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Tradicionalna razglasitev najboljših atletinj in atletov
Slovenije ter podelitev priznanj in nagrad za leto 2017

VSEATLETSKI VIKEND 2017
(Radenci, 18. in 19. 11. 2017)

NAJ ATLET LETA 2017

V sezoni 2017 so nas slovenski atleti razveseljevali s 
številnimi uspehi na največjih mednarodnih tekmovanjih. 
V ospredju so bili predvsem mladi tekmovalci, ki so 
dokazali, da se slovenska atletika ponovno ponaša z 
generacijo, ki športno javnost razveseljuje z novimi 
vrhunskimi dosežki.

Atletska zveza Slovenije (AZS) tudi tokratno sezono 
zaokrožuje na Vseatletskem vikendu v Zdravilišču 
Radenci, kjer so nagrade za svoje dosežke prejeli 
najuspešnejši atleti in drugi predstavniki slovenske 
atletike, ki so zaznamovali atletski vsakdan v letu 2017. 
Atletsko obarvani dogodki ob koncu sezone ponovno 
združujejo vso atletsko javnost.

Poleg tradicionalne podelitve nagrad v Radencih 
je potekal še kongres Združenja atletskih trenerjev 
Slovenije (ZATS) ter številna druga predavanja in 
srečanja. Dogodkov se je udeležilo več kot 300 gostov, 
ki jih druži atletika.

Slovenski atletski trenerji so se zbrali že na 39. licenčnem 
kongresu atletskih trenerjev Slovenije ter skupščini ZATS. 
Na predavanjih v okviru kongresa so kot predavatelji 
sodelovali številni strokovnjaki iz atletskih krogov.

Na tradicionalni prireditvi Naj atlet, ki je potekala v 
sobotnih večernih urah, so nagrade prejeli najboljši 
trije atleti in atletinje pretekle sezone v petih starostnih 
kategorijah (pionirji, mlajši mladinci, starejši mladinci, 
mlajši člani, člani), nagrado pa je prejel tudi trener 
najuspešnejšega atleta in atletinje v vsaki kategoriji 
ter najboljši trener, ki so ga izglasovali trenerji ZATS. 
Najboljše je določilo glasovanje s tradicionalno anketo 
AZS, v kateri sodelujejo predstavniki atletskih klubov, 
društev, predstavnikov medijev in organov atletske 
zveze (glasovalo je 122 posameznikov, veljavnih 
glasovnic je bilo 110, neveljavnih pa 12), vrstni red pa 
je potrdila komisija za nagrade in priznanja AZS. Na 
prireditvi so bile podeljene tudi številne druge nagrade 
za delovanje v kraljici športa. Kot vsako leto je komisija 
za priznanja in nagrade AZS, ki jo vodi Stane Rozman, 
po pravilniku in na podlagi glasovanja upravnemu 
odboru predlagala nagrajence za zlato in bronasto 
plaketo AZS, ki so jo prejeli posamezniki za izjemne 
tekmovalne ali posebne dosežke.
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Privilegij je, da smo v 
športu, kot je atletika

ROMAN DOBNIKAR – PREDSEDNIK ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

Slovenska atletika ima lepo prihodnost in eden najbolj odgovornih za to, da bo njen jutri res s soncem obsijan, je 
predsednik slovenske atletske zveze. Roman Dobnikar je optimist in napoveduje ponoven razcvet kraljice športov.

Kakšno je bilo leto 2017 za slovensko 
atletiko? Članske kolajne ni dobila, bilo pa je 
nekaj vrhunskih dosežkov.

Kot predsednik atletske zveze ocenjujem, da 
je bilo zelo dobro. Naredili smo velik preskok 
iz starejše v mlajšo generacijo. Zastavljeni 
cilji so bili realni, a hkrati zelo ambiciozni. Po 
pričakovanju smo izpolnili skoraj vse. Skoraj pa 
pomeni, da nismo imeli kančka sreče. Leto 2017 
torej za slovensko atletiko ocenjujem kot zelo, 
zelo dobro, za oceno odlično pa imamo čas še 
kakšno leto ali dve, da naredimo korak naprej. 
Kot predsednik sem vesel, da smo vse izpeljali 
brez težav, vse tekme so potekale tako, kot 
smo si želeli, na mednarodnem prizorišču smo 
slovenske barve zastopali zelo dobro. Posebno 
pa me veseli, da smo kot reprezentanca pokazali, 
da zelo radi nosimo slovenske barve, slovenski in 
atletski dres. Po dolgih letih se je spet čutil in se 
še čuti ekipni duh v posamičnem športu, kot je 
atletika. Čeprav v Tel Avivu nismo napredovali v 
prvo ligo, ocenjujem, da so vsi sodelujoči začutili 
izjemno željo po napredovanju. Ta želja naj kar 
ostane, saj spodbuja našo ambicioznost. Več kot 
napredovanje mi pomeni to, da smo zelo dobro 
delovali kot reprezentanca. Fantje in dekleta 
po tekmi niso bili zadovoljni z rezultatom, kar 
pomeni, da si želijo več. Tako čutim tudi jaz in jih 
vse podpiram. Pri posamičnih rezultatih pa sem 
vesel, da imamo izkušenejšo tekmovalko, ki nas 
vedno zelo lepo zastopa. Manjka ji kanček sreče, 
toda vsi, ki so kdaj tekmovali, vedo, da se enkrat 
vse vrne. Prepričan sem, da se bo vse skupaj 
vrnilo tudi pri Martini. Janežič se je izkazal tudi 
z razmišljanjem, kdaj tekmovati. Morda je bila 
njegova želja po izvrstnem nastopu na svetovnem 
prvenstvu v Monaku in rekordu prevelika; če bi 
formo tempiral za London, bi morda pridobil še 
kakšno mesto. Vendar je tudi to izkušnja, iz katere 
se je Luka nekaj naučil. Ko sem se pogovarjal 
z njim, je dejal, da je zelo zadovoljen, kar pa je 
vredno največ. Zadaj imam mlade bisere, ki jim 
želim samo, da v tem ritmu, v katerem so začeli 
kariero, nadaljujejo in zdržijo čim dlje. Dejstvo 
pa je, da v atletiki ni bližnjic. Tudi ne želim, da jih 
kdo uporablja, kar pomeni, da bo samo trdo delo 

pripeljalo do pravih rezultatov. Če potegnem 
črto pod sezono 2017, bi na fakulteti dobili lepo 
devetico, upamo pa, da si bomo naslednje leto, 
ko nas čaka evropsko prvenstvo v Berlinu, zaslužili 
tudi desetico.

Na dveh velikih tekmah so se izkazali 
mladi – v italijanskem Grossetu in kenijskem 
Nairobiju. V atletiki torej imamo pravo 

zaledje, čeprav so govorili, da se bo v 
Sloveniji ta šport izgubil. Kaj narediti, da 
bodo ti mladi ostali v atletiki?

Tega se ne bojim, saj sem prepričan, da so ti mladi 
preboj v atletiko že naredili. To jim je uspelo že 
preteklo leto, letos pa so samo potrdili, da je pred 
njimi lepa prihodnost. Generacija se je menjala že 
lani, letos pa je naredila samo pričakovan korak 
naprej. In naslednje leto bo še boljše. To pomeni, 
da so fantje in dekleta začeli v tem uživati. Atletska 
zveza jim seveda stoji ob strani, moja želja pa je, da 
jim omogočimo še več denarja za priprave. Želim 
si, da bi večino denarja, ki ga dobimo, namenili 
njim za skupne priprave. Skupne priprave so res 
prava usmeritev, saj v skupini posameznik naredi 
še deset odstotkov več, kot bi sam. Mislim, da se 
ti mladi atleti ne bodo izgubili in da ne bodo odšli 
nikamor, saj imajo radi atletiko. Atletiko pa moraš 
imeti rad, če jo želiš trenirati, kajti to je šport, ki je 
drugačne barve kot ostali športi.

V Ljubljani je bila tudi seja izvršnega 
odbora Evropske atletske zveze, ki je 
pomenila povezovanje slovenske in 
evropske zveze. Kaj nam je to prineslo?

Vrednote, ki jih zagovarja 
atletika, so tako plemenite 
in lepe, da v sodobnem času, 
ki šele prihaja, tradicionalne 
vrednote vrača v ospredje. 
Te vrednote bodo temelj 
sodobnega sveta. Atleti in 
atletinje so torej korak pred 
drugimi, saj so izbrali tako 
plemenit šport, kot je atletika, 
in v njem tudi ostali.
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Take stvari so za slovensko atletiko zelo 
pomembne. Takoj po izvolitvi sem se najprej 
lotil urejanja razmer doma, kajti če stvari nimaš 
urejenih doma, potem ne moreš delovati v tujini. 
Zdaj, ko sem začutil, da doma zadeve lepo tečejo, 
sem se vključil tudi v mednarodne povezave, tako 
na svetovni kot evropski ravni. Slovenska atletika 
je v evropski sprejeta kot primer dobre prakse. 
Ker smo zamenjali generacijo v reprezentanci, a 
smo vseeno uspešni, ker imamo kopico mladih, 
ker znamo organizirati evropsko tekmo, denimo 
EP v gorskih tekih v Kamniku ... Obljubim, da se 
bomo potegovali tudi za kakšno prvenstvo v 
mlajših kategorijah, ko bomo imeli pravi stadion in 
dvorano s krožno stezo. Tudi to, da so s slovenskim 
članom izvršnega odbora evropske zveze 
Gregorjem Benčino prišli na sestanek v Ljubljano, 
pomeni za nas priznanje. Narediti moramo vse, da 
bomo ohranili te povezave.

V letu 2018 sta dve veliki tekmi – dvoransko 
svetovno prvenstvo v Birminghamu in 
seveda evropsko prvenstvo v Berlinu. Kako 
gledate na leto 2018, ko bi se spet lahko 
zgodil preboj slovenske članske atletike v 
vrh slovenskih športov?

Za Birmingham bi težko napovedoval, saj je 
svetovni vrh izjemen, poleg tega so norme zelo 
zahtevne. Normo ima Luka Janežič, tudi zanj 
pa je dvorana nekaj posebnega. Želim, da 
bi Luka v Birminghamu tekmoval po 
svojih najboljših močeh. Se pa že 
resno pripravlja na marčevsko tekmo 
v Angliji. Za evropsko prvenstvo v 
Berlinu pa smo že začeli resne priprave, 
vsi atleti in trenerji se pripravljajo na ta 
dogodek. Napovedujemo izjemno leto 
za slovensko atletiko, z bleščečimi rezultati. 

V Berlin pa bomo peljali več Slovencev, saj 
želim nekaj narediti tudi za priljubljenost 
tega športa. Ambasadorja našega projekta Road 
to Berlin oziroma Pot v Berlin sta Marija Šestak, 
ena najuspešnejših slovenskih atletinj, ki bo tam 
dobila kolajno za pretekle rezultate, potem ko 
so odkrili dopingirane tekmovalke, in Primož 
Kozmus, najboljši slovenski atlet vseh časov. S 
tem projektom bomo poskušali v naslednjem letu 
narediti nekaj več, tako za atlete kot za gledalce 
in medije.

Kaj pa ob koncu leta 2017 vsem, ki 
imajo radi atletiko, želite v letu 2018?

Vsem, posebej pa atletom in atletinjam, 
v letu 2018 želim, da bi spoznali, kakšen 
privilegij je zanje tekmovanje v najlepšem 
športu, ki ga ponuja zemeljska obla. 
Vrednote, ki jih zagovarja atletika, 
so tako plemenite in lepe, da v 
sodobnem času, ki šele prihaja, te 
tradicionalne vrednote vrača v 
ospredje. Te vrednote bodo temelj 
sodobnega sveta. Atleti in atletinje 
so torej korak pred drugimi, saj so 
izbrali tako plemenit šport, kot je 
atletika, in v njem tudi ostali. V 
evropski atletiki oziroma za EP 
v Berlinu velja slogan »Only 
beat your best«, premagaj 
samo najboljšega sebe, kar 
pomeni, da si že dosegel 
največ, če si zadovoljen 
sam s seboj.

Atletiko moraš imeti rad, če jo 
želiš trenirati, kajti to je šport, 
ki je drugačne barve kot ostali 
športi.
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Martina Ratej
NAJBOLJŠE ČLANICE V LETU 2017

Najboljša slovenska atletinja v letu 2017 je ponovno postala metalka kopja Martina Ratej, ki trenira 
pod vodstvom Lovra Umeka. 

Z devetim mestom je bila Ratejeva tudi 
najuspešnejša slovenska udeleženka na 
svetovnem prvenstvu v Londonu, poleg tega 
je najvišje uvrščena Slovenka na svetovnih 
atletskih lestvicah, saj je 
v svoji disciplini po 
točkah na sedmem 
mestu, po daljavi pa 
na devetem mestu 
na svetu v letu 2017. 
Ratejeva je bila letos 
tudi edina Slovenka, 
ki je redno nastopala 
na mitingih diamantne 
lige, v kateri je na koncu 
pristala na petem mestu. »V bistvu 
sem zadovoljna, čeprav sem želela 
med prve tri in daljavo okrog 63 metrov. 
Ocenjujem, da je tudi moja sezona dobra. Na 
finale diamantne lige, ki je druga največja 
tekma v atletiki v sezoni, sem se uvrstila le z 
dvema tekmama. Peto mesto je zato odličen 
izid. To, kar je bilo vloženo, sem izpolnila 
in se zahvaljujem ekipi in tistim, ki so mi 
omogočili, da lahko treniram. V naslednji 
sezoni so načrti še višji tako na evropskem 
prvenstvu kot tudi v diamantni ligi. Več bom 
vložila v pripravljalnem obdobju, da bom še 
bolje pripravljena,« je po finalu v Zürichu, kjer 
je kopje vrgla 62,77 metra, dejala Ratejeva, ki je 
potem metala še na mitingu v Zagrebu, kjer je 
bila četrta (61,74 m). 

Sezono je končala na finalu slovenskega 
atletskega pokala v Novi Gorici, kjer je prepričljivo 
zmagala (57,31 m). »V finalu pokala ne bi 
nastopila, če ne bi imela tega v pogodbi z 
zvezo. Vzela sem si že premor, ki ga nujno 
potrebujem. Tekmujem že od februarja in 
naslednji nastopi bodo že na zimskem DP 
ter nato na evropskem zimskem pokalu v 
metih. Glavni cilj naslednje sezone pa bo 
EP. Želim si ostati zdrava in nepoškodovana 
ter da nato naredim v finalu EP še preskok 
naprej glede na dosedanje izide,« je 
pojasnila Ratejeva, ki je pred sezono 2017 
zamenjala trenerja in se po dolgih letih razšla z 
Andrejem Hajnškom ter delala pod vodstvom 
Lovrenca Umeka. 

Martinin prvi cilj sezone je bilo svetovno 
prvenstvo v Londonu, kjer je bila na koncu 
z devetim mestom najboljša med vsemi 
slovenskimi predstavniki v britanski prestolnici. 

Odlično je nastopila v kvalifikacijah, 
ko je imela celo drugi izid med vsemi. 
Orodje je vrgla 65,64 metra, najbolje v zadnjih 
sezonah, tega pa v finalu, kjer je bilo 65,26 
metra dovolj za bronasto kolajno, ni ponovila. 
»Pričakovala sem ponovitev kvalifikacijske 
daljave, kar bi mi prineslo visoko uvrstitev, 
toda to mi ni uspelo. Med tekmo nisem 
sestavila pravega meta, tako da sem ostala 
le pri treh serijah,« je po nastopu v finalu 

na olimpijskem stadionu v Londonu povedala 
Ratejeva, ki je imela med prijavljenimi pred tekmo 
sedmi letošnji dosežek, orodje pa je pred tem 
največ vrgla 64,52 metra 21. maja v Celju. Državni 
rekord je postavila 14. maja 2010 na diamantni ligi 
v Dohi, ko je vrgla kar 67,16 metra.

 

MLADI VAL
Za Ratejevo so največ točk dobile 

udeleženke svetovnega 
prvenstva v Londonu. Na 

drugem mestu je bila 
polfinalistka SP Agata 
Zupin, sledila ji je 
Maruša Černjul, ki je 

za las zgrešila finale. 
V ozadju, za 35-letno 
zmagovalko leta 2017, 
je torej mladi val, ki 

bo v prihodnosti 
zagotovo poskrbel 

za odmevne 
dosežke v 

s l o v e n s k i 
ž e n s k i 

atletiki. 

MARTiNA RATEj – koPJE
najboljši izid 2017: 65,64 m (SP London, 6. avgust)
na svetu 2017 v metu kopja: 9. mesto po daljavi 
(65,64), 7. mesto po točkah (1251); skupno 201. 
mesto po točkah

 
Vrstni red
1. Martina Ratej/81 (AD kladivar Celje)  221
     trener: Lovro Umek
2. Agata Zupin/98 (AD kamnik)  142
3. Maruša Černjul/92 (AD kladivar Celje)  94
4. Anita Horvat/96 (AD Mass Ljubljana)  91
5. Tina Šutej/88 (AD Mass Ljubljana)  68
6. Veronika Domjan (Ak Ptuj)  21
7. Petra Tratnik (ŠD Nanos)  11
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Luka Janežič
NAJBOLJŠI ČLANI V LETU 2017

Pričakovano je najboljši slovenski atlet med člani postal Luka 
janežič, ki je v kneževini postavil nov državni rekord v teku na 400 
metrov in se kot prvi Slovenec spustil pod magično mejo 45 sekund. 

Najboljši Slovenec na atletski stezi je pod 
vodstvom trenerja Roka Predaniča v letu 2017 
naredil še velik korak naprej. Leto se zanj sicer ni 
začelo najboljše, saj je po dobri sezoni v dvorani 

prišel na evropsko dvoransko prvenstvo 
v Beograd kot eden od favoritov za 

kolajno, a se je vse skupaj končalo že 
v kvalifikacijah, ko je po nervoznem 

startu na stezi naredil napako, prestopil, 
in bil diskvalificiran. To je bila zanj že 

druga diskvalifikacija na dvoranskih 
prvenstvih, saj se mu je enako 
zgodilo lani, ko je nastopil na SP v 
Portlandu. Vprašanje je, ali taki porazi 

ne vplivajo na psihično stanje atleta, 
zato se lahko zgodi, da bo Luka 
kar izpustil zimsko sezono 2018 

(SP v Birminghamu), da se bo boljše 
pripravil na vrhunec sezone, evropsko 
prvenstvo v Berlinu, kjer si želi kolajne, 
in na mitinge diamantne lige, na 

katerih je nastopal že letos. 
Luka je v letu 2017 postavil osebne 

rekorde v vseh sprinterskih 
disciplinah – od 100 

do 400 metrov, 
za nameček pa 
je na ekipnem 
e v r o p s k e m 
prvenstvu v Tel 
Avivu odtekel še 

najhitrejšo štafeto 
4 x 400 metrov v 

življenju. Najprej 
je konec maja na 

ekipnem državnem 
prvenstvu v Celju 
odtekel najhitreje na 
100 metrov v življenju 
(10,42), vendar mu to 
ne bo priznano kot 
osebni rekord, saj 

je bil veter malce 
premočan. Teden 
dni pozneje se je 
Luka pripravil na 
rušenje državnega 
rekorda v teku 
na 300 metrov, 
ki ga je do tedaj 
imel Matija Šestak 

(32,34). Luka je na mitingu v Slovenski Bistrici tekel 
odlično in rekord spustil krepko pod 32 sekund 
(31,89). Malce manj kot mesec dni pozneje pa 
je sledil nov osebni rekord. Janežič je seveda 
nastopil za slovensko reprezentanco na ekipnem 
evropskem prvenstvu II. lige v Izraelu in v teku na 
200 metrov zmagal z zelo dobrim časom in novim 
osebnim rekordom (20,60). Bilo je samo vprašanje 
časa, kdaj bo padel tudi državni rekord na 400 
metrov, saj je Luka na mitingih po Evropi nakazoval, 
da je hitrejši, kot je bil kadarkoli v življenju. Dva 
tedna po nastopu v Tel Avivu je Janežič odšel na 
evropsko prvenstvo do 23 let kot prvi favorit v teku 
na 400 metrov (s prejšnjega prvenstva je imel v 
žepu bron). In to nalogo je opravil, kot se spodobi 
– z odliko in zlato kolajno. 

Dobra dva tedna pred svetovnim prvenstvom 
pa je potem nastopil še na mitingu diamantne 
lige v Monte Carlu, kjer je bil v družbi največjih 
zvezdnikov svetovne atletike. V teku na 400 metrov 
je zasedel šesto mesto in s časom 44,84 sekunde v 
izjemni svetovni konkurenci izboljšal svoj slovenski 
rekord; 45,07 je tekel 13. avgusta lani v polfinalu na 
olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. 

Janežič se je kot prvi Slovenec spustil pod magično 
mejo 45 sekund. »Neverjetno, še nekaj dni ne 
bom dojel, kaj sem dosegel. Zelo sem si želel, 
da bi v tej sezoni tekel pod mejo 45 sekund, 
in to mi je uspelo na tem pomembnem in 
odmevnem mitingu, zato sem izjemno vesel,« 
je takoj po nastopu povedal Janežič. Najhitrejši 
tekmeci so ga dohitevali na okrog polovici proge. »V 
bistvu sem prvih 200 metrov tekel zelo dobro, 
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180 metri, so me pa pri 210 metrih. To pomeni, 
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bolezen, ki mu je vzela toliko moči, da se ni mogel 
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Veliko pa so ostali dolžni ostali slovenski atleti 
v članski konkurenci, saj je slabo skakal nosilec 
kolajne z EP v Amsterdamu Robert Renner, Žan 
Rudolf se še ni vrnil v pravo formo, ostali pa ... 

LUKA jANEŽiČ – 400 M
najboljši izid 2017: 44,84 m (Monako – 
diamantna liga, 21. julij)
na svetu 2017 v teku na 400 m: 21. po času 
(44,84), 18. mesto po točkah (1248); skupno 
263. mesto po točkah
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V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

ADHEZIV d. o. o., Primož pri Šentjurju 24C, 3230 Šentjur, SLO
Tel. +386 3 74 90 740, Faks +386 3 74 90 741, Mob +386 41 612 610

E: vojko.arzensek@adheziv.si , www.adheziv.si

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

• NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

• INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

• TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•  ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

• PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.
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ADHEZIV - med najhitreje rastočimi 
podjetji v Sloveniji - Gazelami 2017.

LEIBINGER INK JET TISKALNIK JET3UP RAPID:
NAJHITREJŠI INK JET NA SVETU
- do 1000 m/min.!

NAJHITREJŠI LASER Solaris, 
aplikacija markiranja kronskih zamaškov,

36kom./sekundo.

PONOSNI SPONZOR LUKE JANEŽIČA!



Luka Janežič
NAJBOLJŠI ČLANI V LETU 2017
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Anita Horvat in Luka Janežič
NAJBOLJŠI MLAJŠI ČLANI IN ČLANICE V LETU 2017

Med mlajšimi članicami in člani do 23 let sta bila po točkovanju v letu 2017 najboljša varovanca 
trenerja Roka Predaniča, Anita Horvat in Luka janežič, obema pa je najljubša razdalja na 400 metrov. 

Luka se je tako okitil z dvojno krono v letu 
2017, v konkurenci mlajših članov pa res ni imel 
enakovrednega nasprotnika, saj je postal evropski 
prvak med mlajšimi člani v teku na 400 metrov v 
poljskem Bydgoszczu. S časom 45,33 sekunde je 
prepričljivo osvojil zlato kolajno in potrdil vlogo 
favorita. Drugi je bil Norvežan Karsten Warhom 
(45,75), tretji pa Danec Benjamin Lobo Vedel (46,08). 
»Cilj je bil, da osvojim kolajno, in to zlato, 
zato sem zelo vesel. V finalu se nisem posebej 
naprezal, imel pa sem vse pod nadzorom. 
Za boljši čas je bil veter v prvih 200 metrih 
premočan. Toda to je moj drugi čas leta, spet 
precej pod normo za SP in poleg tega še zlata 
kolajna. Res sem vesel,« je dejal Janežič. Najhujši 
Janežičev tekmec je bil nekdanji mnogobojski 
mladinski svetovni prvak Warholm (pozneje je postal 
svetovni prvak v teku na 400 metrov z ovirami), ki je 
zmagal tudi na domačih tekmah diamantne lige na 
400 metrov ovire v Oslu in Stockholmu. Toda Janežič 
je tekel po enkrat na dan, Karsten Warhom pa se je 
po dveh tekih na 400 metrov ovire uvrstil v finale 
tudi v tej disciplini. Norvežan je sicer izjemno hitro 

začel in bil dolgo pred Janežičem, ki pa je v zadnjih 
100 metrih izjemno pospešil in se mu v zaključnem 
delu niti ni bilo treba pretirano naprezati. »Z 
Warhomom se nisem preveč obremenjeval, 
vedel sem, da je med favoriti. Vedelo pa sem 
tudi, da bo težko tekel okrog 45,00 v finalu. Bil 
sem močnejši v finišu in to je to. Odločil se je in 
izbral dve disciplini, kar je zelo naporno. Tudi 
zame je bilo naporno, v treh dneh sem imel tri 
teke, ki sem jih moral lepo in kar hitro odteči,« 
je še povedal Janežič.

Pri dekletih je bilo pri glasovanju za najboljšo 
mlajšo članico bolj tesno, na koncu pa je slavila 
Anita Horvat, ki je dosegla slovenski rekord v 
teku na 400 metrov, pred nosilko brona v metu 
diska (58,48 m) z evropskega prvenstva za mlajše 
članice, Veroniko Domjan.

V Bydgoszczu je v ženskem teku na stadionski 
krog zmagala Latvijka Gunta Latiševa Cudare 
(52,00), Anita pa je bila četrta (53,06). »S tekom 
nisem preveč zadovoljna, ker sem začela 
prepočasi in mi je malo zmanjkalo do kolajne. 
Na prvi ravnini je bilo tudi preveč vetra, da 

bi začela v takem ritemu kot dan prej. Bila 
sem zelo evforična, saj sem dosegla državni 
rekord in normo za SP, veliko adrenalina je 
bilo v meni in sem ponoči spala le dve uri in 
pol. Mogoče je bilo tudi to vzrok, da sem v 
finalu tekla počasneje,« je dejala Horvatova, ki 
je v kvalifikacijah dosegla drugi čas od vseh in nov 
državni rekord – 51,94. 

»Od janežiča smo pričakovali kolajno in 
to smo dosegli. Prvič v življenju je imel tri 
teke zapored v treh dneh. Vsak je bil boljši 
in nastop je opravil brez napake. Dokazal je, 
kako močan je, in naredil je vse, kar je bilo v 
njegovi moči, čeprav se lahko v finalu zgodi 
vse mogoče. Kar zadeva Horvatovo, pa bi 
podpisala pred prvenstvom, da se iz Poljske 
vrne z normo za SP in državnim rekordom. 
To je dosegla že v kvalifikacijah. Mogoče bi 
v finalu lahko naredila več, če bi se v prvih 
100 metrov priključila in ostala v stiku s 
tekmicami. Toda tudi četrto mesto je dober 
izid,« je na koncu povedal Rok Predanič, trener 
Janežiča in Horvatove.

MLAjši ČLANi
Vrstni red
1. Luka Janežič/95 (AD kladivar Celje)  283
     trener: Rok Predanič
2. Blaž Zupančič/95 (AD Mass Ljubljana)  100
3. Jan kokalj/97 (AD kladivar Celje)  97
4. Jan Petrač/95 (AD Mass Ljubljana)  87
5. Nace Pleško/96 (Ak olimpija Ljubljana)  81
 

MLAjšE ČLANiCE
Vrstni red
1. Anita Horvat/96 (AD Mass Ljubljana)  248
     trener: Rok Predanič
2. Veronika Domjan/96 (Ak Ptuj)  195
3. Neja Filipič/95 (AD kronos)  127
4. Maja Pogorevc/96 (AL Slovenj Gradec)  45
5. Julija Praprotnik/96 (AD kronos)  27

Trenirajte na 

varuhzdravja.si

POZOR,
REDNA 
VADBA LAHKO 
POVZROČI 
DOBRO 
POČUTJE!
Telovadite, kjerkoli se počutite 
sproščeno, doma, v pisarni, parku 
ali hotelu. Telovadite v svojem 
tempu in uživajte. Telovadite s 
profesionalnimi trenerji in znanimi 
osebnostmi. Preizkusite se  
v različnih vadbah aerobike,  
joge, pilatesa in drugih.

Vstopite v največjo slovensko 
spletno telovadnico in 
trenirajte brezplačno!

Vz
aj

em
na

 d
.v

.z
., 

Vo
šn

ja
ko

va
 2

, 1
00

0 
Lju

bl
ja

na

Varuh_zdr_2017_oglasi_A4_(5-9-2017).indd   3 17. 11. 2017   11:43:16



Trenirajte na 

varuhzdravja.si

POZOR,
REDNA 
VADBA LAHKO 
POVZROČI 
DOBRO 
POČUTJE!
Telovadite, kjerkoli se počutite 
sproščeno, doma, v pisarni, parku 
ali hotelu. Telovadite v svojem 
tempu in uživajte. Telovadite s 
profesionalnimi trenerji in znanimi 
osebnostmi. Preizkusite se  
v različnih vadbah aerobike,  
joge, pilatesa in drugih.

Vstopite v največjo slovensko 
spletno telovadnico in 
trenirajte brezplačno!

Vz
aj

em
na

 d
.v

.z
., 

Vo
šn

ja
ko

va
 2

, 1
00

0 
Lju

bl
ja

na

Varuh_zdr_2017_oglasi_A4_(5-9-2017).indd   3 17. 11. 2017   11:43:16



12 REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN

Agata Zupin in Rok Renner
NAJBOLJŠI STAREJŠI MLADINCI IN MLADINKE V LETU 2017

Vzhajajoča zvezdica slovenske, evropske in svetovne atletike Agata Zupin – trenira jo Damjan Zlatnar –, 
ki je predvsem tekačica na 400 metrov z ovirami, je bila prepričljivo najboljša starejša mladinka v slovenski 
atletiki v letu 2017, med fanti pa je zmagal Rok Renner, eden najboljših mladih v skoku v daljino v Evropi. 

Rok Renner je na evropskem prvenstvu za starejše 
mladince (do 20 let) v italijanskem Grossetu v finalu 
skoka v daljino zasedel 11. mesto (7,45 m). Renner 
je dosegel deveti izid kvalifikacij in se s 7,49 metra 
uvrstil v finale, kjer pa je bil daleč od prvih treh mest. 
Za bronasto kolajno je bilo treba skočiti skoraj osem 
metrov (7,96 m).

V Grossetu je na evropskem prvenstvu za starejše 
mladince nastopilo devet slovenskih atletov in 
osem atletinj. V ženski konkurenci so nastopile 
Agata Zupin (400 m ovire), Maja Bedrač (100 m ovire, 
daljina), Tjaša Železnik (400 m ovire), Aneja Simončič 
(400 m ovire), Sara Sotošek (troskok), Trina Praprotnik 
Malej (troskok), Lara Omerzu (višina) in Nastja Modic 
(palica). Jure Grkman (200, 400 m), Jakob Murovec 
(100 m), Anej Zupanc (400 m), Lovro Mesec Košir 
(400 m), Tilen Šimenko Lalič (800 m), Žan Viher (110 
m ovire), Rok Renner (daljina), Kristjan Čeh (disk) in 
štafeta 4 x 400 metrov. Zupinova je nato 23. julija 
v finalu teka na 400 metrov ovire osvojila srebrno 
kolajno in s časom 55,96 sekunde izboljšala državni 
članski rekord, ki ga je dosegla dan prej v polfinalu, 
ter dokazala izjemen talent. »Z rezultatom sem 
zadovoljna, malo mi je hudo zaradi šestih 
stotink, ki so me kljub državnemu rekordu 

ločile od zlata,« je pojasnila Zupinova, ki je v 
polfinalu dosegla prepričljivo najboljši izid in s 
56,52 sekunde izboljšala prejšnji slovenski članski 
rekord Mete Mačus, ki je 56,63 tekla 1. junija 2002 
v Ljubljani.

Največji letošnji uspeh Zupinove je bil seveda 
nastop na svetovnem prvenstvu v Londonu, 
ko se je v teku na 400 metrov z ovirami uvrstila v 
polfinale in prvenstvo potem končala na 21. mestu 
(57,05). »To je bila zame zelo lepa izkušnja in 
vesela sem, da sem prišla v polfinale. škoda, 
da nisem tekla bolje, je pa le polfinale SP. 
Prvenstvo zapuščam z dobrimi občutki,« je po 
polfinalu povedala Zupinova, ki je dosegla 27. čas 
kvalifikacij. V tretji skupini, v kateri je imela šesti izid 
sezone, je bila četrta (56,54) in se je neposredno po 
mestih uvrstila v nadaljevanje. 

Zupinova je letos na 300 metrov postavila tudi 
nov mladinski in članski slovenski rekord. Tekla 
je 36,77 sekunde. Prejšnji članski rekord, 37,48, 
je Alenka Bikar tekla 12. maja 2001 v Novi Gorici. 
»Pred tekmo sem si želela popraviti članski 
rekord, ker so mi prej le tri stotinke manjkale 
do tega cilja, vendar se nisem pred startom 
s tem obremenjevala. To je moj drugi članski 

rekord letos, na 400 metrov ovire mi je prinesel 
nastop na svetovnem prvenstvu v Londonu, 
ki je bilo moja prva velika članska tekma in 
kjer sem se uvrstila v polfinale. Tako da lahko 
sezono ocenim kot zelo dobro, pravzaprav 
izredno,« je bila zadovoljna Zupinova. 

STAREjši MLADiNCi
Vrstni red
1. Rok Renner/99 (AD kladivar Celje)  191
     trener: Hrvoje Fižuleto
2. Jure Grkman/99 (AD kamnik)  169
3. Tilen Šimenko Lalić/98 (AD Poljane Mar.)  122
4. kristjan Čeh/99 (Ak Ptuj)  90
5. Lovro Mesec košir (AD Mass Ljubljana)  70
 

STAREjšE MLADiNKE
Vrstni red
1. Agata Zupin/98 (AD kamnik)  281
     trener: Damjan Zlatnar
2. Maja Bedrač/99 (Ak Ptuj)  181
3. Lara omerzu/98 (AD Brežice)  150
4. Nastja Modic/99 (AD Brežice)  19
5. katja Podobnik/99 (ŠD Žiri)  11

www.eles.si

Energija teče skupaj z nami. Kot sistemski operater slovenskega 
elektroenergetskega prenosnega omrežja skrbimo za njen varen, 
zanesljiv in neprekinjen prenos 24 ur na dan. Smo strokovnjaki 
z znanjem in izkušnjami, ki soustvarjamo energetsko prihodnost 
Slovenije na skrbno zastavljenih temeljih: odgovornosti, zavzetosti, 
znanju, zanesljivosti, sodelovanju in vztrajnosti. Strateško in 
trajnostno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo prenosno omrežje 
Republike Slovenije. Za električno energijo na dosegu vaše roke.

PRENAŠAMO ENERGIJO.
OHRANJAMO RAVNOVESJE.

Več kot 2550 km
prenosnega omrežja

Več kot 550
zaposlenih

V prenosno omrežje prevzamemo 
več kot 20.000 gigavatnih ur  
električne energije. S to energijo bi 
žarnica gorela več kot milijon let.
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Tami Ščančar in Gregor Grahovac
NAJBOLJŠI MLAJŠI MLADINCI IN MLADINKE V LETU 2017

Na mladih svet stoji in tudi v slovenski atletiki je tako. Med mlajšimi mladinci in mladinkami imamo 
izjemno nadarjeno generacijo, med njimi pa sta bila v letu 2017 najboljša Prekmurka Tami ščančar in 
Ljubljančan Gregor Grahovac.

Oba sta nastopila tudi na svetovnem prvenstvu 
mladincev do 18 let v kenijskem Nairobiju in se 
uvrstila v finale. Ščančarjeva je odlično tekla že v 
kvalifikacijah in bila druga v drugi skupini na 100 
metrov. Zabeležila je skupno šesti čas med vsemi 
(12,10), tretja v tretji skupini pa je bila Iza Obal 
(Kronos Ljubljana), ki je na 100 metrov zabeležila 
skupno deseti izid (12,19). Tami in Iza sta potem v 
finalu na 100 metrov zabeležili peto (11,91) in šesto 
mesto (12,00).

Grahovac pa se je uvrstil v polfinale teka na 400 
metrov (47,74). V prvi kvalifikacijski skupni je bil 
drugi in se s tem neposredno po mestih s skupno 
devetim časom uvrstil v polfinale, kjer je bil v tretji 
skupini tretji in je s skupno šestim izidom med 
vsemi ter osebnim rekordom in mlajšim mladinskim 
slovenskim rekordom 47,34 prišel v finale. V finalu 
je nato osvojil osmo mesto (48,88), in tudi če bi v 
zaključnem teku ta dosežek izenačil, bi bil kot edini 
Evropejec v finalu osmi.

Za Ščančarjevo iz Orehovcev, ki še ni dopolnila 
18 let, so tih, a po njenem mnenju dosegljiv cilj 
olimpijske igre v Tokiu 2020. Sicer odlična dijakinja 
Gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru se je 
preizkusila v različnih disciplinah, a največ pokazala 
v sprintu na 60, 100 in 200 metrov. »Treningi 
pet- do šestkrat na teden zdaj postajajo vse 
zahtevnejši in intenzivnejši,« je povedala mlada 

tekačica. Postala je mladinska državna prvakinja in 
pokalna prvakinja v teku na 100 in 200 metrov za 
leto 2016 in 2017, srednješolska državna prvakinja 
na 100 metrov ter državna podprvakinja na 60 
metrov v dvorani med mlajšimi in starejšimi 
mladinkami ter članicami. Njeni rezultati so že 
zdaj na izjemno visoki ravni, a kot pravi njen trener 
Radislav Jokanović, je treba uspehe graditi počasi 
in vztrajno. Cilje, ki so zastavljeni realno, dosegata z 
načrtnim, marljivim in motiviranim delom. »Takšni 
talenti se ne rodijo vsako leto. Pred Tami 
je vrhunska kariera, kajti jasno je, da šele 
zdaj prihajajo pravi treningi, ki jo bodo še 
povzdignili. Zamislite si, za kakšen potencial 
gre, če je že kot 17-letno dekle peta na svetu. 
Če ne bi izgubila deset dni priprav za svetovne 
mladinske igre v Keniji, ko je morala nastopati 
za člansko reprezentanco, sem prepričan, da 
bi iz Afrike prinesla kolajno. Toda verjamem, 
da bodo kolajne v prihodnje prihajale tudi z 
največjih tekmovanj,« je povedal Jokanović.

Tudi Gregor Grahovac je izjemno hiter mladi atlet, 
ki je v zadnjih dveh sezonah večkrat opozoril nase 
s serijskim postavljanjem rekordov. »Po mojem 
mnenju imam prednost v telesni konstituciji 
in naravni hitrosti. Na vse gledam pozitivno, 
zato sem pred tekmo zelo zbran in me ni strah. 
Najbolj si želim, da bi odpotoval v Tokio 2020 

na olimpijske igre. Najlepša plat atletike je 
ta, da je individualni šport; tekmuješ zase in 
nisi odvisen od drugih. Kot negativno pa bi 
izpostavil to, da pri nas ni ustreznih razmer 
za treniranje v zimskem času. Zato je težko 
doseči vrhunske rezultate,« pa je razmišljal 
Gregor, ki vadi pod vodstvom Matije Šestaka.

MLAjši MLADiNCi
Vrstni red
1. Gregor Grahovac/00 (AD Mass Ljubljana) 204
      trener: Matija Šestak
2. Filip Jakob Demšar/00 (AD Mass Ljubljana) 179
3. Mitja kordež/01 (AD Slovenj Gradec) 130
4. Jan Vuković/00 (AD kladivar Celje) 71
5. Rok Markelj/00 (Ak Triglav kranj) 58
 

MLAjšE MLADiNKE
Vrstni red
1. Tami Ščančar/00 (Ak Panvita M. Sobota) 211
      trener: Radislav Jokanović
2. Eva Pepelnak/00 (AD kladivar Celje) 149
3. karin Gošek/00 (AD kladivar Celje) 111
4. Lara Zupanc/00 (AD Brežice) 97
5. Lara krnc/00 (Ak Radovljica) 74



15REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN



16 REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN



17REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN



18 REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN

NALOŽBA, KI SE IZPLAČA

Dostopna cena

Vaši stroški za plačilo porabljene električne 

energije bodo takoj bistveno nižji, življenjska 

doba sončne elektrarne pa presega 

30 let.

Energetska neodvisnost

Z lastno sončno elektrarno takoj postanete 

energetsko samooskrbni in za vedno 

neodvisni od nihanja cen na trgu.

Dostopnost za vsakogar

Gradnjo lastne elektrarne boste lahko 

financirali na različne načine, v skladu s 

svojimi finančnimi zmožnostmi. 

€

BREZSKRBNOST NA DOLGI ROK

Miren spanec

V vsakem trenutku boste lahko 

nadzorovali doma proizvedeno energijo na 

spletnem portalu.

Daljinski nadzor delovanja 

Elektrarno bomo na vašo željo tudi 

vzdrževali, tako da boste vi lahko 

popolnoma brez skrbi: sistem bo okvare 

avtomatsko sporočil izvajalcu, ki jih bo 

odpravil v najkrajšem možnem času.

Zagotovljena 10-letna garancija

V ceno montaže sončne elektrarne je vedno 

vključena tudi 10-letna garancija na izvedbo,  

opremo ter na nepoškodovanje strehe. 

PROJEKT NA KLJUČ

Vse na enem mestu

Svetovanje, ogled objekta, ocena investicije, 

projektna dokumentacija, montaža in 

vzdrževanje domače elektrarne: vse lahko 

uredimo mi.

Varna in enostavna montaža

Gradbena dela so minimalna in hitra, sama 

montaža sončne elektrarne običajno traja le 1 dan. 

100 % slovenska kakovost

V partnerstvu s slovenskimi podjetji Sol Navitas, 

Letrika Sol in Bisol vam zagotavljamo vrhunsko 

kakovost sončne elektrarne. Po želji vam uredimo 

tudi montažo toplotne črpalke vodilnega 

slovenskega proizvajalca Termo-tehnika.

Pri nas vse pridelamo
doma, tudi elektriko.

PAMETNA ENERGIJA

WWW.GEN-ISONCE.SI | 080 1558

GEN-I Sonce. Neusahljiva energija sonca, dostopna vsem.

oglas-Gen-i-sonce-209x280.pdf   1   06/03/17   09:42

Zala Istenič in  
Filip Dominiković

NAJBOLJŠI PIONIRJI IN PIONIRKE V LETU 2017

Najboljša med tistimi, ki šele vstopajo v svet vrhunske atletike, sta 
15-letna Velenjčan Filip Dominiković in Ljubljančanka Zala istenič. 
Zagotovo je najpomembnejša naloga vseh trenerjev mladih, ki so 
opozorili nase, da te upe zadržijo v kraljici športov.

Kot se spodobi, sta najboljša v letu 2017 tista dva, 
ki sta uspela zmagovati na domačih prvenstvih 
in dosegla tudi kakšen rekord. In to je uspelo tudi 
Filipu Dominikoviću, ki je na domačem stadionu 
v Velenju na prvenstvo Slovenije v kategoriji 
pionirjev in pionirk U-16 dosegel nov pionirski 
rekord U-16 v metu kopja. Z metom, dolgim 65,70 
metra, je prehitel starega rekorderja Matijo Muharja 
(63,83 m). Vidi se dobro delo trenerja Andreja 
Hajnška, ki je vzgojil že nekaj odličnih metalcev in 
metalk kopja, med drugim seveda tudi olimpijsko 
zmagovalko iz Ria de Janeira 2016, Hrvatico Saro 
Kolak.

Na pionirskem prvenstvu v Velenju je bila zelo 
uspešna tudi Zala Istenič, ki je osvojila štiri zlate 
kolajne – na 100 in 300 metrov ter v štafetah 4 x 
100 in 4 x 300 metrov AD Mass Ljubljana.

Zala je kot atletinja izjemno napredovala, saj je 
dosegla tudi tri državne rekorde za svojo starostno 
kategorijo do 16 let. Na zimskem prvenstvu je v 
dvorani na 400 metrov tekla odličnih 55,94 sekunde 

ter s tem dosegla državni rekord za pionirke U-16 
in hkrati za mlajše mladinke U-18. Na prostem pa je 
odtekla kar dva državna rekorda za pionirke U-16. 
Zala je postala najhitrejša Slovenka do 16 let v teku 
na 300 metrov (39,04) in tudi najhitrejša slovenska 
pionirka v teku na 400 metrov (55,66).

Za Zalo je bilo leto 2017 zelo naporno, saj so ji 
novembra lani diagnosticirali sladkorno bolezen. 
Kljub temu je zavzeto trenirala pod vodstvom 
trenerja Roka Predaniča in napredovala kot še 
nikoli doslej. Čeprav zdaj ne trenira več pod 
Predaničevim vodstvom, ni izgubila volje in želje 
za naprej. Že za leto 2018 ima visoke cilje, saj se 
želi kvalificirati za mladinske olimpijske igre v 
argentinskem Buenos Airesu, poleg tega pa je njen 
cilj čim boljši rezultat na evropskem prvenstvu za 
mlajše mladince in mladinke, ki bo v madžarskem 
Gyoru.

Isteničeva pa gleda tudi naprej, saj je eden od 
njenih velikih ciljev uvrstitev na olimpijske igre. Če 
se ji na največje atletsko tekmovanje na svetu ne bo 

VRSTNi RED
Pionirji
1. Filip Dominiković/02 (Ak Velenje) 203
      trener: Andrej Hajnšek
2. Vid Botolin/02 (AD kladivar Celje) 133
3. Rok Makuc/03 (Ak Radovljica) 80
4. Jan Emberšič/03 (Ak Domžale) 71
5. Tilen Ulčar/02 (AD Mass Ljubljana) 64
6. Nejc Lipovec/02 (AD Mass Ljubljana) 44
7. Tobi Gaberšček/02 (TD Bovec) 41

Pionirke
1. Zala Istenič/02 (AD Mass Ljubljana) 239
      zadnji trener: Rok Predanič
2. Manca Starašinič/02 (AD kronos) 133
3. Leja Glojnarič/02 (AD Brežice) 92
4. Maja Per/02 (Ak Domžale) 72
5. Nika Dobovšek/03 (Ak Sevnica) 59
6. Patricia Šolar/02 (Ak Radovljica) 32
7. Nina Pavlek/02 (AD Brežice) 9

uspelo uvrstiti že leta 2020 v Tokiu (takrat bo stara 
šele 18 let), pa bo zagotovo med kandidatkami, da 
pokaže vse, kar zna, na olimpijskih igrah 2014, ki 
bodo v francoski prestolnici Pariz.

Zala atletiko trenira od svojega četrtega leta, ko 
je začela v Atletski šoli Brigite Bukovec, kmalu pa 
se je preselila v AD Mass Ljubljana, kjer je najprej 
trenirala pod vodstvom Svijetlana Vujasina, zadnji 
dve leti pa se je atletsko razvijala pod budnim 
očesom Roka Predaniča. Že lani je prejela naslov 
najboljše atletinje v pionirski kategoriji in uspeh 
ponovila tudi letos.

Med drugimi uspehi je zmagala na dvoranskem 
DP za pionirke na 60 metrov (7,68), na DP za mlajše 
mladince in mladinke v teku na 400 metrov (56,69), 
na posamičnem prvenstvu Slovenije za osnovne 
šole, starejše učenke v teku na 300 metrov (39,04), 
četrta je bila na festivalu evropske mladine v Gyoru 
v teku na 400 metrov (55,84) ter osma na članskem 
mitingu EA v Velenju na 400 metrov (55,66).
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NALOŽBA, KI SE IZPLAČA

Dostopna cena

Vaši stroški za plačilo porabljene električne 

energije bodo takoj bistveno nižji, življenjska 

doba sončne elektrarne pa presega 

30 let.

Energetska neodvisnost

Z lastno sončno elektrarno takoj postanete 

energetsko samooskrbni in za vedno 

neodvisni od nihanja cen na trgu.

Dostopnost za vsakogar

Gradnjo lastne elektrarne boste lahko 

financirali na različne načine, v skladu s 

svojimi finančnimi zmožnostmi. 

€

BREZSKRBNOST NA DOLGI ROK

Miren spanec

V vsakem trenutku boste lahko 

nadzorovali doma proizvedeno energijo na 

spletnem portalu.

Daljinski nadzor delovanja 

Elektrarno bomo na vašo željo tudi 

vzdrževali, tako da boste vi lahko 

popolnoma brez skrbi: sistem bo okvare 

avtomatsko sporočil izvajalcu, ki jih bo 

odpravil v najkrajšem možnem času.

Zagotovljena 10-letna garancija

V ceno montaže sončne elektrarne je vedno 

vključena tudi 10-letna garancija na izvedbo,  

opremo ter na nepoškodovanje strehe. 

PROJEKT NA KLJUČ

Vse na enem mestu

Svetovanje, ogled objekta, ocena investicije, 

projektna dokumentacija, montaža in 

vzdrževanje domače elektrarne: vse lahko 

uredimo mi.

Varna in enostavna montaža

Gradbena dela so minimalna in hitra, sama 

montaža sončne elektrarne običajno traja le 1 dan. 

100 % slovenska kakovost

V partnerstvu s slovenskimi podjetji Sol Navitas, 

Letrika Sol in Bisol vam zagotavljamo vrhunsko 

kakovost sončne elektrarne. Po želji vam uredimo 

tudi montažo toplotne črpalke vodilnega 

slovenskega proizvajalca Termo-tehnika.

Pri nas vse pridelamo
doma, tudi elektriko.

PAMETNA ENERGIJA

WWW.GEN-ISONCE.SI | 080 1558

GEN-I Sonce. Neusahljiva energija sonca, dostopna vsem.

oglas-Gen-i-sonce-209x280.pdf   1   06/03/17   09:42
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AD Mass Ljubljana
NAJBOLJŠI KLUB V LETU 2017

Že dolga leta je v Sloveniji najboljši klub ljubljanski AD Mass,  
ki ima tudi največ registriranih atletov in atletinj.

Ime kluba se je v času delovanja večkrat 
spremenilo; od Hermesa, ustanovljenega davnega 
leta 1923, prek Železničarja, ŽAK Ljubljana in ŽAK 
Mass Ljubljana do sedanjega AD Mass Ljubljana. 
V 90-letni zgodovini kluba so bila dobra in slaba 
obdobja, veliko uspehov in tudi nekaj slabih 
odločitev. Toda vedno so se našli atletski delavci, 
ki so iz ljubezni do kluba in atletike porabili veliko 
svojega časa za to, da so klub vodili do prenove in 
novih zmag – predsedniki, trenerji, podporniki in 
seveda atletinje in atleti.

Klub je bil sredi sedemdesetih skoraj brez atletov. 
Potem sta vanj prišla Edvard Šega kot predsednik 
in Slavko Črne kot trener in stvari so se obrnile 
na bolje. Na veliko bolje. ŽAK Ljubljana je postal 
eden vodilnih slovenskih klubov z vrhunskimi 
atleti in atletinjami, kot so Matija Šestak (9. SP 400 
m, olimpijec), Jerneja Perc (3. EP 60 m, olimpijka), 
Marjana Lužar (2. SP mladinke 400 m ovire), 
Roman Kejžar, Eufemia Štorga in Ksenija Predikaka 
(udeleženci olimpijskih iger) ter Milan Balek (EP). 
Na začetku devetdesetih sta se klubu pridružili tudi 
Britta Bilač (1. EP skok v višino) in slavna Merlene 
Ottey. Zlata leta šišenskega atletskega kluba so 
prišla v novem tisočletju pod imenom AD Mass 
Ljubljana in pod vodstvom Jureta Kolenca. Matic 
Osovnikar je bil finalist SP v Osaki v kraljevski 
disciplini 100 metrov, nosilec bronaste medalje 

na EP v Göteborgu v isti disciplini ter polfinalist OI 
v Atenah na 200 metrov. Leta 2006 je bil športnik 
leta Slovenije. Marija Šestak je bila v troskoku 6. na 
OI v Pekingu in 11. v Londonu, nosilka bronaste 
medalje na dvoranskem SP in srebrne medalje 
na dvoranskem EP. Tina Šutej je osvojila srebrno 
medaljo na SP za mladince v skoku s palico, bila 
udeleženka OI v Londonu in finalistka EP. Na OI v 
Londonu 2012 je Brent LaRue osvojil 13. mesto na 
400 metrov ovire. Finalista največjih tekmovanj (SP, 
EP) in olimpijca sta bila tudi Snežana Vukmirović 
v troskoku in Matija Kranjc v metu kopja. Poleg 
naštetih zvezdnikov je še šest atletov AD Mass 
Ljubljana nastopilo na največjih tekmovanjih – 
olimpijskih igrah ter članskih svetovnih in evropskih 
prvenstvih: Pia Tajnikar, Roman Kejžar, Urša Beti, 
Kristina Žumer, Damjan Zlatnar, Matic Šušteršič, 
Jan Žumer, Sara Strajnar in Vid Jakob Tršan.

Zdaj je tu nova generacija, na čelu z Marušo 
Mišmaš, Anito Horvat in Žanom Rudolfom, ki 
prinašajo kolajne z velikih tekmovanj in dosegajo 
nove državne rekorde.

V letu 2017 je bil AD Mass najboljši na ekipnem 
članskem prvenstvu in atletskem pokalu Slovenije, 
klub iz Šiške pa je  zbral največ točk tudi v skupnem 
seštevku točkovanja ekipnih prvenstev še pri 
starejših mladincih/mladinkah, mlajših mladincih/
mladinkah ter pionirjih/pionirkah U-16.

EKiPNO 
PRVENSTVO ZA 
ČLANE iN ČLANiCE

Člani
1. AD Mass Ljubljana 17.265
2. AD kladivar Celje 16.077
3. Ak krka Novo mesto 15.443
4. AD kronos Ljubljana 14.585
5. Ak Triglav kranj 14.519

Članice
1. AD kladivar Celje 17.240
2. AD Mass Ljubljana 17.168
3. AD kronos Ljubljana 15.614
4. Ak krka Novo mesto 12.348
5. Ak Velenje 12.182

EKiPNO 
PRVENSTVO 
ZA STAREjšE 
MLADiNCE iN 
MLADiNKE

St. mladinci
1. AD Mass Ljubljana 14.886
2. AD kladivar Celje 13.849
3. Ak krka Novo mesto 12.892
4. AD kronos Ljubljana 11.163
5. Ak Triglav kranj 10.451

St. mladinke
1. AD kladivar Celje 15.419
2. AD Mass Ljubljana 15.107
3. AD kronos Ljubljana 14.428
4. Ak Velenje 13.018
5. Ak krka Novo mesto 12.591

EKiPNO 
PRVENSTVO ZA 
MLAjšE MLADiNCE 
iN MLADiNKE

Ml. mladinci
1. AD Mass Ljubljana 6154
2. AD kladivar Celje 5478
3. Ak krka Novo mesto 5344
4. Ak Velenje 4478
5. AD kronos Ljubljana 3830

Ml. mladinke
1. AD kladivar Celje 5385
2. AD Mass Ljubljana 5026
3. Ak Velenje 4712
4. AD kronos Ljubljana 4711
5. Ak Radovljica 3873

EKiPNO 
PRVENSTVO 
ZA PiONiRjE iN 
PiONiRKE U-16, 
U-14, U-12

Pionirji U-16
1. Ak krka Novo mesto  11.191
2. Ak Velenje 10.390
3. AD Mass Ljubljana 10.166
4. AD kronos Ljubljana 9782
5. AD kladivar Celje 7191

Pionirke U-16
1. AD Mass Ljubljana 10.945
2. AD kronos Ljubljana 10.193
3. Ak krka Novo mesto 9699
4. Ak Velenje 9512
5. Ak Brežice 9065

Pionirji U-14
1. AD Mass Ljubljana 7117
2. AD kronos Ljubljana 6398
3. Ak Velenje 6244
4. AD Štajerska Maribor 6009
5. Ak krka Novo mesto 5804

Pionirke U-14
1. AD kronos Ljubljana 7862
2. Ak kranj 7783
3. AD Štajerska Maribor 7313
4. Ak Velenje 7237
5. AD Mass Ljubljana 7100

Pionirji U-12
1. Ak krka Novo mesto 4127
2. Ak Radovljica 3637
3. AD kronos Ljubljana 3598
4. AD Mass Ljubljana 3561
5. Ak Velenje 3480

Pionirke U-12
1. Ak krka Novo mesto 3934
2. AD kronos Ljubljana 3824
3. Ak Velenje 3589
4. Ak Radovljica 3501
5. Ak kranj 3395

ATLETSKi POKAL 
SLOVENijE

Člani
1. AD Mass Ljubljana 428
2. Ak Gorica Nova Gorica 206
3. AD kronos Ljubljana 178
4. Ak Velenje 157
5. Ak krka Novo mesto 112

Članice
1. AD Mass Ljubljana 410
2. AD kronos Ljubljana 248
3. Ak Velenje 165
4. AD kladivar Celje 109
5. Ak Panvita Murska Sobota 102
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POSEBNE NAGRADE

ČASTNI ČLAN ATLETSKE  
ZVEZE SLOVENIJE

1. Gabrijel Ambrožič  
– za življenjsko delo, za izjemno uspešno, vsestransko dolgoletno  

strokovno in organizacijsko delo v atletiki

(priznanje v skladu s 3. in 4. členom pravilnika)
 

ZLATA PLAKETA ATLETSKE  
ZVEZE SLOVENIJE

1. Dušan Papež  
– za dolgoletno organizacijsko delo na področju gorskih tekov

 

BRONASTA PLAKETA ATLETSKE  
ZVEZE SLOVENIJE

1. Erika Pirnat  
– za dolgoletno strokovno in vaditeljsko delo

2. Agata Zupin  
– za tekmovalne dosežke

3. Mitja Kordež  
– za tekmovalne dosežke

 
Kandidata za bronasto plaketo sta bila tudi Luka Janežič in Veronika 

Domjan, ki sta jo dobila že leta 2015. Posamezniki lahko v obdobju svojega 
delovanja v atletiki prejmejo vsa razpisana priznanja, s tem da med 

podelitvami mine najmanj pet let.
 

PLAKETA
1. AD MASS Ljubljana 

 – naj klub leta 2017
 

PRIZNANJE
1. športno društvo Konjiški maraton  

– za zelo dobro organizacijo že 5. konjiškega maratona, v sklopu katerega 
se je v zadnjih treh letih že drugič izvedlo tudi prvenstvo Slovenije v 

cestnem teku na 10 kilometrov za članski, starejši in  
mlajši mladinski kategoriji.

(na predlog komisij v skladu z 8. členom pravilnika)
 
 

ABSOLUTNI REPREZENTANTI 
SLOVENIJE – 2017

MoŠkI
1. Matija Kranjc/84 (AD Mass Ljubljana);  
25 nastopov za reprezentanco (2005–2017)

2. Peter Hribaršek/92 (AK Velenje);  
10 nastopov za reprezentanco (2010–2017)

3. Rok Puhar/92 (AK Triglav Kranj):  
10 nastopov za reprezentanco (2012–2017)

 

ŽENSkE
1. Sonja Roman/79 (AD štajerska Maribor);  

55 nastopov za reprezentanco (1997–2017)
2. Tina šutej/88 (AD Mass Ljubljana);  

30 nastopov za reprezentanco (2006–2017)
3. Maruša Černjul/92 (AD Kladivar Celje);  
10 nastopov za reprezentanco (2008–2017)

4. Veronika Domjan/96 (AK Ptuj);  
10 nastopov za reprezentanco (2013–2017)

5. Bernarda Letnar/89 (AK Velenje);  
10 nastopov za reprezentanco (2007–2017)

(priznanja se podeli v skladu z 10. členom pravilnika o priznanjih)
 

REKORDERSKE ZNAČKE – REKORDI  
NA PROSTEM 2017

ČLANI
Luka janežič/95 (AD Kladivar Celje)

300 m – 31,89 sekunde (27. 5. 2017 v Slovenski Bistrici)
400 m – 44,84 sekunde (21. 7. 2017 v Monte Carlu)

 

ČLANICE
Agata Zupin/98 (AD Kamnik)

300 m – 36,77 sekunde (30. 8. 2017 v Domžalah)
400 m z ovirami – 56,52 sekunde (22. 7. 2017 v Grossetu)
400 m z ovirami – 55,96 sekunde (23. 7. 2017 v Grossetu)

Anita Horvat/96 (AD Mass Ljubljana)
400 m – 51,94 sekunde (14. 7. 2017 v Bydgoszczu)

reprezentanca (Agata Zupin, jerneja Smonkar/92  
(AK Velenje), Anja Benko/95 (AD Panvita Murska Sobota),  

Anita Horvat)
4 x 400 m – 3:34,19 sekunde (26. 6. 2017 v Tel Avivu)

(priznanja se podeli v skladu z 9. členom pravilnika o priznanjih)
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Koliko Slovencev v Anglijo?
DVORANSKO SVETOVNO PRVENSTVO BIRMINGHAM 2018

Prvo veliko tekmovanje v letu 2018 bo seveda dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. marca 2018 v 
angleškem Birminghamu. Vprašanje pa je, koliko slovenskih atletov in atletinj bo odšlo na ta svetovni zbor.

Dvoranska atletika je v Sloveniji malce na 
stranskem tiru, predvsem zaradi tega, ker v deželi 
na sončni strani Alp nimamo niti ene pokrite 
krožne dvorane ali vsaj steze. Veliko se govori o 
tem, da se bo kmalu začela obnova ljubljanskega 
atletskega stadiona v Šiški, pa tudi o pokritju 
kolesarskega velodroma v Češči vasi pri Novem 
mestu, kjer naj bi »zrasla« tudi atletska steza. Toda 
dokler ne bomo stali na pokriti atletski krožni stezi, 
do takrat smo lahko skeptični in samo upamo, da 
bo res tako.

Do takrat pa ... Do takrat pa ne moremo zameriti 
slovenskim atletom in atletinjam, da se dvoranskim 
nastopom bolj ali manj izogibajo, saj se v resnici 
ne morejo pripraviti na posebnosti krožne steze v 
dvorani, predvsem pri tekih od 400 metrov naprej, 
pa tudi pri tehničnih disciplinah, saj je skakanje 
v dvorani, na deskah, svojevrstno (z več odboja 
oziroma elastičnosti podlage), česar moraš biti 
seveda vajen.

Od slovenskih atletov in atletinj ima normo za 
nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu v 

brez norme 4 x 400 m brez norme
1,97 višina 2,33
4,71 palica 5,78
6,76 daljina 8,19
14,30 troskok 17,05
18,20 krogla 20,80

Op.: norme za SP v Birminghamu so veljavne, če jih tekmovalci ali tekmovalke dosežejo 
od 1. januarja 2017 do 19. februarja 2018. 

NORME ZA NASTOP NA SP V BiRMiNGHAMU
   

dvorana na prostem  disciplina  dvorana na prostem
7,30 11,15 (100 m) 60 m 6,63 10.10 (100 m)
53,15 51,10 400 m 46,70 45,00
2:02,00 1:58,00 800 m 1:46,50 1:44,00
4:11,00 4:02,00 1500 m 3:39,50 3:33,00
8:50,00 8:28,00/14:45,00 (5000 m) 3000 m 7:52,00 7:40,00/13:10,00 (5000 m)
8,14 12,80 (100 m ov.) 60 m ov. 7,70 13,40 (110 m ov.)

ŽENSKE MOšKi

Birminghamu trenutno le Luka Janežič (lani je bila v 
dvorani zelo blizu Anita Horvat), ki pa verjetno sploh 
ne bo nastopal, o tem pa razmišlja tudi Horvatova. 
Od drugih boljših slovenskih atletov in atletinj pa 
ima nekaj možnosti za normo le Agata Zupin za 
nastop na 400 metrov in morda še Žan Rudolf za 
tek na 800 metrov ... V tem trenutku pač v Sloveniji 
ni tako dobrih atletov in atletinj, da bi lahko izpolnili 
izjemno ostre mednarodne norme (v tehničnih 
disciplinah so norme izjemno visoke, saj so blizu ali 
celo višje od slovenskih rekordov).

Kljub vsemu pa, če bi se Janežič odločil, da ne 
bo potoval v Birmingham, lahko Slovenija pošlje 
v Birmingham enega atleta ali atletinjo v tekaških 
disciplinah (z izjemo na 800 metrov). Izjemoma 
lahko komisija dovoli, da atlet ali atletinja brez 
izpolnjene norme nastopi tudi na 800 metrov ali v 
tehničnih disciplinah. Slovenski atlet ali atletinja se 
v tem primeru lahko uvrsti na dvoransko svetovno 
prvenstvo, če v tehničnih disciplinah norme ne 
izpolni 12 atletov ali atletinj in ima slovenski atlet 
ali atletinja boljši rezultat na svetovni lestvici.

okoLI STo
V teh dneh bo oziroma je do začetka 

dvoranskega svetovnega prvenstva manjkalo 
sto dni. V izjemno lepi dvorani v središču 
Birminghama, mesta, kjer je največja jamajška 
skupnost v Veliki Britaniji, se bo atletika vrnila 
tja, kjer je že bila. To britansko mesto je namreč 
že organiziralo eno svetovno in eno evropsko 
dvoransko prvenstvo, ki se ju dobro spomnijo 
tudi mnogi slovenski atleti, tudi še vedno aktivni, 
posebno Tina Šutej, za katero je bilo to leta 
2007 prvo veliko člansko tekmovanje. Takrat 
je Jolanda Čeplak osvojila bron v teku na 800 
metrov, za Rusinjo Oksano Zbrožek in Ukrajinko 
Tetjano Petljuk. V Birminghamu pričakujejo okoli 
400 atletov iz 150 držav z vsega sveta, lahko pa 
se zgodi, da Slovenija prvič ne bo imela svojega 
predstavnika ali predstavnice.    
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MERJENJE UČINKOV SPONZORIRANJA V MEDIJIH 

ŠPORT V POSLU IN POSEL V ŠPORTU 
 

    

 
Na podjetju Press Clipping smo v zadnjih 10 letih razvijali, vzpodbujali in narekovali metode merjenja, analiziranja in 
razumevanja korporativne publicitete. Upoštevajoč zahteve trga, dogajanje v širšem poslovnem okolju Evropske 
unije ter tudi bivše Jugoslavije smo razvili paleto primernih rešitev.   Pomemben dejavnik, ki vpliva na zahtevnost 
evalvacije publicitete je intenzivnost oz. prisotnost konkretne korporacije ali institucije v medijskem diskurzu 
(nekaterim se v enem tednu zgodi toliko, kot drugim v celem letu).Ključna je tudi velikost in organiziranost PR in 
marketinškega oddelka znotraj korporacije ter transparentnost njihovega delovanja, ter posledično participacije pri 
odločanju. Praktične izkušnje kažejo zelo različne stopnje preglednosti komunikacijskih funkcij v slovenskih 
korporacijah, prav to predstavlja osrednjo priložnost za nadaljnji razvoj trga merjenja odnosov z javnostmi. Kriza, 
menjave lastništva in usmerjenost na učinke krepijo vetrove sprememb.  Barry Leggetter predsednik AMECA je leta 
2008, ko smo ga gostili v okviru naše interne konference dejal sledeče: »v recesiji se vodstva bolj zavedajo svojih 
stroškov, zato želijo še natančnejši odgovor na vprašanje ali njihov program dosega zadane cilje in je učinkovit. 
Pričakuje se več rezultatov za manj denarja. In brez merjenja odgovora ne poznamo. Smo torej v obdobju 
priložnosti, tudi tistih za učenje…«. To je postalo eno izmed vodilo naše ekipe, ki se je izkazalo za bistveno.   
 
Ko smo gostili takratnega in aktualnega predsednika AMECA se je pričelo obdobje vzpona socialnih medijev, ter z 
njimi povezanih mobilnih na dotik občutljivih ekranskih tehnologij, ki so povzročile in še povzročajo spremembe pri 
vzorcih potrošnje medijskih vsebin. Vzpostavitev novih kanalov je v zadnjih letih pomembno vplivala na obseg in 
strukturo in predvsem produkcijo vsebin. Tudi zaradi ekonomske krize medijev se je produkcija kvalitetnih vsebin 
zmanjšala, žal pa nove tehnologije zahtevajo ravno tako, osiromašeno vsebino. Ti procesi so še bolj poudarili vlogo 
odnosov z javnostmi pri produkciji vsebin (kar potrjuje tudi kadrovska migracija novinarjev v PR). Kljub temu je 
profesionalna in avtonomna produkcija vsebin ostala nepogrešljiva, ter s tem tudi vzdrževanje stabilnih odnosov 
med deležniki v medijskem ekosistemu. Zato se tudi načini evalvacije v svoji osnovi niso spremenili, nekateri 
potrebujejo preprosto (ne)natančno štetje (koliko) nekatere pa precej več i (koliko, kdo, kje, zakaj, česa, na kakšen 
način, s kakšnim učinkom, kje….). Bistveno vprašanje torej ni, ali sploh meriti, ampak kdo in s kakšno metodo bo 
meril in kdo bo podatke uporabljal. Raba površnih analitičnih modelov lahko povsem razvrednoti dejansko 
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Za dopinške goljufe  
ni prostora v športu

SVEIN ARNE HANSEN – PREDSEDNIK EVROPSKE ATLETSKE ZVEZE

Enainsedemdesetletni predsednik Evropske atletske zveze (EA) Svein Arne Hansen, ki je bil za 
petega predsednika evropske atletike izvoljen 11. aprila 2015 na Bledu, je v pogovoru ob robu seje 
izvršnega odbora evropske zveze v Ljubljani izpostavil, da bi morali vsi tisti, ki jim dokažejo jemanje 
prepovedanih poživil, takoj dobiti dosmrtno prepoved nastopanja.

Dolga desetletja ste bili na čelu enega 
najprestižnejših mitingov na svetu, 
tekmovanja v Oslu. Kako ste na položaju 
direktorja Bislett Games spremljali razvoj 
atletike, mislite, da imajo menedžerji 
preveliko moč v atletiki?

Nekoč so bili povsem drugačni časi kot zdaj. Tako 
sem v 70. letih poslal pismo za nastop izjemnemu 
ameriškemu zvezdniku Edwinu Mosesu in 
drugim ter dobil odgovor tri tedne pozneje. 
Zdaj vse poteka s svetlobno hitrostjo. Ni nobene 
primerjave, tehnologija je naredila svoje. Obenem 
so že v omenjenih časih Mosesa atleti potrebovali 
pomoč pri prijavah na mitinge in drugem, kar ni 

neposredno povezano s treningi in nastopi. V 80. 
in v začetku 90. let nacionalne zveze niso opravile 
svojega dela. One bi morale biti posredniki med 
atleti in organizatorji mitingov. Tako so to mesto 
zapolnili menedžerji, ki imajo s tem tudi vpliv, kdo 
in kje bo nastopil. Ni pomembno le, da imaš dober 
izid, zelo pomembno je, da imaš tudi dobrega 
menedžerja. Večina izmed njih dobro opravlja 
svoje delo, z nekaterimi pa niti nisem mogel ali 
hotel delati.

 
V Oslu ste videli veliko svetovnih rekordov. 

Zakaj je prav EA predlagala, da bi določili 
datum, po katerem bi začeli rekorde 

obravnavati na novo, stare oziroma tiste, ki 
veljajo zdaj, pa naj bi umaknili na poseben 
seznam starih rekordov?

V Oslu je bilo doseženih 49 svetovnih rekordov 
in smo, moram priznati, radi plačali dodatni denar 
za take dosežke. Vsak je bil nekaj posebnega, če 
pogledam le zdajšnjega predsednika Mednarodne 
atletske zveze (IAAF) Sebastiana Coeja, ki je v 
Oslu štirikrat dosegel svetovni rekord. Pa denimo 
Sergeja Bubko, protikandidata Coeja na volitvah 
za predsednika pred dvema letoma, njegovih 
rekordov niti ne moreš prešteti. Komaj čakam, da 
bodo prišli novi veliki zvezdniki in dosegli nove 
rekorde, kar pa je vse težje. Lestvice so visoko 
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postavljene. Nekateri svetovni rekordi gotovo 
niso »čisti«, doseženi so bili s pomočjo dopinga. 
Tako je kot mogoč ukrep Evropa predlagala 
črtanje rekordov, toda atletika je globalen šport, 
ne moramo sami odločati, tu so še druge celine in 
tudi drugačni pogledi, ki jih moramo upoštevati. 
Toda ta možnost ostaja na mizi za prihodnje.

 
Ste tudi zato zagovornik dosmrtne 

prepovedi nastopanja že po prvem 
pozitivnem dopinškem testu?

Če delaš v banki in ukradeš denar, ne boš v 
nobeni banki na svetu potem dobil dela. Lahko kje 
drugje. Tako bi moralo biti tudi v športu. Dosmrtna 
prepoved nastopanja v primeru pozitivnega 
rezultata ne pomeni, da nekomu prepovedujemo 
delo. Moralo pa bi biti jasno, da za takega človeka 
ni prostora v našem športu. Kot v primeru Rusije 
in njenega sistematičnega kršenja dopinga, mi 
moramo ščititi tiste, ki tekmujejo poštno, tudi 
slovenske atlete. Tako se morajo tudi Rusi zavedati, 
da se bodo vrnili na tekmovanja le, če bodo 
upoštevali pravila, ki veljajo za vse.

 
Omenili ste Bubko in Coeja. Koga ste podprli 

na predsedniških volitvah avgusta 2015 v 
Pekingu in kako ocenjujete delo zdajšnjega 
predsednika iAAF?

Oba sta Evropejca in ju zelo dobro poznam, še 
od njunih tekmovalnih dni. Rekel sem jima, da 
bom ostal nevtralen. Coe je potem opravil zelo 
dobro delo, še zlasti glede na to, da se je soočal s 
škandali, ki jih je podedoval. Mislim, da ni zveze na 
svetu, ki ga ne bi podprla, če bi v njej kandidiral za 
predsednika. Lamine Diack, njegov predhodnik, je 
skupaj s sinom povzročil veliko škode s korupcijo, 
sojenje v Parizu še poteka. To je vrglo zelo slabo 
luč na atletiko, potem pa je prišlo še odkritje 
sistematičnega ruskega dopinga. Tega ni bilo 
lahko reševati in Coe, kot sem že poudaril, se je 
tega lotil zelo dobro.

 
Tik pred začetkom seje izvršnega odbora 

EA, ki je potekala v Ljubljani, je iAAF za 
prihodnje leto napovedala uveljavitev 
atletske svetovne lestvice po vzoru teniških. 
Kako gledate na ta korak?

IAAF je predlagala atletsko svetovno lestvico 
kot kvalifikacijski sistem za velika tekmovanja. 
Vsi si tega zelo želimo, je več kot potrebno. Zdaj 
se namreč dogaja precej goljufanja. Kot primer 
lahko navedem organizacijo mitinga v metu diska 
tedaj, ko so najboljše vetrovne razmere. Mislim pa, 
da lestvica ne bo nared za uporabo že prihodnje 
leto, kot je navedla IAAF. Preprosto je preveč 
nejasnosti, denimo, kateri mitingi bodo šteli, kako 
bodo razvrščeni po kakovosti, ali bodo državna 
prvenstva štela ... Zame je tudi zelo pomembno, 
da bodo na vseh mitingih, ki bodo šteli za lestvico, 
dopinške kontrole. Sicer pa predloga, ki je bil 
objavljen šele pred dnevi, nisem preučil podrobno, 
bilo je premalo časa zaradi seje IO. Čez dva tedna 
imamo sestanek IAAF v Monaku in gotovo bo 
tam to ena izmed pomembnih točk razprave. Že 
zdaj pa sem dobil veliko klicev za pojasnila, med 

njimi Gabriele Szabo, olimpijske zmagovalke iz 
Romunije, novinarjev in trenerjev iz moje rodne 
Norveške ... Kot sem dejal, je še veliko nejasnosti. 

Kateri so bili najpomembnejši sklepi s seje 
izvršnega odbora EA v Ljubljani?

Imeli smo zelo dobro sejo, ne veliko sklepov, 
vendar zelo plodne razprave kot temelj za 
spremembe v prihodnosti. Za leto 2019 je Lizbona 
dobila evropsko prvenstvo v krosu, obravnavali pa 
smo tudi tekmovalna pravila, možne spremembe 
tekmovalnih sistemov, kar pa za širšo javnost ni 
tako zanimivo. Vesel sem tudi, da sem ponovno 
v vaši lepi Sloveniji. Leta 1967 sem bil prvič v 
Ljubljani, desetletja je že tega. Predlani pa smo bili 
vsi člani EA izvoljeni na kongresu na Bledu. Ti dve 
leti sta bili zelo delovni, veliko reševanja težav v 
povezavi s korupcijo prejšnjega vodstva IAAF, ruski 
doping ...

 
Največji zvezdnik svetovne atletike, 

jamajčan Usain Bolt, je na svetovnem 
prvenstvu v Londonu avgusta letos končal 
tekmovalno pot. Kdo ga bo nadomestil na 
prestolu največje zvezde kraljice športov?

Atletika je težak šport, težko je dosegati rezultate, 
ki jih je zmogel Bolt. Toda zagotovo bo za njim prišel 
še kdo, mogoče celo Evropejec. Žal se je poškodoval 
Južnoafričan Wayde van Niekerk, ki so ga omenjali 
kot mogočega naslednika Bolta. Toda rad bi 
izpostavil, da so za vsakega organizatorja mitinga 
najpomembnejši lokalni zvezdniki, ki jih pridejo 
ljudje spodbujat na stadion. Ni najpomembneje, 
da imaš kopico uveljavljenih tujcev, med katerimi 
nekateri ne dajo vsega od sebe. Tako imamo zdaj 
že nekaj norveških zveznikov, ki so pomembni tudi 
za miting v Oslu, kot so bratje Henrik, Jakob in Filip 
Ingebrigtsen; dva sta evropska prvaka, najmlajši pa 
je bil najboljši v svoji mladinski kategoriji v Evropi 
v petih disciplinah. Oni trenirajo tako kot vzhodni 
Afričani. Vedo, da morajo trdo delati, da bodo na 
isti ravni. Tudi v Sloveniji zelo dobro delate v atletiki, 
vedno imate nekaj vrhunskih posameznikov. Ko 
sem vodil miting v Oslu, je bila tam velikokrat 
zelo uspešna Brigita Bukovec, ona je bila med 
globalnimi zvezdami svojega časa. Pa poglejmo 
maraton v Ljubljani, velika množičnost, 23.000 je 
bilo vseh, ki so tekli, ne vsi na 21 ali 42 kilometrov, 
bili pa so udeleženci tekov na različnih razdaljah. 
Res izjemno.

Za dopinške goljufe  
ni prostora v športu
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Rekordi, lestvice in podobno
SEJA IZVRŠNEGA ODBORA EVROPSKE ATLETSKE ZVEZE V LJUBLJANI

Na seji izvršnega odbora Evropske atletske zveze (EA), ki je bila v Ljubljani, so govorili tudi o atletskem 
dvoboju med Evropo in ZDA leta 2019, ki bo na stari celini, ter o evropskem prvenstvu v Berlinu 
avgusta prihodnje leto, ki bo prvič pripravljeno v okviru novega evropskega prvenstva sedmih športov; 
preostala prvenstva bodo v Glasgowu.

Prvi dan seje so v izbornem procesu dodelili 
organizacijo evropskega prvenstva v krosu leta 
2019 portugalski Lizboni. Zadnji, tretji dan srečanja, 
je bil namenjen prihodnji umeščenosti vseh 
različnih zvrsti teka v EA.

Leta 2019 se pripravlja atletski dvoboj 
med Evropo in ZDA. »Govorili smo tudi o 
organizaciji tekme med Evropo in ZDA, ki bi 
jo organizirali leta 2019. O tej tekmi potekajo 
neposredni pogovori med evropsko zvezo in 
zvezo ZDA. Prav tako smo že blizu dogovora, 
kje tekmovanje bo, vendar pa bomo z 
obvestilom o gostiteljici te zelo zanimive in 
atraktivne tekme počakali, da se bodo sklenili 
vsi ustrezni dogovori,« je dejal slovenski član IO 
EA Gregor Benčina.

Predsednik EA, Norvežan Svein Arne Hansen, 
je ob tem napovedal nekaj velikih premikov tudi 
pri organizaciji evropskega prvenstva avgusta 
prihodnje leto v Berlinu, kjer so organizatorji že 
zdaj prodali več kot 50 odstotkov vseh vstopnic. 
Nemci bodo atletsko EP pripravili na olimpijskem 
stadionu med 7. in 12. avgustom 2018. Boj za 
naslove v kraljici športov bo potekal v sklopu 
evropskega prvenstva sedmih športov, ki ga bodo 
izvedli prvič.

Ostala tekmovanja bo gostil škotski Glasgow od 
2. avgusta naprej, za kolajne pa se bodo merili v 
vodnih športih (plavanje, skoki v vodo in sinhrono 
plavanje), kolesarstvu (posamična cestna dirka, 
tekme na velodromu, BMX in gorsko kolesarstvo), 
gimnastiki, veslanju in triatlonu, prvič bodo 
pripravili ekipno EP v golfu. Tega skupnega EP 
pa ne gre zamenjati ali povezovati z evropskimi 
igrami, ki jih organizira Evropski olimpijski komite 
(EOC).

Pri organizaciji je partner evropskih zvez 
omenjenih sedmih športov Združenje evropskih 
radiotelevizij (EBU), ki bo zagotavljalo več kot 
2700 ur programa. Samo atletika si obeta več kot 
20-odstotni dvig gledanosti.

Hansen je povedal, da so govorili tudi o številnih 
spremembah pri izvedbi tekem. »Na prvenstvih 
do 20 let bomo na stari celini s teka na 3000 
metrov zapreke prešli na 2000 metrov 
zapeke, ker je tako bolje za razvoj mladih, 
ki bodo tako začeli tekmovati na zanje 
primernejših krajših razdaljah, te pa se nato 
povečajo,« je s praktičnim primerom novosti 
predstavil Benčina.

Obravnavali so tudi proračun za prihodnje leto 
in začetek novega marketinškega projekta, ki bo 
omogočil večjo pomoč EA razvoju atletike in 
nacionalnim zvezam.

Dan se je zaključil v sproščenem delovnem 
ozračju. Atletska zveza Slovenije je goste z vrha 
EA povabila na Ljubljanski grad, med gosti je bil 
tudi nekdanji predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Janez Kocijančič, ki zdaj vodi EOC.

Člani vodstva EA so se seznanili z novostmi, ki jih 
pripravlja Mednarodna atletska zveza (IAAF). IAAF 
je prav v tem času napovedala uvedbo lestvic po 
vzoru teniških WTA in ATP. O tem je predsednik 
EA povedal, da so ga že klicali iz njegove rodne 

Norveške trenerji, tekmovalci in drugi, saj so 
se spraševali, katera tekmovanja bodo štela, ali 
bodo med njimi denimo tudi nacionalna državna 
prvenstva in podobno. Hansen je pojasnil, da 
predloga v EA še niso podrobneje preučili in da 
dvomi o uveljavitvi že leta 2018, »je pa ta sistem 
zelo potreben«.

EA je pred časom predlagala, da bi določili 
datum, po katerem bi začeli rekorde obravnavati 
na novo, stare oziroma tiste, ki veljajo zdaj, pa naj bi 
umaknili na poseben seznam starih rekordov. »O 
predlogu, da je na področju rekordov nekaj 
treba storiti, smo govorili že na seji v Parizu in 
to, brez konkretne navedbe načina izvedbe, 
poslali na iAAF. Zdaj pa čakamo na odgovor. 
Ta tema ni bila med glavnimi na seji pri nas,« 
je pojasnil Benčina.

Leta 2015 je Slovenija gostila prvi sestanek 
vodstva EA takoj po izvolitvi na kongresu na Bledu, 
kjer je vodenje 17-članskega izvršnega odbora EA 
prevzel Norvežan Hansen, v vodstvo EA pa je bil 
izvoljen tudi Benčina, nekdanji predsednik Atletske 
zveze Slovenije. Tokratno srečanje je po uspešno 
izvedenem evropskem prvenstvu v gorskih tekih 
v Kamniku že drugi pomemben dogodek EA v 
Sloveniji letos.
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ATLETSKE NOVICE

SkUPŠČINA AZS 
V torek, 24. novembra, je potekala redna skupščina 

AZS. Prisotnih je bilo 30 delegatov od 73. Najprej 
so delegati potrdili zapisnik volilne skupščine s 6. 
decembra 2016, nato so sprejeli letno poročilo in 
finančno poročilo ter zaključni račun za leto 2016, 
ki jih je podal predsednik zveze Roman Dobnikar. 
V letu 2016 so bili odhodki v višini 998.272,67 evra, 
prihodkov pa je bilo za 968.846,46 evra, kar pomeni, 
da je bil primanjkljaj v višini 30.861,10 evra, ki se je 
pokril v breme društvenega sklada. Nadzorni odbor 
na poslovanje zveze ni imel pripomb. Sledilo je 
sprejetje letnega, poslovnega in finančnega načrta 
za leto 2017, nakar so določili višino članarine 
za leto 2018, ki je 210 evrov. Posamezni delegati 
so izpostavili tudi problematiko novih klubov, ki 
bi se morala nekako urediti, ali z licenciranjem, 
piramidnim sistemom ali kako drugače. Razpravljali 
so tudi o koledarju tekmovanj za leto 2018, ob tem 
pa izpostavili težave pri organizaciji, saj organizator 
zaradi slabe udeležbe ne pokrije niti stroškov. 
Izpostavljeno je bilo še, da bodo v letu 2018 v Celju 
veteranske balkanske igre, ki bodo v mesto ob 
Savinji privabile okoli 1000 tekmovalcev iz 13. držav.

TRENER ATLETIkE
Vnovič je objavljen razpis usposabljanja za 

pridobitev naziva trener atletike. Tečaj bo v prostorih 
Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 
Ljubljana, in na stadionu Ljubljana – ŽAK. O točni 
prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati 
obveščeni nekaj dni pred začetkom usposabljanja. 
Usposabljanje bo izvedeno v naslednjih terminih: 
1. 12.–3. 12. 2017, 8. 12.–10. 12. 2017, 15. 12.–17. 12. 
2017, 22. 12.–23. 12. 2017, 5. 1.– 7. 1. 2018, 12. 1.–14. 
1. 2018. Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je 
Robi Kreft.

HITRA HoJA
V Gorici je bilo mednarodno tekmovanje v hitri hoji. 

Tekmovanja se je udeležilo okoli 80 tekmovalcev 
raznih kategoriji iz Furlanije - Julijske krajine, 
Benečije, Lacija, Avstrije in Slovenije. Med slednjimi 
je nastopila tudi šesterica hitrohodcev klubov AK 
Koper, AK Radovljica in AD Štajerska, ki so odlično 
opravili svojo nalogo. Najprej je med pionirkami 
U-12 Saša Milenovič (AK Koper) premočno zmagala 
z osebnim rekordom 5:33,6 na 1000 metrov. Na 
isti razdalji je bil Rok Pfajfar (AK Radovljica) med 
pionirji U-12 drugi (5:24,5). Na 3000 metrov je med 
pionirkami U-16 s časom 17:03,2 zmagala Karin 

Avsenek (AK Radovljica). Na 5000 metrov je nastopila 
mlajša mladinka Eva Čanadi (AK Koper). S časom 
27:09,0 je zmagala in postavila nov državni rekord. S 
petimi atleti, ki so osvojili tri prva in dve drugi mesti, 
je to za slovenske hitrohodce, glede na kakovostno 
konkurenco, vsekakor izreden uspeh.

LJUBLJANSkI MARAToN
Kenijec Marius Kimutai (2:08:33) in Etiopijka 

Shuko Genemo Wote sta zmagala na 42 
kilometrov na Volkswagen 22. ljubljanskem 
maratonu (2:27:02), v močnem vetru pa jima ni 
uspelo izboljšati rekorda tekmovanja. Mitja Krevs 
je bil enajsti (2:32:25), Jasmina Pitamic Vojska 
pa sedma (2:53:05), oba pa sta osvojila naslova 
slovenskih prvakov v maratonu. Za Krevsom je bil 
dvanajsti Simon Navodnik, ki je z 2:36:37 izboljšal 
slovenski rekord za mlajše člane, bron na DP je 
pripadel Gregorju Kostecu, ki je bil 13. (2:36:54). 
Med atletinjami je državna podprvakinja postala 
osmouvrščena Petra Tratnik (2:59:13), mesto za njo 
pa je za bron v DP končala Eva Zorman (3:03:42). 
Slovenski reprezentant Rok Puhar je zmagal v teku 
na 21 kilometrov (1:08:17), tretji pa je bil Jan Brešan 
(1:09:37). Na tej razdalji med atletinjami je slavila 
Madžarka Fruzsina Bakonyi (1:22:38), druga pa je 
bila najboljša Slovenka Klara Ljubi (1:22:49). V teku 
na 10 kilometrov sta po pričakovanjih zmagala 
Maruša Mišmaš in Jan Kokalj. Mišmaševa je slavila 
s časom 33:57 minute in dosegla skupno 13. čas, 
Kokalj pa je tekel 32:21 minute. Atletska zveza 
Slovenije je medse, v Združenje za rekreativne in 
cestne teke, sprejela tudi Bovški maraton, ki postaja 
stalnica kvalitetnega teka v Sloveniji. Skupno je bilo 
po podatkih organizatorjev največjega športno-
rekreativnega dogodka v državi v dveh dneh na 
ljubljanskih ulicah več kot 23 tisoč tekmovalcev. 
Na 42- in 21-kilometrskih razdaljah je startalo 
9350 maratoncev, na 10-kilometrski razdalji je bilo 
6040 tekačev, v soboto pa je bilo na tekih otrok, 
osnovno- in srednješolcev 7956 mladih.

EkIPNo PRVENSTVo  
ZA SREDNJE ŠoLE

V Športnem parku Šiška v Ljubljani je bilo ekipno 
prvenstvo Slovenije za srednje šole. Organizator 
tekmovanja je bila Gimnazija Šiška iz Ljubljane. 
Najbolje so se odrezali dijaki Srednje elektro šole 
in tehnične gimnazije iz Novega mesta in dijakinje 
Gimnazije Šiška iz Ljubljane, ki so postali ekipni 
prvaki. Drugo mesto je osvojila Gimnazija Šiška v 
kategoriji dijakov in I. gimnazija v Celju v kategoriji 
dijakinj. Tretji so bili dijaki I. gimnazije v Celju in 
dijakinje Gimnazije Jesenice.

PokAL V MNoGoBoJU
V Novi Gorici je bil organiziran Atletski pokal 

Slovenije v mnogobojih. Organizator tekmovanja 
je bil Atletski klub Gorica iz Nove Gorice. Atleti 
so tekmovali v kategoriji pionirjev (U-12, U-14 in 
U-16), mlajših mladincev, starejših mladincev in 

članov. Vseekipni zmagovalci pokala so postali 
atleti AK Gorica v obeh kategorijah. Nova pokalna 
prvaka v mnogoboju v kategoriji članov in članic 
sta Maja Bedrač (AK Ptuj) in Urban Čehovin (AK 
Gorica). Med starejšimi mladinci in mladinkami 
sta slavila Žan Viher (AK Ptuj) in Maruša Vidrih (AK 
Gorica). Najboljši mlajši mladinec je bil Vid Pantelić 
(AD Kronos), najboljša mlajša mladinka pa Lara 
Krnc (AK Radovljica). V kategoriji pionirjev in pionirk 
U-16 sta zmagala Tilen Ulčar (Ad Mass Ljubljana) 
in Neža Dolenc (AK Triglav Kranj), v kategoriji 
U-14 pa sta šli zmagi v roke Žana Vrhovnika (AD 
Mass Ljubljana) in Eme Rodman (AK Gorica). Med 
najmlajšimi (pionirji U-12) sta bila najboljša Tin 
Jurič (AK Velenje) in Ajda Sovdat (AD Posočje).

VETERANI
V Zrečah so se na letnem srečanju zbrali slovenski 

veterani. Pregledali so dosežke in ugotovili, da je 
letošnja rezultatska bilanca odlična, kar dokazujejo 
številne kolajne z velikih tekmovanj ter precej 
novih doseženih rekordov. Razglasili so najboljše 
posameznice in posameznike v letu 2017. Najboljša 
atletinja veteranka je Marjeta Čad, najboljši atlet 
veteran pa Marko Božiček. V posameznih atletskih 
kategorijah so slavili Desa Čalasan Grajžl in Dean 
Šrot (skoki), Desa Čalasan Grajžl in Marko Božiček 
(sprint in ovire), Marjeta Čad in Adi Vidmajer 
(meti), Jana Strahinič in Fabio Ruzzier (dolge 
proge in hoja) ter Desa Čalasan Grajžl in Miki 
Prstec (mnogoboj). Najkvalitetnejša rezultata sta 
dosegla Stanka Prezelj in Adi Vidmajer. Tudi za 
naslednje leto so si zadali ambiciozne cilje, med 
katerimi vsekakor prednjači izvedba Balkanskega 
atletskega veteranskega prvenstva na prostem v 
Celju. V nadaljevanju so zaradi poteka mandata 
razrešili dosedanji izvršni odbor in predsednika 
ZAVS ter izvolili novega. V naslednjem štiriletnem 
obdobju bo tako združenje vodil nov izvršni odbor 
v sestavi: Marko Sluga, Jana Strahinič, Damjan Gril, 
Zvonka Blatnik ter Mišo Matijevič. Slednji je prevzel 
tudi predsedniško funkcijo ZAVS.

130 LET PRVEGA  
ATLETSkEGA ZAPISA

V sklopu praznovanja 130. obletnice prvega 
atletskega zapisa v Sloveniji je postavljena tudi 
razstava, ki prikazuje ključne dogodke v razvoju 
atletike v Novem mestu in športnike, ki so 
postavljali mejnike, dosegali rekorde in sodelovali 
na največjih mednarodnih tekmovanjih. Na 
panojih je gradivo na ogled v drevoredu ob 
Rozmanovi cesti pod Novim trgom v Novem 
mestu. Natisnjena pa je tudi slavnostna brošura 
»130 let atletike v Novem mestu«.
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