
Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije 
 
Zapisnik 2. redne seje v letu 2013 
 
Kraj: prostori podjetja Vigrad, Kocbekova 30a, Ljubečna pri Celju 
Datum in čas: 8. 11. 2013, ob 18.30 
 
Prisotni: 

1. Jože Veldin, Skeri Fly 
2. Sašo Tepina, Adrenalina sport Velenje 
3. Jože Mlakar, MD&MD 
4. Andrej Kostanjevec, Xtreme Skydiving 
5. Gregor Jelenc, LC Maribor 
6. Tomaž Hrast, PD Prosti Pad 
7. Brane Hrast, PD Sky Dragons 
8. Tina Gradišnik, Adrenalina sport Velenje 
9. Marko Ferlan, Adrenalina sport Velenje 
10. Borut Erjavec, ALC Lesce 

 
Prisotnih je 8 klubov (od skupno 11) – skupaj 8 glasovalnih pravic. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje v letu 2013 
2. Potrditev pravilnika o padalskih reprezentancah 
3. Potrditev reprezentanc (umetniške discipline – prosti slog, vodenje padal) 
4. Predstavitev kandidatur za državna prvenstva in potrditev organizatorjev DP 
5. Potrditev organizatorja učiteljskega seminarja 
6. Razno 

____________________ 
 
Sejo vodi predsednik PK, Jože Veldin. 
 
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje 
Zapisnik je soglasno sprejet. 
 
2. Potrditev pravilnika o padalskih reprezentancah 
G. Veldin predstavi pripombo g. Bunčiča, ki smo jo pred sejo prejeli po elektronski pošti (g. 
Bunčič na seji ni prisoten). G. Bunčič opozarja, da že obstaja pravilnik za klasične 
reprezentance. 
G. Veldin predlaga, da se v nov pravilnik dopiše, da ne velja za klasične discipline. 
G. Kostanjevec se s tem ne strinja. Izpostavi kriterije za sestavo reprezentance v pravilniku g. 
Bunčiča, kjer je na prvem mestu nastop na svetovnem in evropskem prvenstvu. Opozori, da s 
takimi kriteriji v reprezantanci ostajajo vedno isti tekmovalci, za nove tekmovalce pa je vstop 
v reprezentanco praktično nemogoč. 
G. Veldin se strinja, vendar predlaga, da za klasiko ostane star pravilnik. 
G. Mlakar pove, da nov pravilnik v ničemer ne izključuje obstoječega, tudi po novem 
pravilniku lahko končno ekipo izbere vodja reprezentance. 
Pravilnik o padalskih reprezentancah je sprejet. 
Sklep 2013/9: 



Osnova za izbor padalskih reprezentac je z dnem 8. 11. 2013 Pravilnik o padalskih 
reprezentancah. 
 
3. Potrditev reprezentanc (umetniške discipline – prosti slog, vodenje padal) 
Za reprezentanco v prostem slogu (freestyle) sta predlagana Maja Ratajc in Jože Mlakar. 
Reprezentanca v svobodnem letu je potrjena. 
Za reprezentanco v vodenju padala (canopy piloting) je predlagan Matej Saksida. 
Reprezentanca v vodenju padala je potrjena. 
G. Veldin predlaga, da lahko v vseh disciplinah na tekmah Evropskega in Svetovnega 
prvenstva oz. pokala Slovenijo zastopata, poleg zmagovalne, tudi drugo- in tretjeuvrščena 
ekipa, v kolikor to dopušča FAI in organizator. 
Predlog je sprejet. 
Sklep 2013/10: 
Reprezentanca v prostem slogu (freestyle) sta Maja Ratajc in Jože Mlakar. 
Reprezentanca v prostem slogu je del reprezentance v umetniških disciplinah. 
Sklep 2013/11: 
Reprezentant v vodenju padala je Matej Saksida. 
Sklep 2013/12: 
V vseh disciplinah na tekmah Evropskega in Svetovnega prvenstva oz. pokala Slovenijo lahko 
zastopata, poleg zmagovalne, tudi drugo- in tretjeuvrščena ekipa, v kolikor to dopušča FAI in 
organizator. 
 
4. Predstavitev kandidatur za državna prvenstva in potrditev organizatorjev DP 
Za organizacijo državnega prvenstva v klasičnih disciplinah je prispela kandidatura ALC 
Lesce. 
Kandidatura ALC Lesce je potrjena. 
Za organizacijo državnega prvanstva v paraski-ju je prispela kandidatura ALC Lesce. 
Kandidatura ALC Lesce je potrjena. 
G. Veldin opozori, da g. Bunčič do seje ni pojasnil, kako poteka sodelovanje ALC s Slovensko 
vojsko pri dodeljevanju in izrabi naleta vojaških letal. 
G. Erjavec pojasni, da ALC vojski ne zaračunava najemnine in pristankov. V zvezi z izrabo 
naleta pove, da v sezoni 2013 tudi klasična reprezentanca ni opravila vseh planiranih 
treningov. 
G. Hrast odgovarja, da za treninge reprezentance v skupinskih likovnih skokih tudi v prejšnjih 
letih ni bilo mogoče izrabiti dodeljenega naleta zaradi oviranja s strani g. Bunčiča. 
G. Veldin sprašuje, zakaj vojska sodeluje zgolj z ALC. Leteli bi lahko tudi na Ptuju, kjer je 
cenejše. Tako bi na račun kompenzacije lahko dobil nalet tudi AK Ptuj. Sprašuje tudi kako se 
potroši 15 ur naleta za DP v klasičnih disciplinah, čeprav je dovolj 4 ure za vse skoke vseh 
slovenskih tekmovalcev. Opozori, da je bil za organizacijo DP v klasičnih disciplinah in 
paraski-ju vedno dodeljen nalet, tudi v letih ko ga za ostale discipline ni bilo. Predlaga da 
ALC poda poročilo o izrabi naleta vojaških letal na civilnih tekmah. 
G. Hrast predlaga, da razdelitev naleta vojaških letal v prihodnje opravi PK. 
Predlog je sprejet. 
Za organizacijo državnega prvenstva v skupinskih likovnih skokih in umetniških disciplinah 
sta prispeli kandidaturi iz klubov Skeri Fly in Sky Dragons. 
G. Veldin predstavi kandidaturo Skeri Fly. Pove, da so kandidaturo vložili šele potem, ko je 
bilo jasno, da ni nobenega drugega kandidata. Razloži pričakovane stroške tekme. Pričakuje, 
da bo klubska ekipa opravičena plačila kotizacije, upošteva stroške prijave tekme na LZS, 
plačilo osebja in sodnikov na tekmi. Opozori, da so poceni tekme v preteklosti, ko je osebje 
delalo brezplačno, pripeljale do tega, da nimamo več kvalificiranih sodnikov in da zdaj nihče 



več noče organizirati tekem. Za tekmo načrtuje vsaj dva sodnika. Opozori, da potrebujemo za 
državno prvenstvo za vsako disciplino usposobljenega FAI sodnika. Povabiti namerava Silvio 
Wagner, ki ima licenco za vse discipline, ki se bodo izvajale. Pričakuje da bosta dva 
slovenska sodnika na tekmi opravila seminar in bosta tako lahko sodila državna prvenstva v 
prihodnje. Upošteva tudi stroške uporabe letališča, če se tekma izvaja iz vojaškega letala. 
G. Hrast predstavi kandidaturo Sky Dragons. Pove, da so kandidaturo vložili, ker se jim zdi 
cena za skoke iz vojaškega letala, kot jo predvideva kandidatura Skeri Fly, predraga. V 
ostalem se kandidaturi skoraj ne razlikujeta. Kandidatura Sky Dragons ne predvideva plačila 
skokov iz vojaškega letala. Predvideva samo enega sodnika, ki pa je usposobljen samo za 
sojenje skupinskih likovnih skokov. Za umetniške discipline predlaga sojenje na daljavo oz. po 
končani tekmi. Pove, da je lahko sodnik tudi prisoten, vendar bi to tekmo podražilo. 
G. Ferlan vpraša kako bo potekalo sojenje in če bodo rezultati ažurni. 
G. Hrast zagovarja sojenje na daljavo s tem, da bo tekma cenejša in bo tako privabila več 
tekmovalcev. 
G. Veldin odgovori, da smo že imeli poceni tekme v sezonah 2011 in 2012, vendar je bilo 
prijavljenih ekip enako oz. še manj. Zagovarja stališče, da mora biti državno prvenstvo 
organizirano resno, z vsem osebjem, prisotnimi usposobljenimi sodniki in ažurnim sojenjem. 
G. Hrast opozori da je končna cena za tekmovalca v primeru skokov iz komercialnega letala 
enaka v obeh kandidaturah, cena iz vojaškega letala pa je v kandidaturi Skeri Fly očitno 
višja. Na hitro izračuna, da po plačilu komercialnega letala po kandidaturi Skeri Fly klubu 
ostane 1000 evrov za kritje vseh ostalih stroškov, pri vojaškem letalu pa 3000. 
G. Veldin pove, da so pri vojaškem letalu vračunani stroški uporabe letališča in kritje 
kotizacije klubske ekipe. 
G. Hrast pove, da so bile pokalne tekme, ki so se organizirale pred leti profitne. Vojska je 
odobrila nalet letala, organizator pa je pobral od tekmovalcev kotizacijo, ki je bila le 
malenkost nižja od plačila komercialnega letala. Tako je šel ves zaslužek organizatorju. 
Pokalne tekme in državna prvenstva so pa vedno pripadla enemu od treh organizatorjev 
(Veldin, Debeljak, Hudički), ki so s povezanimi klubi preglasovali druge, tudi cenejše 
kandidature. 
G. Kostanjevec opozori, da iz nobene od kandidatur ni razvidno, kaj točno bodo tekmovalci 
dobili za razpisano ceno. Predlaga, da se določi, kako mora potekati državno prvenstvo. 
G. Ferlan meni, da mora biti državno prvenstvo organizirano s prisotnimi usposobljenimi 
sodniki in sprotnim sojenjem. To se mu zdi bolj pomembno kot cena tekme. 
G. Veldin pričakuje, da se bodo ekipe prijavile ne glede na ceno. 
G. Kostanjevec odgovori, da je cena morda pomembna mladim ekipam, ki bi se prijavile 
prvič. 
G. Mlakar podpre g. Ferlana in g. Veldina. Pove, da je bilo letos prijavljenih več ekip, kot 
prejšnja leta, čeprav je bila kotizacija precej višja. Zagovarja stališče, da je bolj pomembna 
kvaliteta tekme kot cena. 
G. Tepina opozori na predlog g. Kostanjevca, naj se določi minimalne zahteve za 
organizacijo državnega prvenstva. Vpraša za mnenja o obvezni prisotnosti usposobljenih 
sodnikov. 
G. Erjavec se strinja s prisotnostjo sodnikov. 
G. Veldin doda, da morajo biti sodniki usposobljeni za sojenje tekem na državnem nivoju. 
G. Kostanjevec se strinja. Doda, da ni potrebno, da sodijo slovenski sodniki. 
Sprejeto je, da morajo biti prisotni usposobljeni sodniki in da mora biti sojenje ažurno. 
G. Hrast zagovarja, da mora biti odobren nalet vojaškega letala namenjen razvoju športa, ne 
zaslužku organizatorja. Predlaga, da organizator po tekmi poda poročilo o porabi sredstev iz 
kotizacije. Predlaga tudi uvedbo sankcij za neresnično prikazovanje podatkov v poročilu. 
G. Ferlan doda, da bo tako poročilo tudi referenca za ostale organizatorje. 



Sprejeto je, da mora organizator po tekmi podati poročilo o porabi sredstev iz kotizacije. 
G. Hrast ponudi, da umakne kandidaturo Sky Dragons, če Skeri Fly zagotovi ugodnejšo ceno 
kotizacije za skoke iz vojaškega letala. 
G. Veldin se strinja. Pove, da bo pripravil novo kandidaturo, najprej pa bo pridobil čimveč 
podatkov na podlagi katerih bo lahko izračunal ugodnejšo ceno. Predlaga, da novo 
kandidaturo, ko bo pripravljena, obravnavamo korespondenčno. 
G. Hrast umakne kandidaturo Sky Dragons. 
Kandidatura Skeri Fly je potrjena s pogojem, da ponudijo ugodnejšo ceno kotizacije za skoke 
iz vojaškega letala. 
Sklep 2013/13: 
Organizator državnega prvenstva Slovenije v klasičnih disciplinah za leto 2014 je ALC Lesce. 
Sklep 2013/14: 
Organizator državnega prvenstva Slovenije v paraski-ju za leto 2014 je ALC Lesce. 
Sklep 2013/15: 
Razdelitev odobrenega naleta vojaškega letala opravi Padalska komisija. 
Sklep 2013/16: 
Na državnem prvenstvu mora biti za vsako disciplino prisoten vsaj en sodnik, usposobljen za 
sojenje te discipline na državnem nivoju. 
Sklep 2013/17: 
Po državnem prvenstvu mora organizator podati poročilo o porabi sredstev iz kotizacije. 
Sklep 2013/18: 
Organizator državnega prvenstva v skupinskih likovnih skokih in umetniških disciplinah  za 
leto 2014 je Skeri Fly, s pogojem da ponudijo ugodnejšo ceno kotizacije za skoke iz 
vojaškega letala. Kandidatura z ugodnejšo ceno bo obravnavana korespondenčno. 
 
5. Potrditev organizatorja učiteljskega seminarja 
G. Veldin predlaga, da glede na odsotnost g. Debeljaka, ki naj bi pripravil osnutke vprašanj 
za posamezne kategorije licenc po novem pravilniku, to tematiko rešujemo korespondenčno. 
Predlog je sprejet. 
Sklep 2013/19: 
Potrditev organizatorja učiteljskega seminarja bo obravnavana korespondenčno. 
 
6. Razno 
Ni razprave. 
 
 
Seja je končana ob 21.30 
 
Zapisal: 
Sašo Tepina 
 
 


