
Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije 
 
Zapisnik 1. redne seje v letu 2015 
 
Kraj: Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana 
Datum in čas: 27. 10. 2015, ob 18.00 
 
Prisotni: 

1. Jože Veldin, PK Skeri Fly 
2. Sašo Tepina, Adrenalina sport Velenje 
3. Drago Bunčič, ALC 
4. Branko Godec, LCM 
5. Andrej Kostanjevec, Xtreme Skydiving 
6. Jure Cotič, PD Sky Dragons 
7. Tomaž Hrast, PD Prosti Pad 
8. Aleš Debeljak, MD&MD 
9. Roberk Krenker, PK Skeri Fly, gost 
10. Matevž Cestnik, AK Ptuj, gost 
11. Dejan Veselič, AK Ptuj, gost 

 
Prisotnih je 9 klubov (od skupno 11) – skupaj 8 glasovalnih pravic. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Poročila o mednarodnih tekmovanjih v letu 2015 
3. Poročila o državnih prvenstvih v letu 2015 
4. Poročila o pripravah reprezentanc v letu 2015 
5. Razpis državnih prvenstev za leto 2016 
6. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS v letu 2016 
7. Padalski pravilnik 
8. Seminar učiteljev in organizatorjev padalstva 
9. Podatki o padalskih klubih, članih LZS 
10. Razno 

____________________ 
 
Sejo vodi predsednik PK, Jože Veldin. 
 
1. Potrditev zapisnika zadnje seje 
Zapisnik je sprejet s 7 glasovi za in enim vzdržanim. 
G. Veldin predlaga, da se v prihodnje zapisnik seje potrjuje korespondenčno. Predlaga, da se 
zapisnik najkasneje 14 dni po seji pošlje udeležencem, ti pa imajo 14 dni časa za potrditev ali 
oddajo pripomb. Če kateri od klubov ne odgovori v 14 dneh, se smatra da nima pripomb in se 
z zapisnikom strinja. Če se z zapisnikom strinjajo vsi udeleženci, se zapisnik objavi na spletni 
strani LZS. Če obstajajo pripombe, se jih rešuje korespondenčno, če to ni mogoče, se 
potrditev zapisnika uvrsti na dnevni red naslednje seje. 
Predlog je soglasno sprejet. 
Sklep 2015/1: 
Zapisnik seje se potrjuje korespondenčno. Najkasneje 14 dni po seji se zapisnik pošlje 
udeležencem, ti pa imajo 14 dni časa za potrditev ali oddajo pripomb. Če kateri od klubov ne 
odgovori v 14 dneh, se smatra da nima pripomb in se z zapisnikom strinja. Če se z zapisnikom 



strinjajo vsi udeleženci, se zapisnik objavi na spletni strani LZS. Če obstajajo pripombe, se jih 
rešuje korespondenčno, če to ni mogoče, se potrditev zapisnika uvrsti na dnevni red naslednje 
seje. 
 
2. Poročila o mednarodnih tekmovanjih v letu 2015 
G. Veldin predstavi poročilo o EP 2015 (Teuge), kjer je nastopila ekipa Slovenia Circus 
(freestyle). 
G. Bunčič predstavi poročilo klasične reprezentance. 
G. Hrast predstavi poročilo o WISC 2015 (Praga), kjer sta nastopili ekipi Sky Dragons (FS 4-
way open) in Vešče (FS 4-way female). 
 
3. Poročila o državnih prvenstvih v letu 2015 
G. Bunčič predstavi poročilo o DP paraski in DP v klasičnih disciplinah. 
G. Veldin predstavi poročilo o DP v umetniških disciplinah. 
G. Hrast predstavi poročilo o DP v skupinskih likovnih skokih. Poda tudi finančno poročilo. 
Predlaga, da tudi G. Bunčič in G. Veldin podata finančni poročili. 
G. Veldin in G. Bunčič se strinjata, da bosta poslala finančni poročili najkasneje 14 dni po 
seji. 
G. Hrast predlaga, da naj bo finančno poročilo obvezen del poročila o DP. 
Predlog je soglasno sprejet. 
Sklep 2015/2: 
Poročilo o državnem prvenstvu mora vsebovati finančno poročilo.  
 
4. Poročila o pripravah reprezentanc v letu 2015 
G. Veldin pove, da je bilo za priprave reprezentanc v umetniških disciplinah in skupinskih 
likovnih skokih v letu 2015 porabljeno 10 ur naleta SV. Priprave so potekale dan pred DP v 
umetniških disciplinah (4 ure) in dan pred DP v skupinskih likovnih skokih (6 ur). 
 
5. Razpis državnih prvenstev za leto 2016 
G. Veldin predlaga da se v letu 2016 organizira tudi DP wingsuit, ki je nova disciplina, ki jo 
priznava FAI. 
Predlog je soglasno sprejet. 
G. Tepina predlaga tudi speed skydiving. 
Predlog je soglasno sprejet. 
Sklep 2015/3: 
PK razpisuje državna prvenstva za leto 2016 za discipline: 

- paraski 
- klasične discipline 
- skupinski likovni skoki (4-way, 8-way) 
- umetniške discipline (svobodni let, prosti slog) 
- letenje v vetrovniku (FS 4-way) 
- wingsuit 
- speed skydiving 

 
6. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS v letu 2016 
G. Veldin pove, da je SV že potrdila nalet za leto 2016 na podlagi porabljenega naleta v letu 
2015. Pripravil bo novo prošnjo, ki bo vključevala vse načrtovane tekme v letu 2016.  
 
7. Padalski pravilnik 



G. Veldin pove, da je bil predlog novega pravilnika že potrjen na medresorskem usklajevanju 
in ga mora potrditi samo še vladna služba za zakonodajo. 
 
8. Seminar učiteljev in organizatorjev padalstva 
G. Veldin predlaga, da se naslednji seminar učiteljev padalstva organizira januarja 2016. V 
prvem delu seminarja bo predstavil novosti, ki jih prinaša nov pravilnik o padalstvu. Za drugi 
del seminarja predlaga pripravo kataloga vprašanj za učitelje padalstva. 
G. Hrast predlaga, da se seminar izvede 23. 1. 2016 ob 10h na Gospodinjski ulici 8 v 
Ljubljani. 
G. Veldin izrecno opozori predstavnike klubov, da morajo obvestiti vse učitelje v svojem 
klubu. 
G. Hrast doda, naj obvestijo tudi vse pilote tandemov. 
Sklep 2015/4: 
Seminar učiteljev in organizatorjev padalstva bo v soboto, 23. 1. 2016, ob 10h, na 
Gospodinjski ulici 8 v Ljubljani. 
 
9. Podatki o padalskih klubih, članih LZS 
G. Veldin pove, da nima vseh kontaktnih podatkov klubov in njihovih predstavnikov. Prosi 
predstavnike, da mu v 14 dneh pošljejo kontakte podatke klubov, predsednika in zastopnika 
kluba. 
G. Tepina se javi, da bo priskrbel vse kontakne podatke. 
 
10. Razno 
G. Veldin predlaga, da PK potrdi ekipo Vešče kot reprezentanco v ženski kategoriji v 
skupinskih likovnih skokih (FS 4-way female). 
Predlog je soglasno sprejet. 
G. Veldin predlaga, da PK potrdi Roberta Krenkerja kot reprezentanta v disciplini wingsuit 
perfomance flying. 
Rober Krenker predstavi svoje tekmovalne dosežke v zadnjih dveh letih in načrte za naslednjo 
sezono. 
Predlog je soglasno sprejet. 
Sklep 2015/5: 
Reprezentanca v disciplini skupinski likovni skoki 4-way v ženski kategoriji je ekipa Vešče. 
Sklep 2015/6: 
Reprezentant v disciplini wingsuit perfomance flying je Robert Krenker. 
 
 
 
Zapisal: 
Sašo Tepina 


