
Na podlagi 3. člena Statuta Atletske zveze Slovenije, 19. člena Pravil za atletska tekmovanja in  navodil 
IAAF o zastopnikih atletov, je Upravni odbor AZS na 35. seji, dne 17. decembra 2002 sprejel 
 
 

P   R   A   V   I   L   N   I   K 
O ZASTOPANJU ATLETOV 

 
 
I.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Atletska zveza Slovenije (v nadaljevanju: AZS) dovoljuje atletom, registriranim članom atletskih društev iz 
Republike Slovenije in tekmujejo v okviru AZS, da uporabljajo usluge pooblaščenih zastopnikov atletov (v 
nadaljevanju: zastopnik) pri načrtovanju, dogovarjanju in izvedbi tekmovalnega programa. 
 
AZS je pooblaščena za registracijo zastopnikov atletov na osnovi pogodbe med AZS in zastopnikom atletov 
ter za nadzor nad njihovo dejavnostjo z atleti. 
 
Atlet, ki tekmuje v okviru AZS, si lahko izbere za zastopnika le osebo, ki je registrirana kot zastopnik pri 
AZS. 
 
Brez dovoljenja AZS ne more zastopati atletov nihče, ki ni registriran kot zastopnik pri AZS. 
 

2. člen 
Noben zastopnik ne more dobiti dovoljenja za svoje delo, če ni sklenjena pisna pogodba med zastopnikom 
atletov in atletom. Pogodba mora vsebovati vsaj minimalne pogoje, ki jih zahteva pravilnik AZS. 
 
Vsak atlet, ki uporablja usluge nepooblaščenega zastopnika, je lahko kaznovan v skladu z ustreznim 
pravilnikom IAAF. 
 

3. člen 
Ta pravilnik določa: 

1. pogoje za izdajo dovoljenj za delo zastopnikov atletov, 
2. pogoje za delovanje zastopnikov atletov, 
3. pravice in dolžnosti zastopnikov atletov do atletov, AZS in IAAF, 
4. obveznosti zastopnikov atletov, kršitve predpisanih obveznosti, obravnavanje kršitev ter sankcije za 

kršitve obveznosti, 
5. obliko in osnovno vsebino pogodbe med atletom in zastopnikom, 
6. način prenehanja pogodbe med atletom in zastopnikom atletov oziroma prenehanje veljavnosti 

dovoljenja za zastopanje atletov. 
 

4. člen 
Generalni sekretar AZS vodi: 

o evidenco zastopnikov atletov, ki jim je AZS izdala pisno dovoljenje za zastopanje atletov, 
o evidenco atletov in njihovih zastopnikov, 
o evidenco pogodb o zastopanju med atleti in zastopniki atletov. 

 
 
II.  ZASTOPNIKI ATLETOV 
 

5. člen 
Zastopnik atletov je fizična ali pravna oseba, ki: 

• zastopa atleta, 
• omogoča atletu nastope na vseh prireditvah pod okriljem IAAF, EAA in AZS, 
• skrbi za atletove koristi in interese na tekmovalnem in materialnem področju. 

 



Zastopnik atletov mora svoje delovanje in poslovanje uskladiti s pravnim redom Republike Slovenije, s 
statutom in drugimi predpisi AZS, s Pravili za tekmovanja ter vsakokratnimi razpisi tekmovanj in pogoji za 
udeležbo na mednarodnih mitingih. 
 

6. člen 
Za zastopanje atletov in finančno poslovanje atleta in zastopnika, ki izvira iz določb tega pravilnika, veljajo 
finančni in davčni predpisi Republike Slovenije. Za pravna razmerja med atletom in zastopnikom veljajo 
določbe zakona o obligacijskih razmerjih Republike Slovenije. 
 

7. člen 
Za reševanje sporov v postopku za izdajo dovoljenja za zastopanje atletov in za reševanje sporov med AZS 
in zastopniki atletov ter med atleti in zastopniki atletov, se pri AZS ustanovi komisija. Delo komisije ureja 
poslovnik AZS. 
 
Člane komisije imenuje Upravni odbor AZS. Sklepi komisije so obvezni za AZS in njene organe. 
 
 
III.  POGODBA MED ATLETOM IN ZASTOPNIKOM ATLETOV 

 
8. člen 

Atlet, ki želi, da ga zastopa določeni zastopnik, sklene z zastopnikom pisno pogodbo o zastopanju. Pogodba 
med atletom in zastopnikom mora biti sestavljena v skladu s 19. členom Pravil za atletska tekmovanja in tem 
pravilnikom. Pogodba mora vsebovati natančno določen odstotek provizije, ki jo lahko zahteva zastopnik od 
atleta. Pogodba mora vsebovati določbe o prenehanju pogodbe na željo atleta – ne glede na pristanek 
zastopnika atleta. 
 

9. člen 
Atlet in zastopnik skleneta pogodbo največ za eno atletsko sezono ali eno koledarsko leto. Posamezni atlet 
ima lahko le enega zastopnika. 
 

10. člen 
Če je atlet star manj kot 18 let, morajo pogodbo med atletom in zastopnikom pisno odobriti starši ali skrbniki 
atleta. 
 

11. člen 
AZS vodi evidenco pogodb, ki so sklenjene med atleti in zastopniki atletov. 
 
 
IV.  ODGOVORNOST ZASTOPNIKA ATLETOV 
 

12. člen 
Zastopnik atleta mora poznati in upoštevati odgovornosti, ki so določene z navodili 19. člena Pravil za 
atletska tekmovanja in posebne odgovornosti, ki izhajajo iz pogodbe z atletom. 
 

13. člen 
Zastopnik, ki prevzame zastopanje atleta, mora: 

a) skrbno in vestno izpolnjevati pogodbo o zastopanju; 
b) skrbeti, da atlet spoštuje Pravila za atletska tekmovanja, zlasti 14. člen, 18. člen in 53. člen. Za 

spoštovanje teh pravil je prvenstveno odgovoren atlet, zato se ob kršitvi pravil ne more izgovarjati na 
svojega zastopnika; 

c) zastopati atleta in opravljati zastopništvo na način, ki ne bo nečasten za atleta ali za atletiko in se 
izogibati odkritim in prikritim interesnim sporom; 

d) upoštevati sankcije, ki jih izreče pooblaščena oseba IAAF v zvezi z upoštevanjem pravil IAAF in si 
prizadevati, da se spori rešijo v skladu s pravili IAAF; 

e) vplivati na atleta, da ne bi uporabljal prepovedane farmakološke preparate ali tehnike, ki so 
prepovedane s pravili IAAF. Zastopnik mora v pogodbo z atletom vključiti določbo, da bo prenehal 



zastopati atleta, če ne bo upošteval prepovedi iz pravil IAAF in da bo o vsaki kršitvi, za katero bo 
izvedel, obvestil pristojne organe IAAF in AZS, 

f) dobiti pisno soglasje s strani atleta, da lahko posreduje vse informacije IAAF, EAA in AZS, ki jih le-
ti zahtevajo. 

 
 
V.  POSTOPEK IZDAJE DOVOLJENJA ZA ZASTOPANJE ATLETA 
 

14. člen 
Oseba, ki želi zastopati atleta, mora izpolniti od IAAF predpisan obrazec in izpolniti predpisane minimalne 
pogoje za zastopnika atletov. 
 

15. člen 
AZS določi za vsako koledarsko leto višino takse, ki jo plača kandidat za zastopnika za potrditev vsake 
pogodbe za zastopanje atleta. Pogodba med zastopnikom atletov in atletom prične veljati z dnem, ko jo 
potrdi AZS. 

 
16. člen 

Pri odločanju o izdaji dovoljenja za zastopanje atletov lahko AZS zaprosi IAAF za poročilo o ustreznosti 
osebe za zastopnika atletov. Če IAAF obvesti AZS, da oseba, ki ji je bilo izdano dovoljenje, ni ustrezna za 
zastopnika, AZS ponovno presoja o izdanem dovoljenju ali pa ta dejstva upošteva pri presoji dela in 
poslovanja zastopnika atletov. 

 
17. člen 

AZS izda zastopniku atletov izkaznico v slovenskem in angleškem jeziku. Izkaznica velja, če ima sliko 
zastopnika in če je potrjena od AZS za posamezno koledarsko leto. 
 

18. člen 
AZS lahko izda dovoljenje za zastopnika atletov osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

a) da je glede na osebnost, izobrazbo in značaj možno pričakovati, da bo deloval v korist atleta in da ne 
bo zlorabljal svojega položaja v škodo atleta; 

b) da pozna atletiko, pravila za atletska tekmovanja in ima izkušnje o tekmovanjih in organizaciji 
atletskih tekmovanj; 

c) da ni uradnih zadržkov, ki bi ga ovirali pri vstopu na ozemlje katere koli članice IAAF in ki bi mu 
preprečeval delovanje na ozemlju članic IAAF kot zastopniku atletov; 

d) da ni imel sporov z organizatorji atletskih tekmovanj, zaradi katerih bi bil sam ali njegov atlet 
izključen iz tekmovanj. 

 
19. člen 

Če zastopnik ne predloži zahtevanih podatkov v določenem roku ali če iz podatkov izhaja, da zastopnik ne 
izpolnjuje več katerega od pogojev, ki so določeni s tem pravilnikom, AZS s sklepom odvzame zastopniku 
pravico nadaljnjega zastopanja atleta in o tem obvesti IAAF, atleta in njegov atletski klub. 
 
 
VI.  PRENEHANJE POGODBE O ZASTOPANJU ATLETA 
 

20. člen 
Pogodba o zastopanju atleta preneha, če zastopnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki so določene s pravili 
IAAF, s tem pravilnikom in pogodbo z atletom. 
 
Predno AZS odloči o preklicu dovoljenja o zastopanju atleta, obvesti zastopnika o njegovih kršitvah in mu da 
možnost, da razloži svoje poslovanje in se zagovarja. 
 

21. člen 
Zastopnik atletov krši ta pravilnik: 

a) če se v stiku z IAAF in organizatorji mitingov neustrezno vede; 
b) če posluje v škodo atletov. 



22. člen 
Zastopniku atletov se odvzame dovoljenje za zastopanje atletov zaradi disciplinskih prekrškov, ki so razlog 
za odvzem dovoljenja ali iz katerega koli drugega razloga, če AZS meni, da je podana osnova za preklic 
izdanega dovoljenja. 
 
O odvzemu dovoljenja za zastopanje atletov AZS obvesti po polnomočnosti sklepa IAAF v 24 urah in 
zastopnika črta iz seznama zastopnikov atletov. 

 
23. člen 

Če AZS meni, da zastopnik atletov ne opravlja zadovoljivo svojega dela, o tem obvesti zastopnika, ga zasliši 
in opozori na kršitve. Če tudi po tem AZS meni, da zastopnik ne izpolnjuje ustrezno svojih nalog, uvede 
postopek za odvzem dovoljenja za zastopanje atletov. 
 

24. člen 
Zoper odločitev AZS o prenehanju pogodbe o zastopanju proti volji zastopnika, se lahko zastopnik pritoži na 
komisijo pri AZS v 15 dneh po prejemu sklepa AZS o prenehanju pogodbe o zastopanju. 
 
 
VII.  PREHODNE DOLOČBE 
 

25. člen 
Z 31. decembrom 2002 prenehajo veljati vsa dovoljenja AZS, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega 
pravilnika in vse pogodbe med atleti in zastopniki, sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika. 
 

26. člen 
AZS lahko izda začasno dovoljenje za opravljanje zastopstva dosedanjim zastopnikom do izdaje novih 
dovoljenj, če ustrezajo zahtevam tega pravilnika. 
 

27. člen 
Ta pravilnik prične veljati takoj po njegovem sprejemu na seji Upravnega odbora AZS. 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, 20. december 2002 
Številka: 32-1670/02 
 
 
 
 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 

predsednik 
Roman Jakič 

  


