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VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO PANOGE DESKANJE NA SNEGU 

ZA SEZONO 2021/2022 

  
  
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 lahko udeležil OI. Pred sezono 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. 
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Skozi sezono so bili zelo dobri pogoji za trening, zaradi majhne količine padavin in izbire 
lokacij treningov. 
  
 

2.1.1. Vsebinski povzetek Izidorja Šušteršič 
V pripravljalnem-ledeniškem obdobju smo opravili optimalno število dni treningov. 
Treningi so potekali optimalno v najboljših razmerah in s postopnim stopnjevanjem 
težavnosti. 
Od decembra naprej se je pričelo tekmovalno obdobje v katerem so tekmovalci prikazali 
svoje tekmovalne sposobnosti. Sama sezona je bila tempirana na olimpijske igre in 
zmago. V ekipi sta sodelovala tudi Matic Tratnik, in Dare Centrih.  
  
Sebastjan Weber je prevzel B ekipo za evropski pokal. 
  
Imeli smo dve ekipi z lastnim programom, Mastnak-Marguč, kateri sta se skupnih 
treningov udeleževala redko, oziroma večino sodelovanja je bilo le na tekmovanjih. 
  
Pozitivni dejavniki 
Majhna ekipa.  
Prisotnost fizioterapevta in serviserja. 
   
Vodja panoge je dobro komuniciral in sodeloval pri težavah, na katere sem naletel ter jih 
pomagal reševati. Sama podpora odbora, da podpre ekipo Slovenija, se mi je zdela 
pravilna, ker le s takim delom naprej lahko pridemo do rezultatov. 
  
 

NEGATIVNI DEJAVNIKI: 
Nehomogenost med ekipo Slovenija in Slovenija privat ekipi (Mastnak-Marguč).  
  
 
 

2.1.3. Vsebinski povzetek Sebastjana Weber 

Po dokončnem formiranju ekipe (žal je v letošnji sezoni kariero končal Črt Ikovic) smo 
sezono začeli s testom fizične in psihične kondicije. Testiranje na FŠ je pokazalo pri vseh 
treh reprezentantih še možnost napredka.  
  
Delavnica mentalne priprave na trening in tekmo je potekala na SZS. V ta namen sem 
povabil športno psihologinjo in trenerko deskanja Patricijo Dovč, da je predstavila 
pomembnost mentalne priprave ter možnosti napredka v tem delu. Drugi del je bil 
namenjen aktivnostim in vajam, ki so lahko v pomoč tako tekmovalcu kot tudi trenerju, da 
pripravi tekmovalca na tekmo.  
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Prve dni na snegu smo preživeli na ledeniku Hintertux, kjer se nam je pridružil tudi 
demonstrator Jure Gmajnar. Skupaj z njim smo preverili osnovni položaj na deski in 
odpravljali morebitne napake, ki se kasneje še bolj celovito kažejo v vožnji med vratci.  
  
V septembru smo opravili dva treninga na ledeniku Stelvio in enega na ledeniku 
Hintertux.  
  
V oktobru smo dodajali težavnost terena in postavitev. Žal sta nam v začetku odpadla 
dva treninga, vendar smo oba dokaj zadovoljivo nadoknadili na naslednjih treningih. Bili 
smo na Kitzsteinhornu kjer smo v odličnih pogojih opravili treninga SL in GS. Nadaljevali 
smo na Kaunertalu s treningom GS. Prvi dan na položnejšemu terenu, nato pa tri dni na 
strmini. Zadnji trening smo planirali na ledeniku Molltal kjer bi se priključili ekipi A na 
treningu SL, a je žal tudi ta trening zaradi odpovedi obeh tekmovalcev odpadel. Oktober 
je bil toplo-hladen. Žal je odpadlo 7 dni treninga. Veseli pa zato napredek Jerneja 
Glavana, ki dobro sledi začrtanemu programu in kaže veliko motivacije za delo. Gal 
Leskovar vse prevečkrat izostaja od treningov. 
  
V mesecu novembru žal ni bilo izvedenih treningov na snegu. Deloma zato, ker sem se 
sam težje poškodoval, deloma pa zato, ker sta tako Leskovar kot tudi Glavan želela imeti 
pavzo, da uredita osebne stvari. Tako sam, kot tudi vodja panoge sva opravila nekaj 
sestankov z njima, prav tako sta oba imela možnost treninga z ekipo A, na razpolago pa 
je tudi dodaten kader, kot rezerva. Skratka za nemoten potek treningov je bilo 
poskrbljeno, vendar sta se reprezentanta odločila, da rešita osebne stvari.  
 

 

 

  
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). 
  
Planiranje treningov je bilo izvedeno v koordinaciji z drugim trenerjem (Anej Miglar) ter 
pomočnikoma trenerja in tako omogočilo združevanje vseh članov ekip ob prisotnosti 
vseh trenerjev. 
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2.2.1. Vsebinski povzetek Matevža Pristavec 

Pri deležu prisotnosti je potrebno upoštevati dejstvo, da vsi člani ekipe nimajo možnosti 
(mesta) za nastop na vseh treningih. Treningi so sešteti glede na posamezne sklope 
treningov in tekem. 
  
Zaradi omejitve kvot za nastope na svetovnih pokalih, lahko v Halfpipe (snežni kanal), 
Slope Style (snežni park) in Big Air (skoki) nastopi le po en tekmovalec na spol. V sezoni 
sta bili samo dve tekmi v skokih (nobene v 2022). Za snežni park ni bila izvedena niti ena 
tekma za WC v 2021. Urška je zaradi poškodbe izpustila celotni del na skokih, Naj pa 
celotni del na snežnem parku. 
  
Večino časa na treningih do meseca novembra sta v moji prisotnosti preživela Naj Mekinc 
in Ožbe Kuhar, ki imata tudi največjo udeležbo. V celotni sezoni pa z udeležbo izstopa 
Naj Mekinc 135 dni, a so vsaj z delom udeležbe skoraj vsi v ekipi trenirali ob moji 
prisotnosti. 
  
V pripravljalnem delu so se kot zelo dobri izkazali treningi na zračni blazini v Scharnitzu 
in na ledenikih Saas Fee in Hintertux. Tekom glavne sezone pa še treningi na Voglu ter 
Flachauwinklu in na zračni blazini v Kreischbergu. Zračna blazina pa predstavlja nujno 
infrastrukturo za nadaljnji razvoj in obstoj tekmovalnega deskanja v prostem slogu. 
  
Tit Štante ima zaradi študija na univerzi v Salt Lake City-ju - ZDA veliko omejitev 
prisotnosti na treningu, a se je kljub temu lahko udeležil na ključnih treningih za Halfpipe 
(Kaprun, AUT) v pripravljalnem delu in uspešno nastopal na tekmah za Svetovni pokal. 
Na olimpijskih igrah je dosegel 22. mesto. 
  
Urška Pribošič je na uvodnem nastopu na tekmi za Svetovni pokal v Calgaryu po 
poškodbi dosegla vrhunsko 14 mesto, se utrdila v točkovanju za nastop na olimpijskih 
igrah, kjer je dosegla 18 mesto v skokih in 24 mesto v snežnem parku.  
  
Naj Mekinc ima tekom sezone največjo udeležbo na treningih A ekipe. V začetku januarja 
mu je poškodba onemogočila vadbo pod polno obremenitvijo. 
  
Potek sezone 

Sezono smo začeli s treningi v Planici, kjer sta panoga in center Planica omogočila 
postavitev drsnih objektov v snežni dvorani. V avgustu smo nadaljevali na zračni blazini 
v Scharnitzu, ki smo ga navezali na prvi trening na snegu na ledeniku Saas Fee. Z 
začetkom septembra smo trening nadaljevali na blazini in nemudoma nadaljevali na 
ledeniku Hintertux. V septembru, oktobru in novembru smo nadaljevali s cikli na blazini v 
Scharnicu in na ledenikih v Švicarskem Saas Feeju v Avstrijskem Hintertuxu. V oktobru 
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smo imeli prvo tekmo v skokih v Churu (ŠVI), kjer je nastopil Naj Mekinc, dodatne izkušnje 
pa je pridobival Ožbe Kuhar. 
  
Pred glavnim delom smo ponovno izvedli meritve in testiranje reprezentantov. Jesenski 
del smo zaključili na ledeniku Kaprun in Stubai. V začetku decembra je bila na sporedu 
druga tekma v skokih v Stemboat Spring (ZDA). Po tej tekmi smo ostali v Kolorado, ZDA 
in tam nastopili na prvi tekmi v snežnem žlebu v Copperju. V koncu decembra smo se 
vrnili v Calgary (KAN) kjer smo nastopili tekmi v snežnem parku. Direktno po tem smo 
nadaljevali pot v Mammoth Mountain (ZDA), kjer smo imeli tekmi za snežni park in žleb 
ter takoj v Švico v Laax na novi tekmi istih disciplinah (HP in SS). 
  
Pred olimpijskimi igrami smo ostali v 14 dnevni samoizolaciji zaradi možnosti okužbe s 
Covid-19 in si s tem posledično zaprli vrata za nastop v Pekingu. Urška je na olimpijskih 
igrah dosegla 18 mesto v skokih in 24 mesto v snežnem parku. Tit je v snežnem kanalu 
dosegel 22. Mesto.  
  
Marca se je poškodovala še Urška in z A ekipo prostega sloga nastopi na svetovnem 
pokalu zaradi nezadostnega števila točk niso bili mogoči. Tekem za svetovni pokal v 
snežnem žlebu v drugem delu sezone ni bilo. Z B ekipo sem zato odšel na tekmo za 
evropski pokal v Laax (ŠVI) v marcu in v Corvatsch (ŠVI). 
  
V vmesnem času smo trenirali doma v Sloveniji na Voglu in Flachauwinklu ter zračni 
blazini v Kreischbergu.   
  
 

2.2.1 Realizacija plana A ekipe 

Plan dela treningov in tekmovanj je bil zaradi delne prepovedi opravljanja dela (zajezitev 
COVID-19) ter odpovedi dela tekmovanj v veliki meri prilagojen. Prav zaradi naštetega 
pa je bil po drugi stani to privedlo do povečanega dela treningov v primerjavi s tekmovanji. 
To je v ’normalnih’ sezonah nemogoče doseči. Dnevni plan treningov je bil tako v celoti 
realiziran in tudi presežen.  Možnost treniranja doma je bila letos nujna, saj so bili treningi 
v tujini močno okrnjeni zaradi ukrepov držav in zaprtja, omejitev smučišč. 
  
2.2.2 Pozitivni dejavniki: 
Za izjemo uspešne so se izkazali treningi na zračni blazini v bližini Innsbrucka in 
Kreischbergu ter jesenski del na ledenik Saas Fee, Hintertux in Stubai. 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 sezoni. Potrebno je poudariti izjemno 
povezanost A ekipe in tudi celotne reprezentance 
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2.2.3 Negativni dejavniki: 
Glavni negativni dejavnik je odpoved tekem (NZL, ITA, AUT). Vse to v letu, ki velja za 
pridobivanje rezultatov za norme za nastop na olimpijskih igrah. Omenil bi omejeno 
možnost uporabe vozila za treninge in tekme, kar velikokrat ne omogoča treningov s 
celotno ekipo in pa še večje težave, ko smo istočasno na tekmah za evropski pokal in za 
svetovni pokal. Mislim, da so dodatna lastna prevozna sredstva nujna in osnovna potreba 
A ekipe in B ekipe. Brez treninga na zračni blazini na domačih tleh. Zračna blazina pa 
predstavlja nujno infrastrukturo za nadaljnji razvoj in obstoj deskanja v prostem slogu. 
Klub dobri povezanosti ekipe, pa je žal sodelovanje z delom trenerske ekipe pod 
pričakovanji. 
  
 

2.2.4 Plan dela v prihodnji sezoni 
Kot glavni trener si želim v večjem obsegu pomočnikov trenerja, ki so na voljo za delo z 
najmlajšim delom ekipe in lahko nadomesti prekrivanje. 
  
Z ekipo bi začeli v drugi polovici maja z individualnimi kondicijskimi pripravami. Za tem bo 
sledilo izvajanje meritev in testiranj v Ljubljani. Začetek snežnih priprav s treningi tehnike 
na ledeniku v Avstriji in kombinacijo bližnjih treningov na zračni blazini. Avgusta je 
planiran odhod na tekmovanje v Cardrono (Nova Zelandija), kjer bodo tekme za svetovni 
pokal v skokih, snežnem parku in snežnem žlebu. Jesenski del pa bi začeli na ledeniku 
Saas Fee in ga kombinirali s treningi na zračni blazini v bližini Innsbrucka. 
  
  
2.2.5 Vsebinski povzetek Aneja Miglar 
Sezona 2021/2022 se je ponovno pričela zelo negotovo, saj je bil v družbi še vedno prisoten virus 
COVID-19. Zmožnosti trenažnega procesa so bile zaradi tega omejene že od samega začetka 
sezone. Poletne priprave na snegu smo posledično iz tradicionalnega Les Deux Alpes-a prestavili 
na ledenik Moelltal v Avstriji, kjer smo izkoristili dobre pogoje za ohranjanje stika s snežno 
podlago. Nadaljevali smo s treningi na snegu v Saas Feeju, od tam pa na konstrukciji s pristankom 
v zračno blazino V BANGER PARKU. Ko se je odprl snežni park pa smo ga kombinirali z direktnim 
prenosom znanja na snežno podlago na bližnjem ledeniku Hintertux v Avstriji. Sledil je premik na 
avstrijski ledenik Hintertux, kjer smo ponovno izkoristili vse ugodne dni za trening, ter prenesli 
naučeno z zračne blazine direktno na snežno podlago. 
 
V mesecu decembru smo ob odprtju takoj pričeli s treningi na snegu v bližnjem Flachauwinklu, 
kjer smo opravili tudi trening združenih ekip, B ekipe ter mladinske ekipe, ki se je izkazal za zelo 
dobrega, hkrati pa smo kombinirali treninge mladisnke ekipe tako, da so določene dni obiskali 
Kaprun, B-ekipa pa je imela private treninge na Flachauwinklu, saj je bilo smučišče zaradi  virusa 
COVID-19 določene dni zaprto. V mesecu januarju smo pričeli s treningi na domačem Voglu, nato 
pa je v ekipi ponovno sledila okužba z virusom COVID-19, ki je onemogočila popolno 
udejstvovanje na tekmovanjih za EC in načrtovanih treningih. 
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V začetku meseca februarja smo nadaljevali s treningi na domačem Voglu, kjer je trenirala celotna 
B ter mladinska ekipa. Kasneje v mesecu sem se z ekipo za evropski pokal odpravil na 
tekmovanja za evropski pokal v Kotelnico Bialzsko (POL), Davos (CH), Moskvo (RUS) ter 
Goetschen (NEM). V mesecu marcu so nas čakala velika tekmovanja, za katere smo se praktično 
pripravljali celotno sezono oz. so pomenile nekakšen vrh v tekmovalnem obdobju sezone. Najprej 
smo skupaj z A in mladinsko ekipo opravili treninge s pristankom v zračno blazino v Kreischbergu 
ter nato naučeno prenesli na snežno podlago na Voglu, nato smo se odpravili na svetovno 
mladinsko prvenstvo v Leysin (CH), od tam na festival evropske olimpijske mladine (EYOF 2022) 
v Voukatti (FIN) ter mesec marec zaključili z udeležbo na finalu serije ”World rookie tour”, kamor 
se uvrstijo posamezni zmagovalci določenih tekmovanj v seriji in skupno najboljši uvrščeni na 
lestvici do finala. 
 
Sezono smo zaključili z udeležbo na tekmi za evropski pokal v Corvatschu (CH), kjer smo lovili 
še zadnje FIS točke, ki bi določenim tekmovalcem prinesli željeno skupno uvrstitev na lestvicah 
za evropski pokal in s tem pridobljeno kategorizacijo. 
  

 
2.2.6 Realizacija plana 
  
Na podlagi zastavljenega in izvedenega v letni ciklizaciji in programiranju trenažnega 
procesa,  lahko ocenim, da smo dosegli načrtovani cilj števila treningov na snegu in predvideno 
število dni na tekmovanjih. 
  
Napredek v tehničnem in taktičnem smislu osvajanja oz. učenja novih skokov in drsenj je bil v 
večini dosežen oz. presežen, posebej pri tistih športnikih in športnicah, ki so se redno udeleževali 
treningov in bili na njih storilnostno motivirani. Po pravilnem metodičnem zaporedju smo na vseh 
nivojih reprezentance napredovali, ter na snegu počasi sestavljali nove skoke, ki so bili plod   že 
naučenih in utrjenih gibalnih vzorcih in delno naučenega na skokih s pristankom na zračno 
blazino. 
  
Največji problem v realizaciji plana je nastal s tem, ko sem imel dejansko kot edini trener, ki je bil 
prisoten na treningu, preveč nehomogeno ekipo z zelo različno stopnjo obvladovanja samega 
deskanja in izvajanja skokov in drsenj. V tem primeru sem se moral vedno odločiti, kateremu delu 
ekipe se bom bolj posvetil in jim s tem dal tisti maximum, ki sem ga kot trener želel dati. Seveda 
se vsem nisem mogel posvetit enako, saj so izvedbe skokov in drsenj potekale na drugačnih 
skakalnicah in drsnih objektih. Vseeno je bilo to za nekatere člane ekipe, predvsem najmlajše, 
pozitivno, saj so lahko dosegli velik napredek. Deficit se je pokazal predvsem pri treningih ekipe 
za evrospke pokal, saj niso bili deležni dovolj velikega individualnega pristopa, ki bi ga za večji 
napredek nedvomno potrebovali. 
 

 
Ponovno se je pokazal velik manjko na področju psihološke priprave, ki sem ga opazil že v 
preteklih sezonah. Tukaj je še vedno veliko prostora za izboljšave, vendar pa bo v prihodnje 
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potrebna tudi večja želja po njem predvsem s strani športnic in športnikov, saj jih večina ne 
izkoristi niti ur psihološke priprave pri športnem psihologu, ki so jih imeli plačane na Fakulteti za 
Šport v Ljubljani.         
 

 
V pretekli sezoni smo se prvič po nekaj letih ponovno udeležili na tekmovanjih v rangu ”world 
rookie tour”, kjer nastopa večina najboljših deskark in deskarjev v starostni kategoriji do 18 let. 
Na tekmovanjih smo dosegli odlične rezultate, ki smo jih potrdili na samem finalu world rookie 
tour-a. Posebej vzpodbudna sta bila rezultata najmlajših članov mladinske ekipe (Niko Lemark in 
Jaka Pančur), ter rezultat Aljaža Sladiča, ki pa bi bil še mnogo boljši, če ne bi naredil napake. 
 

 
Generalno bi sezono v doseženih ciljih, tako glede osvojitve določene stopnje napredka, kakor 
tudi glede rezultatov, ocenil kot delno uspešno. Za uspešno sem sam pogrešal še več dobrih 
rezultatov v seriji tekmovanj za evropski pokal in pa piko na i na EYOF-u, ki bi za mene pomenila 
osvojena medalja Ožbeta Kuharja. Zelo uspešna pa je bila samo z vidika doseženega napredka 
najmlajšega dela ekipe, kjer smo napravili odlično bazo za prihodnost. 
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3. Finančno poročilo za sezono 2021/2022 

 

 
*Podrobna obrazložitev finančnega poročila bo podana na Zboru Klubov 
 

 

 



 

  
SZS – Panoga Deskanje na Snegu – Poročilo 21/22  -  P 11 

 
 

Prikaz plana in realizacije po postavkah za sezono 21/22 v grafih. 

 
  
Samo Štante 

Predsednik panoge deskanje na snegu - obdobje 2018 do 2022. 
  
in  
 

Bojan Poljanšek 

Vodja panoge deskanje na snegu 


