
 

Panoga: TELEMARK SMUČANJE 

 

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

 

 

1. Uvod 
Osnovno poslanstvo telemark panoge je zagotoviti ustrezne pogoje za tekmovalke in 

tekmovalce v vseh kategorijah. Cilj je nadgraditi uspehe tekmovalcev iz preteklih let. 

Brez konkretnih uspehov reprezentančnih tekmovalcev bo stimulacija prihajajočih 

talentov toliko težji posel. Popularizacija panoge ali bolje rečeno telemark smučanja je 

lahko plod interdisciplinarnega dela tekmovalcev, trenerjev, marketinških prijemov in 

nenazadnje vodstvene koordinacije vseh aktivnosti. 

 

2. Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami pretekle sezone 
 
Reprezentanca v telemark smučanju je v preteklih letih vzgojila mlade in perspektivne 

tekmovalce. V letošnji sezoni je pred tekmovalci velik izziv izboljšati rezultate iz prejšnje 

sezone predvsem na Mladinskem svetovnem prvenstvu ter na tekmah svetovnega 

pokala. To je v tekmovalnem smislu tudi glavni cilj, medtem pa organizatorji nepretrgoma 

od leta 2001 pripravljajo tekmovanja za svetovni pokal na slovenskih smučiščih.  

 

 

3. Vizija 
 

• Združevanje v enovito, celovito in homogeno ekipo z vrhunskim strokovnim 

vodstvom. 

• Priprava in izvajanje programov, ki bodo zagotavljali in spodbujali vrhunske rezultate. 

• Marketinški pristop na osnovi vrhunskega managementa za pridobivanje 

pokroviteljev in donatorjev. 

• Zagotoviti interese za sodelovanje s proizvajalci opreme. 

• Organizacija mladinskih kampov z najboljšimi učitelji in trenerji. 

• Organizacija mladinskih tekmovanj. 

• Organizacijo mednarodnih tekmovanj (WC, FIS). 

• Spodbujanje klubov k boljšemu delovanju na mikro nivoju. 

• Aktivno vključevanje  in sodelovanje z FIS. 

• Izobraževanje strokovnega kadra. 

• Sodelovanje s domačimi in tujimi smučarskimi središči, ki nudijo odlične pogoje za 

izvajanje treningov in tekmovanj. 

 

 

4. Cilji 
 

TIP TEKMOVANJA CILJI 

Svetovni pokal - 

posamezne tekme 

2 x do 3. mesta 

3 x do 6. mesta 

3 x do 10. mesta 



 

Svetovni pokal skupno 1 x do 6. mesta 

2 x do 15. Mesta 

Svetovni pokal skupno 

posamezne discipline 

2 x do 6. mesta 

2 x do 15. mesta 

 

 

TIP TEKMOVANJA CILJI 

Svetovni pokal v telemark 

smučanju – 2022/23 
1 x do 3. mesta 

1 x do 15. mesta 

 

 

 

TIP TEKMOVANJA CILJI 

Mladinsko svetovno prvenstvo 

v telemark smučanju – 

2022/23 

1 x do 6. Mesta 

1 x do 15. mesta 

 

 

Organizacijski cilji reprezentance v telemark smučanju za sezono 2022/23 

 zagotoviti učinkovito delovanje reprezentance, ter optimalno porabo finančnih 

sredstev. 

 zagotoviti kar najboljše pogoje za priprave reprezentantov za sezono. 
 

 pridobivanje novih tekmovalcev in tekmovalk v  mladinsko telemark reprezentanco. 

 pridobivanje novih sponzorjev (glavni sponzor). 

 

 

 

5. Program dela 
 

V članski kategoriji v sezoni 2022/2023 v telemark smučanju bodo redno nastopali trije 

tekmovalci.  

 
Celotni telemark pogon se na zimsko sezono pripravlja od 1.7.2022.  
 

a.) Tekmovalci, ki bodo Slovenijo zastopali na tekmah svetovnega pokala (WC), in na 
tekmovanjih nižjega razreda za pridobitev boljših FIS točk : 
 

- Maša Štrakl 
- Jure Aleš 
- Jaka Juršič 

 



 

b) Priprave tekmovalcev za nastop na tekmah Svetovnega pokala 

 

Načrtujem delo v več sklopih in sicer:  

- Bazične priprave (individualni treningi, skupna vadba, skupne priprave z 

različnimi športi, redna testiranja pripravljenosti) 

- Redna vadba za vzdrževanje baze (najem telovadnice, redna tedenska 

vadba v jesenskem in zimskem času) 

- Specialni treningi (priprava tekmovalcev po individualnem programu glede 

na starost in sposobnost – sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki).  

- Skupni treningi na snegu v obliki 4x trening kamp 4-10 dni  

- Redna vadba na snegu v jesenskem/zimskem času – ob primernih 

razmerah na bližnjih smučiščih. 

- Vadba telemark smučanja z demonstratorji telemark smučanja (do 10 dni). 

- Mentalna priprava na tekmovanja in tekmovanja. 

- Teorija smučanja, video analize, multidisciplinarno sodelovanje. 

 

Skupno število opravljenih enot treninga obdobju: 245 x (od tega 100 enot kondicijske 

priprave, 95 enot snežnih treningov). 

 

 

 

6. Kadrovska sestava vodstva in ekip panoge 
 

- Franc Horvatiček (trener in vodja reprezentance) 
- Jani Kapušin – strokovni sodelavec 
- Urban Simčič – strokovni sodelavec 
- Uroš Šemrov – demo team 
- Robert Aleš – demo team 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 predsednik panoge, 

 Franc Horvatiček 

 

 

Ljubljana, Junij 2022 


