
 
Na podlagi 35. člena statuta Padalske komisije (PK) pri Letalski zvezi Slovenije (LZS) je PK, dne 
08.11.2013 sprejela 

 
 

PRAVILNIK O PADALSKIH REPREZENTANCAH 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Reprezentance za športno padalstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: reprezentance) 
predstavljajo Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS) in Letalsko zvezo Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: LZS) na mednarodnih tekmovanjih. 
 

2. člen 
 
V okviru LZS lahko delujejo padalske reprezentance v disciplinah, ki jih predvidevajo trenutno 
veljavni pravilniki mednarodne letalske zveze (v nadaljnjem besedilu FAI), na primer FS 4-Way, 
FS 8-Way, AE-Freefly, AE-Freestyle, Canopy Piloting, Accuracy Landing, Freefall Style, Para-
Ski. 
 
PK ni dolžna imenovati reprezentance v nobeni disciplini, v primeru da ugotovi, da za to niso 
izpolnjeni pogoji. 

 
3. člen 

 
V posamezni disciplini je lahko imenovanih več reprezentanc, vendar največ toliko, kolikor jih 
predvidevajo trenutno veljavni pravilniki FAI. 
 
Kadar se v posamezni disciplini imenuje več reprezentanc, se določi tudi vrstni red reprezentanc 
(prva, druga, tretja,…). 
 
 

4. člen 
 

Uradne tekme reprezentanc so tiste tekme, ki so prijavljene pri FAI. 
 

5. člen 
 
Evidenco o uradnih tekmah reprezentanc vodi PK. Zapisnike in uradno statistiko, se z oznako 
»trajno« arhivira na LZS. 
 

6. člen 
 
O nastopih reprezentanc na uradnih tekmovanjih na predlog predsednika PK odloča PK, pri čemer 
upošteva možnosti za pridobitev sredstev za takšne nastope. Imenovanje reprezentance ne 
zagotavlja nastopa na uradnih tekmovanjih. Nastop reprezentance ne zagotavlja kritja stroškov s 
strani PK, LZS ali OKS. 
 

7. člen 



 
PK potrdi barvne kombinacije ter napise na reprezentančnih dresih in drugi športni opremi. Pri 
tem upošteva priporočila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju: OKS) in specifične 
določbe FAI. 
 

8. člen 
 
PK zagotavlja materialne pogoje za delo reprezentanc v obliki zahtevkov za povračilo stroškov s 
strani LZS in OKS. 
Nadzor nad reprezentancami izvajata PK in predvsem predsednik PK. 
Predsednik PK enkrat letno poroča PK o delu reprezentanc in sicer za obdobje do konca decembra 
tekočega leta. 
 

9. člen 
 
Reprezentance sestavljajo: vodja reprezentance, strokovno vodstvo in tekmovalci (v nadaljnjem 
besedilu: člani reprezentanc). 
Reprezentance na reprezentančnih tekmah lahko na predlog PK spremlja en ali več funkcionarjev 
LZS. 
 

10. člen 
 
Reprezentance so imenovane za nedoločen čas. PK na zahtevo kateregakoli člana PK razpravlja o 
razrešitvi ali zamenjavi reprezentanc. Predsednik PK po izvedbi državnega prvenstva imenovanje 
reprezentanc obvezno uvrsti na dnevni red prvega naslednjega sveta PK. 
 

11. člen 
 
Reprezentanca začne z delovanjem v koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem je bila imenovana. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek začne reprezentanca z delovanjem takoj, če je bila imenovana kot 
zamenjava reprezentance, ki je bila razrešena zaradi disciplinskih kršitev. 
 

12. člen 
 
Razrešena reprezentanca nadaljuje z delovanjem do konca koledarskega leta, v katerem je bila 
razrešena. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek reprezentanca prekine z delovanjem takoj, če je bila razrešena 
zaradi disciplinskih kršitev. 
 
 
II. ČLANI REPREZENTANC 
 
 

13. člen 
 
Vsi člani reprezentanc so dolžni spoštovati statute, pravilnike, navodila in odločbe PK, LZS, OKS 
in FAI. 
 
 
Vodja reprezentance 



 
14. člen 

 
Vodjo reprezentance imenuje PK na predlog predsednika PK. Za svoje delo je vodja 
reprezentance odgovoren PK. 
Mandat vodje reprezentance ni vezan na mandat predsednika PK. Mandat vodje reprezentance se 
konča, ko ga PK razreši iz funkcije. 
 

15. člen 
 
Vodja reprezentance je zadolžen za skupino disciplin, ki so združene po pravilnikih FAI, na 
primer Accuracy Landing, Freefall Style, Para-Ski, Formation Skydiving, Artistic Events, Canopy 
Piloting. 
Posameznik, tudi predsednik PK, je lahko vodja več reprezentanc. 
 

16. člen 
 
Pristojnosti in naloge vodje reprezentance so: 

- predlaga člane reprezentanc na podlagi 30. in 31. člena tega pravilnika 
- imenuje vodje ekip in ostalo strokovno vodstvo reprezentanc, 
- predlaga večletne in letne programe tekmovanj reprezentanc, 
- koordinira izvedbo planiranih aktivnosti, prijave na tekme in organizacijo potovanj do 

kraja tekme ali priprav, 
- v sodelovanju s sekretarjem LZS skrbi za korespondenco s FAI in prirediteljem 

prihajajočega tekmovanja oziroma tekme, 
- skupaj s strokovnim vodstvom reprezentanc koordinira in vodi delo reprezentanc, 
- nadzoruje delo strokovnega vodstva reprezentanc, 
- spremlja razvoj reprezentantov, 
- zaradi disciplinskih prekrškov ali nekorektnega obnašanja lahko takoj suspendira 

kateregakoli člana reprezentance in nato zadevo preda na disciplinsko komisijo LZS, 
- dolžan je zgledno sodelovati s komisijami in organi LZS in 
- opravlja druge naloge, delegirane s strani PK. 

 
Strokovno vodstvo: 
 
Vodja ekipe (Team Manager) 
 

17. člen 
 
Vodjo ekipe za posamezno tekmo ali tekmovanje imenuje vodja reprezentance. 
Vlogo vodje ekipe lahko na tekmovanjih ali tekmah opravlja tudi vodja reprezentance ali 
tekmovalec. 
 

18. člen 
 
Vodja ekipe opravlja organizacijska, strokovna in druga tehnična dela v zvezi z reprezentanco. 
Glavne naloge in zahteve so: 

- sodeluje pri pripravi organizacije tekme, oziroma pri pripravi stvari, ki so pomembne za 
odhod na tekmovanje, 

- je dobro seznanjen s pravili posameznega tekmovanja in poskrbi za dosledno 
uresničevanje teh pravil, 

- pred odhodom preveri, če imajo vsi tekmovalci pri sebi potrebne dokumente, 



- ob prihodu uredi vse potrebno glede namestitve v hotelu, 
- poskrbi za prehrano reprezentantov, 
- vzpostavi komunikacijo s prirediteljem in direktorjem tekmovanja, 
- predstavlja reprezentanco, se udeležuje sestankov in ostalih uradnih srečanj v okviru 

tekmovanja, 
- pred tekmo poskrbi, da so izpolnjene vse tehnične zahteve direktorja tekmovanja, 
- je odgovoren za obnašanje reprezentance, 
- po tekmi oziroma tekmovanju mora poskrbeti, da se zapisniki tekme arhivirajo na PK ali 

LZS. 
 
 

Pomočnik vodje ekipe (Stand-in Manager) 
 

19. člen 
 
Pomočnika vodje ekipe za posamezno tekmo ali tekmovanje s pisnim sklepom imenuje vodja 
reprezentanc. Imenovanje se opravi samo v primerih, kjer to zahtevajo pravila tekmovanja. 
Vlogo pomočnika vodje ekipe lahko na tekmovanjih ali tekmah opravlja tudi vodja reprezentance. 
 

20. člen 
 
Pomočnik vodje ekipe prevzema, skladno s smiselno interpretacijo določil 18. člena tega 
pravilnika, del odgovornosti vodje ekipe. 
 
 
Tekmovalci 
 

21. člen 
 
Za reprezentanco imajo pravico nastopati tekmovalci, ki so državljani RS. 
Strokovno vodstvo je dolžno upoštevati pravila FAI glede tekmovalcev, ki so državljani RS, 
vendar ne smejo nastopati za reprezentanco. 
 

22. člen 
 

Tekmovalci so se dolžni odzvati uradnemu pozivu vodje reprezentanc. Neupravičeni izostanek na 
treningih, tekmah ali sestankih reprezentance, se obravnava po disciplinskem pravilniku LZS. 
Tekmovalci reprezentanc so zavezani k spoštovanju statuta, pravilnikov, navodil in drugih aktov 
LZS, OKS in FAI ter prepovedi uporabe dopinga. 
 

23. člen 
 
Tekmovalci so v reprezentanco imenovani kot posamezniki, torej poimensko. 
 

24. člen 
 
Ena reprezentanca je sestavljena iz tekmovalcev, ki tekmujejo v eni disciplini kot ekipa. V 
individualnih disciplinah ima reprezentanca enega tekmovalca. 
 

25. člen 
 



En tekmovalec je lahko imenovan v več reprezentanc, vendar le pod pogoji, ki jih določajo 
trenutno veljavni pravilniki FAI. 
 

26. člen 
 
Tekmovalca v reprezentanco imenuje PK na predlog vodje reprezentanc. Pri tem upošteva 
kriterije iz 30. in 31. člena tega pravilnika. 
 

27. člen 
 
Zamenjavo tekmovalca v ekipi potrdi vodja reprezentance, pod pogojem, da z zamenjavo soglaša 
celotna reprezentanca. Vodja reprezentance o zamenjavi obvesti PK. 
 

 
 

Obveznosti članov reprezentanc 
 

28. člen 
 

Vodja reprezentance lahko odredi, da se je posamezni član ali več članov reprezentance oziroma 
celotna reprezentanca dolžna udeležiti skupinskih ali individualnih snemanj, fotografiranj, 
prireditev in drugih pogodbeno predvidenih medijskih dogodkov za potrebe sponzorjev in 
partnerjev LZS. 

 
29. člen 

 
Po predhodnem obvestilu predstavnika za medije LZS ali vodje reprezentanc, so se člani 
reprezentanc v času reprezentančnih akcij dolžni udeležiti: 

- tiskovnih konferenc in 
- nastopov v športnih oddajah televizijskih ali radio postaj. 

Člani reprezentance so pri dajanju izjav dolžni spoštovati temeljna načela LZS, kot jih opredeljuje 
statut LZS. 
 
 
III. KRITERIJI ZA IMENOVANJE TEKMOVALCEV V REPREZENTANCE 
 
 

30. člen 
 
Pri pripravi predloga za imenovanje reprezentanc vodja reprezentance sledi naslednjim ciljem 
(razvrščeni po pomembnosti): 

- sposobnost posameznikov, da kot ekipa dosežejo najboljši rezultat in tako predstavijo RS 
in LZS v najboljši luči 

- pospeševanje prepoznavnosti športnega padalstva 
 

31. člen 
 
V skladu s prvo točko prvega odstavka 30. člena se za ocenjevanje sposobnosti posameznikov 
upošteva (razvrščeni po pomembnosti): 

- mnenje vodje reprezentance 
- delovanje posameznikov v ekipi, ki je zmagala na državnem prvenstvu v tekočem letu, 



- delovanje posameznikov v ekipi, ki je dosegla vidne rezultate na mednarodnih 
tekmovanjih 

- dokazana sposobnost posameznikov, da kot člani ekipe dosežejo rezultat primerljiv z 
dosedanjimi rezultati reprezentanc 

 
 
 
 
 
 
IV. IMENA REPREZENANC 

 
32. člen 

 
Reprezentance v imenu uporabijo tudi disciplino v kateri so imenovane, na primer: 

- SLOVENSKA PADALSKA REPREZENTANCA V LIKOVNIH SKOKIH 
- SLOVENIAN NATIONAL 4-WAY SKYDIVING TEAM  
- SLOVENSKA PADALSKA REPREZENTANCA V PROSTEM LETU 
- SLOVENIAN NATIONAL FREEFLY SKYDIVING TEAM  

 
V primeru, da je v disciplini imenovanih več reprezentanc sme le prva reprezentanca uporabljati 
naziv iz prejšnjega odstavka. 
 
Uporaba splošnega naziva brez naziva discipline ni dovoljena. 
 

33. člen 
 

Splošno ime SLOVENSKA PADALSKA REPREZENTANCA oziroma SLOVENIAN 
NATIONAL SKYDIVING TEAM se uporablja le kot skupno ime za vse reprezentance v vseh 
disciplinah. 
 

 
 

V. PRAVILA OBNAŠANJA IN OBLAČENJA V ČASU REPREZENTANČNIH 
AKCIJ 

 
34. člen 

 
Člani reprezentance v času reprezentančnih akcij predstavljajo RS in LZS. 
Njihovo obnašanje v tem času mora biti v skladu s temeljnimi načeli LZS, kot jih opredeljuje 
statut LZS. 
Nešportno obnašanje v okviru reprezentančnih akcij je prekršek, ki se obravnava v skladu z 
disciplinskim pravilnikom LZS. 
Tekmovalci ob prvi reprezentančni akciji po sprejemu tega pravilnika oziroma ob prvem vpoklicu 
v reprezentanco podpišejo izjavo o spoštovanju obveznosti odzivanja na poziv, pravil obnašanja 
in oblačenja ter drugih določb tega pravilnika. Obrazec izjave je priloga tega pravilnika. Izjave 
pridobi vodja reprezentance, hranijo pa se v arhivu PK ali LZS. 

 
 
 

VI. SANKCIJE ZA KRŠITVE 
 



35. člen 
 

V primeru ene ali več kršitev tega pravilnika lahko vodja reprezentance ali vodstvo reprezentance, 
če je vodja reprezentance odsoten, suspendirata člana reprezentance. Članu reprezentance mora 
biti dana možnost izjaviti se o očitani kršitvi. 
Člana vodstva reprezentance lahko suspendira le predsednik PK ali svet PK. 
Vodja reprezentance ali vodstvo reprezentance sta dolžna nemudoma predlagati disciplinski 
postopek zoper suspendiranega člana reprezentance in predložiti zbrane dokumente in izjave v 
zvezi z očitano kršitvijo. Za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka se uporabljajo določbe 
disciplinskega pravilnika LZS. 
 
 
 
VII. KONČNE DOLOČBE 

 
36. člen 

 
V skladu s tem pravilnikom se imenujejo vse reprezentance v padalstvu, ki delujejo od 1.1.2014 
dalje. Vse reprezentance imenovane pred veljavnostjo tega pravilnika prenehajo z delovanjem 
31.12.2013. 
 

37. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji PK. 
 
Celje, 08.11.2013 

Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije 
 

Jože Veldin 
Predsednik PK 



Priloga: IZJAVA O SPOŠTOVANJU PRAVIL OBNAŠANJA IN OBLAČENJA TER 
DRUGIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH TEKMOVALCA REPREZENTANCE 
 
Podpisani _________________________ izjavljam, da sem seznanjen s pravicami in obveznostmi 
iz Pravilnika o padalskih reprezentancah, zlasti glede obveznosti odzivanja na poziv, pravil 
obnašanja in oblačenja, se z njimi strinjam in zagotavljam, da jih bom v polni meri spoštoval. 
 
Kraj in datum:  

Podpis: 


