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Kdo smo in
kaj delamo?01

Atletska zveza Slovenije (AZS) je krovna
organizacija enega najbolj tradicionalnih,
bazičnih in množičnih športov. 

Skrbimo za razvoj in ustvarjanje pogojev za
delovanje in razvoj atletike v vseh
starostnih kategorijah in vseh pojavnih
oblikah kraljice športov.

AZS je bila ustanovljena 12. junija 1948 v
Ljubljani. Danes združuje 5 združenj in 75
klubov in društev po vsej Sloveniji.

Poleg usklajevanja in sodelovanja pri
izvajanju sistema AZS podpira delovanje
klubov preko neposredne podpore za
športnike in njihove trenerje. AZS ima več kot
12.000 članov, v tekmovalnem sistemu pa
več kot 3.000 atletov. 

Združuje vse oblike ter starostne in ciljne
skupine atletike (otroška, mladinska, članska,
veteranska atletika; kakovostni in vrhunski
šport, rekreacija).

Primož Feguš, predsednik AZS



Na Atletski zvezi Slovenije smo neizmerno ponosni, da smo v letu 2020 praznovali 100 let
slovenske atletike. 

Kot najbolj oprijemljiv mejnik začetka organiziranega delovanja atletike v Sloveniji smo 
 izbrali leto 1920, ko je bilo po prvi svetovni vojni 25. in 26. septembra v Ljubljani
organizirano prvo prvenstvo Slovenije. Istega leta je bila ustanovljena tudi Športna zveza
Ljubljana s tehničnim odsekom za atletiko. 

Pregled razvoja in dosežkov slovenske atletike v preteklih sto letih je zagotovo vznemirljiv,
poučen in spodbuden prispevek k slovenski športni zgodovini. Atletika v svetu in pri nas
uživa ugled kraljice športov, saj je najbližja antični olimpijski tradiciji in je med vsemi športi
najbolj prilagojena olimpijskim ciljem - citius, altius, fortius. 

Pogled nazaj nas navdaja s ponosom, saj je to zgodba, kjer je majhen slovenski narod
zmogel dovolj želja in sposobnosti, da je posegal po zvezdah, po olimpijskih medaljah,
svetovnih in evropskih odličjih. Vse to je bilo možno zaradi vrhunskih tekmovalk in
tekmovalcev, pa tudi zaradi odnosa Slovencev do atletike ter zaradi predanega dela
atletskih organizatorjev in trenerjev. 

Slovensko atletiko je v preteklih olimpijskih obdobjih zaznamovala serija vrhunskih
rezultatov v vseh starostnih kategorijah. Tako so zveneča imena slovenske atletike tudi
med najbolj prepoznavnimi športnimi obrazi v Sloveniji, rezultati v globalni konkurenci pa
pripomorejo tudi k mednarodni prepoznavnosti.

100 let bogate
zgodovine 02



Atlanta 1996: srebrna kolajna Brigite Bukovec,
Atene 2004: bronasta medalja Jolande Čeplak,
Peking 2008: zlata medalja Primoža Kozmusa,
London 2012: srebrna medalja Primoža Kozmusa.

V zadnjih 25 letih se le s trojih olimpijskih iger slovenska atletika v domovino ni vrnila s
kolajno. Trije slovenski atleti so z vzponom na olimpijski podij najboljših ime Slovenije
ponesli v svet na najboljši možen način:

 
Slovenski atleti so uspešno nastopali tudi na vseh svetovnih in evropskih prvenstvih 
v atletiki. V članski konkurenci smo do sedaj osvojili šest medalj na svetovnih 
prvenstvih na prostem (Primož Kozmus, Kristjan Čeh, Marija Šestak in Gregor
Cankar) in šest na dvoranskih svetovnih prvenstvih (Britta Bilač, Jolanda
Čeplak, Marija Šestak, Brigita Bukovec, Merlene Ottey in Tina Šutej).
Na evropskih članskih prvenstvih pa smo skupno osvojili 14 medalj. 

Na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu smo imeli sedem
predstavnikov, kar pomeni, da je bila 
atletika ponovno najbolj številčno zastopan 
individualni šport slovenske odprave. 

Domov smo se vrnili z državnim rekordom 
Maruše Mišmaš Zrimšek, ki je osvojila
odlično šesto mesto v teku na 3000
metrov z zaprekami, še mesto višje
pa sta bila Kristjan Čeh v metu
diska in Tina Šutej v skoku
s palico. 

Brigita Bukovec, olimpijske igre Atlanta 1996



Vir:

Atletska zveza
Slovenije v medijih03



Atletska zveza Slovenije je že vrsto let
prisotna na družbenih omrežjih
Facebook, Instagram, Twitter in
YouTube, kjer nam število sledilcev
konstantno raste. 

Zavedamo se, da je dandanes prisotnost na omenjenih
omrežjih tako pomembna kot prisotnost v klasičnih medijih.



Atletsko leto
202204

Po zelo specifični sezoni 2020, ko so
odpadla praktično vsa mednarodna
tekmovanja, so se v zadnjih dveh letih
zadeve nekoliko umirile. 

Atleti in atletinje so se vrnili tako na
domača kot mednarodna tekmovanja. 

Na Atletski zvezi Slovenije smo
skladno s priporočili ponovno izvedli
vsa tekmovanja z domačega
atletskega koledarja, atleti in atletinje
pa so naš trud ponovno nagradili z
odličnimi rezultati.

Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v Eugenu osvojil zlato medaljo v metu diska. Zmagal
je z rekordom svetovnih prvenstev (71,13 m). Tina Šutej je bila v skoku s palico odlična
četrta, skupno pa je slovenska reprezentanca dosegla pet uvrstitev v finale.

Kristjan Čeh je le mesec dni pozneje postal še evropski podprvak, Tina Šutej pa je na
evropskem prvenstvu v Münchnu osvojila bron.

Tina Šutej je bronasto medaljo osvojila tudi na dvoranskem svetovnem prvenstvu v
Beogradu.

Kristjan Čeh je na mitingu diamantne
lige v Birminghamu popravil državni
rekord v metu diska na 71,27 m.

Številni državni rekordi so bili 
postavljeni tudi v mlajše članskih,
mladinskih in pionirskih kategorijah.

Kristjan Čeh na podelitvi medalj na svetovnem prvenstvu v Eugenu.

V R H U N C I  S E Z O N E :



Atletska zveza Slovenije je v sodelovanju z
organizatorji največjih atletskih mitingov v
Sloveniji predlani obudila Mednarodno
atletsko ligo, s katero želi še bolj približati
kraljico športa splošni in športni javnosti
ter domačim in tujim atletom omogočiti
kvalitetna tekmovanja, na katerih imajo
več možnosti za doseganje norm za
nastope na večjih mednarodnih
tekmovanjih.

Mednarodno atletsko ligo poleg prvenstva
Slovenije za člane in članice in finala
Atletskega pokala Slovenije tvorijo še
mednarodni mitingi v Slovenski Bistrici, na
Ptuju, v Ljubljani, Mariboru in Novem
mestu. 

Ligo smo tudi v letu 2021 kljub situaciji
povezani s koronavirusom uspešno
izpeljali, tudi letu 2022 pa tekmovanja
potekajo na najvišjem nivoju.

Vse mitinge atletske lige vključno s
Prvenstvom Slovenije in Atletskim
pokalom Slovenije nemreč neposredno
prenašamo na spletu ter poskrbimo za
foto in videoreportaže s tekmovanj. 

| OAKRIDGE HOLDINGS

M E D N A R O D N A
A T L E T S K A  L I G A

Tina Šutej, slovenska
rekorderka

 v skoku ob palici



Jubilej je Atletska zveza želela obeležiti na
slavnostni prireditvi, a ji je situacija z
epidemijo prekrižala načrte, saj dogodki v
zaprtih prostorih z večji publiko niso bili
dovoljeni. Rešitev se je ponudila v obliki
prireditve na prostem, ki je sovpadala z
otvoritvijo fotografske razstave
zgodovinskih mejnikov kraljice športa pri
nas, ki je od 15. septembra do 22.
decembra 2020 potekala na Jakopičevem
sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju.

Med gosti na dvorišču Tivolskega gradu je
bil na slovesnosti tudi ta čas najstarejši
slovenski olimpijec in nekdanji atlet Marko
Račič, ki je stoletnico rojstva praznoval v
prvi polovici leta. 

Na dan slovenskega športa teden dni
pozneje je predsednik republike Borut
Pahor Atletski zvezi Slovenije vročil
državno odlikovanje zlati red za zasluge. 

Ob koncu leta je zveza ob 100-letnici
prejela tudi najvišje priznanje Olimpijskega
komiteja Slovenije. Častno listino je v
imenu AZS prevzel predsednik Roman
Dobnikar.

Jubilej smo obeležili tudi z akcijo na
družbenih omrežjih, kjer smo se s 100
objavami spomnili največjih atletskih
uspehov iz preteklosti.

Aktivnosti smo zaokrožili novembra 2021
z izdajo knjige Sledi odličnosti. Gre za
pregled atletskega razvoja in dosežkov,
opremljen z naborom izjemnih fotografij,
ki predstavlja pomemben prispevek k
slovenski športni zgodovini.

"Slovenci smo si med sabo zelo
različni, ob športnih tekmovanjih

pa držimo eno zastavo in
poslušamo eno himno."

1 0 0  L E T  S L O V E N S K E  A T L E T I K E

Borut Pahor, nekdanji predsednik Republike Slovenije



Ponosni smo, da se naši tekmovalci z največjih tekmovanj balkanskega, evropskega in
svetovnega nivoja redno vračajo z medaljami in vidnimi uvrstitvami v vseh starostnih
kategorijah ter s tem dokazujejo, da se za prihodnost slovenske atletike ni bati.
                                                   
Še posebej nas veseli, da v zadnjih letih prihaja do uspešne menjave generacij v vrstah
naših vrhunskih atletov, saj so nosilci največjih atletskih uspehov v zadnjih letih mlajši od
25 let.
 
Vaša podpora bi pomembno prispevala k razvoju slovenske atletike, glede na tradicijo in
uspeh sodelovanja pa vidimo vašo podporo predvsem pri podpori vrhunske selekcije, v
katero je v sezoni 2022 vključenih 12 najboljših slovenskih atletov in atletinj.
 
Podporniki vrhunske selekcije so deležni največje medijske izpostavljenosti in zanimanja
javnosti, saj so s svojimi uspehi v članskih vrstah najvidnejši predstavniki slovenske
atletike. 
 
Žal je bila atletska sezona 2020 zaradi izbruha novega koronavirusa specifična, saj je
odpadlo večino mednarodnih tekmovanj, vključno z olimpijskimi igrami v Tokiu in
evropskim atletskim prvenstvom v Parizu. Je pa bila zato toliko bolj pestra sezona 2021, ki
smo jo začeli z medaljo skakalke ob palici Tine Šutej na dvoranskem evropskem
prvenstvu. Poleti so bile na sporedu tudi prestavljene olimpijske igre, ki so bile za nas prav
tako izjemno uspešne. 

V letu 2022 smo uspehe še nadgradili, saj je Tina Šutej osvojila bron na svetovnem
dvoranskem prvenstvu v Beogradu, Kristjan Čeh pa je postal svetovni prvak v metu diska.
Oba sta odličji osvojila tudi na evropskem prvenstvu.

Na Atletski zvezi Slovenije vidimo olimpijske igre in ostala večja atletska prvenstva kot
izjemno priložnost za približanje slovenske atletike vsem ključnim deležnikom:
sponzorjem, medijem, navijačem, atletskih delavcem in splošni javnosti.

V letu 2023 bosta vrhunca sezone dvoransko evropsko prvenstvo v Istanbulu in svetovno
prvenstvo na prostem v Budimpešti.

Mednarodna
tekmovanja 05



Domača
tekmovanja06

V okviru tekmovalnega sistema Atletske zveze Slovenije (državna prvenstva, Atletski pokal
Slovenije v petih starostnih kategorijah - pionirji, mlajši mladinci, starejši mladinci, mlajši
člani in člani) organiziramo letno več kot 35 tekmovanj, trenutno pa imamo registriranih več
kot 11.000 atletov.
 
Tekmovanja, ki si jih skupaj ogleda več kot 10.000 ljudi, so izvrstna priložnost za promocijo
partnerjev AZS, ki ima na prizorišču zagotovljen sponzorski oglasni prostor (transparenti v
skupni dolžini 30 m, ekran na prizorišču), prav tako pa se jih lahko oglašuje v najavah
dogodkov, materialih tekmovanj (bilteni, poročila, medijska obvestila) in preko lokalnih
organizatorjev.

Državno prvenstvo v atletiki je osrednje atletsko tekmovanje za slovenske tekmovalce na
domačem atletskem prizorišču. Časovno je umeščeno v termin, ko imajo atleti še čas za
doseganje norm za osrednja tekmovanja na evropskem in svetovnem nivoju in zato vedno
znova poskrbi za razburljive obračune in love na rezultatske presežke.

Atletski pokal Slovenije je finalno dvodnevno atletsko tekmovanje v vseh olimpijskih atletskih
disciplinah (z izjemo maratona), kjer se predstavi 12 finalistov vsake discipline, ki si nastop
na tekmovanju priborijo na osnovi predhodnih tekmovanj. 

Atletska zveza Slovenije je v sodelovanju z organizatorji največjih atletskih mitingov v
Sloveniji lani obudila Mednarodno atletsko ligo, s katero želi še bolj približati kraljico športa
splošni in športni javnosti ter domačim in tujim atletom omogočiti kvalitetna tekmovanja, na
katerih bodo imeli več možnosti za doseganje norm za nastope na večjih mednarodnih
tekmovanjih.

P R V E N S T V O  S L O V E N I J E  Z A  Č L A N E  I N  Č L A N I C E

F I N A L E  A T L E T S K E G A  P O K A L A  S L O V E N I J E

M E D N A R O D N A  A T L E T S K A  L I G A



Otroška atletika združuje zabavno s koristnim. Je program prikaza atletike s posebnimi
poligoni, prilagojenimi razvojni stopnji otrok in je primeren za vsakega otroka. Pri vadbi
otroci na zabaven način razvijajo osnovne gibalne spretnosti - teke, skoke in mete. Gre za
ekipno sodelovanje - dosežek vsakega člana ekipe šteje h končnemu rezultatu ekipe.
Vsebina programa pozitivno vpliva na socializacijo, krepitev ekipnega duha, sodelovanja in
sprejemanja drugačnosti.

Atletska zveza Slovenije želi s projektom Otroška atletika spodbuditi pojavnosti in širitev
atletike med osnovnošolskimi otroki, sistemsko urediti vadbo otrok do 10. leta starosti in
vzpostaviti tekmovalni sistem v tej kategoriji. Projekt Otroška atletika je odobrila tudi
mednarodna atletska zveza (World Athletics).

Prikazi otroške atletike v sodelovanju s klubi potekajo že od leta 2015, v letu 2022 pa smo
prikaze začeli izvajati tudi v večjih nakupovalnih središčih po vsej Sloveniji. 

S posebnimi delavnicami na temo čistega športa v okviru projekta »Začni mlad, tekmuj
pošteno« pa želimo sodelujoče in njihove spremljevalce ob posameznih prikazih ozavestiti
tudi o tej problemski tematiki, ki je prisotna v športu.

Del projekta je tudi Množični tek za otroke - akcija, s katero želimo spodbuditi otroke k
prvim atletskim korakom in jih ozavestiti o pomenu zdravega načina življenja. Septembra
je na pobudo AZS  po celotni Sloveniji teklo okrog 25.000 otrok iz več kot 180 vrtcev,
osnovnih šol (učenci prve triade), šol s prilagojenim programom in atletskih klubov. Vedno
je dogodek pritegnil tudi izjemen odziv medijev in povečal zanimanje javnosti in otrok za
atletiko.

Otroška
atletika 07

Množični tek otrok - osrednji dogodek v Ljubljani.

Prikaz otroške atletike na strehi nakupovalnega centra Aleja v Ljubljani.

https://www.youtube.com/watch?v=E9JCWNpICEA
https://www.youtube.com/watch?v=eDFVdRXewWA


Ena od osrednjih smernic delovanja AZS je usmerjena v aktivno vključevanje otrok in mladih
v atletiko. Z spodbujanjem aktivnosti na področju otroške, šolske in mladinske atletike, kjer
se kalijo mladi upi prihodnosti slovenske kraljice športov, skrbimo za zdravje in celostni
razvoj naših otrok, hkrati pa zagotavljamo zdravo bazo tistih, ki bodo v prihodnosti ponesli
slovenske atletske barve v svet.
 
Vzpodbudno je dejstvo, da vsako leto na tekmovanjih, ki so del tekmovalnega sistema AZS,
nastopi od 3 do 5 % več atletov, kar pomeni, da je interes za atletiko tudi med mladimi v
porastu. 
 
Program šolskih športnih tekmovanj in prireditev je namenjen vsem učencem in dijakom, ki
želijo preveriti svoja znanja in sposobnosti tudi v tekmovalnih pogojih. Otroci in mladostniki
s pomočjo šolskih športnih tekmovanj dobijo dodatne športne izkušnje v tekmovalnih
pogojih, kjer razvijajo svoje sposobnosti in koristno preživljajo prosti čas. Izvajalci in
uporabniki programa so vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in
srednje šole.

Šolska
atletika08



V zadnjih desetih letih je rekreativni tek doživel pravo eksplozijo in je po podatkih
Mednarodne atletske zveze postal najbolj razširjena oblika rekreacije v svetovnem merilu.
Tek pridobiva vse več navdušencev tudi v Sloveniji. Po nekaterih ocenah se okrog 100.000
tekačev udeleži vsaj enega od organiziranih tekov letno, številni rekreativci pa tečejo
samostojno ali v družbi prijateljev.

V Sloveniji je vsako leto organiziranih več kot 600 različnih tekaških prireditev, nekatere
pritegnejo nekaj sto udeležencev, nekaj tekaških prireditev pa je v zadnjih letih izjemno
napredovalo glede na število udeležencev, saj privabijo tudi po več tisoč tekačev.

Atletska zveza je naredila velik korak naprej z ustanovitvijo Združenja za rekreativne teke,
ki ga sestavljajo največje tekaške prireditve v Sloveniji, ki delujejo v okviru članstva AZS:
Ljubljanski maraton, Tek štirih mostov, Mali kraški maraton, Konjiški maraton, Maraton
treh src, Nočna 10ka, Istrski maraton, Maraton bovec.

Namen združenja je zagotavljanje popularizacije teka, atletike in pogojev za najširšo
družbeno podporo rekreativnim tekom.

Rekreativna
atletika 09



Gorski teki so se pojavili kot tekmovalna zvrst v 80. letih v alpskih deželah in Angliji. Skupaj s
trail tekipredstavljajo nekakšen beg športnikov iz utesnjenih stadionov in igrišč ter cest v
najčistejši del narave, to je neokrnjen hribovit svet. Na ta način atletika z gorskimi teki
dosega praktično vsak kotiček dežele.

Priljubljenost in prepoznavnost gorskih tekov tako v svetu kot tudi pri nas raste. Verjetno tudi
zaradi dejstva, da je nam Slovencem gibanje v naravi, še posebej v hribih, v poseben užitek.
Zaradi tega vidimo na tem področju še veliko možnosti za razvoj. 

V okviru AZS že vrsto let deluje Združenje za gorske teke, ki  je eno od bolj dejavnih in
uspešnih pri nas. Vsako leto je v okviru združenja organiziranih več kot 10 tekem, v svetu
gorskega teka pa nas poznajo tudi kot odlične organizatorje.

Tek na Šmarno goro je vsako leto zaključno tekmovanje svetovnega pokala, predlani pa je
praznoval že 40. izvedbo. Lani je prejel tudi prestižni nazij "Naj gorski tek na svetu vseh
časov". 

Gorski in
trail teki10

Slovenski gorski tekači in tekačice so
tudi rezultatsko izjemno uspešni, saj
je bera medalj s svetovnih in
evropskih prvenstev precej bogata.
Naš najuspešnejši gorski tekač Mitja
Kosovelj je kar dvakrat postal
svetovni prvak v gorskem maratonu.

V letošnjem letu bo prvič v zgodovini
potekalo združeno svetovno
prvenstvo v gorskih in trail tekih pod
okriljem Mednarodne atletske zveze.



Prireditev Vseatletski vikend je dogodek, na katerem Atletska zveza Slovenije ob koncu
sezone nagradi okrog 70 svojih najboljših atletov in ostalih sodelavcev, ki so dejavni na
področju kraljice športa. Prav tako s tem dogodkom združi vso atletsko javnost in številne
ugledne goste s področja gospodarstva, politike in športnih funkcionarjev.
 
Svečana podelitev Naj atlet je povezana z licenčnim kongresom Združenja atletskih
trenerjev Slovenije (ZATS) in tako združuje več kot 300 gostov, med katerimi so najbolj
uspešni slovenski atleti, vsa trenerska stroka, mediji in predstavniki slovenskega
gospodarstva.

Vseatletski
vikend 11

V času pred, med in po dogodku
beležimo velik odziv javnosti.
Dogodka se vsako leto udeležijo
praktično vse najpomembnejše
medijske hiše (STA, RTV,
EkipaSN, Dnevnik, Delo, Val 202,
Siol Sportal, Večer ...).

Združeni dogodki so poleg
medijskih objav odlična
priložnost za dodatno promocijo
podpornikov AZS.



Revija
Atletika 12

Revija Atletika je glasilo Atletske zveze Slovenije, ki kot priloga športnega dnevnika Ekipa
SN izide trikrat letno in zajema vse aktualno atletsko dogajanje na slovenskih tleh.
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Z vključenostjo v slovensko atletiko in
proaktivno podporo boste kot blagovna
znamka prispevali velik delež k akcijam,
ki so usmerjene v ustvarjanje pogojev za

delovanje in razvoj atletike ter posledično
v ustvarjanje zgodovinskih dosežkov.

Verjamemo, da lahko omenjeno sodelovanje
prinese dolgoročno korist tako razvoju

slovenske kraljice športa, kot tudi
vašemu podjetju.

Za vzpostavitev partnerskega sodelovanja
vam ostajamo na razpolago za vse dodatne

informacije in gradiva. 

Veselimo se priložnosti, da vam podrobneje
predstavimo namen naših aktivnosti in

ugodnosti, ki jih prinaša vaše sponzorstvo. V
upanju na začetek sodelovanja vas prijazno

pozdravljamo in se vam najlepše
zahvaljujemo za izkazan interes.

A T L E T S K A  Z V E Z A  S L O V E N I J E ,

Zakaj vi in
zakaj naše sodelovanje?

Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana

Klara Lukan, evropska podprvakinja v krosu (U23) in evropska podprvakinja (U23) v teku na 5000m.


