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POROČILO KOMISIJE ZA BOJ PROTI DOPINGU ZA LETO 2017 

IN PLAN DELA V LETU 2018 

 

1 SESTAVA KOMISIJE ZA BOJ PROTI DOPINGU 

 

predsednik: Aljaž Požes 

član: Anita Krančič 

član: Zdravko Kotnik 

2 PLAN IN REALIZACIJA ODVZEMA VZORCEV V 2017 

 

Testiranja na tekmovanjih 

V skupnem planu vzorčenj KA AZS in SLOADO je bilo število opravljenih odvzemov v predvidenem planu 

(16  vzorcev). Glede na prejšnje leto, ko je bilo opravljenih 23 kontrol, se je število zmanjšalo. Leto 2017 

je sledilo letu z EP in OI, ko je bilo malo več vzorčenj na tekmovanjih in v programu testiranj izven 

tekmovanj. Plan je bil glede na prvotno obljubljena sredstva v višini 10k EUR ustrezno zastavljen (z veliko 

rezerve) in dovolj fleksibilen, da smo lahko število odvzemov prilagajali situaciji in potrebam. Kontrole 

dopinga je na vseh prizoriščih opravljala SLOADO. Na vseh tekmovanjih je koordinacijsko vlogo in nadzor 

opravljal delegat KA (predsednik). Izbor atletov je bil tarčen ali na podlagi v naprej opravljenega žreba 

disciplin in mest v okviru inteligentnega testiranja. Kontrole dopinga so bile izvedene v skladu z 

mednarodno veljavnimi pravili (WADA). Vsi vzorci so bili negativni. Stroške kontrol sta si po modelu 50:50 

razdelila AZS in SLOADO.  
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Organizatorji so bili o kontrolah na tekmovanjih pravočasno obveščeni s strani predsednika komisije. 

Pravice in dolžnosti izbranih organizatorjev tekem so bile jasno definirane v »Priročniku za atletsko sezono 

2017«. 

 

Testiranja izven tekmovanj 

Izven tekmovanj v okviru AZS ni bila naročena in financirana nobena kontrola. Odvzeme vzorcev je 

neodvisno ali ob predhodnem posvetovanju s predsednikom komisije opravila SLOADO (tarčno testiranje 

- predvidevanje kraja in časovnega okvira). Skupaj smo oblikovali NRTP bazo atletov za naslednji OI cikel, 

osnovana pa je tudi skupina atletov, kandidatov za NRTP, ki bodo ravno tako redno podvrženi morebitnim 

kontrolam izven tekmovanj. Število testov se bo do OI (2020) postopoma povečevalo. 

 

Testiranja ob doseženih DR  

Opravljene so bile vse kontrole dopinga ob dosegi državnega rekorda v članski kategoriji. Na tekmovanjih 

v tujini so bile potrebne kontrole opravljene neposredno na tekmovanju. Predsednik komisije je bil glede 

rekordnih dosežkov obveščen bolj redno kot v preteklosti. Menjava generacij oz. prihod svežih obrazov, 

se je ustalil, atleti so bolj podučeni, njihovi trenerji pa pazljivejši. Tudi komisija se je potrudila z 

obveščanjem in dosegla svoj namen. Natančneje, predsednik je bil obveščen o vseh članskih državnih 

rekordih, kjer je kontrola dopinga nujno potrebna. V enem primeru se je  opravila kontrola tudi ob dosegu 

mlajše članskega oz. mladinskega rekorda (5 kontrol v SLO). Večina rekorderjev v vseh kategorijah je bila 

zajeta v inteligentno testiranje na tekmovanjih, tako da smo jih testirali po koncu njihovih disciplin. Slednje 

je bolj smotrno kot test po nekaj urah oz. celo enem dnevu od zaključene discipline, čeprav ni nujno, da 

gre tu za rekordni dosežek.  
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3 OSTALE AKTIVNOSTI V 2017  

 

Sestanki in organizacija 

Komisija se je skrčila na 3 člane in je sestavljena iz članov z bogatimi atletskimi izkušnjami ter z 

naravoslovno podlago. Člani komisije so po potrebi komunicirali med sabo preko telefona in elektronske 

pošte. Komisija se v letu 2017 ni sestala. Posamezno 1:1 se je predsednik KA večkrat sestal/slišal z 

direktorjem in predsednikom AZS v sklopu tekmovanj ali izven njih. 

Predsednik komisije je redno komuniciral in koordiniral testiranja s predstavniki SLOADO. Osnovan je bil 

tudi skupni plan izobraževanja in akcij ozaveščanja, ki se je izvajal ob administrativno-tehnični podpori 

AZS. 

 

Izobraževanje in osveščanje športnikov, trenerjev in drugih ljudi, ki so povezani s 

športom  

Zaradi vsiljive e-pošte, ki je polnila poštni predal, je bila potrebna zamenjava obstoječega naslova in 

njegova diskretna objava. Sedaj je kontakt naslednji: aljaz.pozes@atletska-zveza.si, dosegljivost 

predsednika pa je tudi 24/7 na objavljeni telefonski številki. Športniki se vse bolj redno poslužujejo slednjih 

in v smeri obojestranske komunikacije bomo stremeli tudi v prihodnje. 

Atletskih vprašanj v zvezi s postopkom odvzema vzorcev, izpolnjevanjem podatkov v sistemu za vnos 

lokacije (NRTP atleti) ter predvsem v zvezi s športno prehrano, prehranskimi dodatki in predpisanimi 

zdravili je bilo nekaj 10,  poleg nekaterih trenerjev pa skoraj izključno pa vsi iz vrst »članskih« atletov . Na 

vse smo v najkrajšem možnem času podali odgovor, nekajkrat pa je do izraza prišla tudi odlična naveza s 

SLOADO in njihovimi strokovnjaki, ki so podali ali potrdili mnenje komisije glede predpisanih terapij 

atletom ali opozorili na njihove dolžnosti pri javljanju lokacij v sistemu ADAMS.  

Ob sodelovanju s SLOADO je bil osnovan je skupni plan izobraževanja, ki se je izvajal v večjih mestih oz. 

klubskih središčih. Akcija je zajela preko 100 mladih atletov in njihovih trenerjev. Pripravljen predlog tudi 
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v letu 2018 predvideva več predavanj, smiselno razdeljenih po regijah, in ozaveščanje na tekmovanjih na 

interaktiven način.   

Predsednik se je odzval in pokomentiral tudi aktualno temo o smiselnosti brisanja rekordov na nivoju IAAF 

(portal tekač.si). 

Predavanje na licenčnem seminarju v Radencih  

Predsednik je imel obširnejše predavanje na omenjenem zboru. Predavanje v Radencih je bilo v boljšem 

terminu kot predhodno leto, še vedno pa je obisk pod željenim . V prihodnje ostane samo eden in obvezen 

termin za vse, preseli se na prvi dan kongresa.  Predstavljeno je bilo dobro sodelovanje s SLOADO na vseh 

ravneh odvzema vzorca, predstavljen primer dobre prakse, ki sloni na modelu vlaganj v testiranja na 

tekmovanj z obeh strani in sodelovanje pri testiranju izven tekmovanj. Nevarnosti namernega dopinga so 

bile izpostavljene še bolj kot običajno, predavanje pa smo zaključili z razpravo o rekordnih dosežkih 

(javljanje in smiselnost testiranja).  

EAA licenčni seminar za delegata kontrole dopinga  

Predsednik komisije se je med 6. in 8. 10 udeležil seminarja in izpita za delegata kontrole dopinga na 

tekmovanjih EAA. Uspešno ga je opravil in se prebil med polovico izbranih. Pridobitev naziva/funkcije je 

bil tudi eden izmed dolgoročnih ciljev komisije. 

 

4 STROŠKI KA V LETU 2017 

 

KA je prvič od potrditve novega vodstva leta 2015 imela dovolj sredstev za osnovne dejavnosti in izpolnitev 

načrtov. Okvirno je bilo zastavljeno, da bo strošek vseh aktivnosti približno 10.000 €. V grobem je komisija 

za stroške testov plačala SLOADO 6.000 €, za pripravljen material, ozaveščanja in potne stroške pa porabila 

1.000 € Komisija je s sredstvi ravnala preudarno in v dogovoru s predsednikom na koncu privarčevala več 

kot ¼ sredstev, dobršen del tudi na račun kritja testiranj ob državnih rekordih s strani IAAF. Celotno 

finančno poročilo bo pripravljeno ločeno s strani računovodstva. 
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5 PLAN ZA LETO 2018 (POSODOBLJENI IZ 2017) 

 

Plan bo realiziran v odvisnosti od namenjenih sredstev komisiji s strani AZS (zagotovljena sredstva v 

višini 10.000 €). Kaže se pozitivna naravnanost, da se delo v nezmanjšanem obsegu nadaljuje in izvede 

potrebne aktivnosti. Prisotna je zavest, da je atletika rizičen šport s stališča spoštovanja pravil in etike, 

zato je področje dopinga zelo pomembno in ključno za vzgojo in kontrolo atletov, ki pod okriljem AZS 

tekmujejo na tekmovanjih in zastopajo Slovenijo izven meja. 

Prioritetno: 

- Redni sestanki in sprotno vrednotenje dela komisije. 

- razpoložljiva sredstva za opravljanje kontrol dopinga in operativno delovanje komisije. Ohranjanje 

plačilne discipline za nemoteno izvajanje aktivnosti in zastavljenega plana. 

- nadaljevanje izobraževanja/ozaveščanja v 2018.  

- nadaljevanje pozitivnega trenda povečanja deleža testiranj izven tekmovanj, ki jih sicer financira 

SLOADO. Pričakovanih več izboljšav DR.  

- »Outreach« program, regijsko izobraževanje članov, mladincev, trenerjev, staršev,.. prisotnost na 

mladinskih in pionirskih zborih, tekmah (koordinacija s strokovnim svetom)  

- uskladitev plana testiranj s SLOADO (odvzeme opravljajo njihovi DCO) in obvestitev organizatorjev 

večjih tekem o spremembi oz. dodatku člena v prihodnjem pravilniku 

- vzdrževanje/posodabljanje protidopinškega razdelka na prenovljeni strani AZS z uporabnimi 

povezavami do redno posodobljenih strani SLOADO, IAAF (oddelek antidopinga), WADA,.. objava 

pravilnikov in potrebnih kontaktov članov komisije. 

- pravilnik Komisije za boj proti dopingu AZS (spremembe in posodobitev) – uskladitev z 

IAAF/WADA 

- uveljavitev predloga o spremembi pogojev testiranj ob dosegi rekordov (uskladitev TTK) 
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Ostalo: 

- pripravljenost sodelovanja sedanjih članov v prihodnjih letih in njihova dosegljivost/razpoložljiv 

čas (morebiten predlog zamenjave katere izmed članov v primeru nezmožnosti njegovega 

sodelovanja) 

- nadaljevanje izobraževanja članov in usposabljanja za delegate.  

- redno udeleževanje protidopinških konferenc (SLOADO) in sledenje pravilnikom in novostim. 

- promo material, zloženke, posodobitev spletne strani s povezavami do redno posodobljenih strani 

SLOADO, IAAF (oddelek antidopinga), WADA,.. objava pravilnikov in potrebnih kontaktov KA 

članov 

- Izdelava identifikacijskih kartic za delegate in nadzornike KA AZS (v teku) 

- nadaljevanje uspešnega in produktivnega sodelovanja s SLOADO in njihovimi DCO 

- nadaljevanje inteligentnih testiranj in spremljanja razvoja atletov ter posledično njihova vključitev 

v preventivni program (osebna vabila na predavanja, viri informacij, itd.) 

- nadaljevanje dela na zaupanju atletov in odprtosti za pomoč/nasvete 

- povečanje obsega testiranj in razširitev preventivnega delovanja v okviru gorskih tekov  
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