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

 

Uvod 

 

Panoga za smučanje prostega sloga je v novo sezono 2022/2023 uspešno štartala z 

menjavo generacij in na novo postavljenim odborom, ki že kaže rezultate. Večji poudarek je 

na namenjen menjavi generacij in postavitvi otroškega programa. 

 

Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami pretekle sezone 

 

Panoga preteklo sezono zaključuje z dobrimi rezultati predvsem v disciplinah   nove šole – 

skoki in dobrim nastopom na WJS LEYSIN in na novo postavljenem otroškem programu.  

 

Vizija 

 

Vizija za prihajajočo sezono je popolna menjava generacij v vseh disciplinah in starostnih 

kategorijah, nadaljevanje tekmovalnega sistema v Sloveniji in postavitev ekip za sodelovanje 

na tekmovanjih mednarodnega nivoja – FIS.  

Glavni cilj je popolna menjava generacij in vzpostavitev ekip v večini disciplin prostega 

sloga. 

 

Cilji 

 

Članska ekipa 

 

Cilj članske ekipe v disciplini nove šole - skoki pa je večkratna uvrstitev v finale tekem 

evropskega pokala in nastopanje na tekmah za svetovni pokal, ter nastop na svetovnem 

prvenstvu. 

 

Cilj ekipe v disciplini otroški program pa je uvrstitev med prve tri na tekmovanjih za SLO 

pokal in uvrstitve v finale na mednarodnih tekmovanjih 

 

Program dela 

 

Discipline nove šole - skoki 

 

Program članske in mladinske reprezentance bo potekal v pripravljalnem obdobju s skupnimi 

treningi na trampolinih, vodnih skakalnicah in zračnih blazinah v tujini. V poletnem 

pripravljalnem obdobju načrtujemo 30 dni treningov na vodni skakalnici in zračni blazini v 

AUT. V zimskem obdobju pa načrtujemo 60 - 70 dni treninga v snežnih parkih po SLO in v 

tujini. 

V tekmovalnem obdobju pa načrtujemo udeležbo na večini tekem za EC in svetovnega 

prvenstva. 
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Discipline prostega sloga - otroški program 

 

Načrtujemo nadgradnjo in razširitev programa Smučajmo Freestyle in sistema tekmovanj v 

SLO. Planiramo združevanje treningov s člansko in mladinsko ekipo. 

 

 

Kadrovska sestava vodstva in ekip panoge 

 

Član odbora odgovoren za:  

ski cross:  Filip Flisar 

           

 

Član odbora odgovoren za: 

nova šola - skoki:      Roman Vidovič 

 

Član odbora odgovoren za: 

prosti slog - otroški program:    Marko Klančar 

 

Nova šola - skoki:  

  

  

A ekipa   

Jošt Klančar  

Klemen Vidmar  

 

B ekipa  

Lan Zupan – SAK Kranj  

Tin Jakob Vidovič – SD 1080  

Marko Cizelj – ND Rateče Planica  

Žad Brajović – SD 1080  

Oliver Šulman – SD Novinar  

Žiga Vidmar – SD 1080  

 

Otroška ekipa  

Dar Brajović – SD 1080 

Matic Novak – SAK Kranj  

Matevž Novak – Partizan društvo za telesno vzgojo Blejska Dobrava  

Mark Harnold Švajger – ŠD Oktan  

Asta Gaja Prosen – SD 1080 

Brina Alina Prosen – SD 108 

  

Zaključek 

 

Ob uspešni menjavi generacij pozitivno zremo v prihodnjo sezono. 

 

 

 


