
 

Panoga: Deskanje na snegu 

 

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

 

 

1. Uvod 
 

Panoga deskanje na snegu pričenja novo mandatno obdobje 2022 - 2026 z novim vodstvom, 
jasno  strukturirano vizijo ter rahlo ugodnejšim proračunom. Nova sestava odbora za deskanje 
na snegu zagovarja vzpostavitev razvojnih centrov, kar bo omogočilo prihodnost panoge ter 
bazen bodočih tekmovalcev. Želja je, da se na operativni ravni aktivira +5 strokovnih 
sodelavcev panoge, ki bodo proaktivno delovali v smeri izvedbe mladinskih in otroških 
programov deskanja na snegu, saj klubi pri svoji načelni dejavnosti (otroški program) ne 
dosegajo večjih rezultatov. Pri članskih tekmovalcih paralelnih disciplin predvideva panoga 
upoštevanje znane specifike - torej ne zahtevati njihove obvezne prisotnosti v reprezentančnih 
programih, vendar kljub temu zaščititi interes panoge na način, da se določene trženjske 
pravice izkoristijo za vzpostavitev sistematičnega modela delovanja panoge deskanja na snegu 
ter še vedno ponuditi članskim tekmovalcem polno podporo v pripravljalnem in tekmovalnem 
obdobju, vendar v omejenem obsegu. Ob marketinški podpori članskim tekmovalcem se 
predvideva dodatni napor tudi pri t.i. lifestyle dogodkih (Planica, Riglet days, Freestyle 
Week,...), kjer je primarni cilj ozaveščanje širše javnosti o športu deskanja na snegu. 
 
 

Panoga deluje v začrtani smeri k doseganju opredeljenih ciljev, s prioriteto, da čim več 
sredstev nameni sofinanciranju programov trenažnih procesov in njihovi participaciji na 
tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Mednarodne smučarske zveze. 
 

 
 
2. Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami   
 

Panoga preteklo sezono zaključuje z odličnimi športnimi rezultati, saj je bila osvojena srebrna 

in bronasta medalja na olimpijskih igrah v Pekingu. Pomemben rezultat sta dosegla Gloria 

Kotnik in Tim Mastnak, tudi Žan Košir je kljub covid omejitvam na kitajskih olimpijskih igrah 

prišel do 11. mesta. V prostem slogu na olimpijskih igrah sta izstopala Urška Pribošič in Tit 

Štante kjer sta nastopala v skokih, slope style ter ostali deskarji prostega sloga, ki so dosegali 

povprečne rezultate in po večini podaljšali statuse.  

 

Sezono 2021/22 so ponovno zaznamovale poškodbe in študij, ki so vplivale na ekipo za 
Svetovni pokal.  
 
Plan dela treningov in tekmovanj je bil zaradi delne prepovedi opravljanja dela (zajezitev 
COVID-19) ter odpovedi velikega dela tekmovanj v veliki meri prilagojen. Prav zaradi 
naštetega je po drugi strani to privedlo do povečanega dela treningov v primerjavi s 
tekmovanji. To je v ’normalnih’ pogojih nemogoče doseči. Dnevni plan treningov je bil tako v 
celoti realiziran in tudi presežen. Doma smo uspeli realizirati tudi tekmo za Državno 
prvenstvo na Voglu, ki ostaja glavni domači snežni park.  
 



 

Ponovno so bili treningi na zračni blazini v bližini Innsbrucka in Kreischberg-u ter jesenski del 

na ledenik Saas Fee, Hintertux in Stubai zelo uspešni. Nepogrešljivi treningi so tudi doma na 

Voglu. Sezono smo kljub omejitvam in izredni situaciji v A ekipi izvedli z rekordnim številom 

dni treningov v eni sezone. Potrebno je poudariti izjemno povezanost A ekipe in tudi celotne 

reprezentance. 

    

3. Vizija 
 

Vizija za prihajajočo sezono je premakniti deskanje na snegu s točke individualnih programov 

in večjega števila manjših ekip, na delni nivo izvajanja skupnega programa, kjer bomo lahko 

izkoristili tekmovalni potencial tekmovalcev in vso strokovno podporo trenerske ekipe. Tukaj 

gre predvsem za A ekipo paralelnih disciplin, ki so izredno razdrobljeni. Pri ostalih ekipah je 

cilj ohraniti ekipni duh in obogatiti poletni program. 

 

4.  Cilji 

 

Prosti Slog 

 

o WC ekipa 

 

Glavni cilj sezone je na avtomatizaciji sestave ter na treningu novih prvin. 

 

• Slopestyle. Nastop na vseh tekmah za svetovni pokal s ciljem uvrstitev v pol finale in 
finale tekmovanj. 

• Halfpipe. Nastop na vseh tekmah za svetovni pokal s ciljem uvrstitev v pol finale in 
finale tekmovanj. 

• Glavni cilj v sezoni je uvrstitev med 32 v skupnem seštevku posamezne discipline za 
mednarodni razred in med 8 za svetovni razred. 

• V prihajajočem obdobju je cilj, da si tekmovalci, ki bodo nastopili na tekmah za svetovni 
pokal, z dobrimi nastopi pridobijo večjo kvoto. 

 

o EC ekipa 

Nastop na večini tekem za evropski pokal s ciljem uvrstitev v finale tekmovanj. 

 

• Glavni cilj za starejše tekmovalce je uvrstitev med prve tri uvrščene na skupni lestvici 
evropskega pokala z vsaj 100 fis točkami in s tem povečati kvoto za svetovni pokal. 
  
• Cilj mlajših tekmovalcev je uvrstitev v finale in pridobitev statusa perspektivnega 
športnika z uvrstitvijo med 32 v končnem seštevku posamezne discipline. 
  
• Uvrstitev na zmagovalni oder pri fantih in 3X uvrstitev na zmagovalni oder pri puncah 
na tekmovanjih za EC. 
  



 

• Poletni program za področje teoretične, tehnične, taktične, fizične in predvsem 
psihološke priprave. 
  
• Uvrstitev najmlajših med prvih pet na tekmovanjih World Rookie Tour. 

 

Paralelne Discipline 

 

o WC ekipa 

 

• Zagotoviti omejeno število treningov v polni podpori (2x trenerja, fizioterapevt, 
serviser)   
• Zagotoviti osnovno podporo za treninge v času zimske sezone 
• Zagotoviti ustrezno strokovno podporo na vseh tekmah najvišjega ranga 

 

o Razvojna ekipa 

 

• Vzpostavitev  ekipe 6 do 10 otrok starosti od 11-14 let v Vzhodnem regijskem centru 
ter izvedba letnega programa (suhi treningi, do 5 dni treninga na snegu v pripravljalnem 
obdobju, okvirno 12 dni snežnega treninga na snegu / udeležbe na otroških tekmovanjih 
v zimskem obdobju) 

  
V primeru priključitve programov iz lanske B ekipe, bo predviden dodatni angažma panoge, 
vendar prioriteta ostaja na vzpostavitvi razvojne ekipe v okviru razvojnih centrov ter na 
izvedbi celoletnega programa.  
 
 

Vodstvo Panoge 

 

 

Ključni cilji vodstva panoge v prihajajoči sezoni: 
  

• Optimizacija notranjih procesov na panogi 
  
• Prioritetni in zelo pomemben cilj vodstva panoge je vzpostavitev regijskih razvojnih 
centrov (Vzhod - Celje, Zahod - Kranj & Ljubljana), prek katerega aktivno deluje do 5 
zunanjih sodelavcev panoge, ki tekom sezone v programih deskanja na snegu trenira 
+20 deskarjev starosti 8-12 let ter dodatno v Vzhodnem regijskem centru okvirno 8 otrok 
starosti 11 - 14 let z namenom usmerjanja v alpin deskanje. 
 

• Izvajanje popularizacijskih aktivnosti Riglet park-a, preko katerih se predstavi šport na 
vsaj 20-ih lokacijah in pridobi vsaj 1.000 novih kontaktov zainteresiranih otrok, ki bodo 
nadalje usmerjeni, v odvisnosti od aktivnosti klubov, v lokalne klube ali v razvojne 
centre  
 

• Enotna uniformiranost reprezentantov z namenom lažjega trženja panoge pri bodočih 
sponzorjih, dodatnih 50.000 EUR sponzorskih sredstev 
 

 

• (So)organizacija mednarodnih deskarskih tekmovanj v Sloveniji, in sicer (WC Rogla, 
EC in FIS Junior, NC, NJC) 
  



 

• Izboljšanje aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (organizacija več novinarskih 
dogodkov, rast sledilcev oz. zainteresirane javnosti na socialnih omrežjih, sodelovanje z 
mediji in priprava kvalitetne vsebine za promocijo športa in športnikov reprezentanc) 
  
• Organizacija poletnih animacijskih tekmovanj, kampov v planici in sodelovanje z 
lokalnimi društvi deskanja na snegu 

  
• Partnerstva z: Medijsko hišo, »Title« sponzor in sponzorska oblačila, smučišči 

 

5. Program dela 
 

o Paralelne discipline 
 
Ekipa paralelnih disciplin je specifična, saj je precej nehomogena.  
  
Po zgledu pretekle sezone in številu delovnih dni na snegu, bomo letso organizirali za A ekipo 
skupne “performance” kampe v pripravljalnem obdobju, in sicer predvidoma 4 kampe v trajanju 
4dni/kamp. Na omenjenih kampih bo polna podpora (trener, pomočnik, serviser, fizioterapevt, 
vodja panoge). Udeležba je zaželena, ne obvezna. Stroške udeležbe krije panoga deskanja 
na snegu. 
 
Ekipa bo imela v tekmovalnem obdobju  na tekmovanjih najvišjega ranga podporo v obliki 
trenerja, serviserja in fizioterapevta. Treningi v času zimske sezone so predvideni na Rogli. 
  
Dodatno imajo člani ekipe v prehodnem obdobju možnost priključitve organiziranim 
delavnicam prostega sloga. 
 
Vodja panoge aktivno deluje na morebitnem povratku članov B ekipe, katerim se v primeru 
vzpostavitve B ekipe zagotovi tudi ustrezno finančno in strokovno podporo.  
 
Otroška ekipa alpina, ki predvideva otroke med 11 in 14 letom starosti, bo delovala v okviru 
regijskega centra. V primeru skupnih treningov se predvideva prenos znanja na mlajše 
tekmovalce, ter seveda ločena programa za A ekipo ter za otroško ekipo. 
 

o Prosti slog 
 
Ekipa prostega sloga je zaradi lažjega planiranja in organizacije razdeljena na WC ekipo, ki 
se udeležuje tekem za svetovni pokal – world cup in EC ekipo, ki se odpravlja na tekme 
evropskega pokala in ostale tekme v bližnji okolici (Europa Cup). Plan dela za EC ekipo bi 
potekal v koordinaciji s trenerji pomočniki (Anej Miglar, Peter Podlogar, Domen Bizjak, Mitja 
Kodrič, Max Kralj Kos, Žiga Škufca). Našteti trenerji bodo poskrbeli za treninge in pokrivanje 
v času odsotnosti glavnega trenerja za prosti slog. 
Mladinska ekipa se vključuje na tekme EC pokala. Tekmovalci, ki so del ekipe dobijo strokoven 
in kvalitetno postavljen program, ki omogoča sistematični trening in optimalni razvoj njihovih 
potencialnih sposobnosti v okviru danih zmožnosti. 
  
  
Cilj ekipe je delovati enotno. Tekmovalci, ki so vključeni v ekipo, ostajajo člani matičnih klubov 
in z njimi upravljajo formalnosti (FIS licenca, modra kartica, vloge za kategorizacijo). 
  
Dodatni cilj ekipe prostega sloga je pridobiti 5 novih športnikov za B ekipo in 2 nova športnika 
za A ekipo do sezone 23/24. 
  



 

Člani ekipe imajo v prehodnem obdobju organizirane delavnice za fizioterapijo, prehrano, 
samozavest, psihologija, gimnastika, atletika, moč, woop, blazina, snežni treningi, meritve in 
kampi. Kot v pretekli sezoni, se v tem obdobju planira treninge v Planici. 
 

o Deskarski kros 

 

V sezoni 21/22 ni tekmovalcev za disciplino deskarski kros. 

 
o Koriščenje sredstev  

 

Tekmovalci lahko koristijo namenska sredstva v okviru reprezentančnih programov (izključno 
priprave na tekmovanja v okviru reprezentance in udeležba na FIS tekmovanjih). 
 
Izjema zgornje navedbe so zgolj člani A ekipe v paralelnih disciplinah.  imajo možnost koristiti 
sredstva prav tako namensko v sklopu individualnih priprav na FIS tekmovanjih po potrditvi s 
strani vodje panoge. Ta sredstva so za sezono 22/23 deljena po naslednjem ključu:  

• 66% individualnega proračuna prejmejo športniki za namen koriščenja po lastnih 
programih, za kar morajo predložiti program dela do 30. 08. in črpati vsa sredstva do 
15. 10. 2022; 

• 33% individualnega proračuna prejmejo športniki na osnovi udejstvovanja na 
tekmovanjih in treningih. 

  
Člani A reprezentance bodo imeli dodatno stimulacijo s strani panoge v obliki ‘’performance’’ 
kampov v času pripravljalnega obdobja (do 16 dni). Organizacija in stroški so investicija 
panoge za deskanje na snegu v dobro pripravljenost tekmovalcev na tekmovalno obdobje. 
 
V sezoni so za tekmovalne dosežke planirana dodatna sredstva v primeru uspešnosti pri 
pridobivanju sponzorskih sredstev. 
 

o Kadrovska sestava 
 

Vodenje panoge/administrativna podpora: Bojan Poljanšek 
  
Paralelne discipline: 
Strokovni vodja paralelnih disciplin: Jure Hafner 
Aktivacijski trener: Sebastjan Weber 
Serviser: Darko Centrih   
Fizioterapevt: Matic Tratnik 
  
Prosti slog discipline: 
Strokovni vodja discipline prosti slog: Matevž Pristavec 
Trener: Domen Bizjak, Mitja Kodrič, Anej Miglar 
Pomočnik: Peter Podlogar, Max Kralj Kos, Žiga Skufca 
 

 

6. Zaključek vsebinskega plana za sezono 2022/23 
 

Za prihodnost panoge je ključno, da se aktivno pristopi k vzpostavitvi in izvedbi programov, 
ki  so namenjeni vzgoji mladih deskarjev. Dodatno je potrebno nadgraditi trenažni proces 
tekmovalcev v prostem slogu in najti ustrezen model / kompromis pri A reprezentanci v 
paralelnih disciplinah.  


