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Ali so bila izpolnjena pričakovanja čistih športnikov? 

Dvajseta obletnica Svetovne protidopinške agencije (WADA), šesta Svetovna 

protidopinška konferenca v Katovicah in ponoven zaplet, do katerega je prišlo pri 

forenzičnem pregledu analitičnih podatkov Moskovskega laboratorija iz obdobja 2012-

15, so bile tri osrednje zadeve, ki so zaznamovale leto 2019. 

Nedvomno je WADA opravila veliko delo v preteklih 20 letih. Njeni mehanizmi, 

organiziranost in pravila zagotovo niso bili oblikovani z namenom, da bi v sodobnem 

športu ponovno reševali primere sistemskega dopinga, ki ga podpirajo politične oblasti. 

Pozabljen duh vzhodnega bloka, kije šport izkoriščal za svojo politično propagando, nas 

je ponovno opozoril na preteklost. 

Organizirani športni svet na čelu z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) je ravno 

tako naredil velik korak naprej, saj mu je uspelo harmonizirati svoja pravila s Svetovnim 

protidopinškim kodeksom, kar je gotovo izjemen rezultat. Ker so bile premnoge 

mednarodne športne zveze šibke v svojem operativnem delovanju, je MOK ustanovil 

Mednarodno testno agencijo (!TAJ, ki je od večine mednarodnih zvez prevzela 

koordinacijo programov testiranj izven tekmovanj, postopkov za podeljevanje 

terapevtskih izjem in upravljanje z rezultati. To vlogo prvič opravlja tudi za MOK pred in 

na OJ v Tokiu. 

Na drugi strani so nacionalne protidopinške organizacije (NADO) v sodelovanju z WADO 

krepile svojo vlogo in učinkovitost na nacionalnem nivoju športa v svojih državah in ob 

tem v svetovnem programu opravile skoraj 65% testiranj, kar dokazuje, kako velik del 

programa pokrivajo NADO. 

Posodobitev Protidopinških pravil je prinesla ob spremembah in dopolnitvah Kodeksa 

tudi vrsto novih mednarodnih standardov: mednarodni standardi za skladnost s 

Kodeksom, za izobraževanje in za upravljanje z rezultati, obstoječi standardi pa so bili 

posodobljeni. Ta pravni okvir je ključen za dosledno in učinkovito delovanje NADO in 

ADO in za vzpostavljanje razmer za čist šport. Zato bi ga morale športne zvez bistveno 

bolje poznati. 

Žal pa ni prišlo do napredka pri sprejemanju Operativnih smernic Unesco konvencije in 

predlaganem okviru predvidenih sankcij za podpisnice v primeru kršenj členov UNESCO 

konvencije, s čimer je sankcioniranje držav, kar ni v pristojnosti Kodeksa, odloženo vsaj 

za naslednji dve leti. Verjetno bo konsenz o sankcijah težje dosegljiv, kot je kazalo pred 

dvema letoma, ko so bila oblikovalna delovna telesa za pripravo predloga. Praktično to 
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pomeni, da bodo sistemske kršitve konvencije še v naprej ostale brez sankcij, saj jih 

konvencija še ne predvideva. Kar pa ni dobro za čist šport in čiste športnike. 

Tudi v Sloveniji lahko govorimo o napredku, predvsem v programih testiranj. SLOADO je 

odvzela 603 urinske in krvne vzorce, pri tem 439 v lastnem programu. Znotraj tega je 

bilo odvzetih 235 vzorcev na tekmovanjih in 204 izven tekmovanj od tega 166 urinskih 

in 38 krvnih, s čimer sledimo smernicam, da bi SLOADO že v letu 2020 odvzel več vzorcev 

izven tekmovanj, kot na tekmovanjih. 

Pomemben napredek je bil napravljen tudi na področju preventivnih programov, saj je 

po novem slovenskim športnikom in njihovim trenerjem na voljo spletno izobraževanje v 

slovenskem jeziku. Gre za dva spletna modula, Alpha in Coach True, kiju je razvila WADA 

in jih želimo vključiti med obvezne zahteve za pridobitev statusa, ali trenerske licence. To 

izobraževanje je osnova za vse nadaljnje aktivnosti in programe ozaveščanja. 

Še vedno pa ostaja nerešeno vprašanje podpornih dejavnosti kot so preiskave, zbiranje 

informacij, analitika, IT podpora in delovanje s poslovnimi prostori. SLOADO se po 

svojem delu pač razlikuje od ostalih. 
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v 

PODROCJA 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 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. 

o ' 
o 7-M~DNARODNI PROJEKTI , 

1 

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 

439 odvzetih vzorcev (401 urin (91,3%), 2 kri serum (0,5%), 36 kri ABP (8,2%)) 

204 vzorci izven tekmovanj 
(1 66 urin (81,4%), 2 kri serum (0,9%), 36 kr i ABP (17,7%)) 

235 vzorcev na tekmova njih 
(235 urin (100%), O kri (0%)) 

67 vzorcev analiziranih na ESAs 
(32 na tekmovanjih (47,8%), 35 izven tekmovanj (52,2%)) 

46 vzorcev analiziranih na GHRF in GH 

o (22 na tekmovanjih (47,8%), 24 izven tekmovanj (52,2%)) 

38 odvzetih vzorcev za biološki potni list (hematološki) 

Slika 2: Nacionalni program testiranj v 2019 

Testiranja na tekmovanjih 
V letu 2019 je program testiranj potekal na tekmovanjih 9 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 235 

vzorcev. 

Potapljaška zveza 

Hokejska zveza 

Judo zveza 

Zveza za triatlon moč i 

kolesarska zveza 

Atletska zveza 

Košarkarska zveza 

Nogometna zveza 

10 15 20 25 30 

Graf 1: Program testiranj na tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez 
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Testiranja izven tekmovanj 
Program testiranj izven tekmovanj je bil v drugi polovici leta 2019 usmerJen predvsem v 

testiranje športnikov, kandidatov za nastop na OI v Tokiu. 

Skupno je bilo odvzetih 166 urinskih 38 krvnih vzorcev (36 za ABP in 2 serum). 

jadranje, boks 

plavanje 

veslanje, biatlon 

hokej 

kolesarstvo 

odbojka 

nogomet 

judo 

atlet ika 

5 10 15 20 

Graf 2: Program testiranj izven tekmovanj glede na število odvzetih urinskih vzorcev 

Nacionalna skupina za testiranje - NRTP 

Testiranja izven tekmovanj se izvajajo na športnikih, ki so v nacionalno skupino za testiranje 

(NRTP) ključeni na podlagi kriterijev za vključevanje v NRTP. 

34 športnikov 34 športnikov 

32 športnikov 40 športnikov 

Slika 3: Število športnikov v nacionalni skupini za testiranja po četrtletjih leta 2019 
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SLOADO skozi četrtletja sledi zastavljeni strategiji izbora športnikov, ki upošteva dejavnike 

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

protidopinški kodeks in njemu podrejeni dokumenti. 

Dodatne analize 

ESA - 32 

vzorcev ~ 
GHRF - 22__ IC 
vzorcev 

~ 

Slika 4: Število dodatnih analiz v skladu z TDSSA 

Biološki potni list (ABP) 

~ 
ESA - 35 
vzorcev 

GHRF - 24 
vzorcev 

Temeljno načelo Biološkega potnega lista športnika predstavlja dolgoročno spremljanje 

nekaterih bioloških spremenljivk, ki lahko posredno razkrivajo učinke zlorabe dopinga, ne 

odkrivajo pa snovi ali metode, ki povzročajo ta odstopanja. Zaradi tega se pogostokrat 

uporablja kot osnova za izvedbo ciljnih testiranj. Na podlagi TDSSA (tehnični dokument za 

sport specifične analize) mora vsaka protidopinška organizacija v program ABP vključiti 

športnike, ki imajo MLA (procent dodatnih analiz) na ESA (snovi, ki pospešujejo eritropoezo) 

enak ali večj i od 30%. Preprosto pojasnjeno, gre za večino vzdržljivostnih športov. Program je 

postal obvezen za vse protidopinške organizacije s 1.1.2019. 

ABP program je dražji od urinskega zaradi večje frekvence testiranj in zahtevnejših pogojev 

transporta v laboratorij. Poseben problem je transport v hladni verigi. 

Skupno je bilo v program ABP vključenih 18 športnikov, odvzetih pa je bilo 36 krvnih vzorcev. 
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Pregled števila odvzetih vzorcev med leti 2014 in 2019 
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Graf 3: Pregled nacionalnega programa testiranj med leti 2014 in 2019 

PROGRAM TESTIRANJ PO NAROČILU 
URINE BLOOD 

439 

36 

2019 

TOTAL ooc IC ESA GHRF TOTAL ooc IC ABP SERUM 

Atletika 16 1 15 9 1 1 1 1 
Bilijard 2 2 
Judo 9 9 2 1 1 1 1 
Kajak-kanu 5 5 
Lokostrelstvo 12 2 10 
Namizni tenis 4 4 

Športna gimnastika 14 8 6 4 4 2 1 1 2 
Športno plezanje 7 5 2 2 2 
Triatlon 2 2 
Odbojka 8 8 8 8 8 
Rokomet 6 6 2 
Biatlon 23 11 12 23 5 23 23 23 6 

Smučarski skoki 1 1 1 
Tek na smučeh 2 2 1 1 2 2 2 
Hokej na ledu 5 5 5 5 5 5 
TOTAL 116 54 62 46 17 42 33 9 25 23 

Tabela 1: Pregled izvedenih kontro l dopinga za tuje naročnike 
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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 s 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. 

2019 ALIAJ Toni nogomet kokain 1 leto 

BOŽIČ Borut kolesarstvo ADRV 2012 2 leti 

KOREN Kristjan kolesarstvo ADRV 2011/2020 2 leti 

ŠIŠMANOVIČ powerlifting metandienon, oksandrolon 4 leta 

Goran 

2018 KUMAR Kristjan kolesarstvo rEPO 8 let 

SKUKAN Luka ameriški kokain 4 leta 

nogomet 

HAFNER atletika darbepoetin 4 leta 

Domen 

2017 KOCJAN Jure kolesarstvo EPO, poskus nedovoljenega poseganja v 4 leta 

postopek kontrole dopinga 

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 

Tabela 2: Pregled slovenskih kršiteljev protidopinških pravil na dan 31.12.2019 

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. Kljub vestnosti 

športnikov, je bilo v letu 2019 zabeleženih nekaj napak in sicer: 
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• 1 neposredovana prijava lokacije (zaradi neizpolnjevanja zahtev Programa posredovanja 

lokacij ob začetku četrtletja), 

• 2 neposredovani spremembi lokacije in 

• 6 neuspešni testiranj. 

03 TERAPEVTSKE IZJEME 

Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem(OTI) je v letu 2019 izdal 6 terapevtskih izjem. 

Terapevtske izjeme (TI) so bile izdane za tipe zdravilnih učinkovin, ki so prikazani v Tabeli 3. 

FARMAKOLOŠKA SKUPINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
X X 1 + 1 + 1 

X X X X 

4 X 2 1 + 2 1 + ;. 

X 3 5 4 

X X X X X 2 

3 2 

3 2 5 1 + 2 

*TI izdane v prejšnjih letih, ki so v 2019 se veljavne 

Tabela 3: Tipi zdravilnih učinkovin v odobrenih terapevtskih izjemah med leti 2014 in 2019 

7 terapevtskih izjem je bilo izdanih v preteklih letih in jim v letu 2019 še ni potekla veljavnost, 

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

enkrat letno preveri. 

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

osebnega zdravnika in specialista, ki na podlagi diagnoze predpiše terapijo. OTI je v letu 2019 

dodatno obravnaval še 25 vlog za TI, pri katerih pa je bilo ugotovljeno, da predpisana terapija 

ne zahteva izdaje TI ter 142 vprašanj v elektronski obliki, povezanih z uporabo zdravil/ dopolnil. 
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04 PREVENTIVNI PROGRAMI 
PROGRAMI ZA OTROKE 6 DO 14 LET 
V šolskem letu 2019/2020 je vsem osnovnim šolam na voljo gradivo »Vrednote v vsakem 

razredu osnovne šole«. Za vsak razred osnovne šole je predvidena 45 minutna aktivnost, ki 

temelji na pomembnih vrednotah v športu, aktivnosti pa se med seboj povezujejo in 

nadgrajujejo. Aktivnosti imajo natančna navodila za učitelje, so pripravljene v obliki učnih 

priprav ter delovnih in učnih listov in se lahko izvajajo v sklopu različnih predmetov. 

o 

73 osnovn ih šo l 

preko 20.000 učencev 

Slika 6: Število sodelLUočih šol in učencev na dan 31.12.2019 

IZOBRAŽEVANJA IN OZAVEŠČANJA ŠPORTNIKOV IN TRENERJE 
SLOADO je v smislu dostopnosti protidopinškega izobraževanja v zadnjem letu naredila velik 

korak naprej, saj imajo tako športniki kot trenerji na voljo e-izobraževanje v slovenskem jeziku 

(za športnike na voljo od aprila, za trenerje pa od decembra 2019). S tem se je spremenil tudi 

nacionalni preventivni protidopinški program, saj e-izobraževanje omogoča, da se prav vsak 

športnik in trener seznani z osnovnimi protidopinškimi vsebinami, ne glede na njegov spol, 

starost in športno panogo. 

527 športnikov iz 33 športnih panog 

Slika 7: število športnikov in trenerjev, ki so do 31.12.2019 uspešno zaključili e-izobraževanje. 
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V letu 2019 so preventivni protidopinški programi tako zajemali: 

a} za športnike: 

• e-izobraževanje ALPHA za vse športnike od 14. leta dalje 

o nekatere zveze in/ali klubi so e-izobraževanje že uvedli kot obvezno 

• protidopinška predavanja 

o v sodelovanju z OKS-ZŠZ protidopinška predavanja za kandidate/udeležence 

velikih mladinskih in članskih tekmovanj (OI, POi, MOi, OFEM), 

o v sodelovanju z NPŠZ in klubi protidopinška predavanja za člane nacionalnih 

reprezentanc oziroma klubov, 

o v sodelovanju s srednjimi šolami s športnimi oddelki protidopinška predavanja 

za dijake-športnike (program, ki teče od 2011 dalje). 

b} za trenerje in druge člane spremljevalnega osebja športnikov: 

• e-izobraževanje Coach True za trenerje in člane spremljevalnega osebja 

• protidopinški seminarji (kot nadgradnja e-izobraževanja) 

o v sodelovanju z Mestno občino Kranj trenerski seminar za vse t renerje, 

financi rane s strani občine, 

o v sodelovanju z NPŠZ v sklopu usposabljanj in licenčnih seminarjev. 

DRUGI PROGRAMI 

M ed druge programe sodijo predvsem: 

• izobraževalni programi v obliki izbirnih vsebin na fakultetah: 

o izbirni predmet »Šport brez dopinga« na Fakulteti za šport - začetek v 

študijskem letu 2019/2020, 

o predstavitev protidopinških vsebin v sklopu izbirnega predmeta "Izbrana 

poglavja iz klinične biokemije" na Fakulteti za farmacijo, 

o nadaljevanje postopka umestitve izbirnega predmeta »Šport brez dopinga« na 

Medicinski fakulteti in Fakulteti za Farmacijo v Lj ubljani, 

• programi za zd ravstvene delavce: 

o podiplomsko izobraževanje: "Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov" 

(katedra za pediatrijo), 

o 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 , ... ). 
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14 predavanj za dijake - P\ 
športnike V ' , 

8 predavanj za 
Nacionalne panožne 

športne zveze 

4 predavanja za udeležence 
OFEM in MOi 

' \ 

Slika 8: Pregled izvedenih predavanj in ozaveščanj v letu 2019 

PROTIDOPINŠKA KONFERENCA 

\ 

10 predavanj v 
sklopu trenerskih 

seminarjev in 
usposabljanj 

5 predavanj za širšo 
športno javnost 

8 programov ozaveščanja na 
nacionalnih in mednarodnih 

tekmovanjih in dogodkih 

Protidopinška konferenca je bila v letu 2019 namenjena športnikom in je potekala v 

sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije v sklopu dogodkov pred Evropskimi igrami v 

Minsku. Konferenca z naslovom »Čisti šport je zaveza vseh« je potekala 16. aprila v Ljubljani. 

Slika 9: Slovenski judoistki Anja in fvlaruša Štangar med WADA programom ozaveščanja na EI v fvl insku. 
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05 INFORMIRANJE 
Informiranje je namenjeno celotni javnosti s poudarkom na posredovanju osnovnih informacij 

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

razl i čnih metod: 

• spletna stran SLOADO www.sloado.si, 

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

• tiskana gradiva (plakati, zloženke, letaki, knjižice, priročniki, ... ), 

• promocijski material i (kemični svinčniki , frizbiji, večnamenske vrečke, zapestnice, ... ), 

• kampanja Dan čistega športa. 

PLAV 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 organizacij i Dneva čistega športa so vsako leto pozvane tako vse nacionalne panožne športne 

zveze kot tudi najboljši slovenski športniki in vsako leto se odzovejo v večjem številu. 

Slika 10: Dan čistega športa 2019 v Sloveniji 
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06 USPOSABLJANJE 

USPOSABLJANJE ZA URADNIKE ZA ODVZEM VZORCEV 

V letu 2019 SLOADO ni izvedel novega usposabljanja uradnikov za kontrolo dopinga, je pa 

nadaljeval z utrjevanjem znanja mladih uradnikov, ki so tečaj pričeli oktobra 2018. 

Usposabljanje uradnikov je namreč zahteven in daljši proces, ki traja vsaj eno leto, da si uradnik 

pridobi ustrezen nivo samozaupanja. Z vidika zaupanja športnikov v naše delo, so uradniki 

najbolj izpostavljeni v neposredni komunikaciji s športniki, zato je njihovo izobraževanje temu 

primerno zahtevno. 

Tečaja se je udeležilo 22 kandidatov, uspešno ga je do danes zaključilo 19. 

07 MEDNARODNI PROJEKTI 

RESPECT 
~ RESPECT 

Erasmus+ - »RESPECT « 

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

CLEAN 
SPORT 
ALLIANCE 

• 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 vod ilne v protidopinški preventivi ter razvoj 

rešitev, ki so relevantne za socialno ekonomijo Unije. 

16 
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I VALUE l "" LUE 
SPDRT VALUES IN EVERY CLASSRDDm 

Erasmus+ - Sport Values in Every Classroom (I VALUE) 

SLOADO je kot vodilni partner uspešno kandidirala za sredstva Erasmus+ s projektom I Value, 

ki bo potekal od januarja 2020 do decembra 2022. 

Ciiji projekta so: 

• s pomočjo pregleda obstoječe literature razviti I Vale program in bodoče preventivne 

programe, ki temeljijo na vrednotah, 

• razviti, izvesti in evalvirati preventivni program za osnovnošolce, ki je podprt z 

raziskavami in temelji na vrednotah, 

• povečati sposobnosti, zmožnosti in motivacijo osnovnošolskih učiteljev za izvajanje 

preventivnih programov, 

• spodbuditi starše k vzgoji otrok, ki temelji na vrednotah, 

• znanstveno evalvirati uspešnost preventivnega programa, 

• s predstavitvijo programa na I Value konferenci povečati obseg prakse in raziskav s 

področja preventivnih programov, ki temeljijo na vrednotah, 

• z vključitvijo literature in gradiv, zbranih v tem projektu, razširiti fokus Clean Sport 

Alliance Knowledge Exchange Platform. 

08 SVETOV ANJE 

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

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

::s:. 
C 
> 
ttJ 
L. 

"'C 
N 

tni 
-O:: POLICIJA 

STARŠI <( 
trenerji 

Največ je klicev ali elektronskih sporočil 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 
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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 predvsem zato, da se ohranja 

sledljivost, če bi pri katerem od uporabnikov prišlo do kršitve protidopinških pravil. 

09 FINANČNO POROČILO 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2019 DO 

31.12.2019 

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 600.999,96€, celotni odhodki 

522.880,72€. Davek od dohodkov znaša 3.561,99€, čisti presežek prihodkov znaša 74.557,25€. 

PRIHODKI 
VIR Leto 2018 Leto 2019 

1 I M!ZŠ-LPŠ 
2 FSO 
3 OKS-ZŠZ 

--- - -- 7 

202.000 243.000 1 
1 49.000 1 55.328 
../--

24.872 24.872 
- - - -

4 Storitve 
---

s EU-Erasmus+ 

6 r oonacije - _ -

[_ --- -;-

- 118.92~ 93.019 
17.426 158.879 

_r _ 1.000 l - - Oj 
~~upaj: 393.317 600.999 

Tabela 4: prihodki po virih financiranja 

MIZŠ 40% 

Lastni prihodki 20% 

FŠO 9% 

OKS 4% 

EU-Erasmus+ 27% 

Tabela 5: Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki 
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ODHODKI 
PROGRAMSKA POSTAVKA Leto 2018 Leto 2019 

- - - --, 

1 Kontro le dopinga 
2 kUpravljqnje z r?_zu_ltati _ _ 
3 Izobraževanje in ozavef.čanje 
4 [ Informacijska tehnologija in podpora 
S t Za{o#_n{f.tvo, me1Jjska kam anja,_prevgj_ar!)q__, _ 
6 Mednarodne obveznosti SLOADO - - ~ 

180. 825 238.313 
3.01] 1 - 3.615 J 

19.343 25.867 
7.606 8.4Jl J -
5.102 4.066 , 

-
_17.128 1 4.444 

-
82.558 87.095 7 t Delovq_nj_e in mater]9ln i stroški - +----

8 Erasmus+ JUSTSPORT, RESPECT - -
40.873 1 151.010 -

Skup~j: 356.447 522.881 
- - -

Tabela 6: odhodki 

POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2019 

Opredmetena osnovna sredstva (AOP 010) : 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na bilančni presečni dan znaša 8. 241€. Novih nabav v 2019 
ni bilo. 

Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048): 
Skupna vrednost kratkoročnih poslovn ih terjatev znaša 43.260,89€, od tega : 

kratkoročne terjatve do kupcev 42.991,77€, do sestavitve letnega poročila plačane v celoti 
terjatve do države za davke 269,12€ 

Stanje denarnih sredstev (AOP 052): 
Na dan 31.12.2019 izkazuje zavod denarna sredstva na računu v višini 221.241,53€. 

Aktivne časovne razmejitve (AOP 053): 
Zavod izkazuje vnaprej plačane stroške zavarovanj v višini 544,69€ in vnaprej plačano članarino za 
tujino 3.003,90€. 

Ustanovitveni vložek (AOP 056a): 
Zavod izkazuje ustanovitveni vložek Olimpijskega komiteja Slovenije v višini 10.000€. 

Presežek prihodkov oz. odhodkov (AOP 069 in 070): 
SLOADO izkazuje čisti presežek prihodkov leta 2019 v višini 74.557,25€ in presežek prihodkov iz 
preteklih let v višini 23.297,61€. 

Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091): 

SLOADO izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti v skupni vrednosti 167.802,15€, od tega: 
obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini 26.942,36€ 
obveznosti do zaposlenih 6.404,39€ 
obveznosti iz naslova avansa za projekt 117.915,00€ 
obveznosti do države 13.852,89€ 
obveznosti iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb 2.659,58€ 
ostale obveznosti 27,93€ 

Zavod skrbi za redno plačevanje svojih obveznosti. 

19 

LOADO Ljub. 

L;1) 




