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PETRU PREVCU
(rojen 20. septembra 1992, stanujoč Dolenja vas 80, Selca)

UTEMELJITEV
Peter Prevc je eden najperspektivnejših smučarskih skakalcev v Sloveniji. Prvič se je s
skoki srečal že kot desetletni fant na skakalnici Bregarca v domačem kraju, v Dolenji
vasi. Leta 2002 je postal član Skakalnega kluba Triglav Kranj.
Da je perspektiven skakalec, je pokazal že leta 2009, ko je dosegel 1. mesto na evropskem
mladinskem olimpijskem festivalu. Član državne skakalne A reprezentance pa je postal
septembra 2009. Prvi nastop v svetovnem pokalu je dočakal v Lillehammerju v sezoni
2009/2010. Že na prvi tekmi je osvojil točke z uvrstitvijo na 22. mesto. Januarja 2010 je
nastopil na mladinskem svetovnem prvenstvu v Hinterzartnu, kjer je dobil srebrno
medaljo. Z dobrimi in konstantnimi nastopi v svetovnem pokalu si je zagotovil mesto v
reprezentanci na novoletni turneji, kjer je na štirih preizkušnjah trikrat osvojil točke.
Peter si je v sezoni 2009/2010 zagotovil normo za zimske olimpijske igre 2010 v
Vancouru, kjer je osvojil 7. in 16. mesto.
Leta 2012 je na velikanki v Oberstdorfu pri poletu, dolgem 225,5 metrov, padel in si
poškodoval ramenske vezi. Kljub padcu je pripomogel k prvi zmagi slovenske
reprezentance v zgodovini smučarskih poletov.
Kot najuspešnejšo sezono pa zagotovo lahko štejemo kar letošnjo (2012/2013). Peter je
celo skakalno sezono skakal konstantno in se postopoma približeval najboljšim
skakalcem sveta. Veliko je prispeval k ekipnim uspehom, ob koncu leta pa je na
svetovnem prvenstvu v dolini Fiemme osvojil dve medalji, srebrno in bronasto. V
Oberstdorfu je postavil tudi svoj osebni rekord (230 m), kar je tretji najdaljši polet
slovenskih skakalcev doslej. Sezono je kronal prav v domači Planici, kjer je v treh dneh
kar trikrat stal na zmagovalnem odru, saj je osvojil posamično 2. in 3. mesto in doprinesel
k ekipni zmagi slovenskih skakalcev.

Najboljši dosežki v sezoni 2012/2013:
• 30.11.2012 – Kuusamo (ekipno) – 3. mesto
• 11.1.2013 – Zakopane (ekipno) – 1. mesto
• 9.2.2013 – Willingen 8ekipno) – 1. mesto
• 17.2.2013 – Oberstdorf (ekipno) – 3. mesto
• 23.2.2013 – Val di Fiemme – 3. mesto (SVETOVNO PRVENSTVO)
• 28.2.2013 – Val di Fiemmne – 2. mesto (SVETOVNO PRVENSTVO)
• 22.3.2013 – Planica – 2. mesto
• 23.3.2013 – Planica (ekipno) – 1. mesto
• 24.3.2013 – Planica – 3. mesto
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Župan
mag. Anton LUZNAR
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