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  o IVANKA je najstarejša, IRENA najuspešnejša slovenska 
skakalka. 

o Za IVANKO je bil skoraj usoden zadnji 223. skok, ko je 
skočila ob hudem vetru, za IRENO pa 354., ko se ji ni 
odprlo padalo. Tudi sicer je IVANKA imela med svojimi 
skoki kar nekaj takšnih, ki so bili na robu.   

o IRENA ima sestro dvojčico OLGO, s katero so ju vedno 
zamenjevali in s katero sta vedno tekmovali, katera bo 
boljša. 

o Ko je IVANKA zanosila, se je po osmih letih padalstvu 
odpovedala. Družina ji je bila pomembnejša.  

o Vas IRENA spominja na Piko Nogavičko? Prav nič niste 
zgrešili. Njena neukročenost, smelost, pozitivnost, 
trmoglavost so »pikanogavičkaste«.  

 

     
 

 V skoku na cilj jim ni para. Korajža je bila leta 1952, ko je začela skakati Ivanka, 
enaka korajži iz leta 1986, ko je začela skakati Irena. Obe sta prvič skočili nad 
Lescami. Ivanka je bila prvi Slovenec, ki je skočil svetovni rekord, Ireninih zmag 
skoraj ne moremo več prešteti. Ivanka je skočila 223 krat, Irena bo padalo za 
vedno zložila, ko bo skočila 10.000 krat. 

 
Veliko različnega, a še več skupnega imata kraljici slovenskega padalstva. 

IVANKA in IRENA 
 

Kaj vse ju druži, bosta povedali v PODBREZJAH! 

 



 
IVANKA JELENC PUZIN  
Rojena 16. februarja 1931 v Podbrezjah. 
 
Takoj po 2. svetovni vojni so se uspešno v padalstvo podale tudi 
slovenske ženske, Jelka Burnik, Mimi Kus in Danica Rabuza. Leta 1952 
se jim je pridružila tudi izjemna padalka Ivanka Jelenc. Takrat so skupaj 
tekmovali ženske in moški. Ker so bili moški fizično močnejši, so lažje 
krmarili, ko pa so padala leta 1959 spremenili in jim dodali izrez, so tudi 
ženske postale bolj konkurenčne in razlik med njimi ni bilo več. Od takrat 
naprej je nebo pripadalo tudi damam.  
 
Življenje: Ivanka Jelenc po domača Gofnarjeva iz Dolenje vasi ali iz 
Zadnje luknje, kot se je pošalila, se je rodila 16. februarja 1931 v 
Podbrezjah. V blejski Aeroklub se je vključila junija 1952. V kranjski 
Iskri je bila zaposlena kot tehnična risarka. Njena padalska kariera je 
trajala 8 let od leta 1952 do leta 1960. Trenirala je v Lescah in v 
vojvodinskem letalskem centru Vršac, kjer jo je tudi spoznal njen bodoči 
mož Dragan Puzin. S svojo družino, s tremi otroki, sta do leta 1972 živela 
v Podbrezjah, potem pa v Kranju. Osvojila je srebrno »C« padalsko 
značko in diplomo padalca za vse pogoje, razen skoka z višine 5.000 
metrov za zlato »C« padalsko značko.  
 
22. julija 1960 je Podbrežanka IVANKA JELENC poročena Puzin v 
vojvodinskem Vršcu postavila absolutni ženski in moški svetovni rekord 
v nočnih skokih na cilj z višine 1000 metrov, ki ga je v Jugoslaviji držala 
12 let. Svetovni rekord sicer uradno s strani FAI ni bil priznan, ker je 
zamočila malomarna birokracija v Beogradu. 

 

IRENA AVBELJ 
Rojena 1. decembra 1965 v Ljubljani. 
 
Ko je maja  leta 1986 Irena Avbelj prištopala v Lesce, da bi prvič skočila s 
padalom, je prišla v svet, kjer so še vedno vladali moški. S svojo neuklonljivostjo 
in pozitivnostjo ji je uspelo prodreti. Od leta 1992 vsako leto lahko naniza prvo ali 
drugo mesto na evropskih ali svetovnih prvenstvih. Število njenih zmag na 
svetovnih prvenstvih se bliža številki 20. Bo Irena Avbelj kot tekmovalka doživela, 
da bo padalstvo priznano tudi kot olimpijska disciplina? 
 
 
Življenje: Irena Avbelj je odraščala v veliki družini s petimi otroki skupaj s sestro 
dvojčico Olgo. Sestri dvojčici sta bili izredno tekmovalni. Vsak dan se je začel in 
končal v merjenju moči, katera je boljša. Prav tej tekmovalnosti Irena pripisuje svoj 
uspeh. Irena in Olga sta ves čas tičali skupaj in tekmovali, hodili sta v iste šole in 
trenirali iste športe in teh ni bilo malo. Bili sta odlični gimnastičarki. Irena je 
odlična smučarka, plavalka, zapisala pa se je tudi potapljaštvu. Štiri leta je trenirala 
gimnastiko, sedem let plavanje, specializirala se je za hitrostno plavanje s 
plavutkami in podvodno orientacijo, pri kateri se je uvrstila v tedanjo 
jugoslovansko reprezentanco. Skratka vsestranska športnica, ki prekipeva od 
energije. Njena najljubša disciplina so figurativni skoki, pri katerih v polni meri 
občuti prosti pad in kot baletka pleše po nebu, pri čemer ji ni enake in ni enakega.  
Kot častnica je zaposlena pri Slovenski vojski, kjer si kruh služi vseh 12 članov 
slovenske padalske reprezentance. Slovenska vojska jim omogoča odlične pogoje 
za treninge, sodeluje pa tudi kot padalka in poveljnica šolskega padalskega oddelka 
SV. Vojaško padalstvo je še posebej naporno, saj je oprema lahko težka kar 45 
kilogramov. Irena ima 13 letno hčerko.   

 
 

 


