
 

 

 

 

 

LETNO POROČILO 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LJUBLJANA, JANUAR 2019 



Letno poročilo SLOADO 2018 

2 
 

Kdo je odgovoren za čisti šport? 

Ob nameščanju športnih izidov in vse bolj razširjeni korupciji v športu, doping še vedo ostaja 

največja nevarnost, ki ogroža integriteto športa in za razliko od prvih dveh, tudi zdravje 

športnikov in vseh tistih, ki si z dopingom pomagajo pri oblikovanju svoje zunanje podobe. 

WADA je skrb za zdravje, kot prednostno vrednoto svetovnega programa, postavila na prvo 

mesto, s čemer želi poudariti, da je svetovni protidopinški program dejansko program zaščite 

čistih športnikov.  

Pričakovati bi bilo, da bodo k temu bolj aktivno pripomogli tudi športniki sami, kar pa ni čisto 

tako. Opaziti je, da se športniki pri podpori čistemu športu ali pri obsodbi kršitev protidopinških 

pravil, niso pripravljeni javno izpostaviti. To je sicer težje razumljivo, a verjetno za to obstajajo 

določeni razlogi, ki bi jih znali psihologi ali sociologi ustrezno pojasniti. Ne glede na to, bi se 

športnice in športniki morali v zaščito svojih športnih interesov, predvsem pa svojega zdravja, 

bolj zavzeto vključiti v zaščito športa.  

Globalizacija in profesionalizacija športa posredno prinašata največ razlogov za uporabo 

dopinga, zato podatki o razširjenosti dopinga med športi ne presenečajo. Več ga je tam, kjer se 

vrti več denarja in kjer je možno na učinkovit način z dopingom doseči boljši rezultat. Žal so iz 

tega globalnega sistema izključne vse zasebne lige in turnirji, kar glede na to, da gre za 

vrhunske prireditve, meče slabo luč na celoten šport.   

SLOADO je še vedno majhna organizacija, ki je sicer na nacionalnem nivoju uspela oblikovati 

nacionalni protidopinški program, ki pa še ne dosega vseh športnih organizacij. Večina 

aktivnosti je usmerjenih v preventivne programe, ki so posebej oblikovani predvsem za mladino 

tako v šolah, kot v športnih organizacijah.  Pri tem so športne zveze premalo aktivne, premalo 

odgovorne in preventive ne razumejo kot njihove pomembne naloge. Verjetno bomo z novimi 

pravili in pristopom s strani mednarodnih zvez ta status izboljšali, da bodo zveze aktivnejše tudi 

na področju programov preventive. 

Testni program je za polovico obsežnejši kot preteklo leto, kar je zasluga pristojnega 

ministrstva. Kljub vsemu bo za zagotovitev skladnosti potrebno še več testiranj, več dodatnih 

analiz in uvedba biološkega potnega lista med vse vzdržljivostne discipline. To pa pomeni več 

sredstev in ljudi in obsežnejši program. 

Leto 2018 je izstopalo tudi po kršitvah, kar potrjuje, da je nevarnost uporabe dopinga prisotna ne 

samo med vrhunskimi športniki, temveč tudi med mladimi obetavnimi športniki, ki si želijo 

napredovanja v članske kategorije  in nenazadnje tudi med rekreativnimi športniki.  

Preprodajo dopinga v slovenskem prostoru, s katero se ukvarjajo organi pregona, je bilo zaznati 

tudi v preteklem letu, kar dokazuje, da se ni moč izogniti vsem nepravilnostim, ki se sicer 

dogajajo v športu. 

Skrb za čisti šport, s katero se ukvarja SLOADO, morajo prepoznati vsi deležniki v Sloveniji in ji 

pri tem po svojih najboljših močeh s sodelovanjem pomagati. Za čisti šport smo odgovorni vsi!     

Janko Dvoršak 

direktor    
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PODROČJA DELOVANJA SLOADO 
 

Poslanstvo SLOADO je varovanje integritete športa z vzpostavljanjem okolja, ki promovira in 

krepi šport brez dopinga ter omogočanje slovenskim športnikom, da trenirajo in tekmujejo v 

poštenem okolju. Ker pa se prepovedanih snovi ne poslužujejo le vrhunski športniki, SLOADO 

idejo o čistem športu v prvi vrsti širi med mlade športnike, z različnimi programi in kampanjami 

pa tudi med rekreativne športnike, študente, zdravnike in celotno športno javnost. 

Področja delovanja SLOADO so zato razmeroma obsežna ter vključujejo vse programske 

sklope, ki jih predvideva Svetovni protidopinški Kodeks (Kodeks). Programi se letno 

dopolnjujejo in nadgrajujejo ter prilagajajo zahtevam Svetovnega protidopinškega programa, s 

čimer SLOADO zagotavlja skladnost Slovenije s Kodeksom. 

 
Slika 1: Področja delovanja SLOADO 

  

Najobsežnejši del predstavljajo testiranja (kontrola dopinga) ter preventivni programi, ki 

predstavljajo osnovo nacionalnega boja za čisti šport in katerim se posveča največ pozornosti, 

tako v finančnem kot tudi organizacijskem smislu. 
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01 KONTROLA DOPINGA 
 

NACIONALNI PROGRAM TESTIRANJ 

 

Slika 2: Nacionalni program testiranj v 2018 

 

Testiranja na tekmovanjih 
 

V letu 2018 je program testiranj potekal na tekmovanjih 10 nacionalnih panožnih športnih zvez, 

pri čemer je bil program testiranj z nekaterimi zvezami izveden ob njihovem sofinanciranju, 

ostala testiranja pa so bila v celoti financirana s strani SLOADO. Skupno je bilo odvzetih 238 

vzorcev. 
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Graf 1: Program testiranj na tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez 

 

Program testiranj na tekmovanjih je bil izveden:  

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

Slovenije, 1. mladinski in kadetski ligi, 2. mladinski in kadetski ligi ter 1. ženski ligi, 

 v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije na Prvenstvu Slovenije v gorskem maratonu, 

Atletskem pokalu Slovenije za člane in članice v Ljubljani, državnem prvenstvu za 

članice in člane v atletiki v Celju, prvenstvu Slovenije za starejše mladince in mladinke v 

Celju ter na Balkanskem prvenstvu za veterane v Celju, 

 v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije na GP Adria Mobil v Novem mestu, 

državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Mirni peči, na Maratonu Alpe v Kamniku, 

vzponu na Roglo ter na Grand Fondo BTC Ljubljana 2018, 

  v sodelovanju s Powerlifting zvezo Slovenije na odprtem državnem prvenstvu 

Slovenije, 

 v sklopu lastnega programa na državnem prvenstvu v plavanju v Kranju, na državnem 

prvenstvu v judu v Puconcih, v polfinalu pokala Spar v košarki, v polfinalu in finalu lige 

Nova KBM v košarki, na tekmah državnega prvenstva Slovenije v hokeju, na finalnem 

turnirju pokala Slovenije v odbojki ter na polfinalnih tekmah Pokala Slovenije v 

rokometu. 

 

Testiranja izven tekmovanj 
Program testiranj izven tekmovanj je bil v januarju leta 2018 še vedno usmerjen tudi v testiranje 

športnikov, kandidatov za nastop na OI v Pjongčangu, s čimer je SLOADO izpolnila še dodatne 

zahteve in pričakovanja delovne skupine MOK glede ustreznega števila testiranj in dodatnih 

analiz. 

Skupno je bilo odvzetih 118 urinskih 35 krvnih vzorcev. 

 

Graf 2: Program testiranj izven  tekmovanj glede na število odvzetih urinskih vzorcev 
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Nacionalna skupina za testiranje - NRTP 
Testiranja izven tekmovanj se izvajajo na športnikih, članih nacionalne skupine za testiranje. V 

prvem četrtletje v letu 2018 so bili v NRTP še vedno vključeni športniki, kandidati za OI 

Pjongčang. Preostanek leta pa so NRTP sestavljali športniki, ki so vključeni v program na 

podlagi kriterijev za vključevanje v NRTP.   

 

Slika 3: Število športnikov v nacionalni skupini za testiranja po četrtletjih leta 2018 

SLOADO skozi četrtletja sledi  zastavljeni strategiji izbora športnikov, ki upošteva dejavnike 

tveganja na doping, koledar velikih športnih prireditev in pogojev, ki jih postavljajo Mednarodni 

protidopinški kodeks in njemu podrejeni dokumenti.  

 

Dodatne analize 

 

Slika 4: Število dodatnih analiz v skladu z TDSSA 

 

Biološki potni list 
Biološki potni list se razvija in postaja učinkovito sredstvo za prepoznavanje tistih športnikov, 

pri katerih je potrebna dodatna in poglobljena obravnava ter dodatna in usmerjena testiranja. 

SLOADO je proti koncu leta 2017 začela s programom biološkega potnega lista – ABP. V letu 2018 

je bila uspešno vzpostavljena vsa potrebna logistika (postavitev prve testne skupine športnikov 

za ABP, podpis pogodb s partnerji o sodelovanju, okrepljen in poglobljen odnos z 

laboratorijem,…).   

Skupno je bilo pri 10 športnikih odvzetih 28 krvnih vzorcev . 
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Pregled testiranj med leti 2014 in 2018 

 

Graf 3: Pregled nacionalnega programa testiranj med leti 2014 in 2018 

 

PROGRAM TESTIRANJ PO NAROČILU 
 

V letu 2018 je SLOADO v 13 akcijah skupno odvzela 263 vzorcev. Izven tekmovanj je bilo odvzetih 

31 urinskih in 30 krvnih vzorcev, na tekmovanjih pa 130 urinskih vzorcev ter 72 krvnih. 

Pregled tekmovanj, na katerih je SLOADO po naročilu izvajala testiranja: 

 Svetovni pokal v para alpskem smučanju (Kranjska Gora, januar), 

 Evropsko mladinsko prvenstvo v biatlonu (Pokljuka, februar), 

 Evropsko prvenstvo v taekwondo-ju (Maribor, april) 

 Svetovni vojaški pokal v kolesarstvu (Kamnik, maj), 

 Svetovni pokal v gimnastiki (Koper, junij), 

 Veteransko prvenstvo v gorskih tekih (Železniki, junij), 

 Kolesarska dirka po Sloveniji (junij), 

 Evropsko prvenstvo v lovu rib s plovcem (Radeče, julij), 

 Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah (Tacen, september), 

 Evropsko veteransko prvenstvo v vodnih športih (Kranj, september), 

 WBC prvenstvo v boksu (Zagreb, september), 

 Svetovni pokal v športnem plezanju (Kranj, september), 

 ISU Grand Prix v drsanju za mladince (Ljubljana, oktober), 

 Svetovno prvenstvo v para namiznem tenisu (Celje, oktober), 

 Ljubljanski maraton (Ljubljana, oktober), 

 Evropsko prvenstvo v kickboxing-u (Maribor, november), 

 Svetovni pokal v biatlonu (Pokljuka, december). 
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02 UPRAVLJANJE Z REZULTATI 
 

DISCIPLINSKI POSTOPKI 

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, ki so v pristojnosti SLOADO oz. jih SLOADO prevzame od 

mednarodnih zvez, so za upravljanje z rezultati pristojni organi: disciplinska komisija in 

arbitraža v primeru pritožb. 

 

2018 
SKUKAN 

Luka 
ameriški 
nogomet 

kokain 4 leta 

 
HAFNER 
Domen 

atletika darbepoetin 4 leta 

  nogomet higenamin 6 mesecev 

  hokej na ledu feneterol 8 mesecev 

2017 
GREGORIN 

Teja 
biatlon GHRP-2-M2 2 leti 

 KOCJAN Jure kolesarstvo 
EPO, poskus nedovoljenega poseganja v 

postopek kontrole dopinga 
4 leta 

 
BOHINC 

Špela 
plavanje izogibanje odvzemu vzorca 4 leta 

2016 KOPŠE Igor kolesarstvo zavrnitev odvzema vzorca 4 leta 

 FAJT Kristjan kolesarstvo EPO 
3 leta 9 

mesecev 

 ŠMID Tanja plavanje GW 1516 4 leta 

2015  kolesarstvo EPO 2 leti 

2014  kolesarstvo EPO 2 leti 

  cheerleading boldenon 2 leti 

Tabela 1: Pregled slovenskih kršiteljev protidopinških pravil med leti 2014 in 2018* 

*V tabeli so navedena imena tistih športnikov, katerih obdobje izločitve še traja. Imena športnikov, ki je 

kazen že potekala, v skladu z varstvom osebnih podatkov niso navedena. 

 

 

 

 

 

 

 



Letno poročilo SLOADO 2018 

10 
 

 
Slika 5: Pregled slovenskih kršiteljev protidopinških pravil po športu od leta 1985 dalje 

 

NAPAKE V PROGRAMU POSREDOVANJA LOKACIJ 
 

Neizpolnjevanje zahtev Programa posredovanja lokacij se kaže kot neposredovana prijava 

lokacije, nespremenjena lokacija ali neuspešno testiranje. Katerekoli tri napake v 12 mesecih 

pomenijo domnevno kršenje protidopinških pravil, kar športnika vodi v disciplinski postopek, 

kjer je lahko, v primeru potrditve domnevne kršitve,  izločen iz športa. 

V letu 2018 je bilo med slovenskimi športniki, člani NRTP zabeleženih: 

 4 neposredovane prijave lokacije (zaradi neizpolnjevanja zahtev Programa 

posredovanja lokacij ob začetku četrtletja) in 

 2 neuspešna testiranja. 

 

Vsaj 4 napake so bile podeljene slovenskim športnikom s strani protidopinških organizacij 

mednarodnih športnih zvez.   

 

V primerjavi z letom 2017 je bilo slovenskim športnikom podeljenih manj napak neposredovanja 

podatkov o lokaciji tako s strani SLOADO, kot tudi s strani protidopinških organizacij 

mednarodnih zvez. 
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03 TERAPEVTSKE IZJEME 

Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem pri SLOADO je v letu 2018 izdal 4 terapevtske izjeme. 

Terapevtske izjeme (TI) so bile izdane za tipe zdravilnih učinkovin, ki so prikazani v Tabeli XX. 

 

 

 

 

 

 

 

*TI izdane v prejšnjih letih, ki so v 2018 še veljavne  

Tabela 2: Tipi zdravilnih učinkovin v odobrenih terapevtskih izjemah med leti 2014 in 2018 

 

9 terapevtskih izjem je bilo izdanih v preteklih letih in jim v letu 2018 še ni potekla veljavnost, ker 

gre za terapije z večletno ali doživljenjsko veljavnostjo. Kljub vsemu, vsako diagnozo odbor za 

terapevtske izjeme enkrat letno preveri. 

Športniki večino dokumentacije, ki je potrebna za odobritev TI, pridobijo sami s pomočjo 

osebnega/ekipnega zdravnika. Odbor TI je v letu 2018, dodatno obravnaval še 36 vlog za TI, pri 

katerih pa je bilo ugotovljeno, da predpisana terapija ne zahteva izdaje TI. 
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04 PREVENTIVNI PROGRAMI 
 

PROGRAMI ZA OTROKE 6 DO 14 LET 
 

V šolskem letu 2017/2018 smo prvič začeli uvajati protidopinške vsebine med osnovnošolce in 

sicer: 

- plakat »Šport brez dopinga«, katerega namen je ozaveščati učence o vrednotah v športu in 

posledicah dopinga (v tisku), 

- ilustrirane knjižice »Šport brez dopinga« za učence prve in druge triade, ki seznanjajo 

otroke z osnovami čistega športa, 

- pobarvanke, 

- preglednice o vrednotah, 

- gradiva in delavnice so zainteresirane šole deloma prejele po pošti (knjižice in plakati), 

deloma pa si jih bodo učitelji lahko prenesli preko spletne platforme, 

- poleg gradiv in delavnic bodo učiteljem na voljo natančna navodila, kako vsebine predstaviti 

učencem in učenkam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Število udeležencev v programih za osnovne šole 

 

IZOBRAŽEVANJA ZA ŠPORTNIKE 
 

Izobraževanja za športnike potekajo v obliki: 

- predavanj za dijake 1. letnikov športnih oddelkov (program, ki poteka že od leta 2011 dalje), 

- predavanj na pobudo klubov oz. nacionalnih panožnih športnih zvez, 

- predavanj na skupnih pripravah kandidatov za nastop na OFEM in MOI na pobudo 

Olimpijskega komiteja Slovenije. 

- predavanj za nacionalne reprezentance pred velikimi tekmovanji,  



Letno poročilo SLOADO 2018 

13 
 

- predavanj za igralce in igralke v klubih prve slovenske lige v ekipnih športih.  

Ob tem za športnike, člane nacionalne skupine za testiranje (NRTP), po potrebi potekajo 

praktične delavnice za uporabo spletne aplikacije ADAMS, preko katere posredujejo svoje 

lokacije. 

 

Slika 7: Število udeležencev in predavanj na izobraževanjih za športnike 

 

 

Graf 4: Pregled izobraževalnih programov (število akcij in udeležencev) za športnike med leti 2014 in 2018 
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PROGRAMI OZAVEŠČANJA 
 

Programi ozaveščanja potekajo na različnih športnih prireditvah in so namenjeni različnim 

ciljnim skupinam, od vrhunskih športnikov, do rekreativnih športnikov in širši športni javnosti. 

Namen programov ozaveščanja je udeležencem predstaviti boj za čisti šport ter jim podati 

osnovne informacije o le-tem.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Pregled programov ozaveščanja glede na ciljno skupino 

 

DRUGI PROGRAMI 
Med druge programe sodijo predvsem: 

 seminar za trenerje, ki delujejo pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport ter Mestne občine Ljubljana, 

 izobraževalni programi v obliki izbirnih vsebin na fakultetah: 

 izbirni predmet »Šport brez dopinga« na Fakulteti za šport – začetek v študijskem letu 

2019/2020, 

 predstavitev protidopinških vsebin v sklopu izbirnega predmeta “Izbrana poglavja iz 

klinične biokemije” na Fakulteti za farmacijo, 

 nadaljevanje postopka umestitve izbirnega predmeta »Šport brez dopinga« na 

Medicinski fakulteti in Fakulteti za Farmacijo v Ljubljani, 

 programi za zdravstvene delavce: 

 podiplomsko izobraževanje: “Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov” 

(katedra za pediatrijo), 

 protidopinške vsebine kot del podiplomskega tečaja iz medicine športa z naslovom  

“Posebna znanja iz medicine športa”, 

 v sodelovanju s Slovensko univerzitetno športno zvezo informiranje študentov – 

športnikov na tekmovanjih pod njihovim okriljem, 

 programi ozaveščanja udeležencev športne rekreacije (dogodki Razgibajmo Ljubljano, 

Olimpijski festival, ...). 

 V letu 2018 je bilo izvedenih 10 različnih akcij za zgoraj omenjene skupine, na katerih je 

sodelovalo preko 300 udeležencev. 



Letno poročilo SLOADO 2018 

15 
 

05 INFORMIRANJE 
 

Informiranje je namenjeno celotni javnosti s poudarkom na posredovanju osnovnih informacij 

o boju za čist šport ter posledicah uporabe prepovedanih snovi. Informiranja poteka preko 

različnih metode: 

 spletna stran SLOADO www.sloado.si, 

 socialna omrežja (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube), 

 tiskana gradiva (plakati, zloženke, letaki, knjižice, priročniki, …), 

 promocijski materiali (kemični svinčniki, frizbiji, večnamenske vrečke, zapestnice, …), 

 kampanja Dan čistega športa. 

 

V letu 2018 smo za športnike pripravili dve novi zloženki – eno o postopku kontrole dopinga ter 

drugo o nevarnosti za nenamerni doping. Zloženki športniki prejmejo v sklopu predavanj, 

ozaveščanj na tekmovanjih in testiranj izven tekmovanj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sloado.si/
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PLAY TRUE DAY – Dan čistega športa – 10. april 
 

Dan čistega športa je mednarodni dan, namenjen promociji čistega športa in poštenih 

športnikov, ko želimo preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, njihovo spremljevalno 

osebje ter športno in splošno javnost s svetovnim bojem za čist šport. V Sloveniji smo se 

kampanji pridružili leta 2016 in na ta dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu izvajamo številne 

preventivne aktivnosti ter tako poizkušamo dvigniti nivo zavedanja o nevarnostih dopinga pri 

nas in drugod v svetu. 

K organizaciji Dneva čistega športa so vsako leto pozvane vse nacionalne panožne športne 

zveze. V letu 2018 so se najobsežneje odzvale Atletska zveza, Nogometna zveza, Odbojkarska 

zveza in Hokejska zveza Slovenije. 
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06 USPOSABLJANJE 
 

USPOSABLJANJE ZA URADNIKE ZA ODVZEM VZORCEV 
 

V letu 2018 je SLOADO, skladno s potrebami po novem kadru in pravili, razpisala in izvedla 

usposabljanje Uradnikov za kontrolo dopinga (UKD) in Uradnikov za krvni odvzem (BCO), ki je bil 

izveden od 15. do 17. oktobra 2018 v Olimpijskem izobraževalnem centru v BTC-ju v Ljubljani. 

Program usposabljanja je obsegal vsa potrebna področja delovanja uradnikov, njihovo 

odgovornost in pristojnosti in je bil zaključen z ustreznim preverjanjem v teoretičnem in 

praktičnem pogledu. 

Usposabljanja se je udeležilo 22 kandidatov. 8 izmed prijavljenih je že opravilo vse potrebne 

obveznosti (usposabljanje, teoretični in praktični izpit) do konca leta 2018, ostali pa bodo te 

obveznosti predvidoma zaključili v prvi polovici leta 2019. Izvedba praktičnega usposabljanja je 

namreč odvisna od števila testiranj (slika 9). 

 

Slika 9: Pogoji za pridobitev in ohranitev licence Uradnika za odvzem vzorcev. 
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07 MEDNARODNI PROJEKTI 
 

 

JUST SPORT  

 

Erasmus+ – »JUST SPORT«  

Projekt, ki je potekal od januarja 2017 do junija 2018, je bil namenjen ozaveščanju rekreativnih 

športnikov, obiskovalcev fitnes centrov ter trenerjev fitnesa in lastnikov. V sklopu projekta smo: 

 med rekreativne športnike razdelili spletne vprašalnike, s pomočjo katerih smo 

ugotavljali nivo njihove športne aktivnosti, kulturo uporabe prehranskih dopolnil in /ali 

prepovedanih snovi ter njihov odnos do zaščite čistega športa, 

 pripravili poseben vprašalnik namenjen fitnes trenerjem in lastnikom, s katerim smo 

ugotavljali delež uporabnikov prepovedanih snovi med obiskovalci fitnes centrov v 

Sloveniji,  

 v začetku leta 2018 organizirali več eno do dvodnevnih protidopinških seminarjev, 

namenjenih različnim ciljnim skupinam – rekreativnim športnikom, trenerjem v fitnes 

centrih in lastnikom fitnes centrov, 

 fitnes centre, ki so sodelovali v projektu, umestili v aplikacijo za pametne telefone, s 

pomočjo katere bo uporabnikom vidno, kateri fitnes centri v njihovi okolici se zavzemajo 

za čist šport in jim s tem nudijo varno okolje za vadbo. 
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RESPECT 
 

Erasmus+ – »RESPECT«  

Cilji projekta, ki poteka od januarja 2017 do decembra 2020 so: 

 z razvojem in postavitvijo izobraževalne platforme »Clean Sport Knowledge Exchange 

Platform” spremeniti način, kako evropska protidopinška skupnost izmenjuje znanje z 

namenom izboljšanja obstoječih in razvojem novih  protidopinških programov, 

 preko mednarodnih forumov in serije videov povzdigniti glas protidopinškega gibanja, 

predvsem športnikov,  

 zasnova Delphi metode, s pomočjo katere se pripravi agenda za raziskovanje na 

področju protidopinške preventive, 

 zasnovati 10-letni strateški načrt za protidopinško izobraževanje (Načrt čistega športa 

2030), 

 obdržati in še izboljšati položaj Evrope kot vodilne v protidopinški preventivi ter razvoj 

rešitev, ki so relevantne za socialno ekonomijo Unije. 
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UNESCO  

 

UNESCO Sklad za preprečevanje dopinga v športu – »Clean sport in schools and at school sport 

competitions«  

Projekt, ki je potekal v šolskem letu 2017/2018, je bil namenjen preventivnim protidopinškim 

programom v osnovnih in srednjih šolah. V sklopu projekta smo: 

 pripravili knjižice za učence I. in II. triade, 

 vsem šolam razdelili plakate »Šport brez dopinga«, kjer so preko stripa prikazani 

razlogi za boj proti dopingu, 

 izvedli predavanja za dijake – športnike vseh prvih letnikov gimnazij s športnimi oddelki, 

 izvajali programe ozaveščanja na izbranih šolskih športnih tekmovanjih v atletiki, 

kolesarstvu, teku na smučeh, 

 izvedli program ozaveščanja na Festivalu športa mladih. 
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08 SVETOVANJE 
 

SLOADO s svojim sodelavci, svetovalci in odborom za TI izvaja različna svetovanja pri uporabi 

zdravil, prehranskih dopolnil,  protidopinških pravil, laboratorijskih rezultatih in podobno. 

 

 

 

 

 

 

 

Največ je seveda klicev ali elektronskih vprašanj s strani športnikov, njihovega 

spremljevalnega osebja, zdravnikov, farmacevtov iz lekarn ter s strani organov pregona. 

Večina vprašanj je namenjena postopkom za pridobitev terapevtskih izjem, saj s tem skrajšamo 

ali zavrnemo potrebo po postopku za pridobitev terapevtske izjeme. Športniki in tudi njihovi 

lečeči zdravniki največkrat ne vedo, ali je za posamezne diagnoze in terapije potrebno zaprositi 

za terapevtsko izjemo oziroma rabijo dodatno potrditev. 

Vsa svetovanja potekajo izključno v elektronski komunikaciji (v letu 2018 smo zabeležili preko 

240 vprašanj) predvsem zato, da se ohranja sledljivost, če bi pri katerem od uporabnikov prišlo 

do kršitve protidopinških pravil. 
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09 FINANČNO POROČILO 

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2018 DO 31.12.2018 
 

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 393.317€, celotni odhodki   356.447€.  Davek od 

dohodkov znaša 1.275€, čisti presežek prihodkov znaša 35.595€ .   

 

 PRIHODKI 
 

Tabela: prihodki po virih financiranja  

  VIR Leto 2018 Leto 2017 

1 MIZŠ-LPŠ 202.000 116.133 

2 FŠO 49.000 45.179 

3 OKS-ZŠZ 24.872 47.744 

4 Storitve 93.019 72.688 

5 EU sklad 17.426 25.157 

6 Donacije 7.000 - 

  Skupaj: 393.317 306.901 

 

Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 

 

MIZŠ              51% 

Lastni prihodki          24% 

FŠO               12% 

OKS         6% 

ostalo         7% 
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ODHODKI                                                                        
Tabela: odhodki 

  PROGRAMSKA POSTAVKA Leto 2018 Leto 2017 

1 Kontrole dopinga 180.825 135.963 

2 Upravljanje z rezultati 3.012 2.078 

3 Izobraževanje in ozaveščanje 19.343 19.318 

4 Informacijska tehnologija in podpora 7.606 6.780 

5 Založništvo, medijska kampanja, prevajanja 5.102 12.694 

6 Mednarodne obveznosti SLOADO 17.128 8.087 

7 Delovanje in materialni stroški 82.558 82.573 

8 Erasmus+ JUSTSPORT, RESPECT 40.873 30.230 

  Skupaj: 356.447 297.723 

POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2018 
Opredmetena osnovna sredstva (AOP 010): 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na bilančni presečni dan znaša 10.630€.  Novih nabav v 
2018  ni bilo. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048): 
Skupna vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev znaša 17.446€, od tega: 

- kratkoročne terjatve do kupcev  17.390€, do sestavitve letnega poročila plačano 94% terjatev   
- terjatve do države za davke 56€ 

 
Stanje denarnih sredstev (AOP 052):  
Na dan 31.12.2018  izkazuje zavod denarna sredstva na računu v višini 45.564€. 
 
Aktivne časovne razmejitve (AOP 053): 
Zavod izkazuje vnaprej plačane stroške zavarovanj v višini 434€. 
 
Ustanovitveni vložek (AOP 056a): 
Ustanovitveni vložek je nakazal  Olimpijski komite Slovenije v višini 10.000€. 
 
Presežek prihodkov oz. odhodkov (AOP 069 in 070): 
SLOADO izkazuje  čisti presežek prihodkov leta 2018 v višini 35.595€ in nepokriti presežek odhodkov 
iz preteklih let v višini 12.297€. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091): 
SLOADO izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti v skupni vrednosti  40.777€, od tega: 

- obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini  25.718€,  do sestavitve letnega 
poročila plačano 83% obveznosti 

- obveznosti do zaposlencev 5.499€, do sestavitve LP plačane v celoti 
- obveznosti do države 6.654€ 
- obveznosti iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb 2.906€ 


