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POVZETEK 

 

Diplomsko delo monografskega tipa obravnava tematiko deskanja na snegu na osnovni 

ravni. Za razredno stopnjo sem se odločila zato, ker so otroci na tej stopnji razvoja že dovolj 

fizično močni in vzdržljivi, prav tako so se zmožni soočiti z izzivom. Poleg primera 

petdnevnega tečaja in predpriprave na tečaj sem v diplomsko delo vključila tudi nekaj 

dejstev o deskanju na snegu, ki bi jih moral vedeti vsak učitelj za splošno razgledanost in 

učinkovito izpeljano vadbo tega športa. Po mojih izkušnjah so učenci, ki se odločajo za 

deskanje na snegu, o tem športu zelo radovedni. V diplomsko delo sem zato vključila tudi 

nekaj tem, s katerimi sem sistematično zaokrožila deskanje na snegu od nastanka, do 

praktičnih vaj in izvedbe na razredni stopnji. Težave so se večkrat pojavile pri terminologiji in 

izrazoslovju, saj je le-to pri deskanju na snegu zelo specifično in le redkokdaj poznamo 

slovenski prevod izraza, zato sem vključila tudi nekaj najpogostnejših izrazov s kratko razlago. 

Diplomsko delo sem napisala na podlagi večletnega proučevanja in praktičnega dela na tem 

področju.  

 

KLJUČNE BESEDE: deskanje na snegu, razredna stopnja, šola v naravi, športni dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Hočevar Ana; diplomsko delo 

Stran X 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Hočevar Ana; diplomsko delo 

Stran XI 

ABSTRACT 

SNOWBOARDING IN PRIMARY SCHOOL 

This monographic type of thesis deals with snowboarding topics at its basic level. I chose 

primary school level, because children at this stage of development have enough pysical 

strenght and stamina and they are capable to confront the challenge as well. In addition to 

the five-day course and its preparation in advance, I also included some snowboarding facts, 

that every teacher, for a general knowledge and for an effective practice of this sport, should 

know. In my experience, the students who choose snowboarding are very curious about it. In 

the thesis I have therefore included a few of the topics with which I systematically rounded 

snowboarding from its beginning, to practical exercises and finally to realisation in primary 

school level. Problems have often occured in the terminology and language, as they are very 

specific in snowboarding and Slovene translation of the term is rarely known, that is why I 

also included some of the most frequent terms and their brief explanation. The thesis is 

based upon several years of researching and practical work in this area. 

 

KEYWORDS:  snowboarding, primary school level, outdoor winter school, sport day 
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1. UVOD 

 

Deskanje na snegu je estetska zimsko športna različica športa, posebej če se izvaja v snežnem 

parku, ki vključuje različne objekte, katerih imena so najbolj prepoznavna v angleškem jeziku 

(rail, box, picnic table, rainbow, double king, ...). Težava današnje mlajše generacije je v tem, 

da jim primanjkuje motivacije in vztrajnosti. Otroke je potrebno že zgodaj navajati na 

potrpežljivost in vztrajnost, kar se kasneje obrestuje. Deskanje na snegu je nova disciplina s 

katero se mladi lahko ukvarjajo, porabijo višek energije in utrdijo svoj karakter, saj deskanje 

na snegu zahteva ogromno vztrajnosti in trme. Pri deskanju na snegu je možnosti nadgradnje 

več kot pri smučanju. Ko se posameznik nauči smučati, se obdržati na smučeh, obvladati prve 

zavoje, in končno dela na estetiki zavojev tako, da vožnja postaja vse lepša in lahkotnejša. Ko 

to obvlada, mu ostanejo na voljo le še proge različnih težavnost, od najlažjih do najtežjih, 

sprva počasi, kasneje vse hitreje. In to je pri smučanju več ali manj vse, kar mladino polno 

energije kmalu začne dolgočasiti. Le ena izmed možnosti nadgradnje osnovnega športa na 

snegu je deskanje na snegu.  

Prvi koraki pri deskanju na snegu so podobni učenju smučanja. Pri poučevanju deskanja na 

snegu upoštevamo enaka didaktična načela, kot pri poučevanju smučanja. Tako lahko za 

navajanje na sneg uporabimo enake vaje in igre, le rahlo prilagojene. Tako kot pri smučanju 

je prvi korak učenja prilagajanje na sneg, nato vzdrževanje ravnotežje na eni sami deski z 

razliko od smučanja, sledijo prvi zavoji in zopet vztrajanje na tem, da vožnja postaja vse lepša 

in lahkotnejša. Za tem sledijo najprej lažji triki, kasneje še zahtevnejši, odvisno od domišljije 

posameznika. Pravi deskarji na snegu ne iščejo hitrosti temveč estetiko. Bistvo deskanja ni 

čim prej priti z vrha proge do dna, bistvo je v užitku vožnje, ki je sestavljen iz najrazličnejših 

elementov, ki jih posameznik med vožnjo izvede. Izvede jih pa lahko le vključno z dobro 

fizično pripravljenostjo, kar premalokrat poudarjamo.  

Torej deskarji na snegu niso kot nekakšni »divji tipi, oblečeni v ohlapna oblačila kričečih barv, 

ki so se nenadoma pojavili na njihovih smučiščih« (Gille in Marks, 2002), kot jih večina ljudi 

še vedno označuje.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Hočevar Ana; diplomsko delo 

Stran 2 

Kljub temu, da je deskanje na snegu eden najbolj priljubljenih snežnih športov, v Sloveniji še 

vedno ne uživa velike podpore smučarske zveze, medijev in posledično večino ljudi, čeprav 

vedno več naših deskarjev, že od pionirjev deskanja pa vse do danes, poskuša ljudi prepričati 

nasprotno. Ravno tako so pri nas le redke osnovne šole naklonjene deskanju na snegu, saj 

menda primanjkuje strokovnega kadra in se ne želijo obremenjevati z dodatnimi 

nepotrebnimi stroški ali pa se zgolj bojijo sprememb in novosti zimske šole v naravi. Dejstvo 

je, da je v Sloveniji je že precej usposobljenih učiteljev deskanja na snegu, tako da je cena 

učitelja deskanja na snegu enaka ceni učitelja smučanja. Tudi oprema za smučanje je 

cenovno v istem okviru kot deskarska. 

Gmajnar pravi: »Prihajajo namreč generacije, ki ne le da se z deskanjem ukvarjajo, temveč ga 

živijo. Zato je dolžnost stroke, staršev in vseh vpletenih v vzgojo in izobraževanje, da 

pokažejo razumevanje in zanimanje za šport, ki osvaja svet. Žal je nerazumevanje športa vse 

prevečkrat krivo za to, da posamezne športne panoge in njene filozofije ne poznamo dovolj« 

(Gmajnar, 2004), in tako v nekaj besedah zaobjel stanje ki ga deskanje na snegu danes uživa 

v Sloveniji.  
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1.1. DESKANJE NA SNEGU – ZGODOVINA, MEDIJI in PROSTOR 

 

1.1.1. OD POTOVANJA PO SNEGU DO ZABAVE 

Prve sledi smučanja segajo v 4. stoletje pred našim štetjem, na območje današnje severne 

Norveške, z otoka Rødøy, zaradi najstarejše upodobitve smučarja na pitroglifu (Guček, 1998). 

Nekdaj so smuči uporabljali za potrebe vleke, sledenja, zalezovanja, lova, raznašanje pošte, 

okoli leta 1000 je postalo smučanje obvezna viteška veščina za severno-evropejske veljake, 

kasneje pa se je izvajalo tudi v vojaške namene (podvige) in osvajanja neznanih dežel 

prekritih s snegom (Grønland). Danes je smučanje namenjeno predvsem zabavi in rekreaciji, 

nekateri si s tem služijo kruh, redko pa je namenjen za gibanje po zasneženi pokrajini (Guček, 

1998). 

Norvežan Sondre Norheim iz pokrajine Telemark velja za začetnika modernega smučanja, saj 

je že leta 1868 prikazal smučanje na svojih spremenjenih smučeh in sicer prve smuči s 

stranskim lokom in novimi vezmi (Guček, 1998). 

Slovenci smo lahko še posebej ponosni na Bloško smučanje, ki ga je opisal tudi Janez Vajkard 

Valvasor v delu Slava Vojvodine Kranjske. Bločani naj bi bili prvi na svetu, ki so znali krmariti 

po bregu navzdol v zavojih. Smuči so izdelovali največkrat iz bukovega lesa, iz breze, jesena, 

javorja in mokovca. Smuči so bile različnih dimenzij, dolge 140 do 160 cm, široke 12 do 15 

cm, vendar brez bistvenih razlik. K opremi je spadal še kolec, ki ga je smučar uporabil za odriv 

ali lovljenje ravnotežja med spusti. Do leta 1942 so Bločani uporabljali smuči poleg lova za 

preskrbo s hrano, nabiranje suhljadi v gozdu za kurjavo, otroci za v šolo, obisk gostilne, za 

pogrebe, itn. Tega leta so namreč Italijani prepovedali smuči in so jih zaplenili. Leta 1975 so 

organizirali prvi ''Bloški tek'', ki je postal tradicionalen (Guček, 1998). 
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1.1.2. ZAČETKI DESKANJA NA SNEGU 

Prvi viri o prečnem gibanju na deski segajo v osemnajsto stoletje ali še prej, na Havaje, kjer 

niso deskali le na valovih, temveč so se najpogumnejši stoje spuščali po kopenskih strminah, 

na tako imenovanih ''papa holua'' saneh (slika 1), ki so jih zaradi posebne vozne površine 

(vozna površina sani je bila prekrita s ti listi) poimenovanih tudi ''ti leaf sleddin''. 

 

  

Slika 1. Sani ''papa holua'' oziroma ''ti leaf sleddin'' 

 (vir: http://wesisland.blogspot.com/2009/11/blog-hawaii-lava-sledding_23.html) 

 

Vendar nam že sama beseda snowboarding pove, da so se tega spomnili v ZDA (Guček, 

1998). Tako kot pri začetku smučanja, je tudi pri deskanju težko najti prvo osebo, ker so 

začetniki tega športa še vedno živi in zaradi tega so dosegljivi podatki lahko zelo subjektivni. 

Kot že omenjeno, so ljudje že v preteklosti izdelovali današnjim snežnim deskam podobne 

deske. Tako naj bi leta 1963 Tom Sims, nekdaj svetovni prvak v rolkanju, iz lepljenega lesa 

naredil prvo snežno desko z aluminijasto podlago, zelo podobno rolki. To naj bi bila prva 

snežna deska, kar jih beležijo. Izdelal jo je v osmem razredu, pri modelarskem krožku. 

Imenoval jo je "ski board" (smučarska deska), vendar je ni patentiral. Pozneje, leta 1977 je 

ustanovil svojo industrijo snežnih desk in skupaj s prijateljem Chuckom Barfootom pričel tudi 

z lastno proizvodnjo snežnih desk. 

Večje zasluge za sam začetek razvoja desk na snegu naj bi bil imel deskar na vodi, Sherman 

Poppen leta 1965, ko je v Michiganu, skupaj združil dve plastični smučki, namestil oporo za 

noge ter na nos združenih smučk pritrdil povodec/vrv za večjo stabilnost in zavijanje med 

vožnjo. Izdelal ga je kot igračo za svojo hčerko Wendy.  
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Zaradi vse večjega povpraševanja po tej igrači, je izdelek patentiral pod imenom snurfer, kot 

kombinacija besed »snow« (sneg) in »surfer« (deskar na valovih), in začel z izdelavo. 

Prodanih je bilo okoli pol milijona Snurfer-jev, vendar še vedno kot otroško igračo 

(proizvajalec otroških igrač Brunswick), po takratni ceni 15 ameriških dolarjev. Kljub temu je 

nov način preoblikovanja smuči, pa čeprav brez vezi in robnikov, kmalu pridobil kar nekaj 

privržencev, zato so že naslednje leto priredili tekmovanje v »Snurfer-ju«. Ker deska ni imela 

vezi za pritrditev čevljev so bili možni samo kratki spusti. Tekmovanja se je udeležil tudi Jake 

Burton Carpetner, ki je bil navdušen nad snurfer-jem, saj ga je spominjal na deskanje na 

valovih (surfing), ki si ga sam ni mogel privoščiti. Burton začel z izdelavo različic snurfer-ja 

leta 1977 in vse  presenetil z zmago na tekmi snurfer-jev s svojo desko, a prvo z vezmi, 

podobnimi tistimi na vodnih smučeh. Na desko je pritrdil premične gumijaste trakove za 

pritrditev čevljev na desko ter podlago, ki preprečuje drsenje čevljev. Tako je omogočil 

trdnejšo povezavo med čevljem in desko (Voje, 2005). Leta 1975 sta Tom Sims in Jake Burton 

dejansko razvila prvo vozno desko. Deska je bila izrazite oblike. Sprednji del je imela močno 

dvignjen, s stranskim lokom ter prečno postavljenimi vezmi in lastovičjim repom. 

Šele leta 1980 je Burton izdelal pravo  snežno desko iz P-tex baze. Bila je izboljšana deska, ki 

je vključevala tudi več tehnologije smuči in tako je desko dvignil na višji razvojni nivo.  

Leta 1969 je snežne deske začel razvijati in izdelovati tudi Dimitrije Milovich. Ker je bil 

zagrizen deskar na valovih, je združil idejo deske za deskanje po valovih (surf) in smučke, in 

sicer že s kovinskimi robovi. Leta 1972 je ustanovil podjetje z imenom Winterstick v Utah-u, 

kjer je začel izdelovati snežne deske. Bil je prvi, ki je igračo za otroke pretvoril v igračo za 

odrasle. Takrat so se začeli pojavljati tudi članki o njegovem delu v znanih  revijah 

(Newsweek, Playboy , Powder, ...), kar je pripomoglo k boljši prepoznavnosti deskanja na 

snegu (Gille in Marks, 2002). 

Ostali so mu hitro sledili. Tom Sims, Chris Sanders, Mike Olsen in Jake Burton Carpenter so 

kmalu ustanovili svoje lastne znamke desk.  V poznih od leta 1979 igrača snurfer ni bila več 

aktualna, medtem ko so prave deske pridobivale na priljubljenosti. Izboljšana drsna podlaga, 

izpopolnjene vezi za pritrditev čevljev na desko, deske iz steklenih vlaken (ang. fiberglass), 

višji zadnji hrbtni del vezi (ang. high back ali hi-back) so bile glavne prednosti novih desk. 
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Burton in Sims, katerih logotipa sta prikazana na sliki 2, sta še danes zelo prepoznavni in 

ugledni znamki na trgu. 

 

       

Slika 2. Logotipa glavnih znamk desk 

(vir: http://snowboardshq.com/) . 

Slovenci se lahko pohvalimo z dvema proizvajalcema, ki izdelujeta deske in sicer Goltes in 

Elan. Njuna logotipa sta prikazana na sliki 3. 

 

   

 

 

Slika 3. Logotipa glavnih Slovenskih znamk desk 

(vir: http://snowboardshq.com/) . 

 

ZAČETKI DESKANJA NA SNEGU V SLOVENIJI 

Čeprav se je po svetu šport sorazmerno hitro razvijal, je bil začetek deskanja v Sloveniji vse 

prej kot lahek. Problem je predstavljala oprema, ki jo je bilo skoraj nemogoče kupiti, saj je 

bila na tržišču skoraj nedosegljiva ali pa je sploh ni bilo. Tako se je skoraj vsa oprema za 

deskanje na snegu izdelovala v domačih delavnicah, toda to je bil šele vrh ledene gore. 

Vprašanje je bilo, kako na smučišče in kako prepričati nekatere ozko usmerjene uporabnike 

snežnih poljan, da se rojeva šport, ki ima zagotovljeno prihodnost in bo osvojil mlado in 

staro. 
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Vsak začetek je težak in brez ustreznega prikaza te nove zimske zabave si ni mogoče 

predstavljati, da bi pridobila na popularnosti. Tako so pionirji slovenskega deskanja na snegu 

pričeli z bolj ali manj načrtnim ozaveščanjem slovenske športne javnosti. 

Pričele so se pojavljati skupine, ki so delovale na smučiščih in dajale vtis, da se nekaj dogaja, 

ter da deskanje na snegu ni muha enodnevnica. Na slovenska smučišča so nastopili prvi 

tabori in prvo odprto tekmovanje na Blejskem smučišču je pokazalo prve korake 

organiziranosti in nakazalo možnost nadaljnjega razvoja tega področja. 

V Sloveniji prve poskuse deskanja beležimo okrog leta 1983, ko sta Andrej in Primož Černe 

poskušala drseti na »monosmučki« za smučanje na vodi. Slovenski nadobudneži so kmalu 

odkrili novi evropski in svetovni šport. Tako se je v Sloveniji v letu 1985 po Sloveniji pojavilo 

kar nekaj zagrizencev, ki so se lotili izdelave lastnih desk in poskušalo vzdržati na njih čim dlje 

brez padcev. 

Lahko rečemo, da je na Gorenjskem nastal nekakšen center, s središčem v Radovljici. 

Nekoliko kasneje so se jim z lastnimi izdelanimi deskami pridružili brata Remec in Renk 

Lukan, kasneje še Matej Vörös, Hline Kranjc, Miro Varga in drugi. Ti slovenski pionirji 

deskanja so v kasnejših letih imeli vse več posnemovalcev, pa tudi težav na urejenih 

smučiščih, kjer niso bili ravno dobrodošli. Toda občutki in druženje jim je pomagalo, da so 

vztrajali. V sezoni 87/88 je bil avantgarda na tem področju EjGa team, na čelu katerega je bil 

Primož Černe, ob njem sta bila Renk Lukan in Andrej Černe. 

Deskarji so se le stežka prebijali med smučarje in tako je EjGa team prvič poskusil tekmovati s 

smučarji na Pokalu Zdravo v sezoni 88/89. Na Kaninu so se leta 1990 na pobudo tovarne Elan 

prvič zbrali deskarji iz vse Slovenije, da bi med seboj izbrali dva, ki bi testirala Elanove deske. 

Tam sta se s svojim znanjem izmed 15 deskarjev najbolj izkazala Primož in Andrej Černe. 

Že leto kasneje so se začela tekmovanja za deskarje, ki so jih organizirali klubi. Tako je prvo 

uradno tekmovanje organiziral B.I.S. Surf & Snowboard klub Bled, na smučišču Straža, na 

smučarski FIS slalom progi. Naslednja tekmovanja v tej sezoni so bila v Kranjski Gori, na 

Krvavcu, Rogli ter Sorici. 
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Prvi iniciativni sestanek deskarjev Slovenije je bil 13.12.1991 v prostorih Gospodarskega 

razstavišče v Ljubljani. Prisotni so bili predstavniki klubov B.I.S. Bled, Kranjska Gora, Maribor, 

Rogla in Medvedi Griže. Po tekmi na Pokljuki, 21.12.1991 je bil prvi uradni sestanek 

deskarjev Slovenije. Prisotni so bili predstavniki klubov: Ultrasport Radovljica, B.I.S. Bled, 

Free fun Gorica, Snowboarding Maribor, Rogla reče, SBK Kranjska Gora, SBV Vrhnika, SAK 

Kranj. 23.12.1991 je sekretariat Smučarske zveze Slovenije na svoji 70. seji dal zeleno luč za 

aktivnost odbora za Snowboarding pod njenim okriljem.  

Na podlagi iniciativnega odbora Slovenije Snowboarding 31.3.1992 v Ljubljani, je bila 

18.4.1992 v Bohinju sklicana skupščina Slovenija Snowboarding z naslednjimi klubi: 

Ultrasport Radovljica, B.I.S. Bled, Free fun Gorica, Maribor, Rogla, SBK Kranjska Gora, 

Vrhnika, Kranj, Medvedi Griže in Zagorje. Tako so bili učinkovito povezani vse slovenski klubi, 

njihovim tekmovalcem pa je bilo omogočeno tekmovanje na tekmah za slovenski državni 

pokal in nastopanje na mednarodnih tekmah. Izvoljen je bil odbor in potrjen program dela za 

obdobje 1992/93. 

Na Krvavcu je bilo organizirano tudi prvo državno prvenstvo. Slovenska državna 

reprezentanca je nastopila na Pokalu narodov aprila 1992 v francoskem Avoriazu. V sezoni 

1993/94 se je slovensko deskanje na snegu pričelo vzpenjati na višine profesionalnega 

športa, Fantastična organizacija serije Ballantines Snowboard Grand Prix je poleg  vedno 

boljših domačih tekmovalcev pritegnila tudi odlične avstrijske, nemške in poljske deskarje. 

Prireditev, ki je v pričetku leta 1994 povzročila največ vznemirjenja, prvo Svetovno prvenstvo 

v deskanju, Rogla 94, je ponesla slavo slovenskega deskanja v svet. Slabo vreme ni moglo 

pokvariti neznanskega navdušenja nad izjemno dobro izvedbo tekmovanj, 242 mladih vsega 

sveta pa je poleg športnih rezultatov odneslo domov spomine na prelepo deželo Slovenijo. 

Slovenija Snowboarding je po naporni sezoni doživela komaj zaznavno notranjo krizo, ki je 

pomembno vplivala na nadaljnje delo. Po manjši reorganizaciji se je pogumno lotila sezone 

1994/95, ki je s serijo tekmovanj West Freestyle Cup omogočila preverjanje tekmovalnih 

sposobnosti tudi deskarjem prostega sloga (freestylerjem). 

Slovenija Snowboarding je 8.5.1995 postala prava zveza športnih društev, Snowboarding 

Slovenije. S tem povezana manjša sprememba statuta ni vplivala na uspešno delovanje. 
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Odlična sezona 1994/95 je dokazala, da so slovenski deskarji in deskarke tudi na svetovnem 

nivoju sposobni segati po najvišjih uvrstitvah. Uspela promocija Snowboarding zveze 

Slovenije na zimskem sejmu Šport in rekreacija 95, je bila dobrodošla popestritev dolge 

jeseni. Dve zmagi in precejšnje število odličnih uvrstitev Polone Zupan v ISF svetovni seriji 

1995/96 in v naslednjih, ter odlični nastopi Dejana Koširja in Mateja Vörösa so dokaz, da je 

šport v vzponu. 

Poleti 1996 je Goran Valič izbral kandidate za slovensko mladinsko reprezentanco in jim pod 

vodstvom Petre Muessig omogočil izvrstne pogoje za treninge. Olimpijski komite Slovenije in 

Smučarska zveza Slovenije sta v začetku jeseni 1996 Snowboarding zvezi Slovenije določila 

prve kriterije za predlaganje kandidatov za nastop na zimskih Olimpijskih igrah 1998 v 

japonskem Naganu. V Olimpijsko reprezentanco se je uspelo uvrstiti Poloni Zupan (Križman, 

2007). 
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1.1.3. KRATEK PREGLED KLJUČNIH DOGAJANJ V DESKANJU 

 

Na smučiščih se je z letom 1977 začelo izenačevanje pravic deskarjev in smučarjev, saj je 

Milovich dosegel, da je zavarovanje, ki je veljalo za smučarje, veljalo tudi za deskarje. Prva 

tekma v deskanju na snegu, je potekala leta 1981 in sicer v severni Ameriki, kjer je bil Tom 

Sims zelo uspešen (Gille in Marks, 2002). Profesionalni snurfer Paul Graves je na 

vsakoletnem tekmovanjem snurferjev začel že izvajati nekaj lažjih trikov na tleh (360º). Nato 

je leta 1982 Geaves organiziral prvo ameriško nacionalno snowsurfersko prvenstvo v dveh 

disciplinah - slalomu in smuku na Suicide Six-u, blizu Woodstocka, v Vermontu. Smuk so 

kasneje zaradi prevelikih hitrosti prepovedali, saj je potekal na  ledeni strmini, tako 

imenovani "The Face", kjer so tekmovalci močno presegali hitrost  90 km/h. 

Po različnih sporih med Simsonom in Burton sta leta 1983 vsak posebej organizirala 

prvenstvo v deskanju na snegu. Burton je priredil državno prvenstvo v deskanju na snegu 

zatem pa Sims še svetovno prvenstvo v deskanju na snegu vključno s snežnim žlebom (half-

pipe). Istega leta so tudi v Evropi začeli z izdelavo snežnih desk  (Gille in Marks, 2002). Čeprav 

zveni precej eksotično, a vendar so prvo nacionalno snežno-deskarsko združenje – JSBA – 

ustanovili na Japonskem leta 1984  (Gille in Marks, 2002). Leto zatem je izšla prva revija o 

deskanju na snegu, imenovana "Absolutely Radical", ki so jo kasneje preimenovali v 

"International Snowboarding Magazine" (Voje, 2005). 

Med letoma 1990 in 1993 je bilo ustanovljeno Mednarodno snežno-deskarsko združenje (ISF 

– International Snowboard Federation), prvo svetovnih razsežnosti, da bi ta šport postavili na 

višjo raven in bi mu na ta način pripadalo spoštovanje na daljši rok (Gille in Marks, 2002). 

Leta 1993 je I.S.F. - International Snowboard Federation priredil prvo uradno svetovno 

prvenstvo v Ischgl-u Avstrija, kjer so zmagali Američani (Gille in Marks, 2002). Januarja 1995 

se je pojavila prva medmrežna deskarska revija (www.heckler.com). Leto kasneje je v 

Sloveniji potekalo prvo amatersko svetovno prvenstvo v deskanju na snegu. Naslednje leto, 

1996, je potekalo prvo FIS svetovno prvenstvo v Lienzu, Avstriji (Easyriders, 2005). Na 

olimpijskih igrah, leta 1998 v Naganu, pa so kot uradno disciplino vključili tudi deskanje na 

snegu. 
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1.1.4. ORGANIZACIJE IN KLUBI 

 

DVOBOJ MED FIS IN ISF 

Zgodovina deskanja na snegu je tesno povezana tudi z bojem dveh krovnih organizacij tega 

športa, med ISF (mednarodna snežno-deskarka zveza) in FIS (mednarodna smučarska zveza). 

ISF je bila pomembna zlasti v začetnem obdobju tega športa, ko šport še ni bil tako razširjen. 

S popularizacijo, medijsko prepoznavnostjo in prihodom večjih sponzorjev je postal šport 

zanimiv tudi za FIS, ki je začela organizirati svoja tekmovanja. Lahko bi rekli, da je bilo 

deskanje na snegu na začetku samostojen šport, pod okriljem FIS pa je postal samo ena 

izmed panog smučanja. Zlasti najboljši deskarji prostega sloga in pa t.i. starejši (»old school«) 

deskarji (večinoma teh je v mladosti smučala) so še vedno prisegali na ISF, ki naj bi bolj 

odražala njihov življenjski slog, v FIS pa je bilo zbranih nekaj najboljših tekmovalcev v 

tekmovalnih (race) disciplinah teh kasneje predvsem mlajša generacija, vzgojena izključno na 

snežni deski. Zaplet se je nadaljeval kar nekaj let in dosegel vrhunec pred OI 2002 v Lake 

Placidu. Organizacijo OI so zaupali FIS, ki je užival več ugleda pri mednarodnem olimpijskem 

komiteju. Za OI so se lahko kvalificirali le tekmovalci, ki so nastopili vsaj na petih FIS tekmah 

in hkrati zbrali dovolj točk. Taki in podobni zapleti so pustili črn madež na športu. 

 

FINANČNI ODRAZ STANJA 

Od ustanovitve prvega kluba deskarjev mineva že kar dvajset let in od takrat je bilo v 

Sloveniji ustanovljeno mnogo klubov. Nekateri klubi se načrtno ukvarjajo s treningi, 

pripravami na tekmovanja in lahko se pohvalimo s kar nekaj odličnimi rezultati. Na žalost se 

še vedno opazi veliko pomanjkanje strokovnosti kadra, zato se veliko slovenskih deskarjev na 

snegu odloči za trenerja iz tujine, in večkrat predstavljajo njihovo državo. V Sloveniji še 

vedno ni podpore, predvsem s strani organizacije. Ni pa pomanjkanje strokovnosti trenerjev 

edina ovira za preboj slovenskih deskarjev. Tako kot večina stvari se tudi ta začne in konča 

pri denarju. 
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Svet Fundacije vsako leto razdeli sredstva na področju dejavnosti vrhunskega športa (D1, 

D2). Na razdelitev je vpliva nova kategorizacija, nova razvrstitve športnih panog v razrede in 

rezultati v preteklem letu. Leta 2009 je na primer sredstva je namenil 469 programom (D1, 

D2, D3, D4, O, RR, Z)1 v skupni vrednosti 10.164.647 EUR. Ta sredstva fundacije predstavljajo 

velik delež v proračunih nekaterih nacionalnih panožnih športnih zvez ter pomembno 

prispevajo k izboljšanju pogojev za razvoj športa in športne kulture v Sloveniji. Na področju 

dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) so daleč največ sredstev namenili 

Atletski zvezi Slovenije – kar 176.205,00 EUR. Če se osredotočimo na smučarske panoge, so 

Smučarski zvezi Slovenije – Združenju smučarskih panog med smučarskimi disciplinami 

največ sredstev namenili alpskemu smučanju t.j. 99.748,00 EUR, smučarskim skokom 

55.089,00 EUR, biatlonu 44.592,00 EUR, teku na smučeh 40.765,00 EUR, deskanju na snegu 

25.473,00 EUR in smučanju prostega sloga le 3.491 EUR  (Fundacija za šport, 2009). 

Na področju D2, program mladinskih reprezentanc zopet prednjači Atletska zveza Slovenije s 

193.133,00 EUR, pri smučarskih disciplinah pa je razpored zelo podoben področju D1; Alpsko 

smučanje 142.725,00 EUR,  smučarski skoki 69.633,00 EUR, tek na smučeh 41.520,00 EUR, 

biatlon 27.680,00 EUR, deskanje na snegu 18.590,00 EUR, smučanje prostega sloga pa tu ne 

najde svojega mesta  (Fundacija za šport, 2009). 

Verjetno te zavidljive vsote ne morejo pomembno prispevati k izboljšanju pogojev, saj si 

morajo tekmovalci sami plačevati stroške, če v klubih ni denarja. Deskanje na snegu, je kljub 

sicer vse večji razpoznavnosti, še vedno odrinjeno bolj v ozadje. 

Tako na primer Jernej Demšar, ki je januarja 2009 na nemškem odprtem prvenstvu v 

Hochfugnu pometel z vso konkurenco, pravi da je za kvaliteten trening moral poskrbeti sam. 

                                                           

1 D1, D2 - programi reprezentanc  

 D3 - interesna športna vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in rekreacije  

 D4 - Drugi programi D4 

 O - Področje gradnje športnih objektov 

 RR - Področje raziskovanja in razvoja športa  

 Z - področje založništva v športu 
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Zaradi rdečih številk, v katerih so se znašli na Smučarski zvezi Slovenije, se je slednja namreč 

odločila, da morajo tekmovalci poti na treninge in tekme ter bivanje, skratka več ali manj kar 

vse, plačevati iz lastnega žepa. Za študenta, ki za nameček še redno trenira, to zagotovo ni 

mačji kašelj (Korelc, Nedeljski dnevnik, 2009).  

Kljub temu, da se Slovenci lahko pohvalimo z odličnimi rezultati naših deskarjev, pa je naša 

krovna smučarska organizacija ena najslabših. Stara je že zgodba o enem naših najboljših 

deskarjev prostega sloga Markom Grilcem, ki je zaradi slabih pogojev in nerazumevanja naše 

smučarske zveze nekaj časa celo tekmoval za hrvaško zvezo. Bil je mladinski svetovni prvak v 

snežni cevi (halfpipe), vendar so mu slovenski smučarski funkcionarji onemogočili nastop na 

OI (posledica spora med ISF in FIS), kljub temu, da je bil eden glavnih kandidatov za zmago. 

Danes je Grilc eden najbolj cenjenih slovenskih profesionalcev v športu, verjetno pa je v tujini 

bolj prepoznaven kot v Sloveniji. 

Med največje slovenske uspehe v deskanju štejemo naslov svetovnega prvaka v paralelnem 

veleslalomu iz leta 2003 Dejana Koširja in 2007 Roka Flandra. V prostem slogu sta bila najbolj 

uspešna Matevž Petek (svetovni podprvak leta 2005 na veliki skakalnici - big air) in Matevž 

Pristavec. Pri ženskih predstavnicah je največji pečat pustila Polona Zupan, ena naših prvih 

deskark, ki je leta 1998 tudi zastopala Slovenijo na OI v Naganu. Naj omenimo še nekaj 

najbolj svežih uspehov slovenskih deskarjev na sneg. Tako je Cilka Sadar 25.8.2010 postala 

mladinska svetovna prvakinja v snežnem žlebu na Novi Zelandiji. Prav tako je Urška Pribošič 

na tem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila 2. mesto v slopestlyu in 2. mesto v 

akrobatskih skokih. Na prvi tekmi svetovnega pokala v deskanju na snegu v sezoni 

2010/2011, na Nizozemskem, so se tudi naši deskarji v paralelnem slalomu uvrstili precej 

visoko. V končni razvrstitvi je Rok Flander osvojil četrto mesto, Žan Košir peto in Rok Marguč 

sedmo (SZS, 2010). 

Ker je v očitna suša v blagajni smučarske zveze, si morajo deskarji sami plačevati prevoze na 

treninge in tekme ter tudi bivanje (Korelc, Dnevnik, 2009). Nič bolje ni bilo tudi leto kasneje, 

ko je Sonja Korelc v intervjuju z Žanom Koširjem zapisala, da finančna kriza lomasti na vseh 

področjih, zato se ji ni mogel izogniti niti šport.  
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Še posebej je pomanjkanje denarja prizadelo slovenske deskarje, ki sicer dosegajo enkratne 

rezultate, velika večin stroškov pa je na njihovih plečih po principu: Znajdi se, kakor veš in 

znaš. Žanu Koširju bi se slabo pisalo, če ga ne bi pod okrilje vzel Avstrijec Siegfried Grabner 

(op. vodja profesionalne ekipe SG). »Če ne bi bilo Sigija (op. Siegfried Grabner), bi letos lahko 

še pred sezono kar zaključil, ker so nas na Smučarski zvezi Slovenije pustili na suhem. Do 

zadnjega dne so nam lagali in obljubljali, da bo vse urejeno, vse do zadnjega nam niso nič 

povedali. Molčali so in ta način se mi zdi zahrbten. Vodilni pri nas so vedeli kaj se dogaja, 

zaupal sem jim, da bodo vse uredili, nato pa smo tik pred odhodom na priprave šele vedeli, 

da smo brez denarja za vse« je povedal Žan Košir o njegovi izkušnji (Korelc, Dnevnik, 2009). 

 

1.1.5. MEDIJSKI INTERES 

Po letu 1990 se je vse več ljudi začelo zanimati za tovrstni šport. Povečala se je tudi medijska 

pokritost deskanja na snegu, prihajali so večji sponzorji in mnogi proizvajalci so z oblačili 

začeli na trg lansirati deskarska oblačila. To so izkoristili  tako proizvajalci smučarske opreme 

kot tudi proizvajalci oblačil. Ravno to je pripomoglo k temu, da se je oprema ves čas tako 

hitro in tako učinkovito izpopolnjevala.  

Kljub temu, da je na začetku je veliko smučišč deskarjev preganjalo in jim ni pustilo 

uporabljati smučišč, je število takih smučišč močno upadlo, saj naj bi po podatkih iz leta 1996 

2 milijona ljudi namesto smučalo deskalo. Še vedno pa obstajajo nekatera smučišča, ki so 

namenjena zgolj smučarjem (Easyriders, 2005). 

Povečanje medijskega interesa za ta šport je kasneje pripomogel k večji prepoznavnosti in 

hitremu nadaljnjemu razvoju. Deskanje na snegu so sprejeli na olimpijske igre kot uradno 

disciplino leta 1998 v Naganu, s čimer je rahlo neugledni šport postal družbeno sprejemljiv in 

Slovenija je imela svoje predstavnike že v Naganu, Polono Zupan. 

Deskarji in deskarke danes na olimpijskih igrah tekmujejo v treh disciplinah, v t.i. snežnem 

žlebu (ang. halfpipe), v paralelnem veleslalomu in deskarskem krosu. 
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Slovenski deskarji na olimpijskih igrah: 

 1998 Nagano (Japonska)– Polona Zupan (23. mesto – paralelni veleslalom) 

 2002 Salt Lake City (ZDA) – Dejan Košir (5. mesto – paralelni veleslalom) in Tomaž 

Knafelj (ni končal – paralelni veleslalom) 

 2006 Torino (Italija) – Dejan Košir (6. mesto – paralelni veleslalom), Rok Flander (7. 

mesto – paralelni veleslalom), Tomaž Knafelj in Izidor Šušteršič (oba 21. mesto – 

paralelni  veleslalom) 

 2010 Vancover (Kanada) – Žan Košir (6. mesto – paralelni veleslalom), Rok Flander (8. 

mesto – paralelni  veleslalom), Rok Marguč (23. mesto – paralelni veleslalom), Izidor 

Šušteršič (25. mesto – paralelni  veleslalom), Glorija Kotnik (27. mesto – paralelni 

veleslalom), Rok Rogelj (24. mesto – deskarski kros) in Cilka Sadar (17. mesto – snežni 

žleb) 

V Sloveniji imamo veliko zelo uspešnih deskarjev na snegu, ki na snegu dosegajo vrhunske 

rezultate, a so medijsko in sponzorsko zapostavljeni ter, kar je zanje najhuje, velikokrat bolj 

cenjeni v tujini kot doma. Eden takih je Marko Grilc, o katerem je več govora zadnje čase. Ker 

ga Smučarska zveza Slovenije, naklonjena bolj ali manj le alpskim in nordijskim disciplinam, 

ni poslala na olimpijske igre v Salt Lake City, je nekaj časa nastopal za Hrvaško.  

Grilc nad statusom, ki ga ima deskanje v slovenski javnosti, ni navdušen in razmišlja takole: 

»V vsakem športu, ki ni prisoten v medijih, so težave s financami. Če bi deskal zaradi denarja, 

bi že zdavnaj odnehal. Bolj me žene ljubezen do tega športa in želja po uresničevanju sanj. 

Nekaj sponzorjev imam. A so stroški tako visoki, da jih je težko pokriti. Žalostno je, da 

smučarska zveza naše dejavnosti ne pokrije, kot bi jo lahko. Smučarji imajo pokrito vso 

sezono. Imajo cel kup trenerjev, urejene imajo prevoze… V deskanju ni niti približno tako. 

Mladim je težko uspeti. Pomagati nam morajo starši. Lansko leto mi smučarska zveza ni 

pomagala nič. Ker sem lani dosegel dobre rezultate, mi letos stojijo malo ob strani. A to še 

zdaleč ne zadostuje za vrhunske pogoje za trening« (Rožman, Dnevnik, 2009). 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDan_Ko%C5%A1ir
http://en.wikipedia.org/wiki/Rok_Flander
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rok_Margu%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Izidor_%C5%A0u%C5%A1ter%C5%A1i%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Izidor_%C5%A0u%C5%A1ter%C5%A1i%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glorija_Kotnik&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rok_Rogel&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cilka_Sadar&action=edit&redlink=1
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In še o tem kako je v Slovenskih medijih odmevala novica o njegovi zmagi v Innsbrucku, kjer 

so zmagovale le deskarske legende kot Shaun White, Marko Grilc pravi: »Že to, da sem bil 

med 16 povabljenci, je bilo neverjetno. Tri dni nisem nehal dajati intervjujev. Večinoma za 

tuje medije. Toliko ljudi mi je čestitalo, da niti nisem več vedel, kdo je kdo. Zanimivo, da sem 

bil dan po zmagi v avstrijskem časopisu na naslovnici, v Sloveniji pa sploh ne vem, če je kje 

bila kakšna slika. Svetovni pokal se s to tekmo ne more primerjati spremlja jo namreč na 

milijone ljudi. Če bi bil Američan, bi bil po takšnem uspehu preskrbljen do konca življenja. 

Problematično je, ker je trg v Sloveniji zelo majhen. Trudim se, da bi kaj iztržil iz tega, a je 

težko. Če sem paradni konj določenega podjetja za slovenski trg, sem že v štartu manj 

vreden kot nekdo drug, ki prihaja iz večje države. V ZDA je Shaun White, ki spada med 

najboljše deskarje, velik zvezdnik. Je zelo slaven. Osebno ga poznam in vem, da v ZDA 

nikamor ne more iti, ker ga vsi ''napadejo''. Je poznan vsem ljudem, podobno kot na primer 

Brad Pitt. Alpski smučar Bode Miller je sicer znan, a niti približno ne tako kot Shaun White« 

(Rožman, Dnevnik, 2009). 

 

Slika 4. Skok Marka Grilca čez Kanadčana Rossa Mercerja (Rogla, 8.4.2010), ki je istočasno čez isti 
objekt letel z motornimi sanmi. Skok je dobil ime ''Red bull double air''. 

(vir: http://grilo.si). 

http://grilo.si/
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Danes Marko Grilc snema filme, reklame in nastopa le še na najpomembnejših glavnih 

(masters) tekmovanjih. Kot član Burtonove ekipe, kamor spadajo le najboljši med 

najboljšimi, je posnel tudi film 91 words for snow (91 besed za sneg). Lansko sezono je 

okronal z dvema dogodkoma. Zmagal je na najprestižnejšem tekmovanju Air and Style 

2009/2010, ki ima v deskarskem svetu takšno veljavo kot Wimbledon v tenisu. Poimenovali 

so ga kar novi gospodar prstana. V mesecu marcu 2010 pa je na največji skakalnici, ki so jo 

kdajkoli zgradili na smučišču Rogla, skočil čez Kanadčana Rossa Mercerja, ki je istočasno čez 

isti objekt letel z motornimi sanmi in tako ponovno ponesel Slovenijo v svet (slika 4). 

In zopet je 30.10.2010 slavil zmago na Londonskem Freeze svetovnem pokalu in ponovno 

našim medijem nezanimiv. O deskarju na snegu, ki je izredno cenjen v tujini, so posneli tudi 

kratki film Grilomentary (premierno predstavljen 23.12.2010), ki zajema del njegove 

deskarske življenjske poti. V dokumentarcu je občutiti njegovo kritiko do medijev oziroma 

televizijskih postaj, ki prenašajo pretežno alpsko smučanje in smučarske skoke, manjka jim 

posluha za prenos športov, ki dejansko pritegne mladino.  

 

1.1.6. NEGATIVEN PRIZVOK (ODNOS) 

Zelo pogoste so bile in še vedno so naslednje trditve, stereotipi, ki kljub razvoju in vse bolj 

razširjenemu športu še vedno odmevajo pri ljudeh, ki ne poznajo in ne razumejo nove 

športne panoge. »…kot nekakšni divji tipi, oblečeni v ohlapna oblačila kričečih barv, so se 

nenadoma pojavili na »njihovih« smučiščih« (Gille in Marks, 2002). 

Gille in Marks sta zanimivo opisala nov pojav na smučiščih in pišeta takole: »Nov del športne 

opreme je zamajal temelj zimskih športov, ne le zaradi čudaškega (ang. outlandish) 

deskarskega izgleda, temveč zaradi čudnega gibanja, ki je še najbolj spominjal na deskanje na 

vodi, le na snegu. Deskarji se družijo v snežnih parkih  na smučiščih, kjer se vse vrti okoli 

njihove ''največje ljubezni'' ne da bi se sploh poznali med seboj. Njihove deske so jim kot 

sveti gral, njihova oblačila izgledajo kot bi pripadali nekemu kultu in samo tisti deskarji, ki 

sami znajo izvesti trik razumejo njihovo govorico. Kakorkoli, niso stereotipni njihov stil je 

prost (ang. free)« (Gille in Marks, 2002).  
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Prav tako prevladuje laično mnenje, da deskarji na snegu nosijo v sebi uporniški duh, kar je 

povezano tudi z glasbo, ki jo poslušajo, in zgovorna imena modelov snežnih desk, kot na 

primer nekaj imen letošnje Nitro serije: shadow (senca), misfit (obstranec), addict 

(zasvojenec), demand (zahteva), rook (trdnjava), runaway (ubežnik), fate (usoda), itd. Lahko  

trdimo, da je mogoče to mnenje veljalo nekaj let nazaj pri začetnikih deskanja na snegu, kjer 

so bili nekatere glasbene skupine zaščitniki njegovega športa, medtem, ko današnji modni 

deskarji, ki priznavajo le na estetski izgled oblačil in deske bolj kot na njeno funkcionalnost 

ter poslušajo temu primerno glasbo. Gmajnar pravi, da jih žal bolj kot športnike označujeta 

kajenje marihuane in posedanje pod prelomnicami, kjer kar kličejo k nesrečam (Gmajnar, 

2004). Na žalost res obstajajo tudi taki deskarji na snegu, ki mečejo senco na ta šport. Ta 

oznaka je povezana z Ross-om Rebagliati-om, ki je osvojil zlato medaljo na zimskih 

olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, bil je pozitiven na testiranju za marihuano, zaradi česar 

so mu hoteli odvzeti medaljo. Zaradi neusklajenih predpisov si je zlato odličje priboril nazaj. 

Čeprav so vsi večinoma neutemeljeni argumenti deskanju v resnici močno škodili, je ta šport 

na srečo uspel ohraniti pozitiven sloves, zlasti v tujini (Gmajnar, 2004). 
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1.1.7. DRUŽBENI RAZVOJ IN POMEN DESKANJA NA SNEGU 

Začetki deskanja na snegu na smučiščih so tesno povezani s spori med deskarji in žičničarji. 

Ko so le prva smučišča tudi uradno začela sprejemati deskarje, je bil nekaj let opazen tudi 

spor med smučarji in deskarji. Danes je deskanje na snegu vsesplošno sprejet šport, razen na 

nekaterih mondenih smučiščih, kjer je deskanje še vedno prepovedano. 

Deskanje na snegu je več kot le šport, zaradi celostne podobe deskanja, ki vključuje značilen 

stil oblačenja, poslušanje svoje glasbe, samosvoji načini sporazumevanja in mišljenja ter še 

mnogo drugih stvari. Vse to je pritegnilo nase celo generacijo mladih, s tem pa je ustvaril tudi 

svojo subkulturo t.i. deskarjev na snegu. Zaradi vse večjega povpraševanja in popularizacije 

tega športa so se hitro začeli razvijati novi proizvajalci, ki so poleg posebne vizualne podobe 

desk usmerjeni tudi v proizvodnjo deskarskih oblačil in dodatkov. Od takih ki jih nosimo na 

snegu (ang. snowear), do takih, ki jih nosimo vsak dan (ang. streetwear).  

Deskarska subkultura gre z roko v roki skupaj z rolkanjem, deskanjem na vodi, smučanjem 

prostega sloga, snežnimi sankami, rolanjem (in-line skate), lednim plezanjem, gorskim 

kolesarjenjem, BMX itd. Vse te športe marketinško pokrivajo ista ali sorodna podjetja, kot so: 

Burton, Forum, Quiksilver, Roxy, Billabong, Element, Volcom, Four square, DC in še mnogo 

drugih, ki so mladim zelo poznane. Logotipi omenjenih  podjetij oziroma njihovih glavnih 

blagovnih znamk so prikazani na sliki 5. 

 

 
 

Slika 5. Logotipi glavnih proizvajalcev desk in ostale podobne športne opreme. 

(vir: http://www.notb.com/snowboards.htm) 
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Močno se razvija tudi internetna trgovina deskarskih in deskanju sorodnih športnih izdelkov. 

Najbolj poznana spletna trgovina v slovenskem prostoru je Blue Tomato (www.blue-

tomato.com/sl). 

Ne samo, da je razvoj deskanja ogromno pripomogel k razvoju opreme, razvoj deskanja 

proste vožnje (freeride - po neurejenih smučiščih, izven prog, vožnja po pršiču) je namreč za 

seboj potegnilo tudi nesluten razvoj v smučanju. Ena od posledic je pojav smučke s 

poudarjenim stranskim lokom. Pojavilo se je tudi smučanje prostega sloga (freestyle), kjer so 

smuči krajše, bolj široke ter na obeh konceh zakrivljene, tako da omogočajo vožnjo v obe 

smeri, in omogočajo akrobacije, podobne deskam prostega sloga.  

Razvoj takih in podobnih adrenalinskih športov je bil najmočnejši zlasti v ZDA, v Skandinaviji, 

na Japonskem ter v alpskih državah.  

V ZDA prirejajo t.i. X Games (Extreme Games) v letni in zimski izvedbi, kjer predstavljajo 

razne adrenalinske športe. Zmaga na X Games v ZDA danes že šteje več kakor zlata medalja 

na olimpijskih igrah. V naši bližnji soseščini, v Innsbrucku vsako leto organizirajo morda 

najbolj znano evropsko deskarsko prireditev Air and Style, kjer se v enem večeru zbere tudi 

preko 50.000 gledalcev, ki uživajo v nočnem deskarskem šovu. 
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1.1.8. SNEŽNI PARKI 

Brž ko deskar pridobi določeno stopnjo ravnotežja in občutka za gibanje ob izvajanju 

preprostih vaj na progi, lahko preide na prve skoke in trike na progi ali v parku in šele zatem 

v snežni cevi (half-pipe), kot nadgradnji prostega sloga (Gille in Marks, 2002). 

Snežni park je posebno urejen del smučišča park namenjen igri in zabavi na snegu. Snežni 

park, ki ga poznamo pod raznimi imeni, na primer »freestyle park« (park prostega sloga), 

»snowboard park« (deskarski park), »snow park« (snežni park) ali »fun park« (zabavni park), 

najdemo drsne objekte različnih oblik, ki so primerni predvsem za vadbo deskanja in 

prostega sloga smučanja. V takšnih parkih najdemo drsne objekte različnih oblik in velikosti 

iz različnih materialov. Običajno so snežni parki zavarovani, vadba v njih je mogoča samo z 

odgovornostjo vsakega posameznika ali vodje skupine v kolikor gre za skupino. 

 

PRAVILA OBNAŠANJA 

Pravila obnašanja v snežnem parku po navodilih Društva deskarjev na snegu so zelo 

enostavna a zelo zgovorna in se jih velja vedno držati, saj deskar z njimi tudi prevzema 

določeno odgovornost in tudi prepreči marsikatero poškodbo kateregakoli udeleženca 

snežnega parka, tudi sebe. Tako v parku velja da: 

 Se zadržujemo v dobrih vremenskih in snežnih pogojih, 

 si ogledamo objekte in preverimo njihovo urejenost, 

 uporabljamo zaščitno opremo, 

 izberemo svojemu znanju primerne objekte, 

 postopno povečujemo intenzivnost in zahtevnost elementov, 

 nadziramo in prilagajamo svojo hitrost, 

 upoštevamo vrstni red in svoj start nakažemo z dvignjeno roko, 

 po svojih močeh in znanju pomagamo v primeru nesreče, 

 se zavedamo, da upravitelj smučišča ne odgovarja za poškodbe (Duds, 2005). 
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1.1.9. OBJEKTI V SNEŽNEM PARKU 

Objekti so najpogosteje poimenovani v izvorni angleščini in jih v večji meri ne prevajamo. 

 

SKAKALNICE 

V snežnih parkih najdemo skakalnice različnih oblik in velikosti. Od tistih namenjenih 

predvsem začetnikom, katerih odskočišče in doskočišče sta v isti liniji, do takšnih pri katerih 

je doskok postavljen pravokotno na smer odskoka.  

Ločimo: 

 BIG AIR – Najbolj poznan in uveljavljen je Big air, katerega že samo ime pove, da gre za 

skakalnico, ki omogoča dolge in predvsem visoke skoke in je namenjena predvsem bolj 

izkušenim. 

 SPINE – Spine v prevodu pomeni hrbtenico, pri pojmovanju skakalnice gre predvsem za 

neko podobnost v obliki s tem delom telesa, pri katerih je možen doskok na vse stranice 

objekta, torej tudi pravokotno na smer odskoka. 

 GAP – Med odskočiščem in doskočiščem je praznina, ki jo je potrebno preleteti. Ta 

medprostor je lahko dolg tudi več metrov, tako da so tovrstne skakalnice namenjene le 

tistim, ki tehniko skokov že zelo dobro izvajajo in so tudi psihično dobro pripravljeni. 

 STEP UP – Je oblika skakalnice, pri kateri je doskočišče višje od odskočišča. Na tovrstnih 

skakalnicah doskočimo tako, da v bistvu naskočimo na doskočišče. 

 ROLLER – Je oblika skakalnice pri kateri je odskočno mesto in doskočišče v isti višini. 

Tovrstne oblike skakalnic so za učenje skokov najprimernejše, saj je navidezna tirnica po 

kateri skakalec leti zelo blizu tlom. 

 HIP – Je skakalnica pri kateri pristajamo bočno glede na odriv. Tako ločimo levi in desni 

hip. Skakalnica izgleda zelo podobna kot »spine«, vendar je pri »hip« vrstah skakalnic 

doskok mogoč le na eno stran.  
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BOX 

Izraz v prevodu pomeni škatlo, torej gre za objekte škatlaste oblike, katerih značilnost je 

široka, ravna drsna površina. Običajno so drsne površine objektov, narejene iz materialov, ki 

omogočajo dobro drsenje. Poleg tega pa so s strani utrjeni z različnimi kovinami, tako, da ne 

pride do neljubih zatikanj z robniki snežnih desk v drsne površine objektov.  

Poznamo več vrst tovrstnih objektov, ki jih ločimo glede na obliko (S-box, C-box,) in so zelo 

podobnih oblik kot raili, z edino razliko v širini drsne površine (20 cm in več). Ker so širine 

drsnih površin teh objektov večje kot pri railih in je s tem omogočena smučarju oz. deskarju 

boljša vzpostavitev ravnotežja na le teh, najprej pričnemo s poučevanjem in učenjem 

tovrstnega načina smučanja oz. deskanja, torej drsenja po trdih površinah, na teh objektih. 

 

RAIL 

V prevodu rail (slika 6) pomeni tračnico. Ločimo jih glede na obliko površine po kateri drsimo 

(ploščati ali okrogli) in glede na obliko celotnega objekta (straight, rainbow, kink, S-rail, C-rail, 

konkaven rail, A-rail,...) (Duds in Zuts, 2008). 

 

Slika 6. Prikaz dveh tipov rail-ov. 

(vir:http://www.snowboardclub.co.uk/grafix/scuk/FP_startsmall.jpg) 
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V smučarski sezoni 2009/2010 so v Kranjski Gori park poleg z nekaj osnovnih elementov 

opremili tudi z Rollercoaster box-om, dolgim 15 metrov (zahtevnejši drsni objekt) in Flat rail 

double pipe-om dolgim 9 metrov (zahtevnejši drsni objekt) ter z dvema nekoliko večjima 

skokoma (Roller 12m in 6 - 8m). Poleg Kranjske Gore je bil snežni park postavljen tudi na 

smučišču v Cerknem in Rogli s kar 40 objekti. Najboljši vzdrževani snežni park v Sloveniji pa je 

že nekaj sezon zapored snežni park na Voglu (slika 7). 

 

Slika 7. Deskarski park na Voglu. 

(vir: http://park.vogel.si/sl/park.html)  

 

Številke na sliki označujejo: 

1 – Box (3 m) 

2 – Mini skok (3-4 m) 

3 – C-boxM info point 

4 – Big air skok (14-16 m) 

5 – Big air skok (10-12 m) 

6 – Double king (10 m) 

7 – Mini rainbow 

8 – Picnic table 

9 – Roller (8-10 m) 

10 – Rainbow (6 m) 

11 – Downrail (9 m) 

12 – Double wave (9 m) 

13 – Box (6 m 

14 – Downrail (5,3 m) 

15 – Downrail (4,5 m) 

16 – King box (15 m) 

 

http://park.vogel.si/sl/park.html
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1.2. TEHNIKE DESKANJA NA SNEGU in OPREMA 

 

1.2.1. TEHNIKE DESKANJA 

Poznamo dva osnovna sloga deskanja na snegu. To sta alpski slog, ki mu pogosteje rečemo 

karving (zarezna tehnik), alpin (alpska tehnika) ali race (tekmovalna tehnika), in prosti način, 

ki se deli na freestyle (tehnika prostega sloga) in freeride (tehnika proste vožnje). Slogi se 

med seboj razlikujejo po opremi in načinu vožnje. 

 

ZAREZNA (KARVING) TEHNIKA 

Poleg prostega sloga, skakanja v snežnem kanalu, in jadranja v mehkem snegu, je karving 

(zarezna tehnika) prava fascinacija v deskanju na snegu. Karving tehnika namreč izhaja iz 

deskanja alpskega sloga, kjer gre za popolni nadzor nad zavoji pri veliki hitrosti. Karving 

pomeni zarezati zavoj v sneg skoraj brez sledi in brez oddrsavanja. Pri tem je potreben tako 

dober občutek za gibanje kot tudi veliko znanja, da deska drsi le po robniku. Nekaterim so 

ljubši kratki enakomerni zavoji z enakomernim menjavanjem smeri, medtem ko so nekateri 

privrženci dolgih širokih zavojev, pri čemer se s telesom skoraj naslonijo na klančino. 

Zarezna tehnika je možna na vseh tipih desk, čeprav se najlažje izvaja na alspki (alpin) deski 

(Gille in Marks, 2002). 

 

TEHNIKA PROSTE VOŽNJE (FREERIDING) 

Freeriding pomeni deskanje izven urejenih smučišč oziroma deskanje na odprtem. Čeprav so 

v zadnjem času tako industrija kakor tudi mediji predstavili freeriding kot trenutni trend, 

temu še daleč ni tako. Pravi ''freerider'' uživa in spoštuje naravo ter svobodo. Napačna 

komercializacija tega športa je privedla do tega, da nekateri amaterski deskarji na snegu ne 

upoštevajo pravil proste vožnje (freeriding) in s tem namerno povzročajo škodo v naravi. 

Slog proste vožnje v prvotnem smislu pomeni kombinacijo vzpenjanja (plezanja) in spuščanja 

in je zaradi tega staro toliko, kot deskanje na snegu samo, saj je bila edina možnost, da so 

svoje doma izdelane deske preizkusili nekje stran od urejenih smučišč, torej na prostem, 

večkrat v globokem snegu (Gille in Marks, 2002). 
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Vzpenjanje po strmini zahteva sposobnost in vzdržljivost, pri čemer posameznik spoznava 

tudi naravo in njene lepote. Ob spustu je potrebna 100% koncentracija, predvideti je 

potrebno možne nevarnosti in nanje reagirati s hitrimi gibi. Potrebne so hitre in odgovorne 

odločitve na največkrat nepoznanem terenu (Gille in Marks, 2002). 

 

TEHNIKA PROSTEGA SLOGA (FREESTYLE) 

Tehnika prostega sloga obsega skoke, razne elemente, pri čemer se deskanje odvija 

predvsem po umetnih poligonih. Skoki temeljijo na osnovnih skokih, ki so lahko kombinirani 

med sabo. Vsi skoki so lahko izvedeni z obratom naprej (frontside) ali z obratom nazaj 

(backside). Najpogostejši elementi so skoki (airs, aerials) z različnimi pozicijami rok (grabs), 

horizontalne (spins) ali vertikalne (flips) rotacije. Posebni skoki in kombinacije skokov 

običajno prevzemajo imena iz rolkanja (skateboard) in BMX športa. Na primer: one-footed 

air, McTwist, palm air, corkscrew, itn. (Gille in Marks, 2002). 

 

1.2.2. OPREMA ZA DESKANJE  

 

SNEŽNA DESKA 

Snežne deske se razlikujejo po dolžini, širini, sestavi in namembnosti. Dolžino deske merimo 

od ene konice deske, imenovane nos (ang. nose), do druge konice deske, imenovane rep 

(ang. tail). Dejanska dolžina deske je vedno sorazmerna z dolžino efektivne dolžine robnika, 

to je tisti del robnika, ki drsi po snegu. Krajša kot je efektivna dolžina robnika, lažje je deska 

obvladljiva. Po drugi strani pa daljša efektivna dolžina robnika omogoča elegantnejšo vožnjo. 

Naj na tem mestu omenim še, da pri višjih hitrostih krajša deska hitreje postane nemirna 

(vibracije) in s tem težje obvladljiva (Gille in Marks, 2002). 

 

DOLŽINA IN ŠIRINA snežne deske se določita glede na težo in višino deskarja. Pri izbiri 

dolžine se moramo zavedati, da daljša deska drsi stabilnejše, krajša pa omogoča boljšo 

vrtljivost. Za začetnika je torej bolj primerna krajša deska. 
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EFEKTIVNA DOLŽINA ROBNIKA je dolžina deske, ki je v stiku s podlago, kar pomeni, da je 

dolžina robnika med najširšim sprednjim in najširšim zadnjim delom deske, ta pa določa 

drsne lastnosti deske. Daljša kot je, bolj je deska mirna in stabilna v smeri drsenja in obratno. 

Hitrejše in okretnejše zavoje nam omogoča krajša drsna dolžina. 

 

STRANSKI LOK DESKE je krivulja, ki povezuje najširša dela deske spredaj in zadaj – tako 

imenovana aktivna linija-krivulja deske. Ta omogoča velikost reznega zavoja, ki je prilagojen z 

obremenitvijo in nastavnim kotom deske na sneg. Radije stranskih lokov delimo v tri skupine: 

1. Radij od 7m do 10m – velik stranski lok, primeren za kratke vrezane zavoje (race in 

freecarve deske). 

2. Radij od 10m do 14m – srednji stranski lok, primeren za daljše vrezne zavoje (freeride 

deske). 

3. Radij večji od 14m – majhen stranski lok, ki je primeren predvsem za izvajanje 

različnih deskarskih elementov. 

 

MOSTIČENJE ali PREDNAPETJE je tehnični parameter, ki pove, koliko je deska v predelu vezi 

dvignjena od ravne podlage na sredini stranskega loka. Namen mostiščenja je boljše 

razporejanje sil na sami deski, ter po celotni dolžini z enako obremenjenostjo tako da teža 

deskarja ne pritiska samo na sredini, ampak tudi na repu in krivini. Bolj kot je to usklajeno s 

togostjo deske, boljšo oprijemljivost robnikov deske dosežemo na trdi podlagi. Zato so alpin 

deske bolj mostiščene in lepše zarežejo zavoj, ter obratno, deske prostega sloga so manj 

mostiščene in zato bolj vrtljive. Mostiščenje se z uporabo deske manjša in tako postane manj 

odzivna (po Križman, 2007). 

Obstaja veliko število različnih desk, saj so se skozi zgodovino deskanja razvili različni stili in 

temu so prilagojene tudi deske. Stili in s tem deske delimo v 4 kategorije, čeprav se med 

njimi meja večkrat zabriše.  
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DESKA ZA PROSTI SLOG (FREESTYLE) 

Deska prostega sloga je značilno zakrivljena na njenem sprednjem in zadnjem delu. Primerna 

dolžina deske, postavljena navpično ob telo, sega nekje od brade do konice nosu. Omenjene 

deske so večinoma krajše, lažje, mehkejše in bolj vodljive. Mostiščenje je majhno za lažjo 

rotacijo. Glede na njihovo namembnost imajo te deske srednje do dolg stranski lok in kratko 

efektivno dolžino. Deska za prosti slog je primerna tako za snežni žleb, kot tudi za prosti 

teren. Namenjena je predvsem izvajanju skokov in različnih deskarskih elementov oziroma 

figur. Najprimernejša je uporaba mehkih vezi ali poltrdi vezi z mehkimi čevlji, ki omogočajo 

dobro gibljivost za izvajanje elementov prostega sloga. Vložki za pritrjevanje vezi so 

postavljeni v središče, kar omogoča lažje vzvratno drsenje (ang. switch ali fakie), ki sodi med 

osnovne elemente prostega sloga. 

 

GLAVNE LASTNOSTI DESKE PROSTEGA SLOGA 

Dolžina: telesna višina minus 20-30 cm 

Efektivna dolžina robnika: kratka 

Širina: srednja 

Togost deske: mehka 

Vezi/čevlji: mehke vezi/mehki čevlji 

Nastavitev vezi: sprednja 5°-25°; zadnja 0°-10°; po želji, lahko tudi enako 

Uporaba: snežna cev, smučišče 

Sposobnost: izkušeni in srednje izkušeni deskarji 
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DESKA PROSTE VOŽNJE (FREERIDE) 

Pravimo da je ta deska nekakšen kompromis med opremo alpskega in prostega sloga. Po 

velikosti naj bi segala preko konice nosu. Deska omogoča izvajanje obeh tehnik deskanja na 

snegu. Podobno kot deske prostega sloga, imajo tudi deske proste vožnje značilno zakrivljen 

sprednji in zadnji del. Mostiščenje deske je minimalno. Deska je malo manj prožna kot deska 

za prosti slog, je pa daljša in rahlo širša. Najprimernejša je uporaba mehkih vezi ali poltrdih 

vezi z mehkimi čevlji. Vložki za pritrjevanje vezi so postavljeni bolj proti repu deske, kar 

omogoča boljšo stabilnost pri zarezni tehniki in je tudi bolj primerna za deskanje po ne 

teptanem snegu (ang. powder). 

 

GLAVNE LASTNOSTI DESKE PROSTE VOŽNJE 

Dolžina: telesna višina minus 20-25 cm 

Efektivna dolžina robnika: srednja 

Širina: srednja 

Togost deske: srednja 

Vezi/čevlji: mehke ali poltrde vezi/mehki čevlji  

Nastavitev vezi: sprednja 20°-40°, zadnja 10°-25° 

Uporaba: lažje do srednje težke proge in turno deskanje 

Sposobnost: celoten spekter deskarjev 
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DESKA PROSTEGA ZAREZA (FREECARVE) 

Primerna je za vožnjo po robnikih in je zato tudi trša. Deska sega nekje od konce nosu, do 

čela. Največkrat uporabljamo trde vezi s trdimi čevlji, redkeje tudi mehke vezi z mehkimi 

čevlji. Rep deske je minimalno dvignjen in deska je širša od race deske.  

 

GLAVNE LASTNOSTI DESKE PROSTEGA ZAREZA 

Dolžina: telesna višina minus 12-20 cm 

Efektivna dolžina robnika: srednja do dolga 

Širina: srednja do ozka 

Togost deske: srednje do trda 

Vezi/čevlji: trde ali mehke vezi/trdi čevlji ali mehki čevlji  

Nastavitev vezi: sprednja 40°-50°, zadnja 2°-8° ali manj 

Uporaba: srednje do zahtevne proge; turno deskanje 

Sposobnost: izkušeni in srednje izkušeni deskarji 
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ALPSKA TEKMOVALNA DESKA (APLIN, RACE) 

Deska je primerna za doseganje najvišjih hitrosti v zarezni tehniki. Deska je ozka, trda, dolga z 

izrazitim stranskim lokom in kratko krivino. Ker je deska ozka, omogoča hitre prehode iz 

zavoja v zavoj. Mostičenje je izrazito, kar omogoča pritiske po vzdolžni osi. Togost deske je 

običajno enakomerno razporejena po celotni dolžini, repi so lahko tudi trši. Njena dolžina za 

posameznika naj bi segala do oziroma preko čela, odvisno ali gre za tekmovanje (slalom, 

veleslalom) ali zgolj za vožnjo po strmih nakloninah in trdi ali celo ledeni podlagi. Deska ni 

primerna za začetnike, ker mora biti vožnja zelo natančna. Uporabljamo izključno trde vezi s 

trdimi čevlji. 

 

GLAVNE LASTNOSTI ALPSKE DESKE 

Dolžina: telesna višina minus 10-15 cm 

Efektivna dolžina robnika: dolga 

Širina: ozka 

Togost deske: trda 

Vezi/čevlji: trde vezi/trdi čevlji 

Nastavitev vezi: sprednja 45°- 60°, zadnja 2°-8° ali manj 

Uporaba: srednje do zahtevne proge 

Sposobnost: izkušeni in profesionalni deskarji (tekmovalci) 
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VZDRŽEVANJE SNEŽNE DESKE 

Pomemben del deskarskega športa je pravilna skrb in vzdrževanje deske, saj le s primerno 

vzdrževano desko dosegamo popolne užitke na snegu. Po vsaki uporabi desko posušimo in jo 

očistimo. Priporočljiva je uporaba vreče za desko, saj jo tako še dodatno zaščitimo pred 

mehanskimi poškodbami (transport). Če se del robnika deske poškoduje, ta del ne bo več 

držal smeri zavoja in s tem deska izgubi svoje vozne lastnosti. 

Za boljše drsenje na snegu je pomembno tudi redno vzdrževanje robnikov in drsne ploskve. 

Za taka opravila potrebujemo razne pripomočke, kot so maže/voski, pile, ščetke, krpe, 

likalnik, plastične in kovinske strgalke ter kapalke za popravilo manjših odrgnin na drsni 

ploskvi. 

Robnike brusimo glede na tip deske, znanje, zahtevnost vožnje, terena in snega. Običajno 

brusimo pod kotom 90° za rekreativne deskanje, ter med 86° in 90° za tekmovalce. Bolj kot 

je robnik oster bolje prijema, vendar pa otežuje drsenje in je občutljivejši na poškodbe. Na 

deskah prostega sloga robnike lahko brusimo pod kotom 91°, da deska lažje drsi in robnik ob 

napakah ali obračanju deske ne prijemlje preveč, hkrati pa še omogoča normalen zarezni 

zavoj (Križman, 2007).   

 

MAZANJE DRSNE PLOSKVE 

Johann Scheffer je verjetno že leta 1673 opisal, da smučarji na severu mažejo smuči z 

rastlinsko smolo, saj so bile smuči, kjer se je nabrala snežna ''cokl'' prej v napoto kot v korist. 

Znano je, da so stari Bločani drsno ploskev svojih ''smeči'' mazali s čebeljim voskom. 

Norveški tekač Sigurd Kristiansen je zamešal zmes loja severnega jelena in katrana, ki je še 

danes v osnovi mazila tekaških smuči. To mešanico so Norvežani poimenovali klister in ime 

te smučarske maže se je udomačilo povsod po svetu. 

V letih okoli 1960 so poznali tri osnovne načine mazanja alpskih smuči: mazanje na suho, 

nanašanje s čopičem in likanje. Odločitev za eno od teh zvrsti so narekovali: vrsta snega, 

debelina snežnih zrn in trdota pripravljene proge. 
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Največ so uporabljali maže avstrijskega podjetja Toko. Maže s severa niso bile preveč 

cenjene, saj so bile narejene bolj za skandinavske pogoje. Navadno so alpske maže različnih 

barv, da jih je smučar takoj ločil glede na pogoje. Na primer srebrna za temperature snega 

nad +4 stopinj celzija (spomladanski sneg), rdeč vosek za temperature snega od +2°C do -2°C, 

moder za temperature snega od -4°C do -6°C in zelen za temperature snega pod -6°C. Za 

vmesne temperature je potrebno mešati po največ dve maži med seboj. V Sloveniji je, kljub 

velikim švedskim konkurentom leta 1936 Rado Istenič pričel z izdelovanjem raznovrstnih 

smučarskih maž (klisterjem, skarejem in voskom za alpsko in turno smučanje) za različne 

temperature snega, poznane pod imenom Tempo (Guček, 1998). 

Postopek mazanja deske je preprost, saj ga večina lahko opravi kar doma brez pretirano 

drage opreme in pripomočkov. Najprej je potrebno drsno površino deske skrtačiti in rahlo 

segreti. Nato s pomočjo toplega likalnika nanesemo, glede na vremenske razmere, primerno 

mažo oziroma vosek. Z mažo ne skoparimo. Mažo premažemo po deski tako, da z likalnikom 

enakomerno drsimo po deski, le ob robovih, na nosu in repu naj bodo potegi hitrejši. Če so 

potegi prepočasni, nam likalnik drsno površino žge in jo s tem uničuje. Ko mažo dobro 

razmažemo, pustimo, da se ohladi in vpije v drsno ploskev. Nato odvečno ohlajeno mažo 

temeljito potegnemo s strgalom z drsne ploskve. Na koncu še vse zelo dobro skrtačimo in 

drsno ploskev obrišemo s čisto krpo. Postopek je prikazan na sliki 8. 

 

   

Slika 8. Postopek maže drsne ploskve deske. 

 (vir: http://www.abc-of-snowboarding.com/snowboards/how-to-wax.asp) 

 

http://www.abc-of-snowboarding.com/snowboards/how-to-wax.asp
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VEZI IN ČEVLJI 

Deskarjem na snegu so na voljo najmanj trije različni tipi vezi: mehke vezi, trde vezi in 

poltrde vezi. Pri izboru vezi glavno vlogo igra slog deskanja, ki ga želimo izvajati. 

Najpomembnejši kriterij pri izbiri je svoboda gibanja, nadzor nad desko in udobje.  

Pri čevljih in vezeh je potrebno paziti na pravilno nastavitev, da se vezi med vožnjo ne 

odprejo, in da čevlji ne gledajo preko roba deske. Za uspešno učenje in dobro drsenje je 

pomembno, da se noga v čevlju ne premika, saj se drsenje bistveno spremeni in posledično 

lahko pride do poškodb. 

 

Mehke vezi in mehki čevlji 

Deskarji, ki imajo težnjo po svobodi gibanja, kot na primer deskarji prostega sloga in deskarji 

proste vožnje, uporabljajo udobnejše mehke vezi z mehkimi čevlji. Vezi so narejene 

večinoma iz plastike in gume ter so sestavljene iz osnovne ploskve, spredaj z dvema ali tremi 

trakovi (ang. straps), ki stabilizirajo spodnji del noge in gleženj v ozadju hrbtišče (ang. hi-

back). Take vezi dajejo gibljivost v skočnem sklepu, ki je potreben za skoke in trike. 

Čevlji, največkrat z vezalkami so zgrajeni iz vodo nepropustnega materiala in trdim 

podplatom. Mehki čevlji nudijo več udobja in gibljivost noge v njih lahko kontroliramo z 

zategovanjem vezalk. Tudi tu se čevlji razlikujejo po trdoti. Tako poznamo mehke za deskarje 

prostega sloga in srednje trde za deskarje proste vožnje. 

 

Trde vezi in trdi čevlji  

Uporabljajo jih predvsem deskarji prostega zareza in tekmovalni deskarji in sicer zaradi želje 

po direktnem stiku z desko in tako direktnega prenosa moči na podlago. Vezi so sestavljene 

iz kovinske osnovne ploskve, na katero se pritrdi čevelj. To omogoča deskarju popolno 

kontrolo nad desko v vsakršni situaciji. Dopuščajo samo minimalne premike in s tem 

natančno vodljivost deske na vseh terenih. Prvi čevlji so bili zelo podobni smučarskim, 

vendar so se postopoma prilagajali potrebam deskarjev z nekaj spremembami. Zadnji del 

čevlja je nagnjen naprej, stranski del je gibljiv. 
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Poltrde vezi (step-in) in poltrdi (step-in) čevlji 

Dokaj nova vrsta vezi so poltrde vezi, ki po principu spominjajo na smučarske vezi. So zelo 

preproste za uporabo in udobne. Princip pritrjevanja čevlja na poltrdo vez je podobna 

pritrjevanju na trdih vezeh. Tako vezi kot tudi čevlji se mogoče zdijo kot kombinacija zgoraj 

omenjenih vezi in čevljev. Na podplatu čevlja je nameščen mehanizem, ki omogoča pritrditev 

čevlja na poltrdo vez, ob strani ali na podplatu čevlja odvisno od proizvajalca.  

 

Vezi naj bi bile na deski nameščene nekje v širini ramen posameznika. Razdalja me vezmi je 

določena s telesno višino deskarja. Razmerje je podano v preglednici 1. 

 

Preglednica 1. Razmerje med telesno višino in razdaljo med vezmi. 

telesna višina v cm razdalja med vezmi 

150-160 

160-170 

170-180 

180-190 

36-38 

38-40 

40-42 

42-44 

 

OSTALA OPREMA 

 

PROTIZDRSNA GUMA ni obvezna ampak je priporočljiva. Pritrdimo jo med obema vezema, 

kamor s prosto nogo stopimo. To nam olajša vožnjo, naprimer med vožnjo z vlečnico. 

 

VARNOSTNI JERMEN povezuje sprednjo nogo in je pripet na prednjo vez in je obvezen 

element vsake deske. Omogoča nam varno zapenjanje in preprečuje uhajanje deske ob 

nenadnem odprtju ali okvari vezi. Med nošenjem deske imamo jermen pripet okoli zapestja, 

da nam deska slučajno ne zdrsne. 
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DESKARSKA OBLAČILA in osnovna oblačila smučarjev se v svojem bistvu ne razlikujejo in so 

stvar osebnega okusa. Pametno je obleči več plasti oblačil, od primernega spodnjega perila 

do vodoodporne jakne ali bunde. Hlače so običajno višjega in širšega kroja ter največkrat 

ojačena na kolenih in zadnjici, zaradi pogostih padcev. 

 

ZAŠČITNA in ostala DODATNA OPREMA Sem spada oprema, ki je za deskarje priporočljiva ali 

celo obvezna, na primer čelada. Pri deskarjih so izpostavljeni glava, ramena in zgornje 

okončine zato so pogostejše tudi poškodbe, kot so izpah ramenskega sklepa, zlom ključnice, 

komolca in prstov. Ker je zlomov v zapestju dvakrat več kot pri smučarjih, je primerna 

uporaba posebnih specializiranih rokavic, ki so v zapestju ojačana s plastičnimi oporniki 

(plastika nameščeno nad ali pod zapestjem). Sončna oziroma smučarska očala morajo imeti 

UV filter za zaščito pred soncem in vetrom. Tudi ščitnik za hrbet (želva oz. želvji oklep) in 

trtico, ki je posebno primeren za deskarje pri izvedbah elementov prostega sloga, kjer je 

izpostavljena hrbtenica, med dodatno opremo vsakega deskarja ne sme manjkati. 
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1.2.3. NAKUP OPREME 

Pri nakupu deske je poleg vrste deske zelo pomembna prava dolžina, širina in prožnost 

deske, prav tako tudi teža posameznika in efektivna dolžina stranskih robnikov deske. Poleg 

tega moramo izbrati vezi in čevlje ustrezne velikosti, saj ima deskar le z opremo, ki ustreza 

njegovi teži, višini in velikosti noge optimalne razmere za praktično učenje deskanja na 

snegu.   

V šolo v naravi in na športne dneve prihajajo otroci z različno opremo (lastno ali izposojeno). 

Pomembno je, da športni pedagog pozna posamezne značilnosti deskarske opreme in 

namembnosti določenih delov opreme. To je predvsem pomembno takrat, če se šola odloči 

za nakup opreme za deskanje na snegu, saj na ta način pripomore h kakovostnejši izvedbi 

zimskega športnega dneva oziroma šole v naravi. Vendar je to redkost, da bi šole v Sloveniji 

kupovale opremo za deskanje. Zaradi tega še vedno večje breme stroškov pade na starše. Za 

začetnika je dovolj, da si desko izposodi in ugotovi, če mu deskanje sploh ustreza oziroma si 

kupi cenejšo desko manj znanega proizvajalca in tako začne z nižjimi stroški. Prepogosto se 

dogaja, da posameznik izbira desko glede na znamko, dizajn in ne glede na ustreznost 

njegovega znanja. S tem so povezani tudi višji stroški, ki včasih ne zagotavljajo višje 

kakovosti.  

V letu 2008 je imel daleč največji tržni delež še vedno eden glavnih proizvajalcev desk 

(podjetje BURTON), saj si lasti več kot 40% tržnega deleža. Sledita mu podjetji K2 in RIDE s 

skoraj štirikrat manjšim tržnim deležem. Z manj kot 5 % tržnim deležem jim sledijo podjetja 

ROME, SDS, ROSSIGNOL, SALOMON, 5150, NITRO in druga. Naj kot zanimivost navedem, da 

Elan spada v kategorijo znamk z manj kot 0,1 % tržnega deleža (Bomberonline.com, 2008). 
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1.3. TEKMOVANJA 

 

Obstaja vrsta različnih tekmovanj v deskanju na snegu, katera so razdeljena v tri kategorije: 

race (tekmovalni), freestyle (prosti slog) in boardercross (deskarski kros). Tekmovanja so za 

gledalce zelo priljubljena in zato dobro obiskana. »Race« tekmovalci nastopajo v tako 

imenovani paralelni obliki tekem, kjer deskarja tekmujeta drug proti drugem na isti progi, 

zaradi česar vse skupaj izgleda kot neke vrste bitka na progi. Tekmovalci prostega sloga, so si 

način tekmovanja delno izposodili od rolkarjev in BMX tekmovalcev. Najbolj priljubljeno je 

tekmovanje v snežnem žlebu (ang. half-pipe) saj tekmovalci z obilico lastne kreativnosti 

izvajajo raznovrstne deskarske elemente, kateri so velikokrat zelo spektakularni in zato zelo 

všečni gledalcem. Deskarski kros poteka na zelo različnih tipih terena, kjer do 6 tekmovalcev 

naenkrat premaguje razne ovire in izvaja skoke. Deskarski kros je zelo adrenalina polno 

tekmovanje in predstavlja izziv za vsestranske športnike.  

 

1.3.1. ALPSKA TEKMOVALNA DISCIPLINA (ALPINE/RACING) 

 

 PARALELNI SLALOM (DU) 

V primerjavi z veleslalomom, je proga paralelnega slaloma (slika 9) precej krajša in vratca 

postavljena bolj blizu skupaj. Vzporedno sta pripravljeni dve enaki prog, sestavljeni iz kratkih 

zavojev, označenih s trikotnimi zastavicami. Gledano v smeri vožnje so rdeče zastavice vedno 

na levi, modre pa vedno na desni strani proge. Kvalifikacije potekajo med 32 najhitrejšimi 

deskarji. Sestavljene so iz dveh serij, kjer tekmujeta po dva tekmovalca istočasno (iz serije v 

serijo tekmovalca zamenjata le strani na progi). Skupno počasnejši tekmovalec izpade, 

hitrejši se uvrsti v naslednji krog. Kvalifikacijam sledijo najprej četrtfinale nato polfinale in 

seveda finale. 
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GLAVNE LASTNOSTI PARALELNEGA SLALOMA 

Dolžina/širina: približno 300m/najmanj 20m 

Razlika nadmorske višine: najmanj 80m 

Število vratc/Razdalja med vratci: 20-25/10-15m 

 

 

 

Slika 9. Paralelni slalom -Jure Hafner (Nagano 2009). 

(vir: http://www.sport-tv.si/novice/jure-hafner-za-konec-osmi/) 

 

http://www.sport-tv.si/novice/jure-hafner-za-konec-osmi/
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PARALELNI VELESLALOM 

Tu so združene karakteristike veleslaloma in paralelnega slaloma. Paralelni veleslalom (slika 

10) je najpogostejša disciplina deskanja na snegu. Po veleslalomski progi se poženeta po dva 

tekmovalca naenkrat, ki se neposredno udarita za zmago (postopek je enak kakor pri 

paralelnem slalomu). Po kvalifikacijski vožnji se oblikuje turnir 16-ih deskarjev, ki se na dveh 

progah (ena ob drugi) pomerijo za zmago. 

 

GLAVNE LASTNOSTI PARALELNEGA VELESLALOMA 

Dolžina/širina: od 800m do 1000m/najmanj 20m 

Razlika nadmorske višine: najmanj 180m 

Število vratc/Razdalja med vratci: na vsakih 10-13% razlike nadmorske višine 

 

 

Slika 10. Paralelni veleslalom. 

(vir: http://branko-f.blogspot.com/2010/01/snowboard-europa-fis-cup-paralelni.html) 

 

 

http://branko-f.blogspot.com/2010/01/snowboard-europa-fis-cup-paralelni.html
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VELESLALOM (GS) 

Veleslalom je zelo podoben smučarskemu, torek je disciplina, prilagojena in prenesena iz 

smučanja. V primerjavi s paralelnim slalomom, so tu zastavice bolj narazen in je zato 

tekmovalec hitrejši. Vsako tekmovanje je sestavljeno iz dveh tekov (podobno kot veleslalom 

v smučarskem svetu). Najhitrejši iz prvega teka se uvrstijo v finale. V Naganu, leta 1998, je bil 

paralelni veleslalom prvič vključen v zimske olimpijske igre. 

GLAVNE LASTNOSTI VELESLALOMA 

Dolžina/širina: od 800m do 1000m/najmanj 20m 

Razlika nadmorske višine: najmanj 180m 

Število vratc/Razdalja med vratci: na vsakih 10-13% razlike nadmorske višine 

 

1.3.2. DESKARSKI KROS (BOARDERCROSS)  

Deskarski kros (slika 11) je način tekmovanja, kjer se istočasno požene do 6 tekmovalcev, 

zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. V dirki je vsakršno namerno medsebojno oviranje 

tekmecev prepovedano in sankcionirano z diskvalifikacijo ali s prepovedjo nadaljnjega 

tekmovanja. Proga je polna različnih zavojev in vključuje naravne in umetne prepreke (skoki, 

preskoki, valovi, bankine, ...). Proga deskarskega krosa še najbolj spominja na BMX progo. Za 

kvalifikacije mora vsak tekmovalec zaključiti dva teka in prvi trije se uvrstijo v naslednji krog. 

Po kvalifikacijah se na izpadanje pomerijo najboljši pri čemer zmagovalci posameznih voženj 

napredujejo. 

GLAVNE LASTNOSTI DESKARSKEGA KROSA 

Dolžina/širina: več kot 1000m/najmanj 30m 

Razlika nadmorske višine: najmanj 80-200m 

Stopnja težavnosti: zavoj, hitrost, skoki, posebni odseki 
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Slika 11. Deskarski kros.  

(vir: http://www.fisstv.at/php/archiv.php?pageStart=40&ukatnr=) 

 

http://www.fisstv.at/php/archiv.php?pageStart=40&ukatnr
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1.3.3. DOGODKI PROSTEGA SLOGA 

 

SNEŽNI ŽLEB (HALF-PIPE ) 

Snežni žleb (slika 12) je snežna cev v obliki črke U in je prevzet iz rolkarskih vod. Po 

pridobljeni ustrezni hitrosti se tekmovalci poganjajo preko roba žleba in izvajajo čim 

atraktivnejše akrobatske elemente. Tekmovalec se spusti po omenjeni progi oziroma 

tekmovališču, nato pa preko robov žleba skače v zrak in izvaja različne elemente (razne 

rotacije, salte, nagibe, ...). Pri izvajanju elementov je pomembna predvsem domišljija 

izvedenih elementov in njihovo sosledje. Pomembno pa je tudi, da tekmovalec skozi celoten 

žleb ohranja hitrost. Tekmovanja v snežnem žlebu predstavljajo ''crème de la crème'' vseh 

deskarskih dogodkov (Gille in Marks, 2002).  

 

Slika 12. Zgradba snežnega žlebu. 

(vir:http://news.bbc.uk/sport2/hi/other_sports/winter_sports/4542266.stm) 

 

Medtem, ko je pri ostalih tekmovanjih merilo za uspeh čas, je pri prostem slogu pomemben 

slog. Pri tekmovanjih v snežnem žlebu si vsak deskar izbere trike, ki jih bo izvedel. Nato jih 

pred komisijo pokaže in ta ga oceni. Zmaga tekmovalec, ki mu sodniki prisodijo največ točk. 

Sodniki ocenjujejo tehnično zahtevnost izvedenih elementov, njihovo izvedbo in celotno 

predstavo tekmovalca.  
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Možnih je do 10 točk za vsako skakalno kategorijo. Kriteriji so izvedba, stopnja težavnosti, 

višina, pristanek in variacija. Kvalifikacije so sestavljene iz dveh tekov, pri čemer se v nadaljnji 

krog uvrsti osem najboljših tekmovalcev (pri ženskah štiri najboljše tekmovalke). Po 

kvalifikacijah sledi četrtfinale, polfinale in finale 

GLAVNE LASTNOSTI SNEŽNEGA ŽLEBU 

Dolžina/širina: od 80m do 150m/okoli 15m 

Navpična stena-navpičnica: okoli 0,5m 

Ravnina med stranicama: najmanj 5m 

Ukrivljeni del stranice: okoli 3m 

VELIKA SKAKALNICA (BIG AIR) 

Big-air (slika 13) je zelo velika skakalnica, ki omogoča skoke vse do višine 5 metrov. Pristajalni 

del skakalnice je zaradi zahtev po mehkem pristanku zelo strm (podobno kakor pri 

smučarskih skokih). Big-air je tekmovanje, sestavljeno iz enega samega skoka, ki ga oceni 

komisija. Omenjeno tekmovanje je priljubljeno po celem svetu v največji meri pa ga izvajajo v 

ZDA.  

 

Slika 13. Prikaz skakalnice Big Air. 

(vir:http://flowsnowboarding.blogspot.com/2010/06/denver-lands-1st-world-cup-fis-big-air.html) 

http://flowsnowboarding.blogspot.com/2010/06/denver-lands-1st-world-cup-fis-big-air.html
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2. CILJI NALOGE 

 

Z diplomskim delom smo poskušali nakazati in zaobjeti tako nove trende pri poučevanju 

deskanja na snegu s poznavanjem biomehanike kot tudi osnove tega športa, njegove začetke 

in razvoj ter osnovne veščine in elemente, ki so jih učenci na razredni stopnji, glede na 

stopnjo njihovega razvoja, zmožni osvojiti. V diplomskem delu smo na nazoren, postopen in 

razumljiv način predstavili eno izmed možnih nadgradenj v zimski šoli v naravi ali vsaj 

popestritev le-te. Na enostaven način smo želeli predstaviti deskanje na snegu tudi tistim, ki 

jim je deskanje na snegu tuje oziroma neprivlačno, da bi ga ob poznavanju zgodovine in 

njegovega razvoja v Sloveniji in svetu, bolje razumeli. Upamo, da smo s tem pripomogli k 

boljšemu razumevanju deskanja na snegu, ki je v današnjem času na po eni strani za mladino 

eden najprivlačnejših zimskih športov, po drugi strani pa v medijski javnosti večkrat 

zapostavljen.  

 

Glavni cilji dela so: 

 Predstaviti značilnosti deskanja na snegu; 

 Predstaviti splošno znanje o deskarski opremi; 

 Predstaviti trenutno stanje deskanja na snegu v Sloveniji; 

 Predstaviti, kako se izogniti najpogostejšim napakam pri učenju deskanja na snegu s 

pomočjo poznavanja biomehanike; 

 Predstaviti ključne sestavine uspešnega izobraževanja oziroma tehnike deskanja na 

snegu; 

 Predstaviti možnost vključitve deskanja na snegu na razredni stopnji; 

 Podati primer zimske šole v naravi z vključitvijo 3-dnevnega tečaja deskanja na snegu. 
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3. METODE DELA 

 

Diplomsko delo je teoretičnega tipa zato sem uporabila že znano teorijo. Predstavila sem le 

nekatere novejše pristope in tehnike pri poučevanju deskanja na snegu. 

Uporabila sem deskriptivno metodo dela. Kot vir podatkov in informacij mi je služila 

predvsem tuja literatura in domača strokovna literatura (strokovne publikacije, interna 

gradiva organizacije, elektronski viri, ...). Največji vir podatkov pa predstavljajo lastne 

izkušnje, ki sem jih z delom v deskarski šoli (šola deskanja Nič lažjega; tečaji na smučišču 

Krvavec) pridobila v preteklih letih in sicer z individualnim ter skupinskim poučevanjem 

deskanja na snegu, sodelovanjem pri zimski šoli v naravi in zimskih športnih dnevih. Najbolj 

dragoceni so bili pogovori in razmišljanja slovenskih deskarjev, saj sem s tem dobila vpogled 

v dejansko stanje. 
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4. DESKANJE NA SNEGU NA RAZREDNI STOPNJI 

 

Učenje z igro in uživanje v izkušnji nudi otroku največ. Ne le da se uči, hkrati preživlja čas na 

prostem, v naravi saj otroci večinoma prihajajo z urbanega okolja, ki jim pogosto omejuje 

prostor za igro. 

Najprimernejša leta za učenje deskanja na snegu so osnovnošolska leta (7-12let). Pri teh letih 

so otroci že dovolj fizično močni in vzdržljivi in so se že zmožni soočiti z izzivom. Tudi kar se 

tiče motorike in spretnosti so leta med 10-12 najboljša za učenje. Otroci na tej stopnji 

razvoja zelo hitro osvojijo nove spretnosti (Gille in Marks, 2002). 

Menimo, da je obdobje razredne stopnje najprimernejši čas za spoznavanje in učenje 

deskanja na snegu, lahko tudi vzporedno s smučanjem, saj je obdobje začetka razredne 

stopnje najprimernejši čas za začetek splošne športne vadbe otrok. Igra je za njih zelo 

naraven način izražanja. Neposrednost, ki jo ponuja, bogati otrokovo raziskovanje in 

dojemanje okolice ter samega sebe in ga spodbuja k aktivnejšemu gibalnemu izražanju ter 

doživljanju. Z igro, s katero se otroci navajajo na posamezni šport, vključno z deskanjem na 

snegu, otroci razvijajo gibalne sposobnosti, zboljšujejo orientacijo v prostoru, situacijsko 

mišljenje in iznajdljivost ter zadovoljujejo potrebo po gibanju. Za najboljši celostni razvoj 

otrok so v tem razvojnem obdobju najprimernejše dejavnosti, ki ustvarjajo široko podlago, 

na kateri je mogoče nadgrajevati različna športna znanja. Izbiramo vsebine, s katerimi 

razvijamo predvsem koordinacijo gibanja, ravnotežje, moč in gibljivost. Vse to kar deskanje 

na snegu tudi zaobjema. 

Osnovne značilnosti otrokove rasti in razvoja proti koncu razredne stopnje so predvsem 

upočasnjena telesna rast, začetek intenzivne rasti mišic, velika stopnja razvitosti koordinacije 

gibanja, določena stopnja intelektualne razvitosti za sprejemanje skupinskih navodil, socialna 

razvitost za kooperativne odnose s sovrstniki in zaradi obremenitev v šoli višek telesne 

energije, ki se lahko uspešno sprošča v gibalni dejavnosti. To obdobje je najprimernejši čas za 

učenje gibalnih dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih vzorcev in so podlaga za razvoj 

osnovnih struktur gibalne inteligentnosti posameznika (Kovač in Novak, 2006). 
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Kot omenjeno se učenje deskanja na snegu začne z igro, podobno kot smučanje, zato lahko 

igre, ki so namenjene smučanju na snegu, prilagodimo deskanju. Na začetku se veliko iger 

odvija na ravnejšem terenu. Tako lahko igre, navedene v knjigah ''Smučanje je igra'' (Pišot in 

Videmšek, 2004) in ''Od prvih korakov na snegu do zavojev v paralelni poti'' (Jakomin, 1997) 

zlahka uporabimo tudi pri deskanju na snegu. Naj omenim le nekaj iger za privajanje na 

desko, prilagojenih po igrah za učenje smučanja.  

 

Privajanje na desko, z eno nogo vpeto, drugo prosto, ob deski: 

 Drsenje z desko naprej in nazaj – brišemo ''prah'', ki se je nabral pod desko. 

 Dvigovanje nog z visokim dvigovanjem kolen – prosta noga in vpeta noga. 

 Dvigovanje deske izmenično po stranskem loku (peti – prsti) – pokažemo vrstniku, 

kakšne barve je deska spodaj. 

 Nagibanje telesa naprej in nazaj, levo in desno – ohranjanje težišča. 

 Dotik krivin – nos, rep in stranska robnika. 

 Prestopanje okrog svoje osi – delamo zvezdico. 

 Drsenje tako, da se s prosto nogo odrivamo (vozimo skiro). 

 

Privajanje na desko, tako da s prosto drugo nogo samo stopimo na desko, med obema 

vezema:  

 V razkoraku nagib v stran z izmeničnim upogibanjem ene in druge noge v kolenu. 

 Sonožni poskoki z desko. 

 Počepi na deski – noč/dan. 

 Drsenje tako, da nas nekdo vleče. 
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Prihajajo namreč generacije, ki ne le da se z deskanjem ukvarjajo, temveč ga živijo. Zato je 

dolžnost stroke, staršev in vseh vpletenih v vzgojo in izobraževanje, da pokažejo 

razumevanje in zanimanje za šport, ki osvaja svet. Žal je nerazumevanje športa vse 

prevečkrat krivo za to, da posamezne športne panoge in njene filozofije ne poznamo dovolj 

(Gmajnar, 2004). 

Prav priljubljenost deskanja na snegu med mladimi je šole in športne pedagoge na nek način 

prisilila, da so deskanje na snegu začeli končno uvrščati v program šole v naravi in športnih 

dni. Pred tem so deskanje na športnih dnevih in v šolah v naravi pogosto celo prepovedali. 

Na to sta vplivala pomanjkanje znanja o deskanju pri športnih pedagogih in tudi pomanjkanje 

denarja za najem strokovnega vodenja skupin v okviru šol v naravi oziroma športnih dni 

(Gmajnar, 2004). 

Deskanju na snegu v učnem načrtu za devetletno osnovno šolo ni namenjeno veliko 

pozornosti, med drugimi športi (kotalkanje, rolkanje, kolesarjenje, namizni tenis, mali tenis, 

badminton) je omenjen le kot dodatna praktična vsebina, in izbira je prepuščena šoli, učitelji 

in učencem glede na materialne in kadrovske pogoje ter tradicijo kraja. Vendar je v učnem 

načrtu večkrat omenjena avtonomnost šole in učitelja, zato bi del učnega načrta s cilji, ki 

omenja smučanje zlahka nadomestili z deskanjem na snegu, vsaj v nekaterih razredih, ker so 

dejavnosti smučanja in deskanja v velikih pogledih tudi podobne (po Kovač in Novak, 2006). 

Pri organizaciji zimske šole v naravi mora sodelovati športni pedagog, ker sta izbira terena in 

ponudba žičnic poglavitna dejavnika, od katerih je odvisna uspešnost smučanja/deskanja, 

vsekakor pa mora organizator zagotoviti takšno strokovno zasedbo, ki bo ustrezala različnim 

ravnem znanja učencev (po Kristan, 1998). 

Splošno nenapisano pravilo, ki velja ali za smučanje ali katerikoli drug šport je, da če želimo, 

da učenci nek šport vzljubijo, jih moramo kar največ naučiti. Dokler se posameznik ne počuti 

na smučeh/deski zanesljivega, dokler mu zavoji ne uspevajo in dokler nenehno pada, je 

smučanje/deskanje zanj prej nadležno kot prijetno. Ljudje smo pač takšni, da v življenju 

veliko raje počnemo tiste stvari, ki nam gredo dobro od rok (ali od nog), kot pa tiste, v 

katerih nismo uspešni. Smučanje/deskanje postane nadvse prijetno šele takrat, kadar znamo 

zanesljivo in lahkotno krmariti po pobočju.  
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Če hočemo torej pri učencih izoblikovati motiv za njihovo poznejše preživljanje prostega časa 

na smučeh/deski, jih moramo toliko naučiti, da bodo v smučanju uživali (po Kristan, 1998). 

Ravno zato menimo, da je igra in na splošno način pristopa skrajno pomemben dejavnik pri 

poučevanju tako deskanja na snegu, kot kateregakoli športa nasploh. Ker šole še vedno 

nimajo dovolj posluha za otroke, ki se želijo spoznati z deskanjem na snegu, v Sloveniji 

obstajajo različni klubi oziroma organizacije (Nič lažjega, Asl fly, ...), ki otroke in odrasle 

pripravljajo na deskanje na snegu in sicer tako skozi poletno sezono s tako imenovano suho 

vadbo in deskanju podobnimi športi, kot tudi zimsko sezono s poudarkom praktične izvedbe 

na snegu. 

 

4.1. PROSTOR DESKANJA NA SNEGU V UČNEM NAČRTU 

 

Cilj športne vzgoje je usposobiti mlade, da sprejemajo šport kot vrednoto in kulturno 

samoumevnost v vseh življenjskih obdobjih. Mlade je potrebno seznaniti s čim več športnimi 

zvrstmi (tenis, namizni tenis, borilni športi, kolesarjenje, drsanje, rolanje, aerobika, …), 

zakonitostmi športne vadbe, vplivi športa na organizem, z intenzivnejšo vadbo v določeni 

športni zvrsti, z rednim spremljanjem razvoja mladostnikovih telesnih značilnosti in 

sposobnosti ter s samostojnostjo pri načrtovanju vadbe. Mladostnik naj bi znal tudi kritično 

presojati različne negativne pojave v športu kot so: prepovedana poživila, manipulacija s 

športniki, zvezdništvo, trženje (Masten, 2008). Težava je v tem, da imajo otroci in mladostniki 

dovolj prostega časa in če jih ne usmerimo v kakršno koli gibalno dejavnost,  jim današnja 

družba ponuja mnoge pasti, kot so mamila, nasilje, osamljenost, sedeče življenje in 

nepravilna prehrana (Masten, 2008). Povezovanje športnih vsebin z okoljem, delom in s 

prostim časom omogoča v učnem procesu mnogo širša spoznanja o ljudeh, življenju, 

ustvarjalnosti itn. Z organiziranjem športnih dni, interesnih dejavnosti, raznovrstnih šol v 

naravi in raznih dodatnih programov si želimo, da bi šport postal vez med šolo in otrokovim 

prostim časom (Masten, 2008). Prihajajo namreč generacije, ki ne le da se z deskanjem 

ukvarjajo, temveč ga živijo. Zato je dolžnost stroke, staršev in vseh vpletenih v vzgojo in 

izobraževanje, da pokažejo razumevanje in zanimanje za šport, ki osvaja svet. Žal je 

nerazumevanje športa vse prevečkrat krivo za to, da posamezne športne panoge in njene 

filozofije ne poznamo dovolj (Gmajnar, 2004). 
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Prav priljubljenost deskanja na snegu med mladimi je šole in športne pedagoge na nek način 

prisililo, da so deskanje na snegu začeli končno uvrščati v program šole v naravi in športnih 

dni. Pred tem so deskanje na športnih dnevih in v šolah v naravi pogosto celo prepovedali. 

Na to sta vplivala pomanjkanje znanja o deskanju pri športnih pedagogih in tudi pomanjkanje 

denarja za najem strokovnega vodenja skupin v okviru šol v naravi oziroma športnih dni 

(Gmajnar, 2004). 

 

4.1.1. DIDAKTIČNA NAČELA 

Pred začetkom dela z otroki je treba v njih vzbuditi pozitiven odnos do dela, izogibati se 

moramo enoličnosti in dolgočasju. Slednje vpliva na otrokovo duševnost, zato motivacija in 

volja upadeta. Otroci nas posnemajo, ponovijo kar vidijo, zato mora biti demonstracija 

tehnično brezhibna. 

Didaktična načela pomagajo vsakemu pedagogu, da je njegovo delo čim bolj uspešno. 

Praviloma se načela med seboj prepletajo in dopolnjujejo zato jih je potrebno vključevati v 

učni proces. Ločimo: 

 Načelo vzgojnosti: Vsako učenje je vzgoja, na kar bi moral biti učitelj še posebej 

pozoren. 

 Načelo varnosti: Kljub temu, da je določen šport izjemno zdrav, je zaradi svojih 

posebnosti lahko tudi zelo nevaren. Zaradi tega mora učitelj vedno paziti, da bo pouk 

skozi celoten proces potekal varno. Pri tem je predvsem pomemben red in 

organizacija dela. Profesionalno je potrebno ravnati tudi v primeru nesreč. 

 Načelo nazornosti: Nazornost obsega slišno, vidno, taktilno in kinestetično področje, 

ker nekdo bolje dojema z gledanjem, drugi s tipanjem in tretji s poslušanjem. Zato 

moramo vse kar mora učenec videti tudi pokazati nazorno. To je mogoče z ustrezno 

izbiro učnih metod in uporabo potrebnih didaktičnih pripomočkov. 

 Načelo primernosti: Vsebine in metode morajo biti prilagojene sposobnostim in 

potrebam udeležencev izobraževalno-vzgojnega procesa. Izbrati moramo primerno 

smučišče, učno snov in način podajanja. Kar je za starejše primerno, ni nujno 

primerno za otroke. 

 Načelo postopnosti: Pri procesu učenja deskanja na snegu je to načelo 

najpomembnejše, saj morajo biti učne vsebine sistematično urejene in si slediti v 
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logičnem zaporedju. Najprej se naučimo deskati v grobi obliki, ki jo kasneje 

dopolnjujemo do fine izvedbe. Torej tudi tukaj velja pravilo od lažjega k težjemu, od 

znanega k neznanemu, od enostavnega k sestavljenemu. 

 Načelo praktične uporabnosti: Kar počnemo pri vadbi, moramo znati tudi 

uporabljati, torej velja kar se naučimo, moramo v praksi potrditi.  

 Načelo racionalizacije in ekonomičnosti: Ekonomično delo je delo, ki ga opravimo 

najbolj učinkovito in z najmanjšo porabo časa, energije in materiala. Višja kot je 

stopnja znanja bolj racionalno in ekonomično je gibanje. Z drugimi besedami, 

deskanje razveseljuje in sprošča, pri čemer čas ni tako pomemben (Žvan, 1996). 

 

4.1.2. UČNI CILJI ŠOLE V NARAVI 

Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Ob sprotni 

skrbi za zdrav razvoj učenca vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj 

prosti čas s športnimi vsebinami (Kovač in Novak, 2006). Namerna odprtost učnega načrta 

prinaša učitelju precejšnjo stopnjo avtonomije, hkrati pa odgovornost za lastno načrtovanje. 

Skladno s splošnimi cilji naj bo poudarjena predvsem vadba v naravi (Kovač in Novak, 2006). 

Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela omogočajo, da se učenci ob 

športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se psihično sprostijo, hkrati pa osmislijo in bolje 

razumejo šport (Kovač in Novak, 2006). 

Športni pedagog  mora slediti naslednjim izhodiščem: 

 Športna vzgoja mora biti sredstvo celostnega razvoja osebnosti, 

 spoštovati mora načelo enakih možnosti za vse učence in upoštevati njihovo 

različnost, 

 pedagoški proces mora voditi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 

 igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje mora biti vključena v vsako uro športne 

vzgoje, 
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 učno-ciljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in 

učitelja ter sočasno zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro 

vsebin, metod in oblik dela, 

 načrtno mora spodbujati otroke k humanim medsebojnim odnosom in k športnemu 

obnašanju (fair playu), 

 posebno skrb mora nameniti nadarjenim za šport in otrokom s posebnimi potrebami, 

 povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji, 

 načrtno spremlja in vrednoti otrokove dosežke ter ga spodbuja k športni dejavnosti, 

 spoštovati mora predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za 

varnost pri vadbi (Kovač in Novak, 2006). 

SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilji športne vzgoje so v usmerjeni v (Kovač in Novak, 2006): 

 Zadovoljitev otrokove prvinske potrebe po gibanju in igri, 

 posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

 pridobivanje številnih in raznovrstnih športnih znanj ter, 

 čustveno in razumsko dojemanje športa. 

V osnovnošolskem programu športne vzgoje uresničujemo splošne cilje, kot so (Kovač in 

Novak, 2006): 

 Skrb za skladen telesni in duševni razvoj, 

 skladna telesna razvitost, pravilna drža, 

 zdrav način življenja (telesna nega, zdrava prehrana, ravnovesje med učenjem, 

športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, odpornost proti boleznim ter sposobnost 

prenašanja naporov, kompenzacija negativnih učinkov sodobnega življenja), 

 krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 
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 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu 

sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja – fair playa, 

strpnosti in sprejemanju drugačnosti), 

 razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preživljanje prostega časa, 

 razvoj ustvarjalnosti, 

 razbremenitev in sprostitev, 

 pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika, 

 oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter 

okolja kot posebne vrednote, 

 spoštovanje naravne in kulturne dediščine.  

Deskanju na snegu v učnem načrtu za devetletno osnovno šolo ni namenjeno veliko 

pozornosti. Med drugimi športi (kotalkanje, rolkanje, kolesarjenje, namizni tenis, mali tenis, 

badminton) je omenjen le kot dodatna praktična vsebina, in izbira je prepuščena šoli, učitelji 

in učencem glede na materialne in kadrovske pogoje ter tradicijo kraja. Vendar je v učnem 

načrtu večkrat omenjena avtonomnost šole in učitelja, zato bi del učnega načrta s cilji, ki 

omenja smučanje zlahka nadomestili z deskanjem na snegu, vsaj v nekaterih razredih, ker so 

dejavnosti smučanja in deskanja v velikih pogledih tudi podobne. 

V nadaljevanju navajam nekatera specialna didaktična priporočila za posamezno triletje in 

nekaj izsekov iz učnega načrta, kjer so zimski športi omenjeni in kamor bi zlahka umestili tudi 

deskanje na snegu. 

PRVO TRILETJE 

To obdobje je najprimernejši čas za začetek splošne športne vadbe otrok. Igra v obliki športa 

je za njih naraven način izražanja. Neposrednost, ki jo šport ponuja, bogati otrokovo 

raziskovanje in dojemanje okolice ter samega sebe in ga spodbuja k aktivnejšemu gibalnemu 

izražanju ter doživljanju. Z igro otroci razvijajo gibalne sposobnosti, zboljšujejo orientacijo v 

prostoru, situacijsko mišljenje in iznajdljivost ter zadovoljujejo potrebo po gibanju. Za 

najboljši celostni razvoj otrok so v tem razvojnem obdobju najprimernejše dejavnosti, ki 
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ustvarjajo široko podlago, na kateri je mogoče nadgrajevati različna športna znanja. Izbiramo 

vsebine, s katerimi razvijamo predvsem koordinacijo gibanja, ravnotežje, moč in gibljivost. 

Pod dodatne zimske dejavnosti, ki jih ponudijo šole, ki imajo ustrezne pogoje, spadajo 

naslednje vsebine: 

PRVI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Igre na snegu. Sankanje. Drsanje. Smučanje - 

vaje prilagajanja na smuči, vzpenjanje, obračanje 

s smučmi, drsenje v smuku naravnost in 

zaustavljanje z izpluženjem zadnjih delov smuči, 

preproste oblike spreminjanja smeri drsenja. 

Uporaba smučarskih naprav. 

Nevarnosti na smučišču, sankališču in drsališču 

DRUGI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Igre na snegu. Sankanje. Drsanje. Smučanje – 

vaje prilagajanja na smuči, vzpenjanje po 

smučišču in obračanje s smučmi, smuk 

naravnost, spreminjanje smeri na blagi strmini in 

zaustavljanje v ravnini. Uporaba smučarskih 

naprav. Uporaba smučarskih naprav. 

Nevarnosti na smučišču, sankališču in drsališču 

TRETJI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Igre na snegu. Sankanje. Drsanje. Hoja in drsenje 

na tekaških smučeh. Smučanje - vaje prilagajanja 

na smuči, vzpenjanje po smučišču in obračanje s 

smučmi, smuk naravnost, spreminjanje smeri 

drsenja in zaustavljanje v ravnini. Uporaba 

smučarskih naprav. 

Nevarnosti na smučišču, sankališču in drsališču. 

Oprema za zimske športe. 
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Raven znanja ob koncu prvega triletja naj bi obsegala: 

 Pri smučanju: Spremljanje smeri drsenja na manj zahtevnih terenih. Znanje vožnje z 

oprijemalno vlečnico. 

 Pri drsanju: Odriv in drsenje na obeh ter na eni nogi. Znanje zaviranja. 

 

DRUGO TRILETJE 

Osnovne značilnosti otrokove rasti in razvoja v obdobju drugega triletja so predvsem 

upočasnjena telesna rast, začetek intenzivne rasti mišic, velika stopnja razvitosti koordinacije 

gibanja, določena stopnja intelektualne razvitosti za sprejemanje skupinskih navodil, socialna 

razvitost za kooperativne odnose s sovrstniki in zaradi obremenitev v šoli višek telesne 

energije, ki se lahko uspešno sprošča v gibalni dejavnosti. To obdobje je najprimernejši čas za 

učenje gibalnih dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih vzorcev in so podlaga za razvoj 

osnovnih struktur gibalne inteligentnosti posameznika. Program naj bo usmerjen tudi k 

razumskemu dojemanju športa kot pomembne vrednote zdravega življenja. 

 

Deskanje na snegu je v drugem triletju navedeno kot dodatna praktična dejavnost. Pod 

smučanje in druge zimske dejavnosti, ne več kot dodatne vsebine, so navedene: 

 

ČETRTI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Igre na snegu. Sankanje. Drsanje. Hoja in drsenje 

na tekaških smučeh. Smučanje - osnovno 

vijuganje z oddrsavanjem oz. navezovanje 

paralelnih zavojev od brega z vbodom palice. 

Uporaba smučarskih naprav. 

Vrste snega. Pravila vedenja in nevarnosti na 

smučišču, drsališču in sankališču. Zaščita pred 

soncem. 
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PETI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Igre na snegu. Sankanje. Drsanje. Smučanje - 

osnovno vijuganje, preprosti paralelni zavoji z 

oddrsavanjem oz. navezovanje paralelnih 

zavojev (zarezna tehnika). Hoja in drsenje na 

tekaških smučeh. Uporaba smučarskih naprav. 

Vrste snega. Pravila vedenja in nevarnosti na 

smučišču, drsališču in sankališču ter ravnanje v 

primeru nesreče. Zaščita pred soncem. Prednosti 

in slabosti različne smučarske opreme ter skrb za 

opremo. 

V petem razredu mora šola organizirati vsaj eno zimsko šolo v naravi.  

 

ŠESTI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Igre na snegu. Drsanje. Smučanje - osnovno 

vijuganje z oddrsavanjem, paralelni zavoj od 

brega, zarezni zavoji. Hoja in drsenje na tekaških 

smučeh. Uporaba smučarskih naprav. 

Vrste snega. Pravila vedenja in nevarnosti na 

smučišču, drsališču in sankališču ter ravnanje v 

primeru nesreče. Prednosti in slabosti različne 

smučarske opreme ter skrb za opremo. 

 

Raven znanja ob koncu drugega triletja naj bi obsegala osnovno znanje vijuganja na lažjih 

terenih, znanje paralelnih zavojev od brega, znanje zareznih zavojev ter obvladanje vožnje s 

smučarskimi napravami. Znanje naj bi obsegalo tudi osnove hoje in teka na smučeh. 

TRETJE TRILETJE 

To izredno občutljivo razvojno obdobje označuje ponovna hitra telesna rast, ki vodi do 

biološke in spolne zrelosti posameznika. Telesni razvoj poruši ustaljene gibalne vzorce in 

pripelje do začasne stagnacije ali celo nazadovanja v procesu razvoja, kar je povsem naraven 

in razumljiv pojav, ki pa ga učenci težko sprejemajo. V tretjem triletju se program vertikalno 

stopnjuje s širjenjem vsebin in poglabljanjem znanj ter postopno ponuja možnosti izbiranja 

nekaterih vsebin glede na okolje in učencem lastno različnost v zmožnostih ter interesih.  
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S samostojnostjo pri vključevanju v šport v prostem času, potrjevanjem in samoaktualizacijo 

s športom želimo mlade v dobi odraščanja obvarovati pred negativno samopodobo, 

brezvoljnostjo, različnimi oblikami zasvojenosti, slabimi vplivi ulice in modnih trendov. 

V tretjem triletju so smučanje in nekatere zimske dejavnosti zopet navedene kot dodatne 

dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, medtem ko deskanje na snegu spada pod druge 

dejavnosti. Izvajajo se naslednje vsebine. 

SEDMI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Elementi osnovne in nadaljevalne šole smučanja, 

smučanja na urejenih smučiščih. Hoja in tek na 

smučeh. Drsanje. 

Vrste snega in nevarnosti v zimski naravi. 

Ravnanje v primeru nesreče. Primerna oprema 

za zimske športe. 

OSMI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Elementi osnovne in nadaljevalne šole smučanja, 

smučanje na urejenih smučiščih. Hoja in tek na 

smučeh. Drsanje. 

Vrste snega in nevarnosti v zimski naravi. 

Ravnanje v primeru nesreče. Primerna oprema 

za zimske športe. 

DEVETI RAZRED 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Elementi osnovne in nadaljevalne šole smučanja, 

smučanje na urejenih smučiščih. Hoja in tek na 

smučeh. Drsanje. 

Vrste snega in nevarnosti v zimski naravi. 

Ravnanje v primeru nesreče. Primerna oprema 

za zimske športe. 

 

Raven znanja ob koncu tretjega triletja naj bi dosegla raven varnega smučanja na urejenih 

smučiščih. Otrok naj bi bil sposoben tudi daljšega pohoda na tekaških smučeh in obvladal 

drsenje (Kovač in Novak, 2006). 
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4.1.3. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

Zimska šola v naravi je edinstvena priložnost, da posameznik, ne glede na socialno stanje, širi 

obzorje in hkrati znanje v svetu športa. Nek šport najlažje zagovarjamo oziroma ocenjujemo, 

če ga zares poznamo. Dandanes se pogosto zgodi, da sodimo o stvareh o katerih ne vemo 

ničesar ali premalo. Zaradi tega ne zagovarjamo le deskanja na snegu, ki mu v zimskih šolah 

premalo ali sploh ne posvečajo pozornosti, temveč tudi vrsto drugih zimskih športov: tek na 

smučeh, smučarski skoki, smučanje prostega sloga (telemark smučanje), UPS, snowskating, 

bloško smučanje,... Kljub pestrosti zimskih športov na snegu, v zimskih šolah še vedno 

prevladuje alpsko smučanje, saj je to še vedno najbolj zasidrano v miselnosti organizatorjev 

in večini staršev. 

Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je v 

tem, da cel razred ali več vzporednic odide za nekaj časa v naravo, čim manj urbano okolje 

zunaj kraja bivanja, kjer se v posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem 

programu nadaljuje smotrno pedagoško delo (Kristan, 1998). Gre torej za strnjen večdnevni 

celosten pedagoški proces in prav zaradi spremenjenih okoliščin, drugačnih razsežnosti in 

značilnosti, so izobraževalni učinki veliko večji ravno tako pa sta zaradi strnjenosti dražljajev 

večji tudi fiziološka učinkovitost in gibalno učenje (Kristan, 1998).  

Doktrina šole v naravi je bila v svojih začetkih kljub različnim odklonom in pomanjkljivostim 

že od vsega začetka zasnovana kot sodoben vzgojno-izobraževalni proces z mnogoterimi 

razsežnostmi. Žal se je ta zamisel marsikje zaradi objektivnih in predvsem subjektivnih 

razlogov izrodila zgolj v učenje smučanja in plavanja (Kristan, 1998). Pogosto pa tudi delo ni 

bilo kakovostno ker so vodstva šol v želji za čim cenejšo izvedbo zaposlovala strokovno 

neusposobljene učitelje šole, ki so jim manjkale ure do polne učne obveznosti, ali pa 

dvomljive zunanje sodelavce (Kristan, 1998). 

Neusklajene, neredne, le kdaj pa kdaj organizirane dejavnosti v naravi, ki so brez rdeče niti in 

prepuščene osebni nagnjenosti posameznih športnih pedagogov, šolskih ravnateljev in 

drugih pedagoških delavcev, ne morejo dati najboljših učinkov (Kristan, 1998). Morda iz 

vsega tega sledi, da je za brezciljno življenje prenekaterega mladega človeka, nekakovostno 

preživljanje prostega časa in naraščanje mladinskega kriminala krivo ravno to (Kristan, 1998). 
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Šola naj bi pripravljala mlade ljudi na življenje. Življenje pa sestoji iz dela, ki je namenjeno 

predvsem zagotovitvi človekovih materialnih potreb, in prostega časa ki ima lahko različne 

funkcije, predvsem pa se v njem izraža kakovost življenja. Slovenska šola je preveč 

storilnostno naravnana, premalo vrednotno. Sodobna šola, še posebno, če hoče biti humana, 

mora mladega človeka seznanjati z vsebinami, s katerimi je mogoče oplemenititi življenje in s 

tem povečati življenjsko kakovost. Kakovost življenja je posebna vrednota, ki uravnotežuje 

dandanašnje storilnostno poklicno pehanje za materialnimi dobrinami. Kakovost življenja 

človeka osrečuje, hkrati pa mu polni akumulatorje za lažje premagovanje naporov poklicnega 

dela. Zato je tako oblikovanje čustvenega odnosa do narave kot navajanje na zdrave in 

koristne prostočasne dejavnosti v naravi mogoče šteti za strateški vzgojno-izobraževalni 

nalogi pri odvračanju mladih in odraslih od nezdravega življenja in celo od prestopništva. 

Prostočasne dejavnosti, ki lahko bogatijo človekov prosti čas, so lahko z različnih področij, 

zagotovo pa šport zavzema posebno mesto. Šport je svetovni pojav, ki v kulturnem svetu 

zavzema eno najvidnejših mest v preživljanju prostega časa. Šport v naravi je pravzaprav eno 

najbolj učinkovitih sredstev za zmanjšanje negativnih učinkov stehniziranega načina življenja 

(Kristan, 1998). 

Pri organizaciji zimske šole v naravi mora sodelovati športni pedagog, ker sta izbira terena in 

ponudba žičnic poglavitna dejavnika, od katerih je odvisna uspešnost smučanja/deskanja, 

vsekakor pa mora organizator zagotoviti takšno strokovno zasedbo, ki bo ustrezala različnim 

ravnem znanja učencev (Kristan, 1998). 

Za zimsko šolo v naravi je štiri ali pet dni premalo. V teh dneh se komaj poleže začetna 

vznemirjenost. V tako kratkem času gibalnega znanja ni mogoče dobro utrditi. Mišično-

živčne poti se še ne utirijo dovolj, zato pravimo, da se pridobljeno znanje ne usede. Če 

upoštevamo še smolo z vremenom in zdravstvene motnje kakšnega učenca, potem se število 

resnično polno izrabljenih dni še dodatno zmanjša. Učenci zato komaj začutijo, kaj smučanje 

(deskanje) je, nakar se šola v naravi že konča. Učni proces je tako prekinjen v najučinkovitejši 

fazi (Kristan, 1998). Silvo Kristan meni, da bi bila desetdnevna šola v naravi najučinkovitejša, 

vsekakor pa ne bi smela biti krajša od sedem dni. Njegovo mnenje se mi zdi zanimivo, vendar 

v osnovni šoli skoraj neizvedljivo. 
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4.1.4. FIZIČNA PRIPRAVLJENOST 

Pred začetkom vsake smučarske sezone smo priča vrsti opozoril, da se možnosti smučarskih 

poškodb izognemo z dobro fizično pripravljenostjo, s poznavanjem lastnih sposobnosti in 

znanj ter ne nazadnje z upoštevanjem smučarskih pravil ter opozoril na smučišču. Vse to še 

kako drži, zato bi se na tem mestu osredotočila  na tematiko fizične pripravljenosti učencev. 

Priporočljiva sta splošna kondicija (pridobimo jo s tekom, kolesarjenjem, rolanjem, ...) in 

utrjevanje mišic z usmerjenimi vajami pri čemer najbolj krepimo stegenske in golenske 

mišice in ostale stabilizatorje trupa (spodnje hrbtne mišice, trebušne in tudi mišice zadnjice). 

Telesna priprava učencev na šolo v naravi je zelo pomembna. Utemeljiti jo je mogoče z dveh 

zornih kotov. Prvič, če se učenci v šoli v naravi prehitro preveč utrudijo ali celo izčrpajo, se 

zmanjša njihova motivacija in popušča delovna vnema, zato je učinek vzgojno-

izobraževalnega dela manjši. In drugič, z večjo utrujenostjo se veča delež nenadziranega 

gibanja, s tem pa večja verjetnost poškodb. Telesna priprava je še posebej potrebna za vse 

tiste vrste športa, kjer je telesni napor veliko večji od navadne vsakodnevne telesne 

obremenitve. Za zimsko šolo v naravi je telesna pripravljenost še posebno pomembna 

(Kristan, 1998). S športnega zornega kota večji zalogaj gibalne dejavnosti v enem tednu ne 

more imeti opaznih nadomestnih učinkov sedenju v šoli in pomehkuženemu življenju. Za to 

je potreben ustrezen odmerek redne telesne dejavnosti skozi daljše obdobje. Kratkoročna 

koristnost in nenadomestljivost šole v naravi se kažeta v izbranem programu, ki ga med 

rednim poukom v šoli ni mogoče udejanjiti. Zaradi vsakodnevne zgoščene vadbe in zaradi 

dela po homogenih skupinah učenci hitro napredujejo (Kristan, 1998). 

Zato je prav, da zadnja dva ali tri mesece naredimo nekaj, da bodo učenci na šolo v naravi 

bolje pripravljeni. To lahko naredimo na treh ravneh: 

 pri šolski športni vzgoji 

 spodbujamo učence k redni telesni aktivnosti, kjer jim svetujemo ustrezne 

dejavnosti 

 preko ozaveščanja staršev naj skupaj s svojimi otroki prakticirajo aktivno 

življenje; svetujemo jim kako in na kakšen način. 
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V okviru telesne priprave pri šolski športni vzgoji povečamo delež in intenzivnost aerobni 

dejavnosti, količino vaj za moč spodnjih okončin in ponavljamo smučarske/deskarske gibe. 

Ponavljanje teh gibov lahko skrajša čas učenja teh gibov v šoli v naravi. V okviru priprave 

imamo tudi več vadbenih ur na prostem ali celo športni dan z ustrezno vsebino. Večjo 

pozornost moramo nameniti manj zmogljivim učencem (Kristan, 1998). 

Mala prenosna vlečnica je zelo primeren športni pripomoček, o katerem bi sleherna sodobna 

in dobra šola morala razmišljati. To velja zlasti za šole, ki imajo v svoji neposredni bližini 

kakšno večjo vzpetino. Takšna vlečnica je namreč v šoli uporabna tudi v popoldanskem času, 

ob sobotah in nedeljah ter v šolskih počitnicah (Kristan, 1998). 

Deskanje na snegu je aktiven šport zato se je na tako aktivnost potrebno ustrezno pripraviti, 

da nam je kasneje izvajanje tega ali katerega koli športa v veselje. 

 

4.1.5. SUHA VADBA 

V sledečih vajah bomo predstavili nekaj najbolj osnovnih vaj za krepitev vzdržljivosti, moči in 

koordinacije ter ravnotežja oz. stabilnosti. Pri vajah lahko vključimo tudi kolebnico, ki ne 

predstavlja velikega stroška, oziroma so na voljo v vsaki telovadnici.  

Vaje s kolebnico razvija več mehaničnih sposobnosti hkrati. Preskakovanje kolebnice krepi 

vse večje mišice nog: zadnjične mišice, sprednje in zadnje stegenske mišice ter mečne mišice. 

Z vrtenjem kolebnice se vključujejo tudi mišice hrbta, ramen, prsi, podlahtnice in nadlahtnice 

ter mišice, ki skrbijo za ravnotežje: spodnje hrbtne in trebušne mišice. Z različnimi preskoki 

različno spodbujamo razvoj mišic. Prav tako pridobimo bolj prožne mišice, izboljšamo 

občutek za ritem in postanemo bolj eksplozivni (Koprivnikar, 2010). Nekaj preprostih 

krepilnih vaj (Praprotnik, 2009): 
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VAJE ZA KREPITEV NOG 

Vaje za krepitev iztegovalk gležnja (zadnjih golenskih mišic): 

• dvig na prste z obema nogama (slika 14) 

• dvig na prste z eno nogo 

• dvig na prste z bremeni 

• poskoki iz gležnja 

      Slika 14. 

Vaje za krepitev iztegovalk kolena (sprednjih stegenskih mišic): 

• polpočep z obema nogama (brez bremen ali z bremeni; slika 15), 

• polpočep z eno nogo 

• poskoki iz polpočepa 

• stopanje na klop 

• izteg kolena (z bremeni) 

 

Vaje za krepitev mišic upogibalk kolka (sprednjih mišic kolka): 

• dvigovanje kolena (brez bremen ali z bremeni) 

• opora na komolcih prsno z oporo ene noge ali obeh nog (lahko tudi na žogi) 

• leže na hrbtu s hkratnim dvigovanjem ene noge in obeh rok (»zapiranje knjige«) 

 

Vaje za krepitev iztegovalk kolka in upogibalk kolena (zadnjičnih in zadnjih stegenskih 

mišic): 

• dvigovanje bokov z obema nogama ali z eno nogo (lahko tudi na žogi) 

• upogib kolena na žogi 

• izpadni korak (brez bremen ali z bremeni) 

• izpadni poskoki. 

Slika 14 

Slika 15 
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Vaje za krepitev mišic odmikalk noge (zadnjičnih in stranskih mišic kolka): 

• odmik noge leže na boku (brez bremen ali z bremeni) 

• odmik noge v opori bočno na komolcih 

VAJE ZA KREPITEV TRUPA 

 Vaje za krepitev mišic upogibalk trupa (trebušnih mišic): 

 trebušnjaki naravnost, z eno nogo čez drugo (slika 16a),  

 trebušnjaki z obema dvignjenima pokrčenima nogama za 90° (slika 16b), 

 trebušnjaki z zasukom (slika 16c). 

                     (a)                                                     (b)                                                                     (c) 

 
 

 

Slika 16. 

Vaje za krepitev mišic iztegovalk trupa (hrbtnih mišic): 

• dvig rok in nog od tal; izmenični dvig rok in nog (L, D) 

(slika 17) 

• izteg hrbta na žogi ali klopci. 

Vaje za krepitev stopal (mišic stopala in meč): 

• hoja po prstih 

• hoja po peti 

• hoja preko pete na prste 

• lovljenje ravnotežja na sprednjem delu stopala ene noge 

• hoja po zunanjem delu stopala 

• hoja po petah z rahlim dotikanjem tal s palcem 

• pobiranje majhnih predmetov s prsti 

Slika 17. 
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VAJE ZA KREPITEV RAVNOTEŽJA 

Poleg različnih pripomočkov za ravnotežje, kot je ravnotežna deska (slika 18) ali ravnotežni 

krožnik (slika 19), ravnotežje in stabilnost vzpostavljamo in krepimo tudi preko različnih iger 

in gimnastičnih vaj. Učence opozarjamo, da je njihov pogled usmerjen naprej in ne k nogam. 

  

Slika 18. Deska za trening ravnotežja. 

(vir: http://www.sportallsport.com/435/board-
sports/carrom-51001-balance-board.php) 

Slika 19. Krožnik za trening ravnotežja. 

(vir: http://www.sportallsport.com/435/board-
sports/carrom-51001-balance-board.php) 

Najpreprostejše vaje so: 

o Stoja na eni nogi (z odprtimi in zaprtimi očmi) 

o Hoja po: črti, vrvi (ravni, vijugasti), kolebnici, klopi, nizki gredi in sicer  

- hoja naprej, 

- hoja v počepu, 

- hoja bočno, 

- hoja naprej, obrat, hoja nazaj, 

- hoja naprej, lastovica, hoja naprej. 
 

 

4.1.6. OPREMA IN DNEVNI RED ZIMSKE ŠOLE V NARAVI 

Učenci naj bi pred odhodom v šolo v naravi dobili okviren seznam potrebnih stvari, vključno s 

potrebno obvezno opremo. Za zimsko šolo v naravi s poudarkom na deskanju na snegu so 

vsekakor potrebna ustrezna oblačila, deska z vezmi, deskarski čevlji, varovalni jermen, čelada 

in ostala priporočljiva oprema.  Zelo pomembno je, da smučarsko/deskarsko opremo dobro 

pripravimo že doma, ne pa šele v šoli v naravi. Že doma je treba odpraviti vse napake. Če je 

mogoče na šoli organizirajmo pregled opreme (Kristan, 1998).  

http://www.sportallsport.com/435/board-sports/carrom-51001-balance-board.php
http://www.sportallsport.com/435/board-sports/carrom-51001-balance-board.php
http://www.sportallsport.com/435/board-sports/carrom-51001-balance-board.php
http://www.sportallsport.com/435/board-sports/carrom-51001-balance-board.php
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Učenci naj bi se tekom zimske šole v naravi poleg šole smučanja oziroma deskanja na snegu, 

seznanili tudi s tehniko vožnje z žičnicami, s pravili obnašanja na žičnicah in smučiščih, s hojo 

in tekom na smučeh, s smučarski skoki na improvizirani snežni skakalnici, z izletom na 

smučeh/deski (uvajanje v turno smučanje) in na koncu šole v naravi s preverjanjem znanja za 

športno značko ali organiziranim tekmovanjem. Spoznali naj bi tudi taktiko gibanja v 

globokem snegu, zaščito pred mrazom in soncem, različno smučarska oprema, njeno 

vzdrževanje in hranjenje, vrste snega in mazanje, nevarnost plazov, iskanje ponesrečenca v 

plazu, izdelava zasilnega bivališča v snegu, prenos ponesrečenca, zgodovinski pregled 

smučanja, bloško smučanje, smučanje kot del slovenske narodne kulture … (Kristan, 1998), 

nekatere od naštetih le teoretično, če na voljo ni ustreznih pogojev. 

PRIMER DNEVNEGA REDA 

7.00 – vstajanje, umivanje, pospravljanje 

7.45 – zajtrk 

8.30 – odhod na smučišče 

12.30 – kosilo in počitek 

14.00 – odhod na smučišče 

16.45 – pouk ali dodatne dejavnosti 

17.45 – predavanje 

19.00 – večerja 

20.00 – družabne dejavnosti, zabava 

21.30 – odhod k počitku in večerna higiena 

22.00 – spanje 

 

 

 

PRIMER 3 DNEVNEGA TEČAJA ZA ZAČETNIKE (od 3 do 5 ur dnevno) 

  1. DAN 2. DAN 3. DAN 

1. Ogrevanje in raztezanje    

2. Postavitev  prve noge– desna (goofy) 
ali leva (regular) 

   

3. Nastavitev vezi    

4. Nošenje in polaganje deske na tla    
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5. Vpenjanje vezi    

6. Padanje in vstajanje    

7. Poganjanje z eno nogo vpeto    

8. Osnovni položaj    

9. Skakanje na mestu    

10. Počasno drsenje    

11. Poševno drsenje in ustavljanje    

12. Bočno drsenje    

13. Uporaba vlečnice    

14. Zavoj proti bregu    

15. Uporaba sedežnice    

16. Osnovni zavoj po prstnem in petnem 
robniku 

   

17. Osnovni zavoj po prstnem in petnem 
robniku: 

   

 o variacije 

o sprememba 
terena,hitrosti,radia zavojev 

   

18. Uporaba vseh vrst vlečnic, sedežnic    

19. Deskanje po modro označeni progi    

 o vaja različnih tehnik 

o različni tereni in ovire 
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4.2. PRVI KORAKI UČENJA DESKANJA NA SNEGU 

 

Otrokom se deskanje na snegu zdi v glavnem modno in ''kul''. Taki so sigurno opazovali 

deskarje na snegu po televiziji ali pa so jih videli na slikah ali revijah med izvajanjem 

spektakularnih trikov v snežnem žlebu. Deskanje na snegu otrokom zagotovi super izkušnjo 

dokler so še relativno hitro dovzetni za učenje (Gille in Marks, 2002). Učenje z igro in uživanje 

v izkušnji nudi otroku največ. Ne le da se otrok uči hkrati tudi preživlja čas v naravi, kar 

predstavlja veliko prednost predvsem za otroke, ki prihajajo iz urbanega okolja, katerim je 

prostor za igro pogosto omejen. 

Najprimernejša leta za učenje deskanja na snegu so osnovnošolska leta (7-12 let). Pri teh 

letih so otroci že dovolj fizično močni in vzdržljivi ter so se že zmožni soočiti z izzivom učenja, 

predvsem kar se tiče motorike in spretnosti so leta med 10-12 najboljša za učenje. Otroci na 

tej stopnji razvoja  zelo hitro osvojijo nove spretnosti (Gille in Marks, 2002). Za prve korake 

na snegu so primerne deske prostega sloga, ker so lahko vodljive. Vezi v začetku niti ne 

uporabljamo. Poznamo dve osnovni postavitvi na deski, ki ju lahko določimo preden se 

odpravimo prvič na desko. Angleška izraza za postavitev prve noge ''regular'' in ''goofy'' so iz 

surfanja in rolkanja prevzeli tudi deskarji na snegu. Regular pomeni, da je na deski naša leva 

noga prva torej vodilna, medtem ko postavitev ''goofy'' označuje v ospredje postavljeno 

desno nogo. 

Pri deskanju na snegu uporabljamo raznovrstne metode učenja, ustrezne razlage tehnik, 

demonstracije in vadbe. Za uspešno vodenje procesa učenja deskanja na snegu mora učitelj 

ob izbrani metodi dela posamezno vajo kratko, jasno in razumljivo razložiti, opisati in 

ustrezno demonstrirati. Včasih mora učitelj pri demonstraciji vaje gibanje bolj nazorno in 

večkrat pokazati, saj le-to učenec za dobro vizualno predstavo nujno potrebuje. Na ta način 

učenec lažje razbere bistvo vaje in osvoji  pravilna predstava o gibanju.  
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Učna enota tako deskanja na snegu kot smučanja poteka v petih učnih stopnjah (Žvan, 

1996): 

o Prva učna stopnja 

Za sam začetek je pomembno, da se telesno in duševno pripravimo na delo. Telesna 

priprava je ogrevanje telesa s pomočjo vaj, ki obdelajo telo od glave do pete. Duševna 

priprava pa je pomembna zato, ker smučarja motivira. Pri tem gre za posredovanje osnovnih 

informacij o poteku dela. 

o Druga učna stopnja 

Pri drugi stopnji gre za posredovanje informacij, ki se navezujejo na že znane elemente. 

Učitelj nato z besedo in demonstracijo postavi nalogo. Učenci nato posnemajo gibanje, 

vendar še ne vadijo drže. Stopnja pridobljenega znanja mora biti učencu primerna to 

pomeni, da je v začetku v grobi obliki, nato natančnejša izvedba. 

o Tretja učna stopnja 

Učitelj večkrat demonstrira in nato učenec po spominu ponovi gibanje, ki ga je videl. Pri tej 

stopnji gre za vadbo in popravljanje napak. Učitelj na nevsiljiv in nežaljiv način popravlja 

napake pri posamezniku. Najprej opozarja na najbolj grobe napake, kasneje pa na manjše, 

fine napake. 

o Četrta učna stopnja 

Pri tej stopnji učenec utrjuje znanje. Da bi se navadil na različne pogoje, iste vaje delamo na 

težjem terenu, večji hitrosti in pri slabših pogojih. 

o Peta učna stopnja 

Zadnja stopnja preverja znanje, ki so ga učenci usvojili v prvih štirih učnih stopnjah. 
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4.2.1. VARNOST 

Učitelj mora glede na skupino vadbo organizirati tako da bo najbolj učinkovita in uspešna. Pri 

tem mora upoštevati predznanje, spol, starost, snežne in vremenske razmere ter razmere na 

smučišču. Prav tako mora vsak učitelj poznati in upoštevati pravila o redu in varnosti na 

smučišču, ki jih je sprejela Mednarodna smučarska zveza (Žvan, 1996). Upoštevati je 

potrebno normative za oblikovanje skupin. Normativ za spremstvo učencev v šoli v naravi 

podaja omejitev 15 učencev na enega učitelja, medtem ko normativ za oblikovanje skupine 

pri poučevanju smučanja/deskanja pogojuje maksimalno 12 učencev oziroma 10 učencev 

začetnikov na učitelja (Uradni list RS, 1997). Za zmanjševanje nevarnosti poškodb je pred 

pričetkom deskanja potrebno zagotoviti (Gille in Marks, 2002): 

 Opremo (tudi varnostno), ki mora biti prilagojena posamezniku in vzdrževana. 

 Dolžino deske, ki je v veliki meri pogojena z višino učenca. Od višine deskarja je odvisen 

tudi razmik med vezmi na deski, ki je približno od 37 do 45cm.  

 Obleko in rokavice, ki morajo zagotavljati ustrezno zaščito pred mrazom in poškodbami. 

Predvsem rokavice, v veliki meri ublažijo silo udarca pri padcu. 

 Čevlje, ki nam morajo biti kot uliti, ne pretesni in ne preveliki. Če so premajhni smo v njih 

utesnjeni, če so preveliki, nimamo dobrega oprijema med nogo in čevljem. 

 Deskar mora imeti med vožnjo okoli noge zapet jermen, ki je pritrjen na desko (na vez), ko 

pa desko nosi, mora imeti jermen okoli zapestja. 

 Desko, ki jo vedno odlagamo z vezmi obrnjenimi navzdol, da ne zdrsne. 

 Ogrevanje pred začetkom vožnje. 

 Deskar mora biti dobro telesno pripravljen in ne sme pretiravati. 

 Izbira prog primernih smučarskemu znanju. 

 Raztezne vaje po koncu deskanja. 

 Poznavanje in upoštevanje FIS pravil. 
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Policija je pri nasvetu za deskarje kar precej ostra, saj pravi in hkrati svetuje, da je 

alternativna smuka zdrava, dokler imamo situacijo pod nadzorom. Pravijo: »Prav tako, kot za 

smučarje, velja tudi za vas, deskarje, da je najpomembnejša stvar samodisciplina in zdrav 

razum. Čeprav je zabavno drveti po zasneženih strminah, neoznačenih progah, nevarnostim 

in neznanemu naproti, se vendar skušajte vprašati, ali je ena smuka vredna vašega življenja. 

Obstajajo proge, prilagojene deskarjem. Poiščite si te proge in uživajte na svojih divjih, 

vendar označenih progah, ki vam bodo mogoče ohranile življenje. Ne spuščajte se v 

nepotrebne nevarnosti za trenutek sreče, ki jo lahko doživite tudi varneje. Vsako leto se na 

smučiščih namreč poškoduje veliko ljudi. Tudi smrtno. Predvsem pa ne mislite le nase! Okrog 

sebe imate tudi druge, katerih življenje je ogroženo z vašo neprevidno in hitrostno 

neprilagojeno vožnjo. Ob robu smučišča so pešci in veliko smučarjev je počasnejših od vas. 

Predvsem pa so tu še otroci, ki so nedolžne žrtve nesreč na smučiščih. Otroci ne gledajo 

okrog in ne pričakujejo deskarja, ki bi lahko vsak trenutek poletel preko njih. Izognite se jih 

toliko na daleč, da četudi bi reagirali popolnoma nepričakovano, vseeno ne bi prišlo do 

nesreče. Upoštevajte navodila redarjev na smučiščih.« V zadnjih letih je tudi poostrena 

policijska kontrola smučišč, ki vam v primeru kršenja pravil zaračunajo kazen (MNZ - Policija, 

2007). 
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PRAVILA MEDNARODNE SMUČARSKE ZVEZE (FIS) 

Ker se na smučišču odvija neke vrste promet, obstajajo tudi tam pravila, ki jih je potrebno 

spoštovati. Zato je FIS sprejela deset pravil, ki jih najdemo na vsakem smučišču že od leta 

1968. Pravila, ki veljajo tako za smučarje kakor tudi za deskarje so naslednja (Šegula, 2002): 

 

 

1. PRAVILO 

 

OBZIRNOST DO DRUGIH SMUČARJEV 

Vsak smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali škodi drugemu. 

 

2. PRAVILO 

 

SMUČARSKO ZNANJE 

Smučar ne sme voziti na pamet. Hitrost mora prilagoditi svojemu znanju, 

razmeram na smučišču in gostoti smučajočih. 

 

3. PRAVILO 

 

IZBIRA SMUČINE 

Hitrejši smučar mora tako izbrati smučino, da ne ogroža smučarjev pred 

seboj. 
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4. PRAVILO 

 

PREHITEVANJE 

Smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima 

prehitevani dovolj prostora za smučanje. 

 

5. PRAVILO 

 

V SMUK - NADALJEVANJE 

Predno smučar odsmuča po progi, mora pogledati navzdol in navzgor, če 

je varno zanj in za druge. 

 

6. PRAVILO 

 

USTAVLJANJE 

Smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili, 

vendar naj se čim prej umakne. 

 

7. PRAVILO 

 

VZPENJANJE - SESTOPANJE 

Smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le rob smučišča 
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8. PRAVILO 

 

UPOŠTEVANJE OZNAČB 

Smučar se mora naučiti in spoštovati signalne in prometne oznake na 

smučiščih. 

 

9. PRAVILO 

 

POMOČ PRI NESREČI 

Pri nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu. 

 

 

10. PRAVILO 

 

DOLŽNOST LEGITIMIRANJA 

Smučar, kot udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, se mora pri nesreči 

pustiti legitimirati. 
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4.2.2. BIOMEHANIKA 

Zadnja leta se polaga vse več poudarka na biomehaniko, saj je proces učenja deskanja na 

snegu zaradi poznavanja biomehanike lahko veliko bolj uspešen. Učitelj deskanja na snegu 

mora vedeti, zakaj mora učenec narediti določen gib in kaj je posledica tega giba. 

Biomehaniko nezavedno uporabljamo vsi deskarji, saj se brez upoštevanja njenih zakonitosti 

ne bi mogli uspešno premikati po snegu in deskanje ne bi bilo možno. V nadaljevanju bomo 

predstavili tiste elemente biomehanike deskanja, ki so potrebni za uspešno učenje deskanja 

na snegu. Med glavne štejemo notranje in zunanje sile, ki morajo delovati vzajemno. Zunanje 

sile preko uporabe notranjih sil začnemo usmerjati in usmerjati na način drsenja, ki nam v 

danem trenutku najbolj ustreza. Začetniki teh sil še ne znajo usmerjati in posledica tega je 

običajno padec. 

 

ZUNANJE SILE 

Zunanje sile so posledica fizikalnih zakonov, na katere nimamo vpliva, lahko pa jih 

izkoriščamo. Mednje spadajo:  

Sila težnosti – Deskanje je eden takih športov, kjer hitrost in usmerjeno gibanje ne dosežemo 

z močjo mišic, temveč z pomočjo sile težnosti. Sila podlage – Le-ta deskarja podpira, medtem 

ko sila trenja in sila upora deskarja zavirata. 

 

NOTRANJE SILE 

Notranje sile so posledica različnih gibov s celotnem telesom ali s posameznimi okončinami 

telesa. Če je deskar na ravnini, se lahko premika le, če uporabi tudi notranje sile (npr. 

poskok). Na ustrezni naklonini se situacija spremeni in deskar se zaradi sile težnosti začne 

premikati. Z notranjimi silami, ki so posledica uporabe različnih mišic, vplivamo na dve 

komponenti in sicer na: naklon deske glede na podlago in na težišče deskarja, ki je 

predstavljeno kot tridimenzionalna točka ravnotežja vsakega telesa in ni statična točka. 

Težišče lahko premikamo gor in dol (navpično), naprej in nazaj (prsti-peta) in od nosa k repu 

(levo-desno).  
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PREMIKANJE TEŽIŠČA 

Premikanje težišča v navpični smeri (gor-dol). 

Te vrste premikanje težišča uporabljamo za obremenitev in razbremenitev deske. 

Obremenjena deska bolj pritiska na sneg, zato je povečana smerna stabilnost. 

Razbremenjeno desko pa lažje obračamo in s tem lažje zamenjamo robnik, po katerem 

drsimo. Razbremenjevanje navzgor je najbolj vidno pri vijuganju z nastavitvijo robnika. Iz 

nižjega položaja telesa se začnemo gibati gor oziroma začnemo dvigovati težišče. Pri tem 

gibanju obremenjujemo desko, saj se od nje odrivamo. Ko dosežemo najvišjo točko, se 

gibanje navzgor zaustavi, sile, ki smo jih ustvarili z našim gibanjem pa še vedno potujejo v tej 

smeri. V najvišji točki je deska razbremenjena in zato je ta trenutek najprimernejši za 

spremembo smeri. Višja kot je hitrost, večja je razbremenitev in ob dovolj hitri razbremenitvi 

se deska odlepi od snega, kar nam omogoča skoke. 

Premikanje težišča po prečni osi (prsti-peta). 

Premikanje težišča po prečni osi je najbolj odvisno od hitrosti deskanja. Pri manjših hitrostih 

so premiki na prste ali pete minimalni. Začetniki se pri osnovnem vijuganju običajno preveč 

nagnejo v center zavoja in posledično padejo. Pri večjih hitrostih so premiki po prečni osi 

večji, a še vedno usklajeni z delovanjem centrifugalne sile. Popolnoma uravnotežen položaj 

po prečni osi je izjemno pomemben pri skokih. Dokler je deskar še v stiku s snegom, 

morebitno neuravnoteženost še lahko uravnava, v zraku pa te možnosti ni in deskarja začne 

obračati tja, kamor deluje sila teže. 

Premikanje težišča po vzdolžni osi (levo-desno) 

S premikanjem težišča po vzdolžni osi deskar vpliva na smerno stabilnost vožnje. Ko je 

težišče pomaknjeno naprej v smeri drsenja, je rep deske razbremenjen in s tem omogočeno 

spreminjanje smeri. Tak način uporabljamo pri poševnem drsenju, osnovnem vijuganju in 

vijuganju z nastavitvijo robnika. Največja težava začetnikov je, da imajo zaradi strahu težišče 

nad zadnjim delom deske. Posledica tega je zmanjšana možnost kontrole nad desko, ki se 

začne vedno hitreje premikati naravnost navzdol po vpadnici.  
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Enakomerno centralno postavljeno težišče nad sredino deske se uporablja pri bočnem 

drsenju, zarezni tehniki in pri skokih. Pri slednjih dveh tehnikah je najpogostejša napaka, da 

deskarji zaradi strahu ali napačnega delovanja sil, težišče premaknejo nazaj. Težišče, ki je 

pomaknjeno nazaj, glede na smer drsenja, se uporablja pri višjih hitrostih drsenja, kjer je 

pomembna smerna stabilnost. Še bolj nazaj težišče pomaknemo tudi pri drsenju po pršiču 

(novozapadli mehki sneg). 

Obračanje okrog težišča. 

Pri tem gibanju ne premikamo težišča, temveč se deskar premika okrog njega. Desko lahko 

obračamo v več smereh: 

 V želeno smer z rotacijo zgornjega telesa, pri čemer mu spodnji del z desko sledi. Tako 

rotacijo izrazito uporabljajo začetniki pri osnovnem vijuganju, vendar mora biti telo 

dovolj togo, da se ustvarjene rotacije prenesejo do deske. V primeru, ko se zgornji del 

telesa zelo hitro zavrti v eno smer, se zaradi te akcije zgodi enaka reakcija in posledično 

se spodnji del telesa z desko obrne v nasprotno smer. To zakonitost izkušenejši deskarji 

uporabljajo pri določenih elementih (npr. skokih, obratih, ...). 

 Z rotacijo bokov, kjer se boki vrtijo v želeno smer, noge in deska pa jim sledijo. Pri 

omenjenem obratu je zgornji del telesa miren in skrbi zgolj za ravnotežje. Obrat 

dosežemo tudi z rotacijo kolen in stopal, pri čemer je ves zgornji del telesa miren.  

 

NAKLON DESKE GLEDE NA PODLAGO 

Naklon deske glede na podlago spreminjamo po prečni in vzdolžni osi. Naklon deske po 

prečni osi lahko spreminjamo z nagibanjem celotnega telesa v eno smer ali pa zgolj s 

premikanjem posameznih delov telesa. Začetniki, ki nimajo dovolj razvitih mišic nog, za 

nagibanje deske uporabljajo celotno telo, pri čemer premikajo tudi svoje težišče. Ko deskar 

napreduje v znanju, se zgornji del telesa umirja in za spremembo naklona deske vedno bolj 

uporablja spodnji tel telesa. To se najbolje izrazi pri zareznem vijuganju, kjer nastanejo večje 

sile. Pravilna tehnika deskanja zahteva, da je zgornji del telesa bo čim bolj vzravnan in nad 

desko, naklon deske naj se spreminja zgolj z uporabo kolen in gležnjev.  
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Premiki težišča po prečni smeri gibanja so zato minimalni. Naklon deske po vzdolžni osi se pri 

deskanju uporablja redkeje, razen pri izvedbi nekaterih elementov (npr. ollie, nollie) (Duds in 

Zuts, 2008). 

 

4.2.3. ZAČETKI NA DESKI 

Vsak učitelj bi moral pred poučevanjem poznati in upoštevati vse tri stile učenja, saj so si 

učenci zelo različni. Ločimo: vizualne tipe, kamor spada 45% ljudi, avditivni tip, kamor spada 

20% ljudi in kinestetični tip , kamor spada 35% ljudi (Duds in Zuts, 2008). 

Vizualni tipi učencev se učijo s pomočjo opazovanja, tako da so izjemno pomembne 

natančne demonstracije, prikazane iz različnih zornih kotov. Avditivni učenci se najhitreje 

učijo z jasno in zgoščeno besedno razlago. Običajno postavljajo veliko vprašanj, potrebujejo 

več časa da preidejo na vadbo, saj morajo informacije najprej premleti v svoji glavi. Zadnji 

omenjeni, kinestetiki se običajno bolj zavedajo mehanskih lastnosti telesa in se poslužujejo 

učenja s poizkušanjem. Slednjim podobnost gibalnih vzorcev iz drugih športov in vsakdanjih 

aktivnosti močno prispeva k hitremu učenju (Duds in Zuts, 2008). 

 

DOLOČANJE PRVE NOGE 

Čeprav danes določanje prave ''prve noge na deski'' ni več tako aktualno, ker se po novem 

deskanje uči na obe strani, nam omogoča lažji začetek pri deskanju. Vsekakor pa je v 

nadaljevanju deskanja na snegu priporočljivo obvladovati oba položaja. Prva noga je tista, ki 

vodi desko, torej sprednja. Ločimo ''regular'' in ''goofy'' postavitev. Regular je tista postavitev 

nog na desko, kjer je vodilna leva noga in zadnja desna noga. Pri goofy postavitvi velja ravno 

obratno. Vodilno nogo lahko določimo po več različnih postopkih. Najpogostejši so (Gille in 

Marks, 2002): 

 Vodilna noga je tista na katero se upreš, če te nekdo potisne od zadaj, oziroma če v 

miže padeš naprej? 

 Predstavljaj si, da si bokser,v kakšen položaj se postaviš, katera noga je spredaj? 

 Ko se zadrsaš po snegu ali ledu, katero nogo imaš spredaj? 
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NAVAJANJE NA DESKO 

 

DRŽA IN RAVNOTEŽJE 

Za deskanje na snegu je pomemben osnovni položaj, iz katerega izhajajo vsi nadaljnji gibi. 

Biomehansko učinkovita drža omogoča mišicam, da se prilagajajo spreminjajočim se 

zahtevam premikanja in lovljenja ravnotežja. Uravnotežena in aktivna drža omogoča 

pravočasne gibe v vse smeri. Na samem začetku učenja je potrebno pojasniti kako dosežemo 

aktivno držo. Predno si noge vpnemo v vezi nazorno pokažemo položaj na ravnem, najprej 

brez deske. Pravo držo dosežemo s pravilno porazdelitvijo teže, enakomerno razporejeno na 

obe nogi, kolki in ramena so usklajeni z lego stopal. Skočni, kolenski in kolčni sklep so 

sproščeni in rahlo pokrčeni. Roke so sproščene ob strani, rahlo odročene, zgornji del telesa je 

vzravnan. Glava in oči so usmerjene v smer poti (Duds in Zuts, 2008). V osnovnem položaju 

imamo težo enakomerno razporejeno na obe nogi, težišče točno med vpetima nogama. Iz 

osnovnega položaja pridemo v položaj (slika 20), ki ga večino časa uporabljamo pri deskanju 

in mu pravimo aktivni položaj, ki dejansko pripomore h gibanju deske levo ali desno. Samo 

rahla sprememba drže telesa nas požene v gibanje. Najprej na prvo nogo prenesemo dve 

tretjini teže (pritisnemo), kolenski sklep prve noge pomaknemo nad sprednje stopalo, zadnjo 

nogo potisnemo najprej v smer vožnje (v smer sprednjega kolena vendar ne pod njega), trup 

rahlo pomaknemo naprej (boki in zgornji del telesa so obrnjeni v smeri drsenja), roki sta 

rahlo odmaknjeni od telesa in pomaknjeni naprej v smer drsenja in pogled je obvezno 

usmerjen v smer drsenja in nadzoruje okolico. 

 

Slika 20. Prehod iz osnovnega položaja (leva slika) v aktivni položaj (desna slika). 
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PRIPENJANJE DESKE 

Desko si lahko pripenjamo na ravnini ali strmini. Predno si jo pripnemo, je potrebno očistiti 

sneg z vezi in  s podplata čevlja. Na ravnini si najprej pripnemo varnostni jermen, nato prvo 

nogo in še zadnjo nogo. Na strmini desko postavimo tako, da smo s telesom obrnjeni proti 

strmini. Če je sneg mehak, lahko naredimo stopnico kamor položimo desko. Če to ni mogoče, 

položimo desko na prste čevlja zadnje noge tako, da stoji vodoravno, nato pripnemo 

varnostni jermen in prednjo vez. Pred prednjo nogo se nato z roko opremo na pobočje nad 

desko in jo rahlo postavimo na robnik, nato postavimo zadnjo nogo v vez in jo vpnemo. 

Tretja možnost pa je, da ko smo si že vpeli prvo nogo, se obrnemo s hrbtom proti strmini, se 

usedemo in vpnemo še drugo nogo. 

Po določeni prvi nogi na deski in poznavanju osnovnega položaja, preidemo na spoznavanje z 

desko. Nekateri posamezniki, ki imajo že nekaj izkušenj z rolkanjem bodo to začetno fazo 

kmalu osvojili oziroma jo bodo samo prenesli z rolke na desko. 

 

NADZOROVAN PADEC NAPREJ/NAZAJ 

Da bi se izognili poškodbam pri padcih, se je treba naučiti tudi nadzorovano pasti. Za 

začetnike lahko padec predstavlja tudi način ustavljanja, če drugače ne gre. Glede na položaj 

v katerem se znajdemo, ločimo padec naprej (frontside) in padec nazaj (backside). Začetni 

položaj pri obeh padcih je enak. Telo je spuščeno in noge pokrčene (znižano težišče).  

 

Slika 21. Padec naprej. 

Pri padcu naprej (slika 21) pademo na kolena in podlakti, glavo obrnemo levo ali desno, noge 

z desko dvignemo, da preprečimo ujetje robnika. Padec izgleda podobno igralcu odbojke, ko 

odbije nizko žogo. Spodnji del rok (podlaket) prevzame večino teže telesa, pomembno je, da 

se z rokami ne lovimo, ker temu največkrat sledi poškodba zapestja. 
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Pri padcu nazaj (slika 22) z že opisanim izhodiščnim položajem, roke držimo bolj ob telesu in 

se zavalimo na hrbet (upognemo hrbet). Glavo potisnemo naprej, z brado na prsih, da ob 

padcu ne zadenemo ob tla. Desko ponovno skušamo obdržati v zraku, da se robnik ne ujame. 

Zopet je zelo pomembno, da se ob padcu ne lovimo z rokami nazaj. 

 

 

 

 

Slika 22. Padec nazaj. 

VSTAJANJE 

Ker sta pri deskanju obe nogi vpeti, je potrebno obvladati tudi vstajanje. Na strmini je 

vstajanje lažje in treba je vedeti, da dokler ne pomaknemo skoraj celotnega težišča telesa 

nad desko, je vstajanje nemogoče. Pri vstajanju naprej, potegnemo desko čim bližje telesu in 

jo postavimo na zadnji robnik, da ne zdrsne. Z roko iste strani kot je zadnja noga, primemo 

desko na sredini in z odrivom druge roke vstanemo. Pri vstajanju nazaj desko zopet 

potegnemo čim bližje telesu, jo tokrat postavimo na sprednji robnik in se z rokami odrinemo 

od podlage. 

OBRAČANJE NA MESTU 

Pred nadaljnjimi vajami je potrebno osvojiti obračanje z ene strani na drugo stran. načeloma 

se vedno obračamo preko repa deske, ker je običajno krajši (ne nujno). Najprej na ravnini, 

potem na strmejšem delu. 

S sprednje strani na zadnjo stran (slika 23): 

Z dlanmi se opremo na podlago, povlečemo kolena k telesu, se obrnemo na bok in s pomočjo 

rotacije zgornjega dela telesa obrnemo desko preko njenega zadnjega dela. 

      

Slika 23. Postopek obračanja na mestu s sprednje strani na zadnjo stran. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Hočevar Ana; diplomsko delo 

Stran 84 

Z zadnje strani na sprednjo stran (slika 24): 

Iz ležečega hrbtnega položaja, pri čemer imamo zadnjo nogo pokrčeno, se obrnemo na bok 

in s pomočjo rotacije zgornjega dela telesa obrnemo desko preko njenega zadnjega dela. 

      

Slika 24. Postopek obračanja na mestu s zadnja strani na sprednjo stran. 

 

DRSANJE, ROLKANJE 

Vaja poteka na ravni površini. Pri tem imamo prvo nogo na deski (najprej z nevpeto nato z 

vpeto), z drugo pa se porivamo in ob zadostnem odrivu dodamo nogo na desko. Pogled mora 

biti usmerjen v smer vožnje. S to vajo se privadimo na osnovno postavitev na deski. 

 

POSKAKOVANJE 

Zopet si izberemo raven teren. Najprej z vpetima obema nogama poskakujemo na mestu. 

Nato to poskakovanje nadgradimo v poskakovanje pri čemer poskušamo orisati rožico v 

snegu. To pomeni, da mora nos deske ostati na eni točki, okrog katere nato s poskakovanjem 

narišemo rožico v snegu (obrat za 360°). Ker se telo po vsakem skoku postavi v začetni 

položaj s tem tudi utrdimo rahlo pokrčeno pozo in ravnotežje (težišče). 

 

VZPENJANJE PO HRIBU 

Za vajo si izberemo rahlo strm teren. Vpnemo si prvo nogo, desko nagnemo na robnik, da 

deska ne začne oddrsavati. Drugo nogo postavimo pred sprednji robnik ali za zadnji robnik 

deske in se na tak način vzpenjamo. 
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VZPENJANJE Z ŽIČNIŠKIMI NAPRAVAMI 

Za deskarja je vzpenjanje s sedežnicami lažje kot z vlečnico. Ko pridemo do sedežnice si 

odpnemo zadnjo vez in se obrnemo v smer vzpenjanja. S pogledom preko ramena čakamo 

sedež. Nato zapremo varovalo sedežnice in prislonimo desko na podstavek za noge. Pri 

izstopu odpremo varovalo in se odrinemo od sedeža – zadnjo nogo postavimo pred zadnjo 

vez ali na proti zdrsno gumo. 

Vzpenjanje s pomočjo vlečnice (sidra, krožniki) je zahtevnejši postopek. Potrebno je ohranjati 

ravnotežni položaj. V vrsti odpnemo zadnjo nogo. Sidro ali krožnik primemo s pokrčenimi 

rokami, da ublažimo sunek. Namestimo ga za stegno prednje noge, zadnjo nogo pa 

postavimo ali na proti zdrsno gumo ali pred zadnjo vez in se postavimo v sproščen osnovni 

položaj. Z zadnjo nogo si pomagamo ohraniti ravnotežni položaj. Najprimernejše učenje je 

imitacija vzpenjanja z vlečnico. To lahko izvedemo z odvečnim sidrom, ki jih imajo običajno 

žičničarji ali z otroškim vrtiljakom. 

 

KRATEK SPUST 

Za vajo si izberemo rahlo strm teren z lepim iztekom. Eno nogo imamo vpeto, drugo 

pridenemo ob odrivu, telo je rahlo potisnjeno v smer vožnje in pogled v smeri gibanja. Za 

začetek podobno vajo izvedemo na ravnem, pri čemer nas nekdo vleče. Namen vaje je, da 

držimo desko v želeni smeri, kar je zelo pomembno tudi pri uporabi vlečnic. 
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4.2.4. OSNOVNI LIKI 

 

BOČNO DRSENJE  

Je drsenje po prstnem ali petnem robniku v smeri vpadnice. Prikazano je na sliki 25 in sliki 

26. Vzpnemo se po hribu, si vpnemo obe nogi in nato postavimo v osnovni položaj. Deska je 

postavljena pravokotno na vpadnico. Paziti moramo, da težo enakomerno porazdelimo na 

obe nogi. Nato začnemo oddrsavati po petnem robniku (ang. backside). V veliko pomoč nam 

je lahko partner, ki nam pomaga ohranjati ravnotežje. Ko si pridobimo občutek varnosti in 

ravnotežja, sami nadaljujemo z vajo. Ko se želimo ustaviti, samo močneje pritisnemo na 

petni robnik. Vaja je popolna, ko posameznik sam ritmično drsi in zavira. 

 

Slika 25. Prikaz bočnega drsenja po petnem robniku. 

Enako vajo ponovimo še po prstnem robniku (ang. frontside). Z rokami si pomagamo 

postaviti na desko. Težo imamo enakomerno razporejeno na obeh nogah in drsimo po 

prstnem robniku. Ko želimo ustaviti močneje pritisnemo na prstni robnik. 

Slika 26. Prikaz bočnega drsenja po prstnem robniku. 
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PREČNO DRSENJE 

Pri prečnem drsenju (slika 27) se zopet postavimo v osnovni položaj in gledamo v smer 

vožnje. Nato med drsenjem prenesemo težo telesa na prednjo nogo, s tem nos deske 

otežimo s čimer pripomoremo k hitrejši vožnji po robu deske. Da desko zaustavimo 

pritisnemo na rep deske. Vajo ponovimo na petnem robniku, s pomočjo obrata na mestu, z 

leve na desno stran smučišča in obratno. 

 

        

Slika 27. Prikaz prečnega drsenja. 

4.2.5. ZAVOJI 

Če se preveč togo držimo pravil je to posamezniku prej ovira kot pomoč. Posamezniku bolj 

pomagamo če mu zgolj damo idejo, domislico kako izvesti določeno vajo. Zabava in svoboda 

stila sta najbolj pomembni za vsakega posameznika. Kot rezultat tega se izvije iz 

posameznika tehnika, ki mu da največjo stopnjo napredka glede na sposobnost (Gille in 

Marks, 2002).  

 

OSNOVNI ZAVOJ Z ODDRSAVANJEM 

Eden izmed prvih osnovnih veščin deskanja je zavoj (slika 28), saj s tem prvič zamenjamo 

smer vožnje (Gille in Marks, 2002). Za izvedbo izberemo položen in dovolj širok teren s čim 

bolj ravnim iztekom. V samem začetku, med poševnim drsenjem imamo roke dvignjene in 

odročene, saj nam olajšajo izpeljavo zavoja. Iz počasnega poševnega drsenja obremenimo 

prvo nogo, da se deska začne obračati proti vpadnici. Ob tem zgornji del telesa zasučemo v 

želeno smer, v smer zavoja, kamor je usmerjen tudi pogled.  
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Ko je deska v bližini vpadnice, zamenjamo robnik in začnemo zaključevati zavoj z 

obremenjevanjem zadnje noge. Po zamenjavi robnika v kolenih znižujemo težišče saj s tem 

lažje zaključimo zavoj. Zgornji del telesa je ves čas tog in raven (Duds, 2007).  

 

Slika 28. Osnovni zavoj z oddrsavanjem. Prikaz izvedbe zavoja. 
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4.2.6. LAŽJE OBVLADLJIVI ELEMENTI DESKANJA 

Za izvedbo je dovolj le rahel hrib, nekaj navdušencev in sneg. Sledeči elementi so 

enostavnejši in obvladljivi že v kratkem času, zato so primerna popestritev tudi za 

nekajdnevne tečaje (oz. zimsko šolo v naravi). 

 

ELEMENTA NOS (NOSE) in REP (TAIL) 

Ta trik (slika 29) izvedemo le s prenašanjem teže na nos ali rep, pri čemer se nos oziroma rep 

deske dotika površine. Je predhodna vaja za izvedbo  elementa z imenom NOSE-ROLL 180°. 

       

Slika 29. Elementa NOS in REP. 

ELEMENT OBRAT NA NOSU ZA 180 ° (NOSE-ROLL 180°) 

Pri tem elementu (slika 30) gre za obrat za 180° na nosu (repu) deske med vožnjo. Ker je rep 

(nos) avtomatsko popolnoma dvignjen in je teža močno na sprednji nogi. Ko preidemo v 

vzvratni ('fakie') položaj, zopet razporedimo težo kot pri običajni postavitvi. 

Slika 30. Prikaz elementa OBRAT NA NOSU ZA 180°. 
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DRSENJE VZVRATNO – ELEMENT FAKIE /SWITCH  

Vožnja vzvratno je drugo ime za vožnjo nazaj (ang. backwards) in je osnovno znanje za večino 

skokov prostega sloga in vožnjo v snežnem žlebu. Vsi skoki z obratom za 180° oz 540° 

zahtevajo odskok in pristanek v vzratni poziciji. Noga, ki velja za zadnjo, dobi vodilno vlogo in 

postane prva. 

 

RAZNOŽNI ODRIV Z DESKO NAJPREJ S PRVO NOGO – ELEMENT OLLIE 

Skok OLLIE (slika 31) je prvi skok, ki ga deskarji osvojijo. Možno ga je izvesti na progi brez 

droga ali skakalnice. Najbolje je, da si izberemo položen teren, saj se za skok enostavno 

odženemo od tal, tako da prenašamo težo na zadnji del deske in s tem dvignemo prednjo 

nogo, potem pa sunkovito iztegnemo zadnjo nogo navzgor in skrčimo obe nogi med 

dejanskim skokom. Pred pristankom rahlo iztegnemo nogi, da ublažijo pristanek. 

 

    

Slika 31. Prikaz elementa raznožnega odriva najprej s prvo nogo. 
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4.2.7. SKOKI 

 

OSNOVNI SKOK 

Osnovni skok je sestavljen iz štirih faz in sicer začetek (ang. the start), odriv (ang. the take 

off), let (ang. the aerial phase) in pristanek (ang. the landing). Let je dodatno sestavljen še iz 

izvedbe trika (ang. style phase) in priprave na pristanek. 

 

OSNOVNI SKOK S PRIJEMOM (GRAB) 

Med fazo letenja se skakalec prime za robnik deske. Glede na to, na kateri strani desko prime 

in s katero roko jo zagrabi, poznamo različne izraze med katerimi so najpogostejši:  

Nose – Med fazo letenja s prvo roko primemo za sprednji del deske. 

Tail – Med fazo letenja z zadnjo roko primemo za konec deske. 

Indy – Med fazo letenja desko primemo med vezema na prstnem robniku z zadnjo roko.  

Mute – Med fazo letenja desko primemo med obema vezema na prstnem robniku s prvo 

roko. 

Stalefish – Med fazo letenja z zadnjo roko primemo desko med obema vezema za petni 

robnik. 

Melon – Med fazo letenja s prvo roko primemo desko med obema vezema za petni robnik. 

 

OSNOVNI SKOKI – PRIJEMI (GRABI), IZTEGI (BONES) in ZASUK PO VZDOLŽNI OSI (SPIN) 

Pri prvih dveh omenjenih gre za to, da poleg tega, da deskar med skokom zagrabi desko, 

poskuša eno nogo iztegniti, drugo pa popolnoma skrčiti k deski. Pri slednjem pa gre za skok z 

zasukom telesa po vzdolžni osi. 
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4.3. DESKAR NA SNEGU POLETI 

 

Med čakanjem na zimo je na voljo precej športov, ki so posredno ali neposredno povezani z 

deskanjem na snegu. Poleg deskanja na vodi z jadrom (windsurfing), deskanja na valovih 

(surfing) in rolanja, se marsikateri deskar raje loti športov, ki so bolj tesno povezani z 

deskanjem na snegu in kjer lahko preizkuša deskarske elemente in bržkone vadi za zimo. 

Najpogosteje se ukvarjajo z rolkanjem in vse bolj popularnim a tudi cenovno dražjim 

deskanjem z zmajem (kiteboarding), vodnim deskanjem (wakeboarding) in deskanjem po 

pesku (sandboarding). 

 

4.3.1. DESKANJE Z ZMAJEM (KITEBOARDING) 

Beseda »kajtanje« pokriva aktivnosti z zmajem, ki je v bistvu padalo, na različnih terenih. 

Deskanje na vodi z zmajem (kitesurfing, slika 32a) se izvaja na vodi s posebno desko, 

deskanja po snegu z zmajem (snowkiting, slika 32b) na snegu s snežno desko ali s smučmi in 

deskanje po terenu z zmajem (landboarding, slika 32c) na travi ali podobnem terenu z rolki 

podobno desko. Uporablja se napihljiv »kite« (padalo, zmaj) in trapez za izrabo vlečne sile 

vetra. Naučiti se je potrebno upravljati zmaja (kite), kontrolirati moč vetra preko bara in 

smer potovanja s pravilno vožnjo deske (kiteboard).  

 

                     

Slika 32. Kajtanje. a) kitesurfing                        b) snowkiting                             c) landboarding. 

(vir: http://www.spot-shot.com/HauptNavi_en.html) 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Hočevar Ana; diplomsko delo 

Stran 93 

4.3.2. VODNO DESKANJE (WAKEBOARDING) 

Gibanje je zelo podobno samemu deskanju na snegu in s tem tudi oprema, ki poleg vodne 

deske (wakeboard) obsega tudi neopren in rešilni jopič. Vodno deskanje (wakeboarding) je 

prikazano na sliki 33. Vodna deska (wakeboard) je najpogosteje simetričen (twin-tail), dolg 

približno 1,4 metra in širok okoli 40 centimetrov. Deskar stoji na deski z vezmi enakimi kot na 

vodnih smučkah in položajem telesa podobnim kot na snežni deski. Zaradi simetrične oblike 

deske, je možno izvajati nešteto elementov. Za večjo stabilnost je na sprednjem in zadnjem 

delu deske nameščena plavut. Deskar dosega hitrost med 30 in največ 38 km/h. Na ravni 

nacionalnega in svetovnega prvenstva potekajo tudi tekmovanja prostega sloga, pri čemer se 

ocenjuje težavnost, višina in kreativnost (Gille in Marks, 2002). 

 

Slika 33. Vodno deskanje. 

(vir: http://www.xperiencxedays.com). 
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4.3.3. DESKANJE PO PESKU (SANDBOARDING, SANDSURFING) 

Poleg peščenih prog v Kaliforniji, Avstraliji in Južni Afriki je center deskanja na pesku (slika 

34) v Evropi Monte Kaolino poleg Hirschau v Nemčiji (Gille in Marks, 2002). Tam letno poteka 

tudi  svetovno prvenstvo v deskanju na pesku. Predlanskoletno prvenstvo, 2009, je bilo že 

17. po vrsti. 

 

Slika 34. Deskanje po pesku. 

(vir: Travellersworldwide.com/08-south-africa). 
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ZAKLJUČEK 

 

Težko si je zamisliti, da bi imeli otroci v Sloveniji še kdaj toliko priložnosti, da se pod 

strokovnim vodstvom naučijo smučati ali deskati v letih, ko so za učenje najbolj dovzetni, 

torej na razredni stopnji. Zdi se nam, da včasih premalo upoštevamo razvojne značilnosti 

otrok in premalo izkoristimo čas, ko so še vodljivi in radovedni. Ob poznavanju 

najpogostejših napak in znanju, kako se jim izogniti, bi lahko marsikateremu otroku olajšali 

pot napredka in vzbudili še več veselja za samostojni razvoj. Menimo, da ima šola velik vpliv 

in dovolj avtonomnosti, zaradi tega nosi veliko odgovornost, kaj otrokom ponudi in česa ne. 

Za uspešno poučevanje deskanja na snegu je zaželjeno poznavanje biomehanike, saj zelo 

olajša začetno stopnjo učenja tako otrokom kot tudi učiteljem. Biomehanika je nekaj, kar že 

uporabljamo nezavedno, ko pa jo uporabljamo zavedno, hitreje ugotovimo napake in jih na 

tak način tudi lažje odpravljamo ali se jim celo izognemo. Resda se deskar lahko nauči deskati 

na snegu sam z opazovanjem drugih, vendar menimo, da pot in čas lahko močno skrajša in si 

olajša s sistematičnim učenjem pod nadzorom usposobljenega učitelja. 

Deskanje na snegu spada med mlajše športe vendar kljub temu, da je deskanje na snegu v 

Sloveniji prisotno že preko dveh desetletji, zaenkrat še ne uživa pravega ugleda. Znak 

izboljšanja položaja se kaže edino v vedno večjem številu slovenskih predstavnikov na 

Olimpijskih Igrah  v tem športu, v različnih disciplinah. Za boljše razumevanje tega športa je 

potrebno vedeti ozadje nastanka in razvoj, ter ovire na katere je naletel tekom let, tudi v 

Sloveniji.    

Odgovor Gille-a in Marks-a na vprašanje, kaj naredi deskanje na snegu tako fascinantno, je 

več kot zgovoren. Pravita: »Jadrati po sveži, globoki, zasneženi strmini ob kristalno jasnem 

dnevu, slišiš kako ti veter žvižga v ušesih medtem ko izrezuješ svojo sled in se zibaš v ritmu 

zavojev – to je občutek svobode, ki jo doživi vsak deskar na snegu, to je tisto kar združuje 

vse, ki se znajo premikati svobodno in breztežno« (Gille in Marks, 2002). Deskanje na snegu 

ima vsakemu kaj ponuditi. Če povzamemo, je deskanje v tem delu predstavljeno kot le eden 

izmed mnogih športov, s katerimi bi se mladi polni energije lahko ukvarjali z veseljem.  
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