
Stane Krajnc,  padalec in konstruktor jadralnih padal     

 

Stane  je v letu 2016 dopolnil 64 let, z jadralnimi  napravami, ki jih izdeluje 

sam, pa leti že več kot štirideset let, zato ga v slovenskem padalsko-

jadralnem športu  upravičeno imenujemo  guruja tega športa. Stane 

dokazuje, da je tudi skakanje in letenje s padali lahko varen šport, če se z 

njim ukvarjajo pravi ljudje. Ta šport pa mu ni le zabava, ampak ga je 

nadgradil v poklic konstruiranja in izdelovanja letalne opreme v svojem 

družinskem podjetju, ki je doseglo mednarodno veljavo.                                                                              

Začetek Stanetovega ukvarjanja z jadralnim športom sega v leto 1973, ko je 

skonstruiral in izdelal prvega zmaja. Materiali in konstruktorsko znanje za 

to so bili tedaj še na začetku, Stanetovo zanimanje za to  dejavnost pa je 

bilo izredno in postopoma mu je uspevalo vse, česar se je lotil.                                                           

Naslednji korak so bila jadralna padala, seveda tudi lastne izdelave. Sledila 

so padala za skoke iz letal, ki jih je začel izdelovati potem, ko je sam opravil  

veliko skokov iz letal ( skupno ima 600 skokov iz letal) in ob tem študiral 

konstrukcijske izboljšave. Izdelovati je začel padala za prodajo, kupci pa so 

bili v glavnem tujci, med njimi tudi ameriška vojska.                                                                                      

Razvoj padalstva je šel tudi v BASE skoke, kar je pritegnilo tudi Staneta. 

Kot perfekcionist in ljubitelj svobodnega gibanja  je tudi v tem športu uspel 

združiti vse znanje  v prostem letenju in sledili so pravi podvigi – skoki z 

visokih  sten Eigerja, Sfinge, Norveške, kot tudi z visokih objektov - 

Trboveljski dimnik, stolpnica Petronas v Kuala Lumpurju… V tej zvrsti 

letenja je potrebna vrhunsko znanje in pripravljenost, saj je v nekaj 

sekundah potrebno opraviti pravilne gibe, napak pa skoraj ni mogoče 

popravljati. Stane se je za vsak skok temeljito pripravil, od poznavanja 

tehnične plati skoka do odlične telesne in psihične  priprave na skok. Tako 

je tudi preprečil morebitno nesrečo, vsak skok pa mu je dal novo energijo 

za vse življenjske odločitve, tudi za poklic in delo  v lastnem podjetju za 

izdelavo padal.  

Ustvaril je družinsko podjetje, kjer mu je ob strani stala žena, postopoma 

pa tudi sin, tudi letalec, ki je podjetje za izdelavo padal tudi prevzel. 

Stanetovo vodilo v upravljanju podjetja je bilo, da najpomembnejši cilj ni 

ustvarjanje dobička, ampak vlaganje v razvoj in skrb za sodelavce v 

podjetju in takšna usmeritev se je izkazala kot najboljša za vse.                                 

Najnovejša faza v razvoju prostega letenja je letenje v posebni obleki – 

Wingsuit, za katero Stane pove, da je vrhunec letalnega užitka. Ta obleka je 

» jadralno letalo v nahrbtniku«, ki po skoku z roba gore omogoča jadralni 



polet v dolino, ki se zaključi z odpiranjem padala. Tudi v tem športu je 

Stane postal konstruktor in preizkuševalec jadralne obleke in padala, za ta 

šport pa je navdušil tudi mlade jadralce.                                                                                    

Stane pove, da mu je v življenju čudovito uspelo združiti vse, kar najrajši 

počne, ob tem pa je vedno obkrožen s pravimi prijatelji.  

 

Po intervjuju s Stanetom Krajncem 2015 zapisal Marjan Luževič                                                                                        

        


