
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 06/13 

 

 

Ljubljana, 18.03.2013 Št.: 06/13 Ozn.: GP AZ/RPČ 

 

Zadeva: Protidopinške kontrole v 1. SNL 

 

Spoštovani, 

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) je dne 9. decembra 2003 

sprejel Svetovni kodeks proti dopingu. Kodeks je temeljna in globalna listina, na čemer sloni svetovni 

program preprečevanja dopinga v športu, s sprejemom pa se je OKS-ZŠZ zavezal k aktivnemu 

preprečevanju dopinga v športu v Republiki Sloveniji. Poleg tega se je preprečevanju dopinga zavezala 

tudi Republika Slovenija, nazadnje z ratifikacijo Mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi 

v športu (Ur.l. RS, št. 113/2007 z dne 11.12.2007). 

Protidopinški pravilnik slovenske nacionalne antidopinške komisije celovito ureja namen in postopke 

kontrole dopinga v pristojnosti nacionalne antidopinške komisije. Nacionalne panožne športne zveze so 

bile dolžne sprejeti navedeni pravilnik in vse dokumente, ki so sprejeti na njegovi podlagi, in ga vključiti 

bodisi neposredno ali preko sklicevanja v svoje splošne akte, statute in/ali druga pravila in na ta način 

preko športnih pravil ter pravic in dolžnosti zavezati svoje člane in udeležence. 

Na podlagi navedenega je IO NZS na seji dne 13.03.2013 sprejel naslednje ugotovitvene sklepe:  

(1) Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez je na svoji seji dne 25. 

maja 2010 sprejel Protidopinški pravilnik Nacionalne antidopinške komisije. 

(2) Šteje se, da so nacionalne panožne športne zveze, ki so članice OKS-ZŠZ, z dnem uveljavitve 

Protidopinškega pravilnika Nacionalne antidopinške komisije sprejele ta pravilnik in so tako 

samodejno zavezane k uporabi vseh določb tega pravilnika. 

(3) Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije ugotavlja, da bo programe testiranj v okviru boja proti 

dopingu v tekmovanjih pod okriljem NZS  izvajala Slovenska antidopinška organizacija 

(SLOADO).    

Izvajanje protidopinške kontrole na tekmovanjih v organizaciji NZS v članskih kategorijah predvidevajo 

Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah z dne 17.08.2012, ki v 14. točki dopuščajo 

izvedbo kontrol s strani ustrezne komisije OKS. 
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V skladu z informacijami, ki smo jih prejeli s strani Oddelka za boj proti dopingu oziroma Slovenske 

antidopinške organizacije (SLOADO), se bodo nenapovedana testiranja v tekmovanju v 1. Slovenski 

nogometni ligi pričela  v spomladanskem delu tekmovalnega leta 2012/2013. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 
 
 
 
 
 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 
 

 

 

 

 

 


