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UVOD 

 
Čist šport (clean sport) kot primerneje opredelimo šport brez dopinga v Sloveniji, še ni dobil ustreznega 

mesta in podpore. Odnos do programov s katerimi ozaveščamo, informiramo, odvračamo, ščitimo,  

preprečujemo, preiskujemo in preverjamo v športu dejavne udeležence, še ni dozorel do te mere, da bi 

v našem delu prepoznali predvsem skrb za varovanje zdravja športnikov in integritete športa.  

Ta ocena velja za premnoge športne sredine, kot tudi za tiste, ki odločajo o usodi športa. Pri tem niti ne 

gre za politično oceno stanja, ali izpolnjujemo z zakonom sprejete mednarodne konvencije o prepovedi 

dopinga v športu, temveč bolj za moralno etični in strokovni pristop športne srenje, kako zagotoviti 

zdravo, pošteno in čisto okolje slovenskim športnikom in kako uresničevati mednarodne zahteve z 

ustreznim programom testiranj na nacionalnem nivoju.  

Olimpijski komite Slovenije je z ustanovitvijo SLOADO storil odločen korak v smeri zaščite slovenskega 

športa, ne zmore pa tega programa finančno podpreti bolj, kot ga podpira. Športne zveze v Sloveniji so 

obremenjene s problemi preživetja in le nekaj je takšnih, ki so pripravljene in tudi sposobne finančno 

sodelovati v skupnih protidopinških programih usmerjenih v ozaveščanje in testiranja na nacionalnih 

tekmovanjih. V SLOADO smo zato morali prilagoditi programe pogojem, ki so na voljo. 

S programom testiranj (166 na tekmovanjih in 63 izven tekmovanj) smo samo med kategoriziranimi 

športniki uspeli testirati le 3,9% športnikov (testirani 1x letno). Če upoštevamo še ostale registrirane 

športnike, ki v tem izračunu niso zajeti, je slika še slabša. Nov WADA tehnični dokument za dodatne 

analize povečuje strošek analiz za 25%, saj moramo na letnem nivoju dodatno izvesti analize na agense, 

ki stimulirajo eritropoezo in na rastne hormone ter njegove sproščujoče faktorje. 

Spodbudni pa so programi ozaveščanja in informiranja športnikov, saj smo v smislu podobne statistične 

primerjave v svoje programe vključili kar 3.721 mladih športnikov, od tega 563 tistih, ki so že vključeni v 

selekcije kar predstavlja 22% kategoriziranih športnikov mladinskega razreda. 

Skoraj 3.000 udeležencev množičnih prireditev je sodelovalo v eni od naših aktivnosti, kar je zagotovo 

pokazatelj, ki potrjuje ozaveščanje splošne in rekreativne populacije. 

Z vrstniškim izobraževanjem v programih ozaveščanj, z vrsto promocijskih filmov in gradiv v kampanji 

namenjeni informiranju, SLOADO dokazuje svoj inovativni pristop v EU. V EU so to razumeli in naš 

projekt finančno podprli v sklopu Erasmus+ programa. A projekt je le dvoleten in v SLOADO upamo in 

pričakujemo, da bomo lahko po izteku projekta nadaljevali z zahtevnim delom tudi z lastnimi sredstvi. 

Predvsem v skrbi, da bi športnike zavarovali pred zlorabami zdravil, prekomerne uporabe nevarnih 

prehranskih dopolnil, ki jih športniki po nepotrebnem uporabljajo, nameravamo v naslednji fazi ob 

intenzivnem ozaveščanju okrepiti s preiskavami podprt sistem testiranj, sodelovanje z organi pregona, 

carino, predvsem pa z inštitucijami, ki se ukvarjajo s podobnim dejavnostmi, saj je Slovenija močno 

izpostavljena poplavi nekvalitetnih in nevarnih prehranskih dopolnil.  

 

Janko Dvoršak 
direktor 
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1. KONTROLA DOPINGA 

 
Pregled izvedenih kontrol dopinga: 

- skupno je SLOADO izvedla 453 odvzemov urinskih vzorcev in 93 krvnih vzorcev, 

- program SLOADO na tekmovanjih – 166,  

- program SLOADO izven tekmovanj – 63, 

- po naročilu tujih organizacij na tekmovanjih – 174, 

- po naročilu tujih organizacij izven tekmovanj - 50.  

 

1.1 NAČRTOVANJE RAZPOREDITVE TESTIRANJ (NRT) 

Načrt razporeditve testiranj SLOADO je na podlagi 5.4 člena Svetovnega protidopinškega kodeksa 

(Kodeks) ključni strateški dokument, ki opredeljuje program testiranj na nacionalnem nivoju in 

harmonizira programsko delovanje protidopinških organizacij v svetovnem programu. NRT mora biti 

uravnotežen, učinkovit, s preiskavami podprt in sorazmeren program, ki na nacionalnem nivoju razporeja 

različne oblike testiranj, športne panoge in discipline, kategorije športnikov in vrste analize vzorcev. S 1. 

januarjem 2016 postaja NRT zavezujoč in obvezen element skladnosti s Kodeksom.   

 

SLOADO je razvijala svoj NRT nekaj preteklih let in z izkušnjami razvil svoj model, ki je sorazmeren glede 

na mednarodno uspešnost slovenskih športnikov, potencialno oceno tveganja za doping, preteklo 

dopinško prakso v športu in strategijo zaščite čistih športnikov. Iz poročila je razvidno, da kljub vsem 

naporom, optimalnega skladnega programa ni uspela izvesti.    

1.1.1 SLOADO program testiranj: 

Le tista testiranja, ki jih uvede in usmerja SLOADO, štejejo kot testiranja lastnega programa. V letu 2015 

je bilo izvedenih 229 testiranj, od teh 166 na tekmovanjih in 63 izven tekmovanj.  

 

Program testiranj na tekmovanjih bi moral potekati na vseh največjih nacionalnih tekmovanjih (državna 

prvenstva in pokalna tekmovanja) tako rekoč v vseh športih. Žal so to le naše sanje, saj poteka le v športih 

tistih zvez, ki so bile pripravljene program sofinancirati. Največkrat gre za delitev stroškov 50:50, v 

nogometu, kjer se izvede največ kontrol, pa je NZS zaradi slabega finančnega položaja SLOADO prevzela 

celo 60% delež. Ostale zveze za to nimajo sredstev ali pa ustrezne zavesti. 

 

Nacionalna panožna športna zveza Število testiranj na tekmovanjih 

Zveza za triatlon moči 2 

*Plavalna zveza Slovenije 4 

Kolesarska zveza Slovenije 12 

Atletska zveza Slovenije 18 

Košarkarska zveza Slovenije 36 

Nogometna zveza Slovenije 94 

Skupaj 166 
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Program testiranj na tekmovanjih je potekal: 

 v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije v Ligi Telemach,  

 v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije v Prvi Ligi Telekom Slovenije in Pokalu Slovenije, 

 v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije na Atletskem pokalu Slovenije za člane in članice v Celju, 

Prvenstvu Slovenije za starejše mladince in mladinke v Mariboru ter Prvenstvu Slovenije za člane in 

članice v Nova Gorici, 

 v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Mirni Peči 

in na državnem prvenstvu v MTB XC v Kamniku, 

 v sodelovanju s Zvezo za triatlon moči na državnem prvenstvu v powerliftingu v Grosupljem, 

 v sklopu lastnega programa na zimskem državnem prvenstvu v plavanju (25 m bazen) v Ljubljani. 

Bolj specifičen in usmerjen je program testiranj izven tekmovanj, saj se izvaja nenapovedano pretežno 

v obdobju priprav na tekmovanja. Prehodno manjša skupina za testiranje (NRTP) se je preko leta 

povečevala in dodana je bila še skupina športnikov za nastop na 1. EI v Bakuju. Poleg NRTP je SLOADO 

testirala tudi nekaj ostalih obetavnih športnikov in sicer  na osnovi spremljanja njihovega razvoja. V 

pretežni meri pa je bil program usmerjen v testiranje športnikov, kandidatov za nastop na OI v Riu 2016. 

Ker SLOADO še ne izvaja programa biološkega potnega lista - ABP(odvzem krvi), se je skušala na podlagi 

Strokovnega dokumenta za specifično športno analizo ( TDSSA) približati standardom in je na osnovi 

fizioloških kriterijev tveganja izvedla tudi 16,1% vzorcev testiranih še za ESAs (Eritropoezo stimulirajoči 

agensi), 1,8% pa za GHRF (Rastni hormon in njegovi sproščujoči dejavniki).  

 

Šport Št. testiranj izven tekmovanj Število športnikov v NRTP 

alpsko smučanje 2 4 

atletika 22 10 

biatlon 2 1 

boks 2 0 

deskanje na snegu 2 2 

judo 6 3 

kajak/kanu 7 3 

karate 1 0 

kolesarstvo 1 0 

košarka 2 0 

plavanje 3 4 

ski cross 1 1 

taekwondoo 1 1 

tek na smučeh 7 3 

triatlon 3 1 

rokoborba 1 0 

 63 33 

 

1.2 TESTIRANJA PO NAROČILU DRUGIH ORGANIZACIJ 

 
SLOADO tako, kot ostale NADO, izvaja servis testiranj na tekmovanjih ali izven tekmovanj glede na naročila 

pristojnih organizacij. Število teh testiranj je odvisno od vrste dejavnikov, na katere SLOADO nima vpliva.  

 

V letu 2015 je SLOADO po naročilu drugih organizacij izvedla 143 testiranj izven tekmovanj in sicer 50 

urinskih in 93 testiranj krvi. Na tekmovanjih je je bilo izvedenih 174 urinskih testiranj. 
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V Sloveniji je vsako leto več mednarodnih prireditev, in vsako leto je več takih prireditev, kjer so kontrole 

dopinga obvezne. SLOADO s profesionalnim pristopom močno olajša delo in skrb zvezam oziroma 

številnim organizatorjem. Žal pa so stroški visoki in SLOADO nima možnosti teh akcij sofinancirati. 

Pregled testiranj na tekmovanjih po naročilu drugih organizacij: 

 Evropsko prvenstvo v lokostrelstvu (Koper, februar) 

 Svetovni pokal v gimnastiki (Ljubljana, april) 

 Borba za naslov svetovnega prvaka po verziji WBF (Maribor, april) 

 Svetovni pokal v veslanju (Bled, maj) 

 Kolesarska dirka po Sloveniji (junij) 

 Gorski tek na Ratitovec (Železniki, junij) 

 Evropsko prvenstvo v Cheerleadingu (Ljubljana, junij) 

 EA miting Velenje (Velenje, julij) 

 ECA Evropsko prvenstvo v kanu maratonu (Bohinjska Bistrica, julij) 

  Gorski tek na Grintovec (Kamnik, julij) 

 EP v strelstvu (Maribor, julij) 

 Svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za nacije (Sevnica, september) 

 Gorski tek na Šmarno Goro (Ljubljana, oktober) 

 Svetovno prvenstveno v kettlebell-u (Celje, oktober) 

 Ljubljanski maraton (Ljubljana, oktober) 

 Evropsko prvenstvo v sedeči odbojki (Podčetrtek, november) 

 Svetovni pokal v športnem plezanju (Kranj, november) 

 Državno prvenstvo v powerliftingu (Grosuplje, december) 

Testiranja so bila izvedena v sodelovanju z 15 mednarodnimi športnimi in protidopinškimi organizacijami.  

 

 
 

Testiranja izvaja 16 licenciranih Uradnikov za kontrolo dopinga. Vsi vzorci so analizirani v WADA 

akreditiranem laboratoriju Seibersdorf na Dunaju.  

 

 

1.3 PODATKI O ŠPORTNIKOVI LOKACIJI – ADAMS 
 

Športniki, vključeni v NRTP, morajo posredovati podatke o svoji lokaciji na način, določen v Mednarodnih 

standardih za testiranja in preiskave. S tem ima protidopinška organizacija možnost, da izbrane športnike 

testira kadarkoli in kjerkoli, brez predhodnega obvestila. 
 
Število športnikov v nacionalni skupini za testiranja po četrtletjih leta 2015: 
 

Q1 (I-III) Q2 (IV-VI) Q3 (VII-IX) Q4 (X-XII) 

25 25 26 33 
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Neizpolnjevanje zahtev Programa posredovanja lokacij se kaže kot ne posredovana prijava lokacije ali  

neuspešno testiranje. Tri napake v 12 mesecih pomenijo kršenje protidopinških pravil in športnik je 

izločen iz športa. 

 

V letu 2015 je bilo med slovenskimi športniki, člani NRTP zabeleženih: 

 11 neposredovanih prijav lokacije (zaradi neizpolnjevanja zahtev Programa posredovanja lokacij ob 

začetku četrtletja) in 

 2 neuspešni testiranji. 

 

1.4 TERAPEVTSKE IZJEME 

 

V letu 2015 je Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem pri SLOADO obravnaval 20 prošenj za podelitev 

terapevtske izjeme, podelil jih je 8. Ostale prošnje niso bile zavrnjene, temveč nepotrebne, ker terapija ni 

vsebovala zdravil s povedanimi snovmi. Terapevtske izjeme so bile podeljene za naslednje tipe zdravilnih 

učinkovin: 

 

Farmakološka  skupina število TI 

S.1 Anabolni agensi 1 

S.3 Beta 2-agonisti 1 

S.4 Antagonisti hormonov in modulatorji 3 

S.6 Poživila 1 

S.9 Glukokortikosteroidi 2 

 

 

2. UPRAVLJANJE Z REZULTATI TESTIRANJ 

 
SLOADO ima vzpostavljen postopek upravljanja z rezultati v primeru kršitev protidopinških pravil v vseh 

fazah postopka, skladno z Kodeksom, Mednarodnimi standardi in Protidopinškim pravilnikom SLOADO. 

Za postopke upravljanja z rezultati so odgovorni: disciplinska komisija in pritožni organ - arbitraža. V letu 

2015 ni bilo sproženega nobenega postopka. 

 

V programu posredovanja lokacij je posebna ad-hoc komisija za ugotavljanje napak obravnavala 13 napak.  

 

3. IZOBRAŽEVALNI IN PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ŠPORT BREZ DOPINGA 

 
Preventivni programi temeljijo na vrednotah ter so namenjeni športnikom in spremljevalnemu osebju, še 

zlasti pa se osredotočajo na mlade ljudi. Seznanjanje športnikov s protidopinškimi vsebinami je izrednega 

pomena, saj predstavlja osnovno sredstvo za zagotavljanje čistega športa.  

 

3.1 OZAVEŠČANJE 

 

SLOADO letno izvaja številne programe protidopinškega informiranja in ozaveščanja katerih namen je 

ohranitev športnega duha, ki ga doping spodkopava  ter seznaniti športnike in spremljevalno osebje z 
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njihovo vlogo v ščitenju čistega športa. Cilj je preprečevati namerno ali nenamerno uporabo 

prepovedanih snovi in prepovedanih postopkov s strani športnikov. 

 

 

11.651              3.721 
  udeležencev v zadnjih 5 letih       udeležencev v letu 2015 

 

3.1.1 Preventivni programi za športnike in spremljevalno osebje: 

SLOADO izvaja preventivne programe za različne ciljne skupine, med drugim za športnike, ki so dijaki 

športnih srednjih šol in gimnazij, mladinske reprezentance nacionalnih športnih zvez ter mladinske 

nacionalne reprezentance za velika tekmovanja. 

 

Pregled preventivnih programov na srednjih šolah s športnimi oddelki v šol. letu 2014/2015: 

 
Šola Kraj Datum predavanja Št. udeležencev 

Gimnazija Ptuj Ptuj 16.06.2015 55 

Gimnazija Murska Sobota Murska Sobota 07.05.2015 54 

Gimnazija Šentvid Ljubljana 05.05.2015 28 

SGTŠ Radovljica Radovljica 11.04.2015 41 

Gimnazija Franceta Prešerna (dodatno) Kranj 11.04.2015 20 

I. Gimnazija Celje Celje 31.03.2015 34 

Gimnazija Jesenice Jesenice 26.03.2015 22 

II. Gimnazija Maribor Maribor 24.03.2015 18 

Gimnazija Novo Mesto Novo Mesto 23.03.2015 25 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 18.03.2015 15 

Gimnazij Koper Koper 12.03.2015 18 

Gimnazija Bežigrad Ljubljana 05.03.2015 20 

ŠC Velenje Velenje 02.03.2015 20 

ŠC PET Ljubljana 16. in 20.2.2015 70 

Gimnazija Nova Gorica Nova Gorica 12.02.2015 19 

Gimnazija Šiška Ljubljana 05. in 06.02.2015 50 

   509 

 

 

Pregled preventivnih programov za športnike in njihovo spremljevalno osebje v letu 2015: 

 
Ciljna skupina Kraj Datum Št. udeležencev 

Kolesarski klub Perutnina Ptuj Ptuj 28.11.2015 46 

  Strelska mladinska reprezentanca Ptuj 26.10.2015 35 

Moška košarkarska reprezentanca U-14 Slovenj Gradec 12.08.2015 26 

Ženska košarkarska reprezentanca U-14 Slovenj Gradec 12.08.2015 15 

Moška nogometna reprezentanca U-19 Zreče 29.07.2015 22 

Ženska nog. reprezentanca U-17 in U-19 Kranjska Gora 27.07.2015 43 

Ženska koš. reprezentanca U-16 Slovenj Gradec 24.07.2015 15 

POFEM Tbilisi 2015  Zreče 21.07.2015 50 

Moška nogometna reprezentanca U-17 Kranjska Gora 16.07.2015 23 

Moška košarkarska reprezentanca U-16 Slovenj Gradec 12.07.2015 16 
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Ženska košarkarska reprezentanca U-18 Slovenj Gradec 10.07.2015 15 

POFEM Tbilisi 2015  (rokomet, atletika) Rogla 10.07.2015 29 

Moška košarkarska reprezentanca U-15 Slovenj Gradec 09.07.2015 19 

Moška nogometna reprezentanca U-16 Kranjska Gora 09.07.2015 22 

Moška košarkarska reprezentanca U-18 Zreče 07.07.2015 15 

POFEM Tbilisi2015(kolesarstvo, gimnastika) Izola 01.07.2015 16 

POFEM Tbilisi 2015  (judo) Podčetrtek 16.06.2015 6 

Para olimpijci - Z znanjem do uspeha Laško 13.06.2015 18 

Moška košarkarska reprezentanca U-20 Zreče 03.06.2015 16 

KK Lastovka Domžale Domžale 02.06.2015 31 

Plavalna reprezentanca Ptuj 11.05.2015 33 

   563 

 

 

 
 

3.1.2 PREVENTIVNI PROGRAMI NA VELIKIH ŠPORTNIH PRIREDITVAH 

 

9      2     2.256 
različnih programov              mednarodna programa              udeležencev 

 

 

Pregled programov ozaveščanja v letu 2015: 

 

Ciljna skupina Kraj Datum Št. udeležencev 

IBU Svetovni pokal v biatlonu Pokljuka 17. in 18.12.2015 52 

Sejem Narava - zdravje Ljubljana 05 in 08.11.2015 218 

Olimpijski festival s šp. asi Ljubljana 17.10.2015 151 

Tekm. v balvanskem plezanju Ravne na Koroškem 22.08.2015 71 

EP V Cheerleadingu Ljubljana 27. in 28.06.2015 1.099 

DP v plesu Medvode 20. in 25.06.2015 111 

DP v Cheerleadingu Ljubljana 23.in 24.05.2015 316 

OŠ Preserje pri Radomljah Preserje pri Radomljah 23.05.2015 96 

UNESCO tek mladih Ptuj 20.05.2015 194 

   2.308 
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Olimpijski festival s športnimi asi: 

Na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije–združenja športnih zvez se je SLOADO predstavila na 

Olimpijskem festivalu s športnimi asi, ki je potekal oktobra v Ljubljani. Na dogodku, ki je bil namenjen 

predvsem družinam z majhnimi otroci, so protidopinški ambasadorji odgovarjali na vprašanja 

obiskovalcev. Na voljo je bilo informativno gradivo ter simbolične nagrade (silikonske zapestnice z 

napisom Doping? Ne, hvala) za otroke.  

 

Evropsko in državno prvenstvo v Cheerleadingu: 

Program ozaveščanja se je prvič izvajal na tekmovanjih v Cheerleadingu, tako na nacionalnem kot na 

mednarodnem nivoju. Športniki so se imeli priložnost podpisati na transparent in s tem pokazati svojo 

podporo čistemu športu, protidopinški ambasadorji pa so odgovarjali na njihova vprašanja. 

 

Državno prvenstvo v plesu: 

Že drugo leto zapored je potekal program ozaveščanja na DP Plesne zveze Slovenije. Športniki so imeli 

priložnost rešiti Play True Quiz, gledalcem pa so bili na voljo informativni letaki z osnovnimi 

protidopinškimi informacijami. 

 

UNESCO tek mladih: 

Slovenski protidopinški ambasadorji so že tretje leto zapored sodelovali na UNESCO teku mladih ter med 

osnovnošolci širili idejo o čistem športu. 

 

 
 

V letu 2015 je bilo aktivnih 19 mladih protidopinških ambasadorjev. 
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3.2 INFORMIRANJE 

 
SLOADO na svoji spletni strani www.sloado.si, ki v slovenskem in angleškem jeziku obstaja že od leta 2011 

in je bila v letu 2014 prenovljena, zagotavlja vse informacije, povezane z bojem proti dopingu v Sloveniji 

in v svetu. Stran se redno posodablja, tako da so uporabnikom vedno na voljo najnovejše informacije. 

 

32.102    19.928  preveri zdravila, lista prepovedanih  

       obiskov spletne strani              različnih obiskovalcev           snovi, nevarnosti dopinga 
                   najbolj obiskane vsebine 

 

Poleg spletne strani je SLOADO prisotna tudi na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter, You Tube in 

Instagram), kjer so  dnevno objavljene novice s sveta boja proti dopingu ter preko katerih želimo 

predvsem mlajšo generacijo spodbuditi, da se aktivno pridruži boju proti dopingu. 

 

 1.178           #sloado                217 
»všečkov« na Facebook strani               sledilcev na Twitterju 

       +                + 

      144              72  
  v letu 2015           v letu 2015 

 

 
 

3.3 USPOSABLJANJE 

 
V sklopu prePLAY projekta (več o projektu pod točko 3.5) je SLOADO izvedla dve usposabljanji za 
protidopinške ambasadorje in sicer je prvo potekalo v mesecu juniju v Portorožu, drugo pa v mesecu 
oktobru v Kranjski Gori. 
 
Na prvem usposabljanju, ki je trajalo 5 dni in na katerem so bili prisotni tudi ambasadorji iz Hrvaške, 
Estonije, Latvije in Malte je sodelovalo 9 novih protidopinških ambasadorjev. Drugo usposabljanje je bilo 
izvedeno na nacionalnem nivoju. Poleg 11 novih ambasadorjev so bili na usposabljanje vabljeni tudi vsi 
stari ambasadorji z namenom, da obnovijo in nadgradijo svoje znanje. 
 
 
 
 
 

http://www.sloado.si/
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3.4 KONFERENCE IN SEMINARJI 

 
7. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA: 

 »Vloga nacionalnih športnih zvez v športu brez dopinga« je bil delovni naslov 7. protidopinške 

konference, ki sta jo svečano odprla ministrica za šport dr. Maja Makovec Brenčič in olimpionik ter 

podpredsednik OKS ZŠZ gospod Iztok Čop in je potekala v Ljubljani 30. septembra 2015. 

 

Namen Konference je bil pozvati nacionalne zveze k večji angažiranosti in sodelovanju za ohranitev 

čistega športa in zdravja športnikov. Zveze premalo naredijo na področju ozaveščanja in informiranja 

športnikov in spremljevalcev. Veliko premalo sodelovanja je opaziti tudi v projektih mladih ambasadorjev, 

ki s svojim poslanstvom in mreženjem ozaveščajo mlade športnike v državi.   

 

Na konferenci se je zbralo 48 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez, članov UO SLOADO, 

Uradniki za kontrolo dopinga ter drugih podpornikov protidopinškega gibanja, kar pa je bistveno manj, 

kot je bilo pričakovati. Moti tudi odsotnost zvez športov, ki so v Sloveniji med bolj popularnimi.  Tudi to 

kaže na neustrezen odnos zvez do boja proti dopingu. 

 

Na konferenco so bili povabljeni tudi mediji, ki so odlično opravili svoje delo. 

 
LICENČNI SEMINAR ZA URADNIKE ZA KONTROLO DOPINGA: 
V mesecu aprilu je SLOADO organizirala redni letni licenčni seminar za Uradnike za kontrolo dopinga. 
Seminarja, ki je bil namenjen predvsem osvežitvi praktičnega znanja, se je udeležilo 11 Uradnikov za 
kontrolo dopinga in Uradnikov za odvzem krvi. 
 

3.5 MEDNARODNI PROJEKTI 

 

Erasmus+ prePLAY projekt: 
 »prePLAY« je mednarodni projekt preventivnega programa za šport brez dopinga, ki ga je začela 

Slovenska antidoping organizacija in se, v sodelovanju z nacionalnimi protidopinškimi organizacijami štirih 

drugih evropskih držav, izvaja v Sloveniji, Malti, Estoniji, Latviji in Hrvaški. Glavni namen projekta 

»prePLAY« je ustvariti mednarodno mrežo mladih športnikov, ki imajo protidopinško znanje in delujejo 

kot protidopinški ambasadorji v boju proti dopingu v športu. Inovativnost tega projekta se kaže na 

poudarku na programih za udeležence na osnovnem nivoju športa, prenosu znanja preko protidopinških 

ambasadorjev, vrstniškemu pristopu, izobraževanju kot metodi preventivne medicine in priložnosti za 

športnike, ki so končali svojo športno kariero, da postanejo protidopinški ambasadorji.  

 

Mednarodni pristop in poudarek na vrstniškem izobraževanju sta bila odločilna, da je bil projekt 

»prePLAY« eden izmed 20 projektov, ki je uspešno pridobil sredstva v Erasmus+ programu. Erasmus+ je 

program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Na področju 

športa je financiranje namenjeno evropskim projektom, ki se ukvarjajo z izzivi, kot so boj proti prirejenim 

izidom tekem, nedovoljenim snovem, nasilju in rasizmu ter organizaciji velikih evropskih športnih 

dogodkov množičnih športov. 
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V sklopu Erasmus+ projekta je bilo v letu 2015 izvedeno: 

 uvodni sestanek s partnerji (Adergas, januar) 

 izbor in uvodni sestanek ter seminar za 10 novih slovenskih protidopinških ambasadorjev 

(Ljubljana, april - maj) 

 5-dnevni izobraževalni tabor za 50 protidopinških ambasadorjev iz Slovenije, Estonije, Latvije, 

Hrvaške in Malte (Portorož, junij) 

 Izbor dodatnih 10 ambasadorjev (Ljubljana, september 2015) 

 2-dnevni izobraževalni seminar za vse slovenske protidopinške ambasadorje (Kranjska Gora, 

oktober 2015) 

 

4. ZALOŽNIŠTVO, KAMPANJA IN PREVAJANJE 

4.1 ZALOŽNIŠTVO 

 

Aplikacija »Izberi pravo zdravilo«, ki je namenjena tako športnikom kot tudi zdravnikom in farmacevtom, 

je rezultat sodelovanja SLOADO in Ministrstva za zdravje. Aplikacija je povezana s centralno bazo zdravil, 

kar uporabniku omogoča, da ugotovi, ali posamezno zdravilo vsebuje snovi, ki so prepovedane v športu. 

Osebni zdravnik lahko, na podlagi njegove strokovne ocene, takega zdravila športniku ne predpiše, 

oziroma ga opozori, da morata skupaj (športnik in njegov osebni zdravnik) zaprositi za terapevtsko izjemo 

(TI). 

 

Aplikacija je bila razvita na Fakulteti za elektrotehniko v Mariboru za platformo Android, za IOS pa bo 

razvita v začetku 2016.  

 

4.2 PROTIDOPINŠKA KAMPANJA 

 

SLOADO želi s protidopinško kampanjo opozoriti mlade športnike ter celotno športno in splošno javnost 

na problematiko dopinga v športu ter na zaščito integritete športa v Sloveniji. 

 

Sestavni del preventivnih protidopinških programov in promocije boja proti dopingu na sploh so različne 
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video vsebine, ki na eni strani s svojo vsebino opozarjajo športnike na nevarnosti dopinga ter na drugi 

strani opominjajo celotno športno javnost na vrednote čistega športa. 

 

Doping je tema o kateri mladi športniki in na splošno ljudje zelo neradi govorijo. Posredovanje 

protidopinškega sporočila preko elektronskih medijev je eden izmed načinov, s katerim jih lahko 

opozorimo na omenjene vsebine, o katerih v nasprotnem primeru morda ne bi vedeli nič oziroma se o 

tem ne bi pogovarjali s svojimi vrstniki, prijatelji, družino, …. Doping ni le problem športa, je problem 

celotne družbe in prav je, da se imajo vsi ljudje priložnost seznaniti z bojem proti dopingu. 

 

S tem namenom je SLOADO v zadnjih letih posnela različne protidopinške videe z izobraževalno in/ali 

promocijsko vsebino (videi so dostopni na YouTube kanalu SLOADO) in sicer: 

- v letu 2015 promocijski video s protidopinškimi ambasadorji  

https://www.youtube.com/watch?v=omVsR4HW108 

- v letu 2014 promocijski video z Urško Žolnir in mladimi judoistkami  

https://www.youtube.com/watch?v=wM11fFnkuQk 

- v letu 2014 izobraževalni video o terapevtskih izjemah s paraolimpijskima športnikoma Galom 

Jakičem in Jernejem Slivnikom 

https://www.youtube.com/watch?v=rADzJL8swkQ 

 

5. SVETOVANJE O PREHRANSKIH DOPOLNILIH IN PREPOVEDANIH SNOVEH V ŠPORTU 

 

SLOADO igra pomembno vlogo pri podajanju mnenja o prehranskih dopolnilih in drugih prepovedanih 

snoveh v športu. Na eni strani se s številnimi vprašanji na SLOADO obračajo športniki ter njihovi starši, 

na drugi strani pa SLOADO sodeluje tudi z organi pregona, kot so: 

- FURS – carinska pošta, 

- Kriminalistična policija, 

- Okrajna sodišča. 

 

Carinska pošta je v letošnjem letu zasegla 13 pošiljk, ki so vsebovale izdelke s prepovedanimi snovmi. 

Pošiljke so prišle iz 6 držav in so vsebovale različne  

prepovedane snovi. 
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6. RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
Opredmetena osnovna sredstva  
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju 
proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem  ter se bo po pričakovanju uporabljalo v več 
kot enem obračunskem obdobju. 
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri opredmetenih 
osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve.  
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo 
jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. Če je 
nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali 
stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če 
se povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. 
 
Amortizacija 
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizacijskih sredstev, zmanjšana za ocenjeno 
preostalo vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni 
obračun amortiziranja. 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je 
pripravljeno za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.  
Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev. 
Amortizacija se obračunava posamično, skupinsko pa se lahko samo pri drobnem inventarju iste vrste ali 
podobnega namena. 
 
Terjatve 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. 
Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi 
zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se 
šteje kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. 
Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko ob koncu 
poslovnega leta ali med njim. 
Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo za posamično terjatev.  
Terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročni terjatev do članov razen kratkoročnih finančnih 
naložb. 
 
Denarna sredstva  
Denarna sredstva sestavlja gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, in sicer 
v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjižni 
denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. 
Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna sredstva in sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, 
ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše 
kot dobroimetje pri njej.  
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne 
pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto 
po menjalnem tečaju na dan prejema.  
Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih valutah, če se 
po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri tem, lahko poveča ali 
zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja redni finančni prihodek oziroma redni finančni 
odhodek. 
 
Dolgovi 
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Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. 
 
Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki 
dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov 
pa v primeru dolgoročnih dolgov prejem praviloma opredmetenih osnovnih sredstev, v primeru 
kratkoročnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani 
strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu. 
Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne 
drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih dolgov 
je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in prenose med kratkoročne dolgove, 
dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju dolgoročnih dolgov. 
Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za njihova 
povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi potreba po njihovem 
prevrednotenju. 
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje povečujejo s 
pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obveznosti se 
zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne 
obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje 
med kratkoročnimi obveznostmi. 
 
Pripoznavanje  prihodkov 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.  
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že 
ob nastanku. 
 
Prihodki iz poslovanja 
Zajemajo zneske  dotacij iz fundacij oziroma ustanov, dotacij iz javnih fundacij in skladov, dotacij iz 
proračunskih in drugih javnih sredstev, donacij pravnih in fizičnih oseb, prihodkov od prodaje materiala, 
proizvodov, trgovskega blaga in storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ki se 
nanašajo na obračunsko obdobje.  
Prihodki od prodaje proizvodov trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, 
navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi 
zaradi zgodnejšega plačila. 
 
Finančni prihodki 
Finančni prihodki so prejete obresti od finančnih naložb in poslovnih terjatev, pozitivne tečajne razlike, 
prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in spremembe vrednosti, odpisi 
posojil , dobički pri prodaji finančnih naložb in tudi drugi od naložbenih nepremičnin in prihodki iz 
prevrednotenja finančnih naložb. 
 
Drugi  prihodki 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (denarne kazni in odškodnine ipd.). Pojavljajo se v 
dejansko nastalih zneskih. 
 
Pripoznavanje odhodkov 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.  
 
Stroški storitev 
Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih oseb, ki 
bremenijo poslovni izid v obdobju. 
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Stroški dela 
Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo zavod, dajatev v naravi, vrednosti daril in nagrad 
zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, ter 
dajatev, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo zavod. 
 
Finančni odhodki 
Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih odhodkov, ki 
bremenijo prihodke v obračunskem obdobju. 
 
Drugi odhodki 
Zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri prodaji opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter podobne postavke in zneske dajatev, razen tistih, ki 
sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno) vrednost pridobljenega materiala, 
storitev, blaga ter opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. 
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja 
Je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju, zmanjšana za 
obračunani davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja 
Je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju. 
 
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega odboja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih 
obdobij zajema tisti znesek prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga zavod nameni za pokrivanje 
obravnavanega obračunskega obdobja. 
 
 

7. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2015 DO 31.12.2015 

 

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 326.066€, celotni odhodki  pa 325.293€. Presežek   
prihodkov znaša 773€ .   
V primerjavi s preteklim letom so prihodki in odhodki višji za 36% zaradi novega EU projekta Erasmus+ 

 

7.1 PRIHODKI 

 
Tabela: prihodki po virih financiranja  

  VIR Leto 2015 Leto 2014 

1 MIZŠ 80.000 €  80.000 €  

2 FŠO 51.500 € 49.195 € 

3 OKS-ZŠZ 15.040 €  19.872 €  

4 Storitve 81.632 € 91.140 € 

5 Erasmus+ 97.894 €  - 

  Skupaj: 326.066 € 240.207 € 
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Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 
FŠO                 16% 

MIZŠ               25% 

OKS                 5% 

Lastni prihodki         25% 

EU projekt         29% 

 

7.2 ODHODKI                                                                        

Tabela: odhodki 

  PROGRAMSKA POSTAVKA Leto 2015 Leto 2014 

1 Kontrole dopinga 107.016 €  108.159 €  

2 Upravljanje z rezultati 2.537 € 12.316 € 

3 Izobraževanje in ozaveščanje 7.817 €  24.811 €  

4 Informacijska tehnologija in podpora 7.088 € 8.826 €  

5 Založništvo, medijska kampanja, prevajanja 9.719 €  3.215 € 

6 Mednarodne obveznosti SLOADO 3.880 € 5.189 € 

7 Delovanje in materialni stroški 64.439 €  81.834 € 

8 Erasmus+ PrePLAY 122.797 € - 

  Skupaj: 325.293 € 244.350 € 

8. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2015 

 

 
Opredmetena osnovna sredstva (AOP 006): 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na bilančni presečni dan znaša 17.818€.  Nove nabave v 
2015: projektor 498€, projekcijsko platno 283€ in zložljivi pult 379€ 
 
Zaloge materiala (AOP 024): 
SLOADO izkazuje zalogo materiala v skupni višini 9.466€ iz naslova zaloge kodeksa in tiskovin. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 029): 
Skupna vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev znaša 108.331€, od tega: 

- kratkoročne terjatve do kupcev  9.859€  
- kratkoročna terjatev do EU sklada iz naslova delnega zahtevka za projekt 97.894€ 
- ostale terjatve v višini 578€ 

Kratkoročne terjatve do kupcev so do sestavitve letnega poročila so v celoti plačane. 
 
Stanje denarnih sredstev (AOP 036):  
Na dan 31.12.2015  izkazuje zavod denarna sredstva na računu v višini 14.628€. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 037): 
Zavod izkazuje 4.182€ AČR iz naslova vnaprej plačanih letalskih kart. 
 
Ustanovitveni vložek (AOP 041): 
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Ustanovitveni vložek je nakazal  Olimpijski komite Slovenije v višini 10.000€. 
 
Presežek prihodkov oz. odhodkov (AOP 043): 
SLOADO izkazuje  čisti presežek prihodkov leta 2015 v višini 773€ in nepokriti presežek odhodkov iz 
preteklih let v višini 4.125€. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 050): 
SLOADO izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti v skupni vrednosti  135.271€, od tega: 

- obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini  14.075€, plačane do sestavitve LP 
- obveznosti do zaposlencev 5.441€ 
- obveznosti do države 6.370€ 
- obveznost iz naslova prejetega predujma iz EU skladov 107.264€ 
- ostale obveznosti 2.121€ 

 
Kratkoročne finančne obveznosti (AOP 055): 

- SLOADO izkazuje obveznost iz naslova finančnega leasinga v višini 5.753€ 

- Znesek kratkoročnega posojila, najetega pri ustanovitelju znaša 6.753€ 

 
 
 
V Ljubljani 29. februar 2016 
 


