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PROTIDOPINŠKI PRAVILNIK
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE –
ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ
UVOD
Predgovor
Ta Protidopinški pravilnik je sprejet in se izvaja skladno s pristojnostmi in odgovornostmi Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju: »OKS – ZŠZ«) iz naslova Svetovnega
protidopinškega kodeksa (v nadaljevanju: »Kodeks«) in s prizadevanji OKS – ZŠZ za preprečevanje
dopinga v športu v Republiki Sloveniji.
Skladno s Kodeksom je OKS – ZŠZ odgovoren za: zagotavljanje pomoči nacionalni protidopinški
organizaciji v Republiki Sloveniji pri uvedbi, izvajanju in uveljavljanju postopkov kontrole dopinga ter
izpolnjevanju vseh njenih obveznosti po Kodeksu in mednarodnih standardih. OKS – ZŠZ lahko kateri koli
način kontrole dopinga ali protidopinškega izobraževanja podeli pooblaščeni tretji osebi; pri tem pa OKS –
ZŠZ od take pooblaščene tretje osebe zahteva, da podeljene naloge opravi skladno s Kodeksom,
mednarodnimi standardi in tem Protidopinškim pravilnikom. OKS – ZŠZ ves čas ostaja v celoti odgovoren
za zagotavljanje, da so vse tako podeljene naloge opravljene skladno s Kodeksom.
Izrazi, uporabljeni v tem Protidopinškem pravilniku, s pomenom, določenim v Kodeksu, so napisani v ležeči
pisavi.
Če ni določeno drugače, sklicevanje na člen pomeni sklicevanje na člen v tem Protidopinškem pravilniku.
Temeljni razlogi za Kodeks in Protidopinški pravilnik OKS – ZŠZ
Protidopinški programi temeljijo na bistvenih vrednotah v športu. Te pogosto imenujemo »športni duh«:
etično zasledovanje človeške odličnosti s predanim izboljševanjem naravnih talentov vsakega športnika.
Cilj protidopinških programov je varovati zdravje športnikov in jim zagotavljati priložnosti za zasledovanje
človeške odličnosti brez uporabe prepovedanih snovi in prepovedanih postopkov.
Cilj protidopinških programov je ohraniti integriteto športa v smislu spoštovanja pravil, drugih tekmovalcev,
poštene konkurence, enakih pogojev za vse in vrednote čistega športa v svetu.
Športni duh je praznovanje človeškega duha, telesa in uma. Je bistvo olimpizma in se odraža v vrednotah,
ki jih najdemo v športu in prek njega, med drugim v:
• zdravju,
• etiki, pošteni igri in poštenosti,
• pravicah športnikov, kot so opredeljene v Kodeksu,
• odličnosti pri doseganju rezultatov,
• značaju in izobrazbi,
• zabavi in veselju,
• timskem delu,
• predanosti in zavezanosti,
• upoštevanju pravil in zakonov,
• spoštovanju do sebe in drugih udeležencev,
• pogumu,
• skupnosti in solidarnosti.
Športni duh je izražen v načinu čiste igre. Doping je popolno nasprotje športnega duha.
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1. ČLEN

PODROČJE UPORABE TEGA PROTIDOPINŠKEGA PRAVILNIKA

Ta Protidopinški pravilnik velja za:
(a)
(b)
(c)

2. ČLEN

OKS – ZŠZ, vključno s člani njegovih organov in komisij, z direktorji, vodstvenimi delavci in
zaposlenimi ter pooblaščenimi tretjimi osebami in njihovimi zaposlenimi, ki so vključeni v
katero koli področje kontrole dopinga,
športnike, spremljevalno osebje športnika in druge osebe v pristojnosti OKS – ZŠZ ter
nacionalne zveze v Republiki Sloveniji v pristojnosti OKS – ZŠZ, vključno s člani njihovih
organov in komisij, direktorji, vodstvenimi delavci in zaposlenimi ter pooblaščenimi tretjimi
osebami in njihovimi zaposlenimi, ki so vključeni v katero koli področje kontrole dopinga.
VLOGE IN ODGOVORNOSTI OKS-ZŠZ

2.1

OKS – ZŠZ je podpisnik Kodeksa in kot tak odgovoren za: zagotavljanje pomoči nacionalni
protidopinški organizaciji v Republiki Sloveniji pri uvedbi, izvajanju in uveljavljanju
postopkov kontrole dopinga ter izpolnjevanju vseh njenih obveznosti po Kodeksu in
mednarodnih standardih.

2.2

OKS – ZŠZ ima skladno s Kodeksom naslednje naloge in odgovornosti:
2.2.1

zagotavljati, da so njegove protidopinške politike in pravila skladni s Kodeksom in
mednarodnimi standardi,

2.2.2

kot pogoj za članstvo zahtevati, da so politike, pravilniki in programi nacionalnih
zvez in drugih članov skladni s Kodeksom in mednarodnimi standardi ter sprejeti
ustrezne ukrepe za zagotavljanje take skladnosti,

2.2.3

upoštevati avtonomijo nacionalne protidopinške organizacije v Republiki Sloveniji
ter se ne vmešavati v njene operativne odločitve in dejavnosti,

2.2.4

zahtevati, da nacionalne zveze vse informacije v povezavi s kršitvami
protidopinških pravil sporočijo nacionalni protidopinški organizaciji in svoji
mednarodni zvezi ter da sodelujejo v preiskavah, ki jih vodi katera koli
protidopinška organizacija, pristojna za vodenje preiskav,

2.2.5

kot minimalni pogoj za sodelovanje na olimpijskih igrah zahtevati, da so športniki,
ki niso redni člani nacionalne zveze, na voljo za odvzem vzorca ter da posredujejo
podatke o svoji lokaciji, kot to zahtevajo Mednarodni standardi za testiranja in
preiskave, takoj ko je športnik naveden na širšem seznamu ali poznejšem
vstopnem dokumentu, predloženem v zvezi z olimpijskimi igrami,

2.2.6

sodelovati z nacionalno protidopinško organizacijo,

2.2.7

zahtevati, da vse njegove nacionalne zveze sprejmejo pravilnike (ali drugačne
ureditve), po katerih se morajo vsi športniki, ki se pripravljajo za sodelovanje na
tekmovanju ali pri dejavnosti, ki ju odobri ali organizira nacionalna zveza ali katera
izmed njenih organizacij članic, ter vse spremljevalno osebje športnika, ki sodeluje
s takimi športniki, strinjati, da jih kot pogoj za tako sodelovanje zavezujejo
protidopinška pravila in pristojnost protidopinške organizacije za upravljanje
rezultatov skladno s Kodeksom,

2.2.8

upoštevajoč veljavno zakonodajo, kot pogoj za tak položaj ali sodelovanje
zahtevati, da se vsi člani njegovih organov in komisij, direktorji, vodstveni delavci
ter tisti zaposleni (in imenovane pooblaščene tretje osebe), ki sodelujejo na
3

katerem koli področju kontrole dopinga, strinjajo, da jih zavezuje ta Protidopinški
pravilnik kot osebe skladne s Kodeksom glede neposrednega in namernega
škodljivega ravnanja, ali da jih zavezujejo primerljiva pravila in predpisi, ki jih
sprejme OKS – ZŠZ,
2.2.9

upoštevajoč veljavno zakonodajo, OKS – ZŠZ ne sme na kakršnem koli položaju,
ki vključuje kontrolo dopinga (razen odobrenih programov rehabilitacije ali
protidopinškega izobraževanja), zavestno zaposliti osebe, ki je začasno izključena
ali prestaja obdobje izločitve skladno s Kodeksom, ali če je bila oseba, za katero
Kodeks ne velja, v zadnjih šestih (6) letih neposredno in namerno vključena v
ravnanje, ki bi pomenilo kršitev protidopinških pravil, če bi za tako osebo pravila
Kodeksa veljala,

2.2.10 zadržati del ali celotno izplačilo finančnih sredstev v obdobju izločitve kateremu koli
športniku ali članu spremljevalnega osebja, ki je kršil protidopinška pravila,
2.2.11 zadržati del ali celotno izplačilo finančnih sredstev nacionalnim zvezam, ki so
njegove članice ali jih priznava ter ki ne ravnajo v skladu s Kodeksom in/ali
mednarodnimi standardi,
2.2.12 načrtovati, izvajati, vrednotiti in spodbujati protidopinško izobraževanje, vključno z
zahtevami Mednarodnih standardov za izobraževanje, naj nacionalne zveze
izvajajo protidopinško izobraževanje in se pri tem uskladijo s pristojno nacionalno
protidopinško organizacijo,
2.2.13 zavzeto preganjati vse potencialne kršitve protidopinških pravil v njegovi
pristojnosti, vključno s preiskavo, ali je bilo spremljevalno osebje ali druga oseba
vpleteno(a) v primer dopinga,
2.2.14 sodelovati s pristojnimi nacionalnimi organizacijami in agencijami ter drugimi
protidopinškimi organizacijami,
2.2.15 uvesti disciplinska pravila, ki preprečujejo, da bi spremljevalno osebje, ki brez
upravičenega razloga uporablja prepovedane snovi ali prepovedane postopke,
zagotavljalo podporo športnikom v pristojnosti OKS – ZŠZ,
2.2.16 spoštovati operativno neodvisnost laboratorijev, kot je določeno v Mednarodnih
standardih za laboratorije,
2.2.17 sprejeti politiko ali pravilo glede izvajanja člena 2.11 Kodeksa,
2.2.18 sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje neskladnosti s Kodeksom in
mednarodnimi standardi a) na strani podpisnic, skladno s členom 24.1 Kodeksa in
Mednarodnim standardom za skladnost s Kodeksom na strani podpisnic ter b) na
strani katerega koli športnega organa v pristojnosti OKS – ZŠZ, skladno s členom
12 Kodeksa,
2.2.19 poročati WADA o skladnosti OKS – ZŠZ s Kodeksom in mednarodnimi standardi
skladno s členom 24.1.2 Kodeksa.
2.3

OKS – ZŠZ lahko zbira, hrani, obdeluje ali razkriva osebne podatke o športnikih in drugih
osebah, če je to potrebno in primerno za izvajanje protidopinških dejavnosti skladno s
Kodeksom in mednarodnimi standardi (zlasti tudi z Mednarodnim standardom za zaščito
zasebnosti in osebnih podatkov), tem Protidopinškim pravilnikom in skladno z veljavno
zakonodajo.
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3. ČLEN

PRIZNAVANJE IN SKLADNOST S PROTIDOPINŠKIM PRAVILNIKOM NACIONALNE
PROTIDOPINŠKE ORGANIZACIJE

OKS – ZŠZ priznava in deluje skladno s Protidopinškim pravilnikom nacionalne protidopinške organizacije
v Republiki Sloveniji.
4. ČLEN

VLOGE IN ODGOVORNOSTI ŠPORTNIKOV

4.1

Poznati in upoštevati vse veljavne protidopinške politike in pravila, in sicer Kodeks,
mednarodne standarde, ta Protidopinški pravilnik ter politike in pravila nacionalne
protidopinške organizacije, nacionalne zveze in mednarodne zveze,

4.2

biti ob vsakem času na voljo za odvzem vzorca,

4.3

prevzeti odgovornost, v smislu boja proti dopingu, za vse, kar zaužijejo in uporabljajo,

4.4

obvestiti medicinsko osebje o svoji dolžnosti, da ne smejo uporabljati prepovedanih snovi
in prepovedanih postopkov ter prevzeti odgovornost za to, da prejete oblike zdravljenja ne
kršijo protidopinških politik in pravil, ki veljajo zanje,

4.5

svoji nacionalni protidopinški organizaciji in mednarodni zvezi razkriti vsako odločbo
nepodpisnice, s katero je ta ugotovila, da so v predhodnih desetih (10) letih kršili
protidopinška pravila,

4.6

sodelovati s protidopinškimi organizacijami, ki preiskujejo kršitve protidopinških pravil,

4.7

razkriti identiteto spremljevalnega osebja športnika na zahtevo protidopinške organizacije,
ki je zanje pristojna,

4.8

vsi športniki, ki niso redni člani nacionalne zveze, morajo kot pogoj, da lahko sodelujejo na
olimpijskih igrah kot člani slovenske olimpijske reprezentance, biti v letu pred olimpijskimi
igrami na razpolago za odvzem vzorca, ki se opravi skladno s Kodeksom ter redno
posredovati natančne in najnovejše podatke o svoji lokaciji.

5. ČLEN

VLOGE IN ODGOVORNOSTI SPREMLJEVALNEGA OSEBJA ŠPORTNIKOV

5.1

Poznati in upoštevati vse protidopinške politike in pravila, in sicer Kodeks, mednarodne
standarde, ta Protidopinški pravilnik ter politike in pravila nacionalne protidopinške
organizacije, nacionalne zveze in mednarodne zveze, ki veljajo zanje ali za športnike,
katerim zagotavljajo podporo,

5.2

sodelovati v programih testiranja športnikov,

5.3

uporabiti svoj vpliv na vrednote in vedenje športnikov ter s tem utrjevati njihova stališča
proti dopingu;

5.4

svoji nacionalni protidopinški organizaciji in mednarodni zvezi razkriti vsako odločbo
nepodpisnice, s katero je ta ugotovila, da so v predhodnih desetih (10) letih kršili
protidopinška pravila,

5.5

sodelovati s protidopinškimi organizacijami, ki preiskujejo kršitve protidopinških pravil,

5.6

ne smejo brez upravičenega razloga uporabljati ali posedovati prepovedanih snovi ali
prepovedanih postopkov.
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6. ČLEN

VLOGE IN ODGOVORNOSTI DRUGIH OSEB, ZA KATERE VELJA TA PROTIDOPINŠKI
PRAVILNIK

6.1

Poznati in upoštevati Kodeks, mednarodne standarde in ta Protidopinški pravilnik,

6.2

svoji nacionalni protidopinški organizaciji in mednarodni zvezi razkriti vsako odločbo
nepodpisnice, s katero je ta ugotovila, da so v predhodnih desetih (10) letih kršili
protidopinška pravila,

6.3

sodelovati s protidopinškimi organizacijami, ki preiskujejo kršitve protidopinških pravil,

6.4

ne smejo brez upravičenega razloga uporabljati ali posedovati prepovedanih snovi ali
prepovedanih postopkov.

7. ČLEN

VLOGE IN ODGOVORNOSTI NACIONALNIH ZVEZ

7.1

Upoštevati Kodeks, mednarodne standarde in ta Protidopinški pravilnik,

7.2

priznati pristojnost nacionalne protidopinške organizacije v Republiki Sloveniji skladno s
členom 5.2.1 Kodeksa in po potrebi pomagati nacionalni protidopinški organizaciji pri
izvajanju nacionalnega programa testiranja za njihovo športno panogo oz. za športno
dejavnost, s katero se ukvarjajo,

7.3

priznavati in delovati skladno s Protidopinškim pravilnikom nacionalne protidopinške
organizacije v Republiki Sloveniji,

7.4

sodelovati in pomagati nacionalni protidopinški organizaciji v Republiki Sloveniji pri
izpolnjevanju vseh njenih obveznosti po Kodeksu in mednarodnih standardih,

7.5

zahtevati, da se vse informacije v povezavi s kršitvami protidopinških pravil sporočijo
nacionalni protidopinški organizaciji v Republiki Sloveniji ter sodelovati v preiskavah, ki jih
vodi katera koli protidopinška organizacija, pristojna za vodenje preiskav,

7.6

sprejeti in izvajati politike, pravila in programe, ki so skladni s Kodeksom in mednarodnimi
standardi,

7.7

sodelovati s svojo mednarodno zvezo in ji pomagati pri tekočem protidopinškem delovanju,

7.8

zahtevati, da se vsi športniki in vsi člani spremljevalnega osebja športnikov, ki na
tekmovanju ali dejavnosti, ki jo odobri ali organizira nacionalna zveza ali katera izmed
njenih organizacij članic, sodelujejo kot trenerji, vaditelji, menedžerji, člani ekipe,
funkcionarji, medicinsko ali pomožno medicinsko osebje, strinjajo, da jih kot pogoj za tako
sodelovanje zavezujejo protidopinška pravila in pristojnost protidopinške organizacije za
upravljanje rezultatov skladno s Kodeksom,

7.9

preprečiti, da bi spremljevalno osebje športnikov, ki brez upravičenega razloga uporablja
prepovedane snovi ali prepovedane postopke, zagotavljalo podporo športnikom pod
pristojnostjo nacionalne zveze,

7.10

kot pogoj za članstvo zahtevati, da so politike, pravila in programi njenih članic ali klubov
skladni s Kodeksom in mednarodnimi standardi,

7.11

sprejeti primerne ukrepe za odvračanje od neskladnosti s Kodeksom,
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7.12

priznati in upoštevati ugotovitev kršitve protidopinških pravil, do katere je prišla njena
mednarodna zveza, nacionalna protidopinška organizacija v Republiki Sloveniji ali katera
koli druga podpisnica, ne da bi bila za to potrebna obravnava,

7.13

zahtevati, da so športniki, ki niso njeni redni člani, kot pogoj, da lahko sodelujejo na
olimpijskih igrah kot člani slovenske olimpijske reprezentance, v letu pred olimpijskimi
igrami po potrebi na razpolago za odvzem vzorca ter da redno posredujejo natančne in
najnovejše podatke o svoji lokaciji,

7.14

pravočasno obvestiti OKS – ZŠZ, če ugotovi, da kateri koli športnik, spremljevalno osebje
športnika ali druga oseba pod njeno pristojnostjo krši protidopinška pravila in/ali so proti
njim uvedene sankcije,

7.15

izvajati protidopinško izobraževanje v sodelovanju z nacionalno protidopinško organizacijo
v Republiki Sloveniji,

7.16

na zahtevo OKS – ZŠZ zagotavljati pomoč in informacije OKS – ZŠZ ter mu tako omogočiti,
da ustrezno izvaja ta Protidopinški pravilnik.

8. ČLEN

IZVAJANJE SKLEPOV

OKS – ZŠZ bo izvajal sklepe protidopinških organizacij podpisnic in po potrebi organov, ki niso podpisniki,
skladno s 15. členom Kodeksa.
9. ČLEN

KRŠITVE PROTIDOPINŠKIH PRAVIL

9.1

Kršitve protidopinških pravil se preganja skladno s 7. in 8. členom Kodeksa in so zanje
predvidene posledice iz 10. člena Kodeksa.

9.2

Katera koli oseba, ki je začasno izključena ali prestaja obdobje izločitve, ni upravičena do
članstva ali sodelovanja v kateri koli ekipi oz. reprezentanci, do prejema finančnih sredstev
OKS-ZŠZ ali opravljanja katere koli funkcije v OKS – ZŠZ.

10. ČLEN
10.1

10.2

KRŠITEV TEGA PROTIDOPINŠKEGA PRAVILNIKA
Ne glede na zgornji 9. člen se ob kateri koli drugi kršitvi tega Protidopinškega pravilnika, ki
ne pomeni kršitve protidopinških pravil, sproži disciplinski postopek skladno z načeli,
opredeljenimi v 8. členu Kodeksa in ustreznimi ter veljavnimi določili Mednarodnih
standardov za upravljanje z rezultati, če je ustrezno, pa se naložijo tudi disciplinski ukrepi,
če je kršitev zagrešil(a):
•

športnik, spremljevalno osebje športnika, druga oseba (vključno s člani organov in
komisij, direktorji, vodstvenimi delavci in zaposlenimi OKS-ZŠZ ter pooblaščenimi
tretjimi osebami in njihovimi zaposlenimi, ki so vključeni v katero koli področje kontrole
dopinga) ali

•

nacionalna zveza (vključno s člani njenih organov in komisij, direktorji, vodstvenimi
delavci in zaposlenimi ter pooblaščenimi tretjimi osebami in njihovimi zaposlenimi, ki
so vključeni v katero koli področje kontrole dopinga).

Pritožbe na odločitve, sprejete na podlagi tega člena, se obravnavajo skladno z ustreznimi
in veljavnimi pritožbenimi postopki OKS – ZŠZ.
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11. ČLEN

OBVEŠČANJE

Potem ko je bila skladno s tem Protidopinškim pravilnikom proti kateri koli osebi uvedena sankcija, OKS –
ZŠZ podrobnosti o zadevni sankciji pošlje:
• Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, kjer je primerno,
• pristojni mednarodni zvezi,
• osebam, ki imajo pravico do obveščenosti skladno s členom 14.1.2 Kodeksa,
• pristojni nacionalni zvezi,
• nacionalni protidopinški organizaciji v Republiki Sloveniji,
• WADA in
• kateri koli drugi osebi ali organizaciji, za katero OKS – ZŠZ oceni, da bi morala biti o
tem obveščena.
12. ČLEN

KONČNE DOLOČBE

12.1

Vsi izrazi, ki so uporabljeni v tem Protidopinškem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga
imajo v Kodeksu in mednarodnih standardih. Kodeks in mednarodni standardi štejejo kot
del tega Protidopinškega pravilnika ter se uporabljajo samodejno in v primeru navzkrižja z
njim prevladajo.

12.2

Ta Protidopinški pravilnik začne veljati 1. januarja 2021. Z njim so razveljavljeni vsi
predhodni Protidopinški pravilniki, ki jih je sprejel OKS – ZŠZ.
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