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«It always seems impossible until it's done»  
Nelson Mandela  

 

 

»Zaskrbljeni smo zaradi trajne grožnje, ki jo predstavlja doping v športu, ki je v popolnem 

nasprotju s športnim duhom in škoduje zdravju športnikov; 

Poudarjamo potrebo po zaščiti vseh čistih športnikov, po ohranjanju integritete športnih 

tekmovanj in zagotavljanju enotnih pogojev za vse; 

Cenimo in spoštujemo posredovano podporo in aktivno vlogo, ki jo prevzemajo olimpijsko 

in športno gibanje, vlade in drugi deležniki v boju proti dopingu v športu;« 

 

To je le nekaj izhodišč sprejetih na Svetovni konferenci o dopingu v športu novembra v 

Johannesburgu. Zaščita športnikov, integriteta tekmovalnih sistemov in športnih vrednot 

postanejo le prijazne besede, ki si jih športni delavci in funkcionarji v športnih forumih 

izmenjujejo, medtem ko zaskrbljeno razpravljajo o sodobnih težavah modernega športa, kot je na 

primer doping. 

 

Slovenija v svetu ne slovi kot država, ki bi jo v boju proti dopingu izpostavljali, kot se sama 

izpostavlja s svojimi vrhunskimi športniki. Glavni razlog tiči v gmotnih možnostih, ki jih ima na 

voljo. Zato novo ustanovljena Slovenska antidoping organizacija z obstoječimi finančnimi sredstvi 

gotovo ne bo mogla izpolniti vseh pričakovanj, ki si jih je doma že ustvarila med poštenimi 

športniki, športnimi delavci in slovensko javnostjo. A še huje je, da ne bo mogla izpolniti zahtev, ki 

jih nalagajo Svetovni kodeks proti dopingu in mednarodne konvencije. 

 

A kljub vsemu je leto 2013 za organizacijsko preobrazbo oddelka za boj proti dopingu uspešno 

leto. Institucionalna neodvisnost nacionalne protidopinške organizacije je bila temeljni pogoj za 

vzpostavitev modela učinkovite organizacije, ki je sposobna slediti zahtevnim nalogam svetovnega 

protidopinškega programa. Odzivi zvez, ki zmeraj bolj dojemajo SLOADO kot njihovo nacionalno 

organizacijo, so vse močnejši in tudi zavest ljudi, da je proti dopingu potrebno nekaj storiti, je 

čedalje višja. 

 

Nespodbudne okoliščine gospodarske krize, vedno težje preživetje športnih organizacij, 

zmanjševanje proračunskih sredstev, nesposobnost sponzoriranja športa ne dovoljujejo hitrejšega, 

predvsem pa učinkovitega razvoja organizacije.   

 

Težko je razumeti, da med 13.343.182€ programskih sredstev v letu 2014, program preprečevanja 

dopinga v športu, ki je namenjen vsem nacionalnim zvezam, ne more prejeti vsaj toliko sredstev, 

da bi zadovoljivo opravili program testiranj na nacionalnem nivoju. Ni moč razumeti pristojnega 

ministrstva, da že peto leto zapored ponuja temu programu zgolj 80.000 €. Problem ni samo 

finančne narave, temveč ga je potrebno jemati kot poseg v področje skladnosti s svetovnim 

protidopinškim programom. Neskladnost v svetovnem programu pa se lahko tudi sankcionira na 
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različne načine. 

 

Slovenija je UNESCO mednarodno konvencijo o dopingu v športu ratificirala z zakonom v 

parlamentu 30.11.2007 in se s tem zavezala zagotavljati pogoje nacionalnega programa 

preprečevanja dopinga v športu.  

 

A predstava o zagotovljenih pogojih je različna. In dokler športniki in športna javnost ne bosta 

jasneje izrazila svojih zahtev po čistem in poštenem športu, toliko časa bo slovenski športni 

prostor privlačen za goljufe in prodajalce ter neugoden za slovensko protidopinško organizacijo, 

ki kljub svoji neodvisnosti ne bo imela druge možnosti, kot da poizkuša s skrajnimi napori 

napraviti čim več!   

 

Tudi nemogoče stvari postanejo mogoče, če ne prej, ko so opravljene!  

 

 

Janko Dvoršak, 

direktor SLOADO 
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POVZETEK AKTIVNOSTI V LETU 2013 
 
 USTANOVITEV SLOADO 
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o 85 IZVEN TEKMOVANJ 

o 134 NA TEKMOVANJIH 
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 USPOSABLJANJE ZA MLADE 
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KAZALO VSEBIN 

 

 

ORGANIZIRANOST ........................................................................................................................ 5 

Kadrovska struktura ........................................................................................................................ 6 

Realizacija finančnega načrta za leto 2013  ................................................................................... 7 

Pregled prihodkov v obdobju 2009 – 2013 ..................................................................................... 8 

Predstavitev slovenske antidoping organizacije (SLOADO) .......................................................... 9 

 

KONTROLA DOPINGA in TI........................................................................................................ 10 

Statistika ........................................................................................................................................ 11 

Opravljene kontrole dopinga na tekmovanjih v letu2013 ............................................................. 12 

SLOADO program testiranj na tekmovanjih ................................................................................ 13 

SLOADO program testiranj izven tekmovanj in NRTP................................................................. 14 

Terapevtske izjeme (TI) ................................................................................................................. 16 

Sankcije ......................................................................................................................................... 18 

 

UPRAVLJANJE Z REZULTATI .................................................................................................... 19 

 

INFORMIRANJE, IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČANJE  ......................................................... 21 

5. Protidopinška konferenca  ........................................................................................................ 22 

Izobraževanje na SŠ in gimnazijah s športnimi oddelki  .............................................................. 23 

Izobraževanje nacionalnih mladinskih reprezentanc .................................................,.................. 24 

Programi ozaveščanja na velikih športnih prireditvah ................................................................. 25 

Izobraževalni programi in programi usposabljanja za UKD ....................................................... 26 

Informativa gradiva ....................................................................................................................... 27 

 

MEDNARODNI PROJEKTI ......................................................................................................... 28 

UNESCO Sklad za preprečevanje dopinga v športu ..................................................................... 29 

 

CILJI ZA PRIHODNOST .............................................................................................................. 30 



SLOADO letno poročilo 2013 

 6 

 

O
rg

a
n

iz
ir

a
n

o
st

 

 



SLOADO letno poročilo 2013 

 7 

KADROVSKA STRUKTURA 

 

V Slovenski adntidoping organizaciji je redno zaposlena le ena oseba.  

 

Za izvajanje programa skrbijo naslednji volonterski ali pogodbeni sodelavci: 

 

 Število oseb 

Koordinatorka za izobraževanje in ADAMS 1 

Administratorka 1 

Svetovalci za pravne zadeve 5 

Uradniki za kontrolo dopinga športnikov 44 

Uradniki za odvzem krvi 5 

Uradniki za kontrolo dopinga za živali 3 

Mladi protidopinški ambasadorji 40 

 

 

ODBOR ZA PODELJEVANJE TERAPEVTSKIH IZJEM 

 
 Število članov 

Odbor za podeljevanje TI 3 

 
 
KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE NAPAK V PROGRAMU POSREDOVANJA LOKACIJ 

 
 Število članov 

Komisija za ugotavljanje napak v Programu posredovanja 

lokacij 

3 

 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 

 
 Število članov 

Disciplinska komisija 9 

 
 
ARBITRAŽA 

 

 Število članov 

Arbitraža 15 
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REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 
 

  PROGRAMSKA POSTAVKA odhodki prihodki 

1 Tehnično materialna podpora (oprema) 12.008,11 €   
2 UPS - prevoz vzorcev 4.203,75 € 

 
3 Mednarodne obveznosti SLOADO 8.916,19 €   
4 WADA Laboratorijske analize 57.651,50 € 

 
5 Strokovno pogodbena dela SLOADO 40.421,06 €   
6 Izobraževanje – seminarji in usposabljanja 28.641,51 € 

 
7 ADAMS – koordinacija, seminarji, treningi 11.059,80 €   

8 Ustanovitev zavoda - SLOADO 6.034,51 € 
 

9 Delovanje in materialni stroški 76.033,85 €   
10 Prihodki FŠO 

 
84.300,00 € 

11 Prihodki MIZKŠ   74.600,00 € 

12 Prihodki od storitev (OKS) 
 

62.975,40 € 

13 Prihodki MOK in EOC, UNESCO 15.893,09 € 

  Skupaj: 244.970,28 € 237.768,49 € 

 

Finančni načrt, ki ga pripravlja Slovenska 

antidoping organizacija, je omejen na višino 

prihodkov in je v pretežni meri odvisen od 

javnih sredstev. Vsaj dva razloga sta za to in 

sicer zaveza države, preko mednarodnih 

konvencij, da zagotovi pogoje  za šport brez 

dopinga in programska usmeritev OKS, ki s 

sponzorskimi sredstvi podpira pripravljalne 

programe NPŠZ in njihovih športnikov. 

 

Nacionalni protidopinški program je zelo 

kompleksen in celosten projekt, ki zahteva 

do potankosti izdelane procese in ga ni moč 

voditi po segmentih ali postopoma.  

 

Največji del finančne realizacije je bil 

porabljen za nacionalni program testiranj 

športnikov na in izven tekmovanj, sledijo 

programi usposabljanja, ozaveščanja in 

informiranja. 

 

Potrebno je omeniti, da so letni prihodki 

SLOADO glede na standarde v drugih 

evropskih državah še vedno pod povprečjem, 

kar zaradi okrnjenega protidopinškega 

programa pomeni slabše zagotavljanje 

pogojev za šport brez dopinga in posledično 

večjo ogroženost slovenskih športnikov. 
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PREGLED PRIHODKOV MED LETI 2009 IN 2013 
 

Zanimiv je pregled prihodkov oddelka za boj proti dopingu pri OKS-ZŠZ oz. SLOADO med leti 

2009 in 2013, ki nazorno prikazuje trend financiranja boja proti dopingu v Sloveniji. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 SKUPAJ % 

FŠO 26.924 60.000 65.000 50.000 84.300 286.224 € 30% 

MIZŠ 75.000 80.000 80.000 80.000 74.600 389.600 € 41% 

OKS 40.351 36.886 51.720 40.544 55.000 224.501 € 24% 

OSTALO 4.000 4.560 11.280 8.155 17.000 44.995 € 5% 

SKUPAJ 146.275 183.456 208.000 178.699 230.900 945.320 € 100% 

 

 

 

Struktura prihodkov kaže, da največ sredstev 

prispeva MIZŠ, vendar še vedno premalo, glede 

na to, da je Slovenija obvezo o zagotavljanju 

pogojev za šport brez dopinga sprejela z 

ratifikacijo UNESCO Konvencije v državnem 

zboru. Prispevek v letu 2013 je nižji, ker so 

vladno članarino WADA umestili na stroškovno 

mesto boja proti dopingu. 

 

 

Struktura odhodkov prikazuje, da se preko 

60% sredstev nameni za kontrole dopinga in 

s tem povezane stroške (laboratorijske 

analize, uradniki za kontorolo dopinga, 

potni stroški). Občutno premalo sredstev je 

namenjenih programom izobraževanja, 

ozaveščanja in informiranja, ki so izrednega 

pomena predvsem za mlade športnike, ki 

šele začenjajo svojo športno kariero. Prav 

tako v oči bode 0% namenjenih za 

raziskovalno dejavnost in nizek odstotek 

namenjen delovanju organizacije. 
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PREDSTAVITEV SLOVENSKE ANTIDOPING 
ORGANIZACIJE  

(SLOADO) 
 

 

SLOADO je neodvisna protidopinška 

organizacija, ustanovljena 25. septembra 

2013 s strani Olimpijskega komiteja 

Slovenije – Združenja športnih zvez. 

 

SLOADO je v Republiki Sloveniji pristojna 

za izvajanje programa preprečevanja 

dopinga v športu, ki temelji na zaščiti 

temeljne pravice športnika, da trenira in 

tekmuje v okolju brez dopinga in mora 

zagotavljati usklajen in učinkovit program 

boja proti dopingu na področju odkrivanja, 

odklanjanja in preprečevanja dopinga v 

športu.  

 

Poudarek dela SLOADO je na ozaveščanju 

športnikov in drugih udeležencev v vseh 

pojavnih oblikah športa, na oblikovanju 

nacionalne skupine za testiranje športnikov 

izven tekmovanj ter stalni prisotnosti na 

tekmovanjih nacionalnih športnih zvez, z 

namenom izvajanja testiranj na tekmovanjih 

in drugih dejavnostih, ki jih opredeljuje 

UNESCO Mednarodna konvencija proti 

dopingu v športu. 

 

SLOADO upravlja 5-članski upravni odbor, 

sestavljen iz dveh predstavnikov nacionalnih 

panožnih športnih zvez, predstavnika 

komisije športnikov, predstavnika 

Ministrstva pristojnega za šport in 

predstavnika Fundacije za financiranje 

športnih organizacij. Poslovodni organ 

predstavlja direktor, svetovalnega pa 

strokovni svet, ki strokovno usmerja delo 

SLOADO. Za terapevtske izjeme je 

odgovorna Komisija za podeljevanje 

terapevtskih izjem, za upravljanje z rezultati 

pa sta pristojni neodvisna disciplinska 

komisija in arbitraža, kot drugostopenjski 

pritožbeni organ. 

 

SLOADO je financirana s strani Republike 

Slovenije preko letnega programa športa, 

Fundacije za financiranje športnih 

organizacij ter Olimpijskega komiteja 

Slovenije – Združenja športnih zvez. V 

manjši meri SLOADO pridobiva sredstva za 

delovanje tudi iz drugih virov, določenih v 

zakonu in aktu o ustanovitvi. 

 

Osebna izkaznica: 

Slovenska antidoping organizacija – zasebni 

zavod za preprečevanje dopinga v športu 

Celovška 25, Ljubljana 

tel.: 01/230-60-10 

e-mail: antidoping@sloado.si 

www.sloado.si 

www.facebook.com/sloado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antidoping@sloado.si
http://www.sloado.si/
http://www.facebook.com/sloado
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STATISTIKA TESTIRANJ 
 

V letu 2013 je SLOADO skupaj izvedla 404 testiranja, od tega 402 urinska vzorca in 2 krvna.  

 

 URIN KRI 

 PROGRAM SLOADO NAROČNIK 3. 

OSEBA 

SKUPAJ PROGRAM 

SLOADO 

NAROČNIK 

3. OSEBA 

ŠPORT IC OOC SKUPAJ     

Atletika 17 8 25 18 44   

Gimnastika 0 0 0 6 6   

Hokej 0 0 0 5 5   

Judo 0 3 3 48 51   

Kajak/kanu 0 1 1 6 7   

Kolesarstvo 25 14 39 28 67   

Košarka 0 0 0 75 75   

Nogomet 92 0 92 0 92   

Plavanje 0 8 8 0 9   

Rokomet 0 0 0 1 1   

Smučanje - alpsko 0 13 13 0 13   

Smučanje – prosti 

slog 

0 1 1 0 1   

Biatlon 0 10 10 2 12  2 

Deskanje 0 6 6 0 6   

Nordijska 

kombinacija 

0 1 1 0 1   

Smučarski skoki 0 6 6 0 5   

Tek na smučeh 0 5 5 0 4   

Skeleton 0 1 1 0 1   

Športno plezanje 0 0 0 4 4   

Tenis 0 1 1 0 1   

Triatlon 0 1 1 0 1   

Taekwon-do 0 1 1 0 1   

Veslanje 0 5 5 0 5   

 134 85 219 183 402 0 2 

Legenda: IC – testiranja na tekmovanjih, OOC – testiranja izven tekmovanj 

 

SLOADO je v sklopu lastnega programa testiranj skupno izvedla 219 kontrol doping v 19 

športnih panogah. Testiranja izven tekmovanj je v celoti financirala SLOADO, medtem ko so 

testiranja na tekmovanih sofinancirale kolesarska, atletska in nogometna zveza Slovenije. 

 

Na podlagi naročil tretje osebe (mednarodne in nacionalne športne zveze, organizatorji 

mednarodnih tekmovanj) je bilo izvedenih 173 testiranj, večina na Evropskem prvenstvu v košarki 

in Mladinskem svetovnem prvenstvu v judu. 

 

Zaradi zahtevnosti jemanja krvnih vzorcev in s tem povezanimi višjimi stroški, SLOADO v svojem 

programu testiranj zaenkrat še ne izvaja krvnih odvzemov, s čimer pa bo na zahtevo WADA moral 

pričeti v bližnji prihodnosti. 
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OPRAVLJENE KONTROLE DOPINGA NA TEKMOVANJIH V 

LETU 2013 
 

 1.Slovenska nogometna liga 

 IFSC Svetovni pokal v športnem plezanju; Kranj, 17.11.2013   

 Ljubljanski maraton; Ljubljana, 27.10.2013   

 IJF Mladinsko svetovno prvenstvo v judu; Ljubljana, 23.-27.10.2013   

 WMRA Grand Prix Final – tek na Šmarno Goro; Ljubljana, 05.10.2013   

 Eurobasket 2013; Ljubljana, 04.-22.09.2013 

 UCI 1.2 Croatia-Slovenia; Novo Mesto, 01.09.2013   

 ICF Svetovni pokal v kajak-kanu slalomu SLOKA 2013; Ljubljana, 17.-18.8.2013 

 WMRA Grand PrixGrintovec, 28.07.2013     

 Državno prvenstvo za člane in članice v atletiki; Celje, 28.07.2013   

 DP MTB ; Dolga vas – Kočevje, 07.07.2013 

 DP v cestnem kolesarstvu; Gabrje, 23.06.2013 

 Kolesarska dirka po Sloveniji; Ljubjana, 16.06.2013   

 ICF World Cup sprint; Solkan, 15.06.2013   

 Intersport kronometer - državno prvenstvo; Ljubljana, 07.06.2013 

 Mednarodni EA Classic miting; Velenje, 04.06.2013   

 Ekipno DP v atletiki; Nova Gorica, 01.06.2013 

 Pokal Slovenije v nogometu – finale; 29.05.2013   

 Maraton Radenci – DP v polmaratonu; Radenci, 18.05.2013   

 IFSC Svetovni pokal v balvanskem plezanju; Log-Dragomer, 12.05.2013 

 Pokal Slovenije v nogometu - polfinale; 01.05. in 08.05.2013   

 FIG Svetovni pokal v gimnastiki - 46. Šalamunov memorial; Ljubljana, 27.04.2013 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SLOADO PROGRAM TESTIRANJ NA TEKMOVANJIH 

 
SLOADO, Olimpijski komite Slovenije-

združenje športnih zvez, Vlada RS in 

mednarodne športne zveze so kot podpisnice 

Kodeksa Svetovne protidopinške agencije, 

dolžne v sklopu svetovnega protidopinškega 

programa, izvajati program testiranj na 

tekmovanjih na nacionalnem nivoju.  

 

Temeljni cilj programa testiranj na 

tekmovanjih je izvajanje preventivnega 

protidopinškega programa, ki zagotavlja 

poštenost športnega tekmovanja. 

 

Nacionalne panožne športne zveze nosijo 

precejšen del odgovornosti pri uspešnosti 

izvajanja programa, saj so med drugim 

dolžne poskrbeti, da so klubi, športniki in 

njihovi spremljevalci o programu ustrezno 

obveščeni.  

 

V smislu izvajanja tega programa, ki je v 

Sloveniji stekel marca 2013, je SLOADO v 

dogovoru s posameznimi NPŠZ v letu 2013 

izvedla 134 testiranj.  

 

Poudariti je potrebno, da je bil sistemsko 

pripravljen program testiranj na 

tekmovanjih izveden predvsem zaradi 

uspešnega sodelovanja z Nogometno zvezo 

Slovenije, Kolesarsko zvezo Slovenije in 

deloma z Atletsko zvezo Slovenije, saj so 

omenjene zveze sofinancirale program in 

tako omogočile njegovo izvedbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Testiranja so bila izvedena na tekmovanjih 1. slovenske nogometne lige (spomladanski in jesenski 

del) in  polfinalu in finalu Pokala Slovenije, na državnem prvenstvu v kronometru, cestnem, 

gorskem in MTB kolesarstvu ter na ekipnem in posamičnem državnem prvensvtu v atletiki.  

 

Zaradi omejenih finančnih sredstev tako SLOADO na eni strani kot NPŠZ na drugi strani, 

program testiranj na tekmovanjih še ni stekel v drugih športnih panogah, kar je prav gotovo cilj 

za prihodnje leto.  
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SLOADO PROGRAM TESTIRANJ IZVEN TEKMOVANJ IN 

NACIONALNA SKUPINA ZA TESTIRANJE (NRTP) 

 
Prigram testiranj izven tekmovanj se zaenkrat izvaja izključno s športniki, ki so člani Nacionalne 

skupine za testiranje (NRTP). 

 

NRTP je bil 01.10.2011 ustanovljen na podlagi Protidopinškega pravilnika NAK in nacionalnih 

kriterijev za izbor športnikov v NRTP, ki jih je 15.11.2011 sprejel IO OKS in je uravnotežen s 

programi mednarodnih zvez športnikov in WADA (člen 11.2 in 15.2 po Mednarodnih standardih 

za testiranje).  

 

Sodelovanje v Programu nenapovedanih testiranj pomeni za športnike odgovornost, ki jo 

prevzamejo ob vključitvi v Program ter posebno priložnost, s katero dejansko dokazujejo njihovo 

popolno podporo športu brez dopinga. Le testiranja o katerih športniki niso v naprej obveščeni, 

krepijo zaupanje športnikov, športne in splošne javnosti v šport brez dopinga. 

 

Število športnikov v nacionalni skupini za testiranje (NRTP) in skupini za testiranje pri 

mednarodnih zvezah (IF RTP) po kvartalih: 

 

 2013 – Q1 2013 – Q2 2013 – Q3 2013 – Q4 

NRTP 90 111 110 107 

IF RTP 39 39 40 30 

 

 

Analiza testiranj športnikov Nacionalne skupine za testiranje (NRTP) v 

letu 2013 
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Kontrola športnikov NRTP v letu 2013 je bila zaradi prihajajočih ZOI v Sočiju prilagojena 

protidopinškemu programu MOK, kar pomeni, da je bil velik poudarek na testiranjih olimpijskih 

kandidatov. Do začetka OI smo oz. bomo testirali preko 90% slovenskih olimpijcev, članov NRTP. 

Nobeden izmed odvzetih vzorcev ni pokazal zlorabe prepovedanih snovi ali postopkov. 

 

Izpolnjevanje zahtev Programa posredovanja lokacij 
 

Športniki, vključeni v NRTP, morajo izpolnjevati zahteve Programa posredovanja lokacij in sicer 

tako, da v spletno orodje ADAMS za vsako četrtletje javljajo lokacije, kjer se bodo nahajali. S tem 

ima protidopinška organizacija možnost, da izbrane športnike testira kadarkoli in kjerkoli, brez 

predhodnega obvestila. 

 

Neizpolnjevanje zahtev Programa posredovanja lokacij se kaže kot neposredovana prijava 

lokacije ali  neuspešno testiranje. Tri napake v 18 mesecih pomenijo kršenje protidopinških pravil 

in športnik je izločen iz športa za obdobje 12 do 24 mesecev. 

 

 

 

 

 

 

V letu 2013 je bilo med slovenskimi športniki, člani NRTP zabeleženih: 

 41 neposredovanih prijav lokacije (3 na testiranjih in 38 zaradi neizpolnjevanja zahtev 

Programa posredovanja lokacij ob začetku četrletja) in 

 8 neuspešnih testiranj. 
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TERAPEVTSKE IZJEME (TI) 
 

Premalo športnikov ve, da morajo v primeru 

bolezni ali poškodbe za ustrezno zdravstveno 

terapijo z zdravili, ki vsebujejo prepovedane 

snovi predhodno pridobiti dovoljenje za 

uporabo le teh. V naši terminologiji se to 

imenuje Terapevtska izjema (TI).  

 

Terapevtske izjeme se športniku odobrijo v 

primeru, da: 

 se bo njegovo zdravstveno stanje 

bistveno poslabšalo, če izbranega 

zdravila ne vzame, 

 izbrana snov ne bo vplivala na 

izboljšanje športnikove sposobnosti 

preko nivoja normalnega zdravstvenega 

stanja, 

 na voljo ni alternativnega zdravljenja. 

 

Običajno športniki ali njihovi starši 

zaprosijo za TI v zadnjem trenutku, tik pred 

tekmovanjem, kar pa ni pravilno. Postopek 

pridobivanja TI je lahko dolgotrajen, zato 

morajo športniki zanje zaprositi takoj, ko jim 

je predpisano zdravilo, ki vsebuje 

prepovedano snov, predvsem pa PREDEN 

izbrano zdravilo zaužijejo. TI morajo 

športniki redno obnavljati, saj je veljavnost 

TI od 1 do 3 let, odvisno od postavljene 

diagnoze. V izjemnih primerih (nujna 

medicinska pomoč) se lahko TI izda tudi za 

nazaj. 

 

Odbor za izdajo terapevtskih izjem, ki deluje 

v pristojnosti SLOADO, proučuje in 

podeljuje TI za športnike, ki tekmujejo na 

nacionalnem nivoju in so lahko predmet 

kontrole dopinga. Tako morajo za TI pri 

SLOADO zaprositi vsi člani Nacionalne 

skupine za testiranje (NRTP) ter vsi ostali 

športniki, ki tekmujejo na prireditvah na 

najvišji ravni v Sloveniji oz. na mednarodni 

tekmovanjih v tujini.  

 

Športniki, ki so člani nacionalne skupine za 

testiranje pri mednarodni športni zvezi, 

morajo za TI zaprositi pri svoji mednarodni 

zvezi.  

 

Zaradi varovanja osebnih podatkov 

športnikov in odgovornosti dela Odbor za 

podeljevanje TI, se postopek izvaja skladno z 

Mednarodnimi standardi za zaščito 

zasebnosti in osebnih podatkov (WADAC) in 

ustrezno evropsko zakonodajo o varovanju 

osebnih podatkov. 

 

V letu 2013 je Odbor za podeljevanje 

terapevtskih izjem obravnaval 27 vlog, od 

katerih je bilo izdanih 9 terapevtskih izjem, 

18 vlog pa je bilo takšnih, da niso zahtevale 

posebnih potrdil.  

 

Statistika TI 

Število obravnavanih TI 27 

Število izdanih TI 9 
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Potrdila o odobritvi terapevtske uporabe so bila izdana za naslednje tipe zdravilnih učinkovin: 

 

Tipi zdravilnih učinkovin za katere so bile izdane TI 

 

Farmakološka  Skupina Število TI 

S.1 Anabolični androgeni steroidi 2 

S.3 Beta-2-agonisti 1 

S.6 Stimulansi 1 

S.9 Glukokortikoidi 4 

P.2 Beta-blokatorji 1 
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Postopki upravljanja z rezultati se vodijo na 

mednarodnem ali nacionalnem nivoju 

skladno s pristojnostjo organizacije, ki vodi 

postopek. SLOADO je na podlagi 

nacionalnega pravilnika pristojna za 

upravljanje z rezultati za vse nacionalne 

panožne športne zveze v Sloveniji, tudi v 

primeru, če mednarodna zveza preda 

postopek v odločanje na nacionalni nivo 

svoji nacionalni panožni zvezi. Za izvajanje 

omenjenih postopkov, SLOADO zagotavlja 

ustrezne pravne in medicinske strokovnjake, 

ki vodijo zahtevane postopke.  

 

KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE NAPAK 

V PROGRAMU POSREDOVANJA 

LOKACIJ 

Kadar se domneva, da je športnik storil 

napako v Programu posredovanja lokacij 

(neposredovana prijava lokacije v skladu z 

11.3.5 členom Mednarodnih standardov za 

testiranje ali neuspešnega testiranje v skladu 

z 11.4.3 členom Mednarodnih standardov za 

testiranje), športnik dobi obvestilo o 

domnevni napaki in je pozvan, da se do 

napake opredeli. V kolikor se športnik 

opredeli do napake, je naloga komisije za 

ugotavljanje napak, da preveri ali je napaka 

bila storjena in ali so podane okoliščine, ki 

ravnanje športnika opravičujejo. 

 

Komisija je sestavljena iz treh članov in 

odloča z večino.  

 

V letošnjem letu je komisija obravnavala 49 

primerov domnevnih napak v Programu 

posredovanja lokacij. Le v dveh primerih je 

bilo ugotovljeno,  da napake prijavljanja ni 

bilo.  

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

Naloga disciplinske komisije je, da odloči, 

ali je v konkretnem primeru prišlo do kršitve 

predpisov proti dopingu v skladu z 2. členom 

Svetovnega kodeksa proti dopingu. 

Disciplinski komisiji zadevo predloži 

SLOADO, ko meni, da je do kršitve prišlo. 

Disciplinska komisija nato na podlagi 

mnenja SLOADO in zagovora športnika 

odloči ali je do kršitve res prišlo in v 

primeru, da se kršitev ugotovi, določi 

športniku kazen v skladu s Svetovnim 

kodeksom proti dopingu. 

 

Komisija je sestavljena iz treh članov in 

odloča z večino. Vodja disciplinske komisije 

je pravnik z izkušnjami na področju športa. 

 

V letošnjem letu disciplinska komisija ni 

obravnavala nobenega primera.  

 

ARBITRAŽA 

Kadar športnik ni zadovoljen z odločitvijo 

glede neodobrene terapevtske izjeme ali 

kadar športnik ali SLOADO nista 

zadovoljna z odločitvijo disciplinske 

komisije, se lahko pritožita na arbitražo.  

 

Arbitraža je sestavljena iz 15 stalnih 

arbitrov iz pravne in medicinske stroke ter 

športnikov. Arbitražni senat, ki odloča o 

posameznem primeru je sestavljen iz 4 

stalnih arbitrov, ki jih izbereta stranki in 

predsednika arbitražnega senata, ki jih 

izberejo člani arbitražnega senata. 

Arbitražni senat odloča z večino, njegovo 

odločitev pa se lahko izpodbija le pred 

Arbitražnim sodiščem za šport v Luzani. 

 

V letošnjem letu arbitraža ni obravnavala 

nobenega primera. 
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5. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA 
 

Slovenska antidoping organizacija 

(SLOADO) je v sodelovanju z Ministrstvom 

za izobraževanje, znanost in šport ter 

Olimpijskem komitejem Slovenije – 

Združenjem športnim zvez 04. decembra 

2013 v Ljubljani organizirala 5. 

protidopinško konferenco. 

 

Ob ustanovitvi neodvisne Slovenske 

antidoping ogranizacije (SLOADO) in 

nedavno sprejete Johannesburške 

deklaracije – s katero je bil potrjen novi 

Svetovni kodeks proti dopingu, je bila pred 

konferenco organizirana novinarska 

konferenca na kateri so gostje (dr. Jernej 

Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in 

šport; dr. Janez Kocjančič, predsednik OKS-

ZŠZ; g. Gorazd Plevnik, dr.med., predsednik 

UO SLOADO in g. Janko Dvoršak, direktor 

SLOADO) predstavili svoj pogled na 

svetovni in nacionalni program boja proti 

dopingu v športu ter javno podprli delovanje 

Slovenske antidoping organizacije.  

 

Konferenca, je bila razdeljena na dva dela, 

in sicer na splošni del, kjer so bile 

predstavljene vse informacije o 

novoustavljeni nacionalni protidopinški 

organizaciji, realizacija programa Oddelka 

za boj proti dopingu v letu 2013, primeri 

dobre prakse na področju sodelovanja z 

nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, 

protidopinška pravila MOK za ZOI Soči 

2014 ter smernice novega Kodeksa proti 

dopingu v športu in na medicinski del, kjer 

so ugledni strokovnjaki z različnih 

medicinskih področij predavali o listi 

prepovedanih snovi in postopkov (dr. Joško 

Osredkar), nenamernem dopingu (dr. Lovro 

Žiberna) ter vlogi pediatra pri vodenju 

otroka – športnika (dr. Nataša Bratina). 

Zdravnik slovenske biatlonske 

reprezentance, Matej Svetec, dr. med., je 

predstavil težave, s katerimi se srečuje pri 

vsakodnevnem delu, slovenski olimpionik 

Primož Kozmus pa je zbranim predstavil 

svoj pogled na nevarnosti dopinga v športu. 

 

Na konferenci, ki je potekala v sejni dvorani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, se je zbralo 109 predstavnikov 

nacionalnih panožnih športnih zvez, 

novinarjev, članov UO SLOADO ter drugih 

podpornikov protidopinškega gibanja. 
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IZOBRAŽEVANJE NA SŠ IN GIMNAZIJAH S ŠPORTNIMI 
ODDELKI 

 

Program izobraževanja oz. ozaveščanja za 

dijake-športnike na SŠ in gimnazijah s 

športnimi oddelki je v Sloveniji zaživel v 

šolskem letu 2011/2012 v sklopu evropskega 

projekta EADIn – Evropska protidopinška 

pobuda. Olimpijski komite Slovenije – 

združenje športnih zvez je bil eden izmed 

devetih partnerjev, ki so sodelovali v 

projektu EU, katerega namen je bil 

oblikovanje medsebojne komunikacijske 

mreže, ki bi vspodbudila evropski model 

izobraževanja mladih na področju 

preprečevanja dopinga v športnih sredinah 

ali celo širše. 

 

Za potrebe izvedbe projekta EADIn je 

takratni Oddelek za boj proti dopingu izbral 

in primerno izobrazil mlade protidopinške 

ambasadorje (skupina šteje 14 članov), s 

pomočjo katerih smo v Sloveniji v letu 2011 

začeli izvajati program izobraževanj za 

dijake - športnike. Kljub temu, da se je 

projekt EADIn zaključil januarja 2012 na 

zaključni konferenci v Innsbrucku smo se 

odločili, da bomo v Sloveniji s programom 

nadaljevali tudi v prihodnjih letih. 

 

Program je namenjen dijakom – športnikom, 

ki obiskujejo športne oddelke slovenskih 

srednjih šol in gimnazij. Cilj 

protidopinškega izobraževanja je mlade 

športnike posvariti pred nevarnostmi 

dopinga, jih naučiti, da zaupajo v svoje 

lastne sposobnosti, da so pošteni in za zgled 

drugim športnikom, ter da zavrnejo doping, 

če jim ga kdo ponudi ter se tako pridružijo 

vsem tistim, ki se borimo za šport brez 

dopinga. Izobraževanje, ki traja dve šolski 

uri, je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer 

se mladim športnikom predstavi svetovni boj 

proti dopingu ter praktičnega dela v obliki 

delavnic na temo dopinga, v katerih mladi 

športniki ob pomoči protidopinških 

ambasadorjev aktivno sodelujejo, 

razpravljajo o določeni temi ter na koncu 

svoje argumente tudi predstavijo.  

 

V šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013 se je 

protidopinškega izobraževanja udeležilo 

skupno 1769 dijakov iz 14 srednjih šol in 

gimnazij.  

 

Dobro delo in predvsem pozitivni odzivi s 

strani dijakov, njihovih športnih 

koordinatorjev in šol nam dajejo motiv, da z 

izobraževanjem nadaljujemo tudi v 

letošnjem šolskem letu. 

Poleg samega izobraževanja, mladim 

športnikom razdelimo tudi informativno 

tiskano gradivo, na vidnem mestu v šoli pa 

obesimo plakat o nevarnostih dopinga, da si 

ga lahko ogledajo tudi ostali dijaki. Mladi 

športniki imajo tudi možnost podpisati javno 

zaobljubo, s katero se zaobljubijo k 

treniranju in tekmovanju brez dopinga ter 

tako postanejo del generacije slovenskih 

športnikov, ki se na poti k zmagam ne 

poslužuje prepovedanih snovi in postopkov. 

 

Z izobraževanjem mladih športnikov v 

športnih oddelkih srednjih šol želimo 

razširili krog slovenskih športnikov, ki so 

izobraženi na področju dopinga in se 

zavedajo posledic jemanja prepovedanih 

snovi in postopkov.  
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IZOBRAŽEVANJE NACIONALNIH MLADINSKIH 
REPREZENTANC 

 

SLOADO izvaja izobraževalne programe za 

športnike, ki so kandidati za nastope na 

Olimpijskem festivalu evropske mladine 

(OFEM), Mladinskih olimpijskih igrah 

(MOI) oz. so člani mladinskih reprezentanc 

nacionalnih panožnih športnih zvez.  

 

Za reprezentante, ki nastopajo na OFEM ali 

MOI, v sklopu olimpijskih kampov izvajamo 

dve predavanji in sicer prvo približno 4 do 5 

mesecev pred odhodom na tekmovanje, kjer 

športnike seznanimo z osnovami boja proti 

dopingu, nevarnostmi prehranskih dodatkov 

in zdravil v prosti prodaji ter namenom 

terapevtskih izjem. Drugo predavanje, ki ga 

običajno izvedemo nekaj tednov pred 

odhodom na tekmovanje, pa je namenjeno 

izključno procesu kontrole dopinga, kjer 

športnikom razložimo kako sama testiranja 

potekajo, kakšne so njihove pravice in 

dolžnosti ter jih seznanimo z opremo, ki se 

uporablja za odvzem vzorcev. 

 

Za člane mladinskih reprezentanc 

nacionalnih panožnih športnik zvez ter za 

ekipe športnih klubov in društev, izvajamo 

izobraževanja v sklopu skupnih priprav v 

pripravljalnem obdobju ali pred odhodi na 

velika tekmovanja (npr. mladinska svetovna 

prvenstva). Sodelovanje z nacionalnimi 

panožnimi športnimi zvezami je bilo v 

letošnjem letu bistveno boljše kot v prejšnjih 

letih, kljub temu pa si želimo, da bi bilo 

takih predavanj še več, saj je ozaveščenost 

mladih športnikov izrednega pomena za čist 

šport. 

 

 

V letu 2013 je bilo v izobraževalne programe vključenih 385 športnikov, članov nacionalnih 

mladinskih reprezentanc, športnih klubov in društev ter njihovih trenerjev. 
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PROGRAMI OZAVEŠČANJA NA VELIKIH ŠPORTNIH 
PRIREDITVAH 

Programi ozaveščanja športnikov, ki so del 

boja proti dopingu Svetovne protidopinške 

organizacije (WADA), so poseben 

izobraževalni program v obliki kviza in 

tiskanega informativnega gradiva, ki ga je 

oblikovala WADA in je na voljo vsem 

športnikom in njihovim trenerjem z 

namenom, da preizkusijo in izpopolnijo 

svoje znanje o dopingu. 

Ob uspešnem sodelovanju med mednarodno 

športno zvezo, organizatorjem tekmovanja in 

Nacionalne antidoping organizacije v 

Sloveniji (SLOADO) predstavlja način, kako 

se svetovni protidopinški program lahko 

uspešno odvija na največjih športnih 

prireditvah. 

Poleg strokovnjakov SLOADO v programih 

ozaveščanja sodelujejo še mladi 

protidopinški ambasadorji, ki Slovenijo 

zastopajo v projektu UNESCO (»Z mladimi 

ambasadorji proti dopingu«). 

Kviz kot oblika izobraževanja se je izkazal 

za odličen pristop, saj bi bil rad vsak 

športnik na tem kvizu zmagovalec in za 

nagrado prejel majico nagrado SLOADO 

(promocijsko majico, bidon, zapestnico, ...). 

A je za nagrado potrebno pravilno 

odgovoriti na vseh 10 vprašanj. Ker je kviz 

preveden v 31 jezikov, večjih težav z 

razumevanjem vsebine ni. 

 

Vsi, ki so se v kvizu preizkusili, so bili nad 

njim navdušeni. Zdel se jim je zabaven in 

poučen, tako da so se tudi tisti, katerih 

znanje je bilo nekoliko slabše, naučili veliko 

novega. 

 

Poleg kviza je na razpolago tudi 

informativno tiskano gradivo v štirih jezikih 

(Slovenskem, Angleškem, Španskem in 

Francoskem), v katerem so zajeta vsa glavna 

področja boja proti dopingu: kaj je doping, 

kako poteka proces kontrole dopinga, kaj so 

terapevtske izjeme (TI) in kako poteka 

program nenapovedanih testiranj. Ekipa 

SLOADO je na voljo tudi za vsa morebitna 

vprašanja, ki jih imajo športniki ali njihovo 

spremljajoče osebje. S tem se zagotovi, da 

vsi zainteresirani dobijo vse potrebne 

informacije. 

 

Program je namenjen vsem sodelujočim na 

tekmovanju, predvsem zato, da se jih na 

primeren način opozori na nevarnosti 

dopinga, ki se čedalje močneje pojavlja in 

ogroža ves svetovni šport.  

 

Programe ozaveščanja je SLOADO v letu 

2013 izvedel na EA mitingu v Velenju, na 

Eurobasketu pred U18 All stars tekmo, na 

noči raziskovalcev v Trstu, na ESC finalu 

mladinske lige v Laškem in na mladinskem 

svetovnem prvenstvu v judu v Ljubljani.

 

V letu 2013 je v programih ozavepčanja sodelovalo preko 3.000 slovenskih in tujih mladih 

športnikov ter njihovega spremljevalnega osebja. 
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN PROGRAMI 
USPOSABLJANJA ZA URADNIKE ZA KONTROLO 

DOPINGA 
 

V skladu s 14.7 členom Protidopinškega 

pravilnika NAK je SLOADO v letu 2013 

organiziral letni licenčni seminar za 

Uradnike za kontrolo dopinga, ki je potekal 

23. marca na Pediatrični kliniki v Ljubljani.  

 

Licenčni seminar, ki se ga je udeležila 

večina uradnikov, je ob pozitivno 

opravljenem teoretičnem izpitu obvezen za 

vse Uradnike za kontrolo dopinga, kot pogoj 

za podaljšanje licence. Na seminarju so bile 

predstavljene novosti v boju proti dopingu 

hkrati pa je bil velik poudarek na 

usklajevanju dela Uradnikov, striktnemu 

delovanju v skladu z Mednarodnimi 

standardi za testiranje ter na logistiki 

testiranj na velikih tekmovanjih in v 

državnih ligah. 

 

Zaradi zadostnega števila Uradnikov za 

kontrolo dopinga v letošnjem letu ni bilo 

organizirano novo usposabljanje. 
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INFORMATIVNO GRADIVO 
 

SLOADO je v letošnjem letu povečal število informativnega gradiva v slovenskem jeziku. 

Plakatom o nevarnostih dopinga, zloženkama Doping?Ne, hvala in Nevarnosti dopinga se je 

pridružil informativni letak s splošnimi protidopinškimi vsebinami, namenjen širši športni 

javnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg letaka je strokovni tim SLOADO prvič pripravil tudi Priročnik za športnike, v katerem so 

zajete vse informacije, ki jih vrhunski športniki morajo vedeti o boju proti dopingu. Priročnik 

bodo prejeli vsi udeleženci Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, za ostale športnike pa je na voljo v 

elektronski obliki na spletni strani SLOADO (http://www.sloado.si/izobrazevanje/izobrazevalno-

gradivo/). 

 

 

 

 

 

http://www.sloado.si/izobrazevanje/izobrazevalno-gradivo/
http://www.sloado.si/izobrazevanje/izobrazevalno-gradivo/
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UNESCO SKLAD ZA PREPREČEVANJE DOPINGA V 
ŠPORTU 

 

V letu 2013 smo s projektom »Z mladimi 

ambasadorji proti dopingu« kandidirali za 

finančna sredstva v višini 20.000,00 $ na 

UNESCO Sklad za preprečevanje dopinga v 

športu in jih tudi uspešno pridobili. 

 

Projekt »Z mladimi ambasadorji proti 

dopingu«, ki poteka pod častnim 

pokroviteljstvom Slovenske nacionalne 

komisije za UNESCO, je izobraževalni 

projekt na področju boja proti dopingu, ki je 

namenjen predvsem mladostnikom, ki se s 

svojo športno dejavnostjo usmerjajo v 

tekmovalni in vrhunski šport. Projekt 

posredno nagovarja tudi vse ostale 

deležnike, ki kreirajo in soustvarjajo okolje 

mladih športnikov in športnic ter vse 

rekreativne športnike in udeležence 

masovnih športnih prireditev v Sloveniji. 

 

Gre za celosten projekt, katerega namen je 

ustvariti pogoje za šport brez dopinga v 

daljšem obdobju in ga izvajati tako, da bo 

vplival na mlade v institucionalnih 

izobraževalnih ustanovah na eni strani, v 

športnih organizacijah, kjer izvajajo svojo 

športno dejavnost na drugi strani in preko 

različnih sredstev ozaveščanja in 

informiranja, javnih medijev in sodobnih 

kanalov socialnega omrežja. 

 

» Z mladimi ambasadorji proti dopingu« je 

projekt, ki razvija in ustvarja novo omrežje 

mladih športnic in športnikov, ki jih 

povezuje zdrav duh v zdravem telesu, ker 

zavračajo vsakršno misel na uporabo 

dopinga za izboljšanje svojih športnih 

potencialov. Projekt je model ustvarjanja 

omrežja športnih navdušencev, ki z 

ustvarjanjem »peer to peer network« 

neposredno in direktno z vrstniki gradijo 

omrežje, v katerem so šport in njegove 

vrednote tisto, zaradi česar je vredno 

žrtvovati svoj prosti čas in se boriti za etične 

in moralne vrednote iskrenega in poštenega 

športnega nastopanja.   

  

Velika vrednost projekta je v njegovi 

navidezni enostavnosti, ki na eni strani 

zagotavlja nizkoproračunsko izvedbo in na 

drugi strani podpira razvoj prostovoljnega 

udejstvovanja mladih v zdravem okolju 

skupinskega dela. Kreirajo se izobraževalni 

timi, ki si s pomočjo primerov dobre prakse, 

pomagajo dosegati zastavljene cilje 

projekta. 

 

V sklopu projekta smo na 4-dnevnem 

izobraževalnem taboru usposobili 31 mladih 

protidopinških ambasadorjev, ki od 

septembra naprej uspešno sodelujejo v 

izobraževalnih programih in programih 

ozaveščanja SLOADO. 

 

Prihodnji cilj projekta je njegova 

nadgradnja in uporaba tudi na drugih 

področjih, kjer je potrebna boljša 

ozaveščenost mladih (npr. področje 

prepovedanih drog ...). Z nadgradnjo 

projekta bo mogoče projekt ponuditi tudi 

sosednjim državam v regiji in morda tudi 

širše. 
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Program SLOADO je usmerjen v 

uresničevanje zahtev svetovnega programa 

proti dopingu (koordiniranega s strani 

WADA), s poudarkom na izvedbi 

nacionalnega programa izobraževanja, 

ozaveščanja, informiranja in usposabljanja 

ter ustreznega programa testiranj. 

 

ORGANIZIRANOST 

 

Zaradi omejenih finančnih sredstev je 

SLOADO nizkoproračunska organizacija, ki 

ima trenutno  redno zaposleno le eno osebo 

in večino svojih programov realizira s 

pomočjo zunanjih izvajalcev. Nizek 

proračun seveda ne zagotavlja izvedbe vseh 

predvidenih programov, ki bi jih SLOADO 

morala izvajati po mednarodnih standardih. 

Tudi očitna programska podhranjenost, ki je 

posledica neustrezne organiziranosti in 

premajhnega proračuna v preteklih letih, 

zahteva kljub težkemu in kriznemu času več 

posluha in ustreznejšo rast financiranja. 

 

Upravljanje s človeškimi viri 

To je najpomembnejši del notranjega 

programa SLOADO, saj predstavlja temelj 

organizacije in celotnega protidopinškega 

gibanja, ki je bil vzpostavljen leta 2009 in ga 

SLOADO razvija kot:   

- stalno usposabljanje uradnikov za kontrolo 

dopinga; 

- usposabljanje nadzornikov za kontrolo 

dopinga; 

- novi programi testiranj in izobraževanj 

zahtevajo kadrovske okrepitve v SLOADO; 

- širitev skupine predavateljev na področju 

izobraževanja in ozaveščanja za potrebe 

NPŠZ; 

- stalno usposabljanje mladih protidopinških 

ambasadorjev za izvedbo programov 

ozaveščanja v športnih oddelkih srednjih šol 

v Sloveniji in v športnih klubih; 

- pridobivanje strokovnjakov za pomembna 

mejna področja protidopinškega gibanja. 

 

IT in enotna informacijska varnostna 

politika  

 

a) SLOADO in ADAMS 

SLOADO je tehnološko zahtevna 

organizacija, katere poslovanje je odvisno 

od visoke tehnologije. Večina operacij se 

odvija »on line«, povezanost z 

informacijskim centrom WADA preko 

spletne aplikacije ADAMS predstavlja 

komunikacijsko pot med SLOADO, 

slovenskimi športniki, mednarodnimi 

zvezami, WADA laboratoriji in WADA. Gre 

za 24/7 poslovanje in aktivno komunikacijo z 

vsemi športniki, vključenimi v program.  

 

b) Informacijska varnostna politika 

SLOADO deluje na izjemo občutljivem 

področju upravljanja z osebnimi podatki in 

je zaradi tega pod drobnogledom 

Informacijskega pooblaščenca, slovenske in 

evropske zakonodaje na področju varovanja 

osebnih podatkov in zasebnosti športnikov, 

ter mora delovati skladno z mednarodnimi 

standardi za varovanje osebnih podatkov in 

zasebnosti. Enotna informacijska varnostna 

politika zahteva ustrezno okolje za 

informacijske storitve, tehnično podporo tem 

storitvam, ustrezno materialno in 

programsko opremo. Varnostna politika je 

naravnana tako, da bi v dvoletnem obdobju 

dosegla standarde ISO 27001:2005. 

  

c) Programska podpora in razvoj novih 

programov 

- razvoj informacijske varnostne politike; 

- razvoj novega neodvisnega poslovnega 

modela za delovanje SLOADO; 

- redno tehnološko in vsebinsko 

posodabljanje spletne strani SLOADO; 

- razvoj aplikacij za tablice in pametne 

telefone (Vodič za športnike); 

- razvoj spletne aplikacije zdravil, 

upoštevaje Listo prepovedanih snovi in 

postopkov; 
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- razvoj novih spletnih obrazcev in 

komunikacijskih orodij; 

- razvoj spletnih poti za izobraževanje ciljnih 

skupin z e-izobraževanjem; 

- prevod ADAMS-a v slovenščino. 

 

d) Vzdrževanje, obnova orodij in IT opreme 

- nakup ali najem nove strojne opreme; 

- prenova obstoječe mreže in WIFI; 

- razvoj in izdelava ustreznih domen in 

elektronskih aplikacij; 

- razvoj tehnologije in programov za e-

izobraževanje športnikov, trenerjev in 

ostalih. 

 

Mednarodna in nacionalna pravila in 

pravni akti 

Sprejemanje novega Svetovnega kodeksa 

proti dopingu in pripadajočih mednarodnih 

standardov novembra 2013 z veljavnostjo 

1.1.2015,  zahteva od SLOADO, da v letu 

2014 pripravi, prevede v slovenščino in 

natisne Svetovni kodeks in mednarodne 

standarde ter  pripravi in uskladi z WADA, 

nova nacionalna protidopinška pravila: 

- Svetovni kodeks proti dopingu (WADAC) in 

MS – prevod in tisk; 

- Protidopinški pravilnik SLOADO – 

harmonizacija nacionalnega pravilnika; 

- Zakon o preprečevanju dopinga v športu; 

- harmonizacija pravil NPŠZ. 

 

Mednarodne obveznosti 

Sledijo iz mednarodnih konvencij in 

Svetovnega kodeksa proti dopingu. 

Upoštevajo udeležbo na sestankih Sveta 

Evrope (v nadzorni skupini za spremljanje 

realizacije Evropske konvencije proti 

dopingu v športu), WADA simpozij, 

zasedanje UNESCA, OCOG – SOCHI 2014 

in ustrezne bilaterale. 

 

 

 

 

NAČRTOVANJE IN PROGRAM 

TESTIRANJ 

 

Razporeditev testiranj v letnem ciklusu je 

rezultat skladnosti nacionalne strategije, 

strokovnih analiz in podlag, protidopinške 

preventive in mednarodnih pravil ter 

finančnih zmožnosti SLOADO.  

 

V grobi razdelitvi testiranj gre za tri sklope 

in sicer: 

- testiranja izven tekmovanj (NRTP) – 

SLOADO bo na podlagi sprejetih kriterijev 

vsake tri mesece osveževal nacionalno 

skupino za testiranje športnikov – NRTP. Po 

končanih igrah v Sočiju, se trend obrne proti 

OI v Riu. Predvideno število testov:120; 

- testiranja na tekmovanjih, predvsem na 

tekmovanjih za državno prvenstvo ali 

pokalnih tekmovanjih. Predvideno število 

testiranj: 200; 

- testiranja na podlagi naročil tretje osebe - 

testiranja na osnovi naročil NPŠZ, MŠF ali 

WADA. Predvideno število testiranj: 120. 

 

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, 

INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE 

 

Izobraževanje: 

- izobraževanje v sistemih rednega 

izobraževanja fakultet slovenskih univerz; 

- vzpostavitev e-izobraževanja za športnike 

in trenerje na spletni strani SLOADO. 

 

Usposabljanje: 

- protidopinške vsebine v osnovnem delu 

programov usposabljanj strokovnih delavcev 

v športu; 

- usposabljanje uradnikov za kontrolo 

dopinga; 

- letni licenčni seminar uradnikov za 

kontrolo dopinga SLOADO; 

- licenčni seminarji in delavnice za 

strokovne delavce v športu; 

- ADAMS center – delavnice, individualna 

izobraževanja in svetovanja. 
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Informiranje: 

- Letna protidopinška konferenca namenjena 

vsem deležnikom v slovenskem športu 

(strokovnim delavcem v športu, medicinskem 

osebju, organizacijskim in vodstvenim 

delavcem); 

- seminarji za starše obetavnih športnikov; 

- priprava medijske kampanje v podporo 

boja proti dopingu v športu; 

- socialna omrežja v vlogi programov 

preventive in informiranja. 

 

Ozaveščanje (»Z mladimi ambasadorji proti 

dopingu«): 

- z ambasadorji v športnih oddelkih srednjih 

šol in gimnazij; 

- z ambasadorji v mladinskih 

reprezentancah NPŠZ; 

- z ambasadorji in NPŠZ v športnih sredinah 

športnih društev; 

- z ambasadorji na velikih športnih 

prireditvah. 

 

Družabna omrežja 

Nenehni razvoj in trendi, katerim je 

potrebno slediti, če želimo pridobiti 

pozornost mladih športnikov, so trenutno 

najbolj osredotočeni na socialna omrežja 

FB, Twitter, itd. Spoštljivo število sledilcev 

beležimo na obeh portalih, kar potrjuje, da 

se protidopinška skupnost širi. 

 

RAZISKAVE IN RAZVOJ 

 

Pomembno področje, kjer je potrebno 

vzpostaviti pogoje za oblikovanje lastnih 

ekspertnih timov, ki bodo usmerjeni v 

področje boja proti dopingu. Glede na 

kritično maso strokovnjakov iz vseh 

področij, je potrebno pričeti s posameznimi 

mladimi in obetavnimi strokovnjaki že v času 

njihovega študija in jih poizkušati motivirati 

v dodiplomskem in podiplomskem študiju, 

oziroma specializaciji.  

 

SLOADO bo tudi v tem smislu moral za 

razvojne programe in raziskave zagotoviti 

določen del finančnih sredstev. 

 

Športna stroka 

Priprava modelov, pogojev za oblikovanje 

kriterijev za oblikovanje skupin športnikov 

za testiranje. Spremljanje in poznavanje 

športne stroke, tekmovalnih sistemov in 

spremljanje rezultatov. 

 

Medicinska stroka 

Spremljanje in analiziranje fizioloških in 

psiholoških parametrov pomembnih pri 

ugotavljanju tveganosti športne panoge za 

uporabo dopinga za doseganje boljših 

rezultatov. Spremljanje razvoja snovi in 

postopkov, ki se uvajajo na črnem trgu v 

dopinške postopke. 

 

Pravna stroka 

Spremljanje svetovnih dopinških primerov in 

pravnih praks v zvezi s tem. Sodelovanje v 

pripravi amandmajev mednarodnih ali 

nacionalnih protidopinških pravil. 

Usklajevanje pravnih aktov kot podlago 

ukrepanja na vseh športnih področjih, tudi 

rekreativnem. 

 

ZALOŽNIŠTVO 

 

Sprejem novega Svetovnega kodeksa proti 

dopingu v športu s posodobljenimi 

mednarodnimi standardi (za testiranje, lista 

prepovedanih snovi in postopkov, o 

laboratorijih, o terapevtskih izjemah in 

varovanju osebnih podatkov in zasebnosti), 

zahteva od države Slovenije, da v letu 2014 

sprejme spremembe in jih vnese v svoj 

nacionalni protidopinški pravilnik. Športniki 

in vsi ostali deležniki imajo temeljno 

pravico, da so ti mednarodni pravni 

dokumenti, ki so temelj slovenskim pravilom, 

prevedeni v slovenski jezik, zato je njihov 

prevod tako rekoč obvezen.  
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Z namenom informiranja slovenskih 

športnikov, predvsem mladih, SLOADO 

pripravlja, oblikuje in tiska različna 

informativna gradiva: plakate, zloženke, 

letake, priročnike ... Informativno gradivo 

predstavlja sestavni del programov 

ozaveščanja in informiranja in je nujno 

potrebno.
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www.sloado.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/sloado 
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Slovenska antidoping organizacija - SLOADO 

Celovška 25 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

 

Tel.: +386 1 230 60 10 

Fax: +386 1 230 60 11 

 

antidoping@sloado.si 

 

www.sloado.si 

www.facebook.com/sloado 

 

Pripravljeno: marec 2013 


