktorija Mežnar Sk Ihan 2005 ML / MLR 

5. Kiara Hace SK Loška dolina 2005 ML / MLR 

6. Katjuša Slodej SK Brdo 2003 ML / MLR 

 

 

7. Zaključek 
 

Delo je zastavljeno dolgoročno, do leta 2026, z vizijo, da tudi za po tem letu pripravimo pogoje za 

nadaljnji razvoj panoge biatlon v Sloveniji. Verjamemo, da smo na pravi poti, vendar so, kot nasploh v 

teh hitro se spreminjajočih časih, vedno potrebne dopolnitve, spremembe, prilagoditve. Prostora za 

razvoj je veliko. Potrebujemo trenažni center z rolkarsko progo in streliščem v osrednji Sloveniji, kar bi 

bila ogromna pridobitev za biatlon in smučarski tek. Vendar je to dolgoročnejši načrt, ki ga moramo 

uresničiti za nemoten razvoj tega lepega zimskega športa. 

 


