
Svoljšak Tone, jadralni padalec 

 

  

Tone Svoljšak ima za seboj izredno dolgo in uspešno športno pot v športu, ki 

velja za nevarnega, saj je jadralni padalec. Padalstvu se je zapisal že leta 1978  

in z jadralnim padalom izredno uspešno tekmovalno pot nadaljeval naslednjih 

35 let. Ob ogromnem znanju in izkušnjah, ki jih je v teh letih nabral  mu je bila 

tudi sreča naklonjena, saj je imel le eno resnejšo poškodbo koncem osemdesetih 

let, ko ga je poškodba   hrbtenice za dve leti oddaljila od tekmovanj.                   

Njegova specialnost je  natančno pristajanje, kjer je v tej zvrsti dosegel kopico 

odličnih rezultatov na tekmovanjih svetovnega ranga, tako v posamični 

konkurenci kot tudi ekipno. Odlične rezultate je začel nizati že leta 1980, ko je 

letel na evropskem zmajarskem prvenstvu, v Avstriji pa potem na Madžarskem 

in na prvem jadralno-padalskem svetovnem prvenstvu leta 1987 v Franciji. 

 V letu 1992 je v Južni Afriki s 5.115 m  višine  dosegel višinski rekord s 

preletom dolžine 140 km. 

Kot jadralni padalec v natančnem pristajanju je Tone osvojil 1. mesto na 

državnem prvenstvu Srbije in Črne gore v letu 2003, Bolgarije v letih 2002 in 

2004, 2. mesto na Hrvaškem, 3. mesto na prvenstvu Velike Britanije  2003, 8. 

mesto na svetovnem prvenstvu 2003 posamično in 1. mesto ekipno.  

Ti rezultati so ga leta 2003 uvrstili na 2. mesto  na svetovni lestvici za jadralne 

padalce v natančnem  pristajanju.  

Leta 2007 je v svetovnem pokalu v Makedoniji osvojil 3. mesto, v Turčiji 7. 

mesto, na Koroškem pa 14. Čeprav je izpustil 3 tekme, je v  seštevku za leto 

2007 zasedel 10. mesto. 

Tudi naslednje leto je bilo enako uspešno, saj je naslovu državnega prvaka  in 

drugem mestu na Albania open, dodal še naslov svetovnega prvaka v natančnem 

pristajanju za jadralne padalce, ki je bilo junija na Hrvaškem. Tekmovanja se je 

udeležilo  17 reprezentanc in 86 posameznikov. V težki borbi so  Slovenci 

premagali druge Kitajce in tretje Bolgare. 

V svetovnem pokalu  za leto 2009 je Tone zasedel 6. mesto med več kot sto 

tekmovalci. Z mednarodno ekipo Best 4 Nike, z dvema Makedoncema in 

Srbom, je postal skupni zmagovalec svetovnega pokala za leto 2009. 

Jadralec Tone Svoljšak je v avgustu 2010 popeljal slovensko reprezentanco na 2. 

mesto in do srebrnega odličja na evropskem prvenstvu v Turčiji v natančnem 

pristajanju z jadralnimi padali. 

V letu 2011 je bil Tone aktualni svetovni prvak jadralnih padalcev v natančnem 

pristajanju; naslov je osvojil v juliju 2011 na Češkem z izenačenim svetovnim 

rekordom zgrešenega cilja za 1 cm v treh pristankih. Temu rezultatu je dodal še 

1. mesto ekipe na tem svetovnem prvenstvu, 1. mesto v državnem prvenstvu in 

1. mesto na mednarodnem tekmovanju Albanija open.  

Julija 2012 je Tone Svoljšak na evropskem prvenstvu v  Ohridu postal z ekipo 

evropski prvak.  



V Vršcu v Srbiji je leta 2014 ponovno postal ekipni evropski prvak, k temu 

naslovu pa je Tone prispeval še 3. mesto v natančnem pristajanju, z le osmimi 

zgrešenimi centimetri od ničelne točke.  

Kljub letom Tone  tudi leta 2017  ni manjkal na velikem tekmovanju. V Albaniji 

je sodeloval na svetovnem prvenstvu v natančnem pristajanju z jadralnimi 

padali. Slovenska  ekipa je bila zelo uspešna, tako posamično kot tudi ekipno. 

Drugo mesto je dosegel Sluga Matjaž, nov svetovni rekord  pa je dosegel  Tone 

Svoljšak, ki je nanizal 4 zaporedne ničle, skoke v središče  ciljne tarče.                    

Tako uspešno in tako dolgo tekmovalno pot, kot jo je prehodil (preletel) Tone 

Svoljšak, so opravili zelo redki športniki. 

 
Podatke sem povzel po utemeljitvah za dobitnike športnih priznanj v Škofji Loki, Marjan 

Luževič, 2019     


