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QUO VADIS ŠPORT? 

Leto 2016 nas bo v športni zgodovini spominjalo na leto dopinških škandalov, odmevnih korupcij v 

vrhovih velikih mednarodnih športnih zvez, predvsem pa na leto, ko je zaradi ponovnih testiranj veliko 

športnih goljufov izgubilo olimpijske medalje.  

Šport, kot eden najmočnejših indikatorjev nacionalne identitete, je zelo občutljivo področje. Z 

vrhunskimi športnimi rezultati se mnogokrat poistovetijo državne, politične in gospodarske avtoritete. 

Šport, ki je tudi državni interes, kot je tudi interes številnih gospodarskih organizacij, si z korupcijo in 

dopinškimi škandali spodkopava svoj ugled in vrednostni sistem, ki ogroža tudi splošne civilizacijske 

vrednote. Zato tako državam, kot tudi športnim organizacijam ob tem ne more biti vseeno.  

Mednarodni olimpijski komite poizkuša s svojimi 40 usmeritvami, sprejetimi pred dvema letoma, 

začrtati nadaljnji razvoj olimpijskega gibanja. Svetovna protidopinška organizacija WADA kot globalni 

regulator zaostruje zahteve čistega športa in mora zaščititi čiste športnike. Hkrati želi povečat 

učinkovitost globalnega delovanja, zato med drugim uvaja nadzorni program skladnosti s Svetovnim 

protidopinškim kodeksom. 

Športni svet še ni enoten glede učinkovitega ukrepanja v ruskem primeru domnevnega prikrivanja 

sistemskega dopinga, kjer je zaznati precejšnjo politično razdvojenost. Rešitev bo brž kot ne  

kompromis med MOK in WADA, ki ima v svojem Ustanovnem svetu tudi predstavnike vlad držav 

podpisnic Kodeksa. Ali bo zaščita čistih športnikov z izključitvijo iz športa sorazmerno primernejša v 

primerjavi s principi sodišč za človekove pravice, ki dopingiranemu športniku po odsluženi kazni, kljub 

temu, da si je z dopingom pridobil prednost v nadaljnji športni karieri, omogočila udeležbo na 

naslednjih olimpijskih igrah. Ta dilema bo odpravljena takrat, ko bo športniku pri uporabi dopinga 

dokazan naklep, da je to storil zaradi povečanja svojih športnih sposobnosti in bo zaradi tega 

doživljenjsko izključen iz športa. 

Naslednja od reform, ki jih predlagajo nacionalne protidopinške organizacije (NADO) je operativna 

neodvisnost od športnih organizacij. V organih NADO ne bi smeli sedeti funkcionarji športnih 

organizacij in njihovih organov. Zato je največkrat konflikt interesov prisoten ravno v mnogih 

mednarodnih športnih zvezah. Rešitev se kaže v sodelovanju z nacionalnimi protidopinškimi 

organizacijami, ki bodo morale v prihodnje prevzeti skrb nad vsemi svojimi športniki. 

In kam je šla Slovenija? Slovenske športne zveze si, z nekaj izjemami, še vedno zatiskajo oči in bežijo 

pred odgovornostjo, ki jim jo nalaga Svetovni protidopinški kodeks. To, da imajo njihovi športniki, 

trenerji in ostali spremljevalci pravico biti o dopingu ustrezno ozaveščeni, je njihova temeljna naloga. 

Pri tej nalogi bo SLOADO sodeloval s pripravljenimi kampanjami, informacijskim materialom 

tehnologijo, ne bo pa tega napravil namesto njih.  

Protidopinški ambasadorji so vzgled, da na preprost in mladim zanimiv način med športnimi vrstniki 

vzpodbudiš razmišljanje in zavest, kako šport obvarovati pred zdravju nevarnimi snovmi, ki za vedno 

uničijo tvoj ugled, tvoj klub, tvoj ponos, tvoj šport!  

 

Janko Dvoršak 
direktor 
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1. KONTROLA DOPINGA 

 
Pregled izvedenih kontrol dopinga: 

- skupno je SLOADO izvedla 376 odvzemov urinskih vzorcev in 70 krvnih vzorcev, 

- program SLOADO na tekmovanjih – 158,  

- program SLOADO izven tekmovanj – 63, 

- po naročilu tujih organizacij na tekmovanjih – 115, 

- po naročilu tujih organizacij izven tekmovanj - 40.  

 

2016 
URIN KRI 

SKUPAJ na 
tekmovanjih  

izven 
tekmovanj skupaj 

na 
tekmovanjih  

izven 
tekmovanj skupaj 

SLOADO  158 63 221 0 0 0 221 

TUJI NAROČNIKI  115 40 155 0 70 70 225 

SKUPAJ 273 103 376 0 70 70 446 

 
 

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 je postal 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 2016 

je bilo izvedenih 221 testiranj, od teh 158 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. V letu 2016 je program testiranj potekal na 

tekmovanjih 6 nacionalnih panožnih športnih zvez, pri čemer je program testiranj z nekaterimi zvezami 

potekal ob njihovem sofinanciranju, ostala testiranja pa so bila v celoti financirana s strani SLOADO oz. 

NPŠZ. 
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Nacionalna panožna športna zveza Število testiranj na tekmovanjih 

Plavalna zveza Slovenije 1 

Kolesarska zveza Slovenije 17 

Atletska zveza Slovenije 27 

Košarkarska zveza Slovenije 16 

Nogometna zveza Slovenije 96 

Powerlifting zveza Slovenije 1 

Skupaj 158 

 

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, Pokalu Slovenije ter 1. 

mladinski in kadetski ligi, 

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

Gorici, Telekom Slovenije državnem prvenstvu v atletiki v Celju, Prvenstvu Slovenije za starejše 

mladince in mladinke v Novi Gorici, Zimskem prvenstvu Slovenije v metih v članski in mlajši mladinski 

kategoriji na Ptuju ter na 16. mednarodnem atletskem mitingu Slovenska Bistrica ter Stepišnikovem 

memorialu v metu kladiva v Slovenski Bistrici, 

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

Domžalah, na državnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Domžalah, na tekmovanju Frutabela 

velodrom rekord v Novem Mestu ter na VN Avtomojster – 15. zaključna dirka v Podsmreki,  

 v sklopu lastnega programa na državnem prvenstvu Srbije v plavanju v Beogradu. 

 

Skupno je bilo odvzetih 158 vzorcev, od tega sta bila 1,9 % vzorcev dodatno testiranih na GHRF (Rastni 

hormon in njegovi sproščujoči dejavniki),  5,7 % vzorcev pa na ESAs (Eritropoezo stimulirajoči agensi). 

 

Bolj specifičen in usmerjen je program testiranj izven tekmovanj je bil v letu 2016 usmerjen v testiranje 

športnikov, kandidatov za nastop na OI v Riu. Program se izvajal nenapovedano, v največji meri v 

obdobju pred Riom. Predhodno manjša skupina za testiranje (NRTP) se je v prvi polovici leta povečevala 

glede na seznam kandidatov na olimpijskih igrah. Večina športnikov, ki so sodelovali na OI, je bilo pred 

odhodom na igre testiranih vsaj 1x.  

 

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 31,8 % vzorcev testiranih še za ESAs (Eritropoezo stimulirajoči 

agensi), 15,9 % pa za GHRF (Rastni hormon in njegovi sproščujoči dejavniki).  

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOADO letno poročilo 2016 

 

5 
 

 

Šport Št. testiranj izven tekmovanj 

atletika 14 

gimnastika 1 

rokomet 10 

judo 7 

kajak/kanu 8 

veslanje 2 

jadranje 2 

streljanje 2 

plavanje 10 

namizni tenis 1 

taekwondo 1 

triatlon 2 

tek na smučeh 2 

deskanje 1 

 63 

 

 

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 2016 je SLOADO po naročilu drugih organizacij izvedla 110 testiranj izven tekmovanj in sicer 40 

urinskih in 70 testiranj krvi. Na tekmovanjih je bilo izvedenih 115 urinskih testiranj. 

 

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: 

 Kvalifikacije za svetovno prvenstvo v floorball-u (Škofja Loka, februar) 

 Svetovni pokal v gimnastiki (Ljubljana, april) 

 Evropsko prvenstvo v raftingu (Ljubljana, maj) 

 16. mednarodni atletski miting (Slovenska Bistrica, maj) 

 Kolesarska dirka po Sloveniji (junij) 

 Svetovni pokal v gorskem teku (Podbrdo, junij) 

 Mladinsko in U23 evropsko prvenstvo v kanuju (Solkan, avgust) 

 3D Evropskem prvenstvu v lokostrelstvu (Mokrice, avgust) 

 Finale svetovnega pokala v kajak / kanu (Ljubljana, september) 

 Mladinski Grand Prix v drsanju (Ljubljana, september) 

 Evropsko prvenstvo v ekipni gimnastiki (Maribor, oktober) 

 Evropsko prvenstvu v Kickboxingu (Maribor, oktober) 
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 Svetovno prvenstvo v kettlebell-u (Torino, Italija, oktober) 

 Ljubljanskem maratonu (Ljubljana, oktober) 

 Svetovni pokal v športnem plezanju (Kranj, november) 

 Svetovni pokal v biatlonu (Pokljuka, december) 

 

Testiranja so bila izvedena v sodelovanju z 12 mednarodnimi športnimi in protidopinškimi 

organizacijami.  

 

 
 

Vsi vzorci so analizirani v WADA akreditiranem laboratoriju Seibersdorf Labor GmbH v Seibersdorf-u pri 

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 2016: 
 

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

33 45 49 29 

 

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 2016 je bilo med slovenskimi športniki, člani NRTP zabeleženih: 

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

začetku četrtletja) in 

 2 neuspešni testiranji. 
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1.4 TERAPEVTSKE IZJEME 

 

V letu 2016 je Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem pri SLOADO podelil jih je 4 terapevtske izjeme, 

8 športnikov pa ima terapevtske izjeme za daljše časovno obdobje. Terapevtske izjeme so bile podeljene 

za naslednje tipe zdravilnih učinkovin: 

 

Farmakološka  Skupina število TI 

S.1 Anabolni agensi 1 

S.4 Antagonisti hormonov in modulatorji 5 

S.6 Poživila 1 

S.9 Glukokortikosteroidi 5 

 

 

2. UPRAVLJANJE Z REZULTATI TESTIRANJ IN KRŠITVE PROTIDOPINŠKIH PRAVIL 

 
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 

2016 sta v pristojnosti SLOADO potekala 2 postopka, 1 postopek pa je potekal v pristojnosti Mednarodne 

kolesarske zveze (UCI). 

 

 

Postopki so bili zaključeni pri naslednjih športnicah in športnikih: 

 

Tanja Šmid, plavalka, je bila pozitivna dne 28.2.2016 na Srbskem državnem prvenstvu v Beogradu. Njen 
vzorec je vseboval prepovedano snov GV 1516. Športnica se je v svoji pisni izjavi odpovedala pravici do 
analize B vzorca in obravnavi pred disciplinsko komisijo in s pisnim priznanjem brez podane obrazložitve 
okoliščin oziroma načina, kako je snov prišla v njeno telo, potrdila sprejem predlagane 4-letne izločitve 
iz športa. 

 

Igor Kopše, kolesar, je dne 24.9.2016 na tekmi v Avstriji brez tehtne obrazložitve zavrnil odvzem vzorca. 

Športnik se je s pisnim priznanjem odpovedal obravnavi pred disciplinsko komisijo in sprejel predlagano 

4-letno izločitev iz športa.  

 

Kristjan Fajt, kolesar, je bil pozitiven dne 10.03.2016 na tekmi na Hrvaškem. Njegov vzorec je vseboval 

prepovedano snov EPO. Športnik se je v svoji pisni izjavi odpovedal pravici do analize B vzorca in 

obravnavi pred disciplinsko komisijo ter s pisnim priznanjem sprejel predlagano izločitev iz športa v 

dolžini 3 let in 9 mesecev. 

 

V programu posredovanja lokacij je posebna ad-hoc komisija za ugotavljanje napak obravnavala 12 

napak.  

 

 

 

 



SLOADO letno poročilo 2016 

 

8 
 

3. PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ČIST ŠPORT  

 
SLOADO je kot podpisnica Svetovnega protidopinškega Kodeksa dolžna po svojih zmožnostih in v 
obsegu, za katerega je pristojna, načrtovati, izvajati, ocenjevati in nadzorovati informativne, 
izobraževalne in preventivne programe za šport brez dopinga. 
 
Namen preventivnih programov za šport brez dopinga je vsem članom slovenske športne družbe 
zagotoviti možnost, da razvijejo potrebna znanja, sposobnosti in odnos za aktivno, uspešno in 
odgovorno delo pri varovanju integritete športa v Sloveniji.  
 
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.  

 
Med preventivne programe za čist šport uvrščamo: programe izobraževanja in ozaveščanja, programe 
informiranja, usposabljanja, organizacijo konferenc ter seminarjev, kampanjo dan čistega športa ter 
mednarodne projekte s tega področja. 
 

3.1 IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČANJE 

 

SLOADO letno izvaja številne programe protidopinškega izobraževanja, informiranja in ozaveščanja 

katerih namen je ohranitev športnega duha, ki ga doping spodkopava ter seznaniti športnike in 

spremljevalno osebje z njihovo vlogo v ščitenju čistega športa. Cilj je preprečevati namerno ali 

nenamerno uporabo prepovedanih snovi in prepovedanih postopkov s strani športnikov. 

 

17.666              6.015 
  udeležencev od leta 2011 dalje       udeležencev v letu 2016 

 

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. 
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Pregled preventivnih programov na srednjih šolah s športnimi oddelki v šol. letu 2015/2016: 

 

Šola Kraj Datum predavanja Št. udeležencev 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 09.06.2016 17 

Gimnazija Jesenice Jesenice 12.05.2016 21 

Gimnazija Bežigrad Ljubljana 05.05.2016 17 

Gimnazija Šentvid Ljubljana 04.05.2016 37 

Gimnazija Velenje Velenje 21.04.2016 17 

I. Gimnazija Celje Celje 19.04.2016 67 

Gimnazija Murska Sobota Murska sobota 12.04.2016 41 

Gimnazija Koper Koper 11.01.2016 20 

Gimnazija Nova Gorica Nova Gorica 14.12.2015 23 

Gimnazija Šiška Ljubljana 11.12.2015 42 

Gimnazija Šiška Ljubljana 10.12.2015 62 

ŠC PET Ljubljana 04.12.2015 25 

ŠC PET Ljubljana 02.12.2015 41 

ŠC PET Ljubljana 30.11.2015 24 
   

454 
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Pregled preventivnih programov za športnike in njihovo spremljevalno osebje v letu 2016: 

 

Ciljna skupina Kraj Datum Št. udeležencev 

kandidati za nastop na OFEM 2017 Ljubljana 05.11.2016 25 

kandidati za nastop na OFEM 2017 Ljubljana 29.10.2016 36 

kandidati za nastop na OFEM 2017 Ljubljana 22.10.2016 32 

kandidati za nastop na OFEM 2017 Ljubljana 15.10.2016 22 

plezalci Ljubljana 05.10.2016 40 

košarkarska reprezentanca MU-18 Zreče 14.07.2016 18 

košarkarska reprezentanca ŽU-18 Celje 7.07.2016 14 

košarkarska reprezentanca MU-16 Slovenj Gradec 5.07.2016 19 

košarkarska reprezentanca ŽU-16 Slovenj Gradec 5.07.2016 19 

košarkarska reprezentanca MU-20 Zreče 1.07.2016 14 

košarkarska reprezentanca ŽU-20 Celje 30.06.2016 15 

atleti Ljubljanske regije Ljubljana 19.05.2016 0 

kolesarji Primorske regije Ajdovščina 9.10.2016 40 

veslaška reprezentanca Bled 23.04.2016 77 

kolesarji Adria Mobile Novo Mesto 18.04.2016 20 

NK KRKA Novo Mesto 30.03.2016 30 

NK RUDAR Velenje 29.03.2016 34 

NK KOPER Koper 24.03.2016 27 

NK ŠAMPION Celje 15.03.2016 36 

mladinska reprezentanca v plezanju Verd 13.03.2016 20 

NK DOMŽALE Domžale 11.03.2016 27 

NK INTERBLOCK Ljubljana 09.03.2016 70 

NK MARIBOR Maribor 07.03.2016 44 

NK KRŠKO Krško 04.03.2016 13 

NK OLIMPIJA Ljubljana 02.03.2016 37 

NK TRIGLAV Kranj 29.02.2016 50 

NK ALUMINIJ Kidričevo 27.02.2016 68 

NK BILJE Bilje 26.02.2016 66 

NK VERŽEJ Umag 23.02.2016 67 

Paraolimpijci Ljubljana 16.02.2016 56 

NK GORICA Nova Gorica 11.02.2016 47 

NK BRAVO Ljubljana 29.01.2016 41 

NK CELJE Celje 26.01.2016 70 

kolesarski klub Rog Ljubljana 20.01.2016 54    
1.216 
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3.1.2 PROGRAMI OZAVEŠČANJA NA VELIKIH ŠPORTNIH PRIREDITVAH 

 

Programi ozaveščanja na velikih športnih prireditvah so namenjeni širši športni javnosti, od športnikov 

do njihovih staršev, gledalcev… SLOADO omenjene programe izvaja s pomočjo protidopinških 

ambasadorjev, ki na stojnici odgovarjajo na vprašanja udeležencev, poleg tega pa je na voljo tudi 

protidopinški kviz, različna informativna gradiva ter nagradne igrice za otroke.  

 

 

29      4     3.859 
različnih programov              mednarodni programi              udeležencev 

 

 

Pregled programov ozaveščanja v letu 2016: 

 

Ciljna skupina Kraj Datum Št. udeležencev 

DP Powerlifting Grosuplje 10.12.2016 74 

EP teamGym Maribor 12.-13.10.2016 189 

Šolsko tekmovanje - atletika Ljubljana 6.10.2016 43 

Šolsko tekmovanje - kolesarstvo Ljubljana 30.09.2016 71 

Olimpijski festival Ljubljana 23-24.09.2016 316 

ISU Grand Prix Ljubljana 24.09.2016 69 

Športna tržnica Ljubljana 10.09.2016 143 

Mini olimpijada Ljubljana 08.-09.09.2016 501 

Ali sem fit? Ljubljana 7.09.2016 46 

EP v cheerleadingu Koper 9.-10.7.2016 238 

Franja on wheels Kobarid 3.07.2016 37 

Moja norma Ljubljana 18.06.2016 76 

Franja on wheels Ljubljana 11.06.2016 18 

Festival športa mladih Koper 8.06.2016 193 

Poletni dan športa Ljubljana 4.06.2016 16 

atletsko tekmovanje Ljubljana 21.05.2016 79 

Franja on wheels Kranj 21.05.2016 33 

UNESCO tek Ptuj 18.05.2016 301 

Majski tek Ajdovščina 14.05.2016 131 

EC Curling Ljubljana 28.04.2016 118 

Intersport - Mercator center Kranj 17.04.2016 39 

Pomladni dan športa Ljubljana 16.04.2016 202 

Intersport - Mercator center  Celje 16.04.2016 74 

X9 fitnes Celje 11.04.2016 23 

Istrski Maraton Portorož 9.-10.4.2016 581 

Intersport - Mercator center  Koper 10.04.2016 21 

Intersport- Mercator center  Maribor 9.04.2016 87 

Intersport - Mercator center  Novo Mesto 3.04.2016 39 

Intersport - Mercator center  Ljubljana 2.04.2016 101 

   3.859 
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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. 

 

 

45.551    29.240       preveri zdravila, lista prepovedanih  

       obiskov spletne strani              različnih obiskovalcev                     snovi, sankcije 
                   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. 

 

 

 1.433           #sloado                284 
»všečkov« na Facebook strani               sledilcev na Twitterju 

       +                + 

      255              67  
  v letu 2016           v letu 2016 

 

 

 
 

3.3 USPOSABLJANJE 

 
V letu 2016 ni bilo usposabljanj za protidopinške ambasadorje in/ali uradnike za odvzem bioloških 

vzorcev. 

 
 
 
 

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

 
7. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA: 

 »Vloga zdravnika v športu brez dopinga« je bil delovni naslov 8. protidopinške konference, ki sta jo 

odprla predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije g. Bogdan Gabrovec in direktor Direktorata za šport 

dr. Boro Štrumbelj. Potekala je v Ljubljani, dne 09. novembra 2016. 

 

Konferenca je bila tokrat namenjena predvsem strokovni publiki, njen namen pa je bil podrobno 

predstaviti, kakšna je vloga zdravnikov v boju za čist šport ter kakšne so zdravstvene posledice uporabe 

prepovedanih snovi in postopkov. Raziskave pričajo o tem , da je znanje slovenskih  zdravnikov in drugih 

zdravstvenih delavcev o boju proti dopingu zelo pomanjkljivo, zato nas veseli dejstvo, da se je 

konference udeležilo kar nekaj njih. Kljub temu je bi to šele prvi korak k boljši ozaveščenosti zdravnikov 

o pomembnosti njihove vloge v boju za čist šport. V prihodnje bi bilo potrebno organizirati več 

strokovnih seminarjev na omenjeno tematiko.   

 

Na konferenci se je zbralo 87 zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, trenerjev, predstavnikov 

nacionalnih panožnih športnih zvez, članov UO SLOADO, Uradniki za kontrolo dopinga, protidopinških 

ambasadorjev ter drugih podpornikov protidopinškega gibanja. Konferenco so obiskali tudi predstavniki 

medijev. 

 

 
LICENČNI SEMINAR ZA URADNIKE ZA KONTROLO DOPINGA: 
V mesecu marcu je SLOADO organizirala redni letni licenčni seminar za Uradnike za kontrolo dopinga. 

Seminarja, ki je bil namenjen predvsem osvežitvi praktičnega znanja, se je udeležilo 13 uradnikov za 

kontrolo dopinga in ena uradnica za odvzem krvi. 

 
 

3.5 DAN ČISTEGA ŠPORTA – PLAY TRUE DAY 

 
Dan čistega športa - Play True Day je dan, namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem 

športu. Pobuda je nastala v letu 2014 med 17 južnoameriških držav, ki so v sodelovanju s Svetovno 

protidopinško agencijo (WADA) in na podlagi Montevideo deklaracije, razglasile 10. april za »Play True 

Day». Namen tega dne je preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, športno in splošno javnost s 

svetovnim bojem proti dopingu. 

 

Slovenska antidoping organizacija se je, skupaj s štirimi drugimi nacionalnimi protidopinškimi 

organizacijami iz različnih evropskih držav, v sklopu Erasmus+ projekta odločila, da na ta dan oz. v tednu 

pred in po 10. aprilu 2016, izvede številne preventivne aktivnosti ter tako poizkuša dvigniti nivo 

zavedanja o nevarnosti dopinga v Sloveniji in drugod v Evropi. 

 

Dan čistega športa je bil v Sloveniji namenjen različnim ciljnim skupinam, od vrhunskih športnikov in 

trenerjev, do študentov in pravnikov. Skupno je bila kampanja izvedena na 64 različnih športnih 

dogodkih, zbrali smo preko 2.700 podpisov v podporo čistemu športu, o dogodku pa so pisali tudi 

nekateri slovenski mediji.   
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Poleg držav, ki skupaj s SLOADO sodelujejo v Erasmus+ projektu, so različne preventivne aktivnosti 

potekale tudi v Romuniji, v državah, ki spadajo pod Karibsko regionalno protidopinško agencijo (16 

držav), v Portoriku in v Paragvaju. 

 

 
 

 

3.6 MEDNARODNI PROJEKTI 

 

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

Slovenska antidoping organizacija in seje, v sodelovanju z nacionalnimi protidopinškimi organizacijami 

štirih drugih evropskih držav, v letu 2015 in 2016 izvajal v Sloveniji, Malti, Estoniji, Latviji in Hrvaški. 

Glavni namen projekta »prePLAY« je bil ustvariti mednarodno mrežo mladih športnikov, ki imajo 

protidopinško znanje in delujejo kot protidopinški ambasadorji v boju za čist šport. 
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Projekt je požel veliko mednarodnega zanimanja, rezultati pa pričajo o tem, da je bil projekt dobro 

izpeljan v prav vseh državah in da je vrstniško izobraževanje prava pot za uspešne preventivne programe. 

V sklopu projekta smo tako v letih 2015 in 2016 izvedli sledeče: 

 štiri sestanke projektnega tima, 

 dva mednarodna tabora in en nacionalni seminar / državo, 

 različne metode posredovanja protidopinških vsebin, 

 številna protidopinška gradiva (priročnik, letaki, plakati, …), 

 kampanja Dan čistega športa (»Play True Day«), 

 preko 170 različnih preventivnih aktivnosti, 

 preko 12.000 udeležencev, 

 100 protidopinških ambasadorjev v 5 državah, 

 smernice za vrstniško izobraževanje na področju preventive, 

 iNADO webinar 

 

 

4 ZALOŽNIŠTVO, KAMPANJA IN PREVAJANJE 

4.1 ZALOŽNIŠTVO 

prePLAY Quiz je mobilna aplikacija, s katero uporabniki lahko preverijo svoje protidopinško znanje.  
 
Aplikacija se uporabljala predvsem v sklopu preventivnih protidopinških programov in je namenjena: 

 mladim športnikom: pred in po predavanjih in delavnicah z namenom preveriti uspešnost in 
primernost podanih vsebin 

 udeležencem velikih športnih prireditev: kot del programa ozaveščanja 

 športni javnosti: vsem, ki bi želeli preveriti svoje protidopinško znanje in se naučiti nekaj novega 
 
Aplikacije je narejena v obliki kviza, kjer morajo uporabniki odgovoriti na 5 naključno izbranih vprašanj 
(iz baze 40 vprašanj) s področja boja proti dopingu. Po danem odgovoru (ne glede na to, ali je pravilen 
ali ne) je uporabniku prikazana tudi obrazložitev vprašanja z namenom, da lahko uporabnik še poglobil 
svoje znanje na izbranem področju.  
 
Aplikacija je narejena na način, da ima SLOADO na voljo statistične podatke u uspešnosti uporabnikov, 
kar nam omogoča obdelavo teh podatkov ter posledično analizo stanja v Sloveniji. 
 
Aplikacija se lahko uporabljala brez spletne povezave na pametnih telefonih in/ali tabličnih računalnikih 
ter je na voljo brezplačno v Google Play trgovini. 
 

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 

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. 
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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: 

- promocijski video za Dan čistega športa – Play True Day  

https://www.youtube.com/watch?v=wbs6xdYQgzU 

- promocijski video s Saro Isaković https://www.youtube.com/watch?v=-DDsZkVpBEw  

- v sodelovanju z NADA Nemčija dokumentarni video o Heidi / Andreasu Kriegerju, žrtvi 

vzhodnonemškega sistematičnega dopinga (slovenski podnapisi) 

https://www.youtube.com/watch?v=SD0_nngMF1k&t=6s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbs6xdYQgzU
https://www.youtube.com/watch?v=-DDsZkVpBEw
https://www.youtube.com/watch?v=SD0_nngMF1k&t=6s
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5 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 
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zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja redni finančni prihodek oziroma redni finančni 
odhodek. 
 
Dolgovi 
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 
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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. 
 
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. 
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6 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2016 DO 31.12.2016 

 

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 291.813€, celotni odhodki  pa 309.582€. Presežek   
odhodkov obračunskega obdobja znaša 17.769€ .   

 

6.1 PRIHODKI 

 
Tabela: prihodki po virih financiranja  

  VIR Leto 2016 Leto 2015 

1 MIZŠ 85.000 80.000  

2 FŠO 52.656 51.500  

3 OKS-ZŠZ 16.618 15.040  

4 Storitve 77.610 81.632  

5 EU sklad 59.929 97.894  

  Skupaj: 291.813 326.066  

 
 
Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 

FŠO                 18% 

MIZŠ               30% 

OKS                 6% 

Lastni prihodki         25% 

EU projekt         21% 
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6.2 ODHODKI                                                                        

Tabela: odhodki 

  PROGRAMSKA POSTAVKA Leto 2016 Leto 2015 

1 Kontrole dopinga 99.865 107.016  

2 Upravljanje z rezultati 264 2.537  

3 Izobraževanje in ozaveščanje 0 7.817  

4 Informacijska tehnologija in podpora 482 7.088  

5 Založništvo, medijska kampanja, prevajanja 0 9.719  

6 Mednarodne obveznosti SLOADO 5.039 3.880  

7 Delovanje in materialni stroški 72.255 64.439  

8 Erasmus+ PrePLAY 131.677 122.797  

  Skupaj: 309.582 325.293  

 

 

7 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2016 

 
Opredmetena osnovna sredstva (AOP 010): 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na bilančni presečni dan znaša 15.619€.  Novo nabavljen v 
2016  je bil hladilnik za shranjevanje vzorcev v višini 258€. 
 
Zaloge materiala (AOP 034): 
SLOADO izkazuje zalogo materiala v skupni višini 20.763€ iz naslova materiala za analize, promo 
materiala in zaloge kodeksa ter tiskovin. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048): 
Skupna vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev znaša 170.548€, od tega: 

- kratkoročne terjatve do kupcev  12.725€  
- kratkoročna terjatev do EU sklada iz naslova delnega zahtevka za projekt 157.823€ 

 
Stanje denarnih sredstev (AOP 052):  
Na dan 31.12.2016  izkazuje zavod denarna sredstva na računu v višini 16.268€. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 053): 
Zavod izkazuje 1.075€ AČR iz naslova vnaprej plačanega zavarovanja 
 
Ustanovitveni vložek (AOP 056a): 
Ustanovitveni vložek je nakazal  Olimpijski komite Slovenije v višini 10.000€. 
 
Presežek prihodkov oz. odhodkov (AOP 069 in 071): 
SLOADO izkazuje  čisti presežek odhodkov leta 2016 v višini 17.769€ in nepokriti presežek odhodkov iz 
preteklih let v višini 3.352€. 
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Kratkoročne finančne obveznosti (AOP 087): 

Znesek kratkoročnega posojila, najetega pri ustanovitelju, znaša 110.000€. Obrestna mera 
znaša 1%, rok vračila april 2017. Posojilo ni zavarovano. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091): 
SLOADO izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti v skupni vrednosti  119.293€, od tega: 

- obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini  8.209€, plačane do sestavitve LP 
- obveznosti do zaposlencev 5.451€ 
- obveznosti do države 6.871€ 
- obveznost iz naslova prejetega predujma iz EU skladov 96.134€ 
- obveznosti iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb 2.628€ 

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 095): 
Zavod izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 6.100€ iz naslova vračunanih stroškov revizije. 

 
 
V Ljubljani 24. februar 2017 
 


