
Panoga: Deskanje na snegu 
Poročilo o delu panoge za sezono 2021/2022 za Skupščino SZS 2022 
 
1. Uvod 
Sezona 2021/22 se je nadaljevala z vodjem panoge, ki je panogo prevzel na željo 
odbora v sezoni 19/20 v času epidemije. Obdobje Covida še danes ni popolnoma 
brez ukrepov, kar pa se je projeciralo ponovno na delo športnikov pri 
udejstvovanju na tekmovanjih. Programi so bili pripravljeni za vse ekipe s svojimi 
trenerji in pomočniki. Delo ekip je bilo v disciplini prostega sloga utečeno in brez 
posebnosti, medtem ko smo imeli pri disciplini alpin v B ekipi poškodbo trenerja 
in posledično nezanimanje za delo športnikov po programu. Pri A ekipi smo 
poskrbeli za podporo športnikom, vendar je zaradi slabih medsebojnih odnosov 
še precej nejevolje in omejeno zanimanje za skupno delo. Tako so športniki imeli 
podporo za individualno delo v pripravljalnem in predtekmovalnem obdobju. 
  
  
  
2. Vsebinski povzetek sezone   
Panoga preteklo sezono zaključuje z vrhunskimi rezultati, še predvsem v 
paralelnih disciplinah, kjer je Gloria Kotnik osvojila bronasto medaljo in Tim 
Mastnak srebrno medaljo na olimpijskih igrah v disciplini (paralelni veleslalom). V 
skupnem seštevku svetovnega pokala so alpin deskarji zasedli; Gloria 31. mesto, 
Tim 6. mesto, Žan 14. mesto. Roku Marguč sezona ponovno ni prinesla večjih 
uspehov, vendar pa se je kljub poškodbi udeležil OI. V sezoni je zaključil s športno 
kariero Črt Ikovic, med sezono pa zaradi osebnih interesov tudi Gal Leskovar in 
Jernej Glavan.  
  
V A ekipi prostega sloga je sezono zaznamovala Urška Pribošič z nastopi na 
Olimpijskih igrah v skokih in v snežnem parku ter nastop Tit Štanteta v snežnem 
žlebu. Naj Mekinc je z uvrstitvijo v finale svetovnega prvenstva v Aspnu, ZDA, 
osvojil odlično 16. mesto. Na novoletni tekmi (v snežnem parku) v Kanadi se je 
poškodoval in bil prisiljen izpustiti vse naslednje tekme za Svetovni pokal, kar mu 
je tudi preprečilo možnost nastopa na olimpijskih igrah v Pekingu. 
Zaradi omejitev s pandemijo Covid-19 je bil koledar tekem za SP kot tudi EP v 
manjšem obsegu. 
 
 
2.1. Paralelne Discipline 
V sezoni 2021/22 je Šušteršič, kot trener A paralelne discipline, opravil 89 dni na 
snegu. Pri izvedbi programa mu je pomagal serviser Darko Centrih in fizioterapevt 
Matic Tratnik. 
Skozi sezono so bili zelo dobri pogoji za trening, zaradi majhne količine padavin 
in izbire lokacij treningov. 
Za B ekipo je do tekmovalnega obdobja skrbel Sebastjan Weber, vendar je zaradi 
poškodbe moral pogodbo prekiniti in smo tako zgubili trenerja za B paralelno 



ekipo. Vseeno smo športnikim nudili podporo in pomoč pri organizaciji treningov 
v obdobju odsotnosti Sebastjana, vendar pa so športniki B zaradi lastnih interesov 
kmalu nehali z delom. 
 
 
 
2.2. Prosti slog 
Kot v preteklosti je ekipa prostega sloga zaradi lažjega planiranja in organizacije 
razdeljena na ekipo za svetovni pokal, ki jo sestavljajo člani in se udeležuje tekem 
za svetovni pokal, ter ekipo za evropski pokal, ki jo sestavljajo mladinci in člani 
ter se odpravlja na tekme evropskega pokala. Ekipe se med seboj prepletajo in 
so odvisne od kvot na svetovnih pokalih. Plan dela za ekipo za evropski pokal 
poteka v koordinaciji s trenerjem ekipe za evropski pokal (Anej Miglar). Dodatno 
se programi povezujejo tudi v sklopu mlajših sekcij s pomočnikom trenerja 
(Domen Bizjak, Mitjem Kodričem in Petrom Podlogarjem). 
 
  
 
3. Realizacija zastavljenih ciljev 

 
Glavni tekmovalni cilji članskih reprezentanc v sezoni 2021/2022 so bili: 

- Skupni seštevek svetovnega pokala   
o 1 x uvrstitev do 3. mesta  
o 3 x uvrstitev do 10. mesta 
o 5 x uvrstitev do 16. mesta   

- Svetovni pokal v posameznih disciplinah: 
o 3 x uvrstitev do   3. mesta 
o 4 x uvrstitev do   8. mesta 
o 6 x uvrstitev do 16. mesta 

Glavni tekmovalni cilji mladinskih reprezentanc v sezoni 2020/2021 so bili: 

- Svetovni pokali: 

o 1x uvrstitev do 32. mesta 
o 2x uvrstitev do 48. mesta 

- Mladinsko svetovno prvenstvo: 

o 1x uvrstitev do 3. mesta 
o 1x uvrstitev do 8. mesta 
o 3x uvrstitev do 16. Mesta 

- Evropski pokal in FIS tekme 

o 3x uvrstitev do 16. mesta 



o 6x uvrstitev do 32. mesta  
 

- FIS JUNIOR tekme 

o 6x uvrstitev do 3. mesta 
o 12x uvrstitev do 16. mesta 

Tekmovalna sezona 2021/2022 je bila tako v članski kot tudi mladinski konkurenci 
v zaključku sezone zelo uspešna. Istočasno zaradi pomanjkanja tekmovanj in 
trenerjev, ter Covid prisotnosti pri športniki in trenerji in vseh ostalih zapletov, 
številni cilji niso bili doseženi. 
 


