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Uvod

Ne glede na stališča, ki jih sprejmejo, in pripombe, ki jih izrazijo različne strani, je treba 
ugotoviti, da vprašanje uporabe nedovoljenih poživil v športu in njene pogostosti ustvarja 
napačno razlago načel iz različnih poročil, ki sta jih pred kratkim sprejela Evropska unija in Svet
Evrope, ter domnevne učinkovitosti boja proti uporabi nedovoljenih poživil. Zato je cilj tega 
poročila najprej obravnavanje pristojnosti Evropske unije za boj proti uporabi nedovoljenih 
poživil ter preučitev sedanjega stanja v zvezi z biološkimi raziskavami in načinom izvajanja 
boja proti uporabi nedovoljenih poživil.

1. Postopno uvajanje nadnacionalne politike za boj proti uporabi 
nedovoljenih poživil na evropski ravni

Pred načrtovanjem kakršnih koli ukrepov je treba nepristransko razmisliti o osnovni
upravičenosti takšne politike za boj proti uporabi nedovoljenih poživil. Uporaba nedovoljenih 
poživil se lahko glede na predstave, ki jih imajo udeleženci v športu o svojih dejavnostih, 
obravnava kot težava ali pa ne. Z vidika koncepta športnega spektakla, ki se pojavlja v nekaterih 
anglosaksonskih državah ali Združenih državah, se pravila poštene igre ne zdijo bistvena, 
uporaba nedovoljenih poživil pa je le način za izboljšanje rezultatov in s tem večjo 
spektakularnost športa. Na drugi strani z vidika športnega tekmovanja, pri katerem se upoštevajo 
le osebne fizične zmogljivosti športnikov in njihovi treningi, da se lahko primerjajo njihove 
sposobnosti, uporaba nedovoljenih poživil nasprotuje tej zamisli o primerjavi fizičnih
zmogljivosti. Tudi samo načelo boja proti uporabi nedovoljenih poživil torej ni samoumevno, če 
že na začetku zavrnemo koncept politične korektnosti in o težavi uporabe nedovoljenih poživil 
razmišljamo splošneje. 

Boj proti uporabi nedovoljenih poživil ni novost; v nacionalne zakonodaje so se vključili 
različni pristopi k omejevanju uporabe nedovoljenih poživil. Tudi na mednarodni ravni težav ne 
povzroča pomanjkanje besedil, ampak njihova neuspešnost in občasno pomanjkanje skladnosti 
ter zlasti nezavezujoči značaj navedenih načel, zato so najpogosteje le izraz pobožnih želja. 
Vsaka država članica ima različen način delovanja, pri čemer je lahko le sama država pristojna 
za športne zadeve ali pa si to pristojnost deli z drugimi organi ali jo tem organom dodeli. 
Usklajevanje na tem področju se ne zdi ustrezno, prav tako pa si ga ne želijo udeleženci v 
športu.

Evropska unija stalno potrjuje svojo pripravljenost na izvajanje ukrepov za boj proti uporabi 
nedovoljenih poživil v športu ter si je prizadevala za obravnavo različnih izzivov, povezanih s 
tem vprašanjem, tj. izzivov v zvezi s športom, mediji, politiko, zdravjem in socialo. Bela knjiga 
o športu opozarja zlasti na družbeno vlogo športa in doping opredeljuje kot grožnjo za zdravje 
posameznikov in javno zdravje, načelo odprtega in poštenega tekmovanja ter podobo športa. 
Evropska unija lahko torej prek drugih politik bolj ali manj neposredno obravnava vprašanje 
športa in dopinga, težje pa bo oblikovati posebno evropsko politiko o uporabi nedovoljenih 
poživil.

Zato se lahko pojavi vprašanje značaja boja proti dopingu, in sicer ali se je treba proti njej boriti, 
ker popači rezultate športnih tekmovanj ali konkurenco med podjetji, povezanimi s športom in 
športnimi spektakli, ter povzroča spore med profesionalnimi strukturami (z vsemi posledicami v 
zvezi z rezultati na borzi, sponzorji itd.) ali pa se je treba proti uporabi nedovoljenih poživil
boriti le zaradi skrbi za etiko in javno zdravje. Ponovno se pojavi bistveno vprašanje, ki si ga 
mora zastaviti Evropski parlament, da bi razumel razlog za ukrepanje. 
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Uporaba nedovoljenih poživil se zagotovo zdi kot kršenje pravil športne etike, vendar ali jo 
lahko obravnavamo kot kršitev nekega zakona ali pravice? Čeprav se zdi kaznovanje v celoti 
upravičeno, kar zadeva okolico športnika, ki mu omogoča uporabo nedovoljenih poživil ali ga k 
temu spodbuja, se zdijo kazenske sankcije za športnika manj učinkovite. Krivda bi bila dejansko 
odvisna od tega, ali se je športnik v celoti zavedal uporabe nedovoljenih poživil ali ne.

Organizacija boja proti uporabi nedovoljenih poživil pod okriljem in na pobudo Unije torej 
predvideva, da evropski organi sprejmejo jasno pravno stališče o opredelitvi tekmovalnega 
športa in ciljih usklajene politike. Glede na te cilje je mogoče določiti tri modele.

Prvi model obravnava vprašanje uporabe nedovoljenih poživil z vidika javnega zdravja. To 
stališče je popolnoma racionalno (delno gre za stališče Francije, ki je več svojih dokumentov
uzakonila v zakonu o javnem zdravju), vendar dolgoročno športnikom ne zagotavlja posebnega 
statusa. Cilj vseh sprejetih standardov, opravljenih kontrol in ustanovljenih organov je dejansko 
zaščita vseh posameznikov. Poživilni učinki proizvodov in postopkov so raziskani in znani, 
vendar javni organi zlasti v Evropi skrb za ureditev in nadzor nad dejavnostmi njihovih „članov“ 
prepuščajo športnim organizacijam. Normativna določba ne onemogoča medicinskih raziskav, 
ampak jih poziva k javnemu objavljanju mogočih učinkov proizvodov in postopkov za športne 
dejavnosti. S tem bi se na primer lahko vzpostavila obveznost farmacevtskih laboratorijev, da 
izvajajo preskuse ter obveščajo o rezultatih teh preskusov v zvezi z zdravjem in morda celo 
rezultati.

Drugi model vprašanje uporabe nedovoljenih poživil obravnava bolj neposredno, vendar le v 
smislu skrbi za športno etiko. Izjemno raznolike prakse uporabe nedovoljenih poživil ne 
omogočajo ustrezne zasnove enotne zakonodaje za vse discipline. Za učinkovito protidopinško 
zakonodajo bi bilo treba zelo natančno opredeliti vrednote športa, ki se jih ne sme kršiti, in
poseben pravni status športnikov. Dejansko gre za oblikovanje lastne zakonodaje za določeno 
skupino oziroma skupnost, ki je načeloma na robu družbe. Uporaba ali celo posedovanje 
proizvodov v prosti prodaji ni prepovedano le za same športnike, ampak tudi za njihovo okolico. 
Cilj nadzora je preprečevanje goljufij in ne zaščita zdravja posameznikov, ker je popolnoma 
mogoče, da nedovoljeno poživilo ni nevarno za zdravje. Smisel spoštovanja enakosti med 
udeleženci športnega tekmovanja je, da vsi udeleženci uporabljajo enaka sredstva in tehnike. Če 
se predvideva, da tega v osnovi ni mogoče doseči, bo boj proti kršitvam športne etike vedno 
nepopoln, kar pa ne pomeni, da ga ni treba izvajati.

Tretji model najbolj ustreza tradicionalni pristojnosti Evropske unije in ga je najlažje izvajati, 
vendar hkrati namerno opušča sporazumno razpravo o tem vprašanju. Šport se torej obravnava 
kot običajna gospodarska dejavnost v liberalni družbi. Glavno pravilo je spoštovanje svobode in 
konkurence. Načrtovani predpisi izhajajo iz skupnega prava, pri čemer se športnik obravnava le 
kot udeleženec na trgu. Določiti je mogoče pravila na podlagi delovnega prava in zaščite 
delavcev, tj. da se prepove izvajanje dejavnosti neke osebe, če uporabljeni proizvodi ali tehnike 
povzročajo nevarnost za njegovo zdravje in integriteto ali zdravje in integriteto drugih ljudi. S 
tem mislimo na ugotavljanje prisotnosti alkohola pri motornih športih, vendar takšen nadzor ni 
nič bolj upravičen kot sistematičen nadzor pri voznikih v javnem prevozu.

2. Biološki vidiki uporabe nedovoljenih poživil: metode, odkrivanje in 
nevarnosti

Na začetku leta 2009 bo svetovni kodeks proti dopingu začel veljati kot referenčna točka za 
športne institucije in države, ki so podpisale Unescovo konvencijo. Za vključitev na seznam 
prepovedanih snovi mora biti snov reagent za zakrivanje vonja ali okusa ali izpolnjevati dve od 
naslednjih treh meril: 1) prispeva ali naj bi prispevala k boljšim športnim rezultatom; 2) pomeni 
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potencialno ali realno tveganje za zdravje ali pa 3) je njena uporaba v nasprotju s športnim 
duhom. Nobeno od navedenih treh meril samo po sebi ne zadošča kot razlog za vključitev snovi 
na seznam prepovedanih snovi.

2.1. Odkrivanje proizvodov poteka na dva načina:

a) neposredno: Napredek na tem področju je nesporen zaradi razvoja najsodobnejših tehnik
(uporaba kromatografskih tehnik, masne spektrometrije in radioizotopov, kot so tekočinska 
kromatografija visoke ločljivosti (HPLC), kombinacija tekočinske kromatografije in tandemske 
masne spektrometrije (LCMS-MS) ter masna spektrometrija za ugotavljanje razmerja izotopov 
(IRMS)), zato je tehnično mogoče ugotavljati prisotnost vseh znanih nedovoljenih snovi. 
Prihodnost področja odkrivanja nedovoljenih snovi sta metabonomika in proteomika, ki sta 
tehniki molekularne biologije, nujni za odkrivanje novih molekul in genskega dopinga. Kljub 
tem spodbudnim dejstvom pa je odkrivanje nedovoljenih snovi zelo težavno in le delno 
učinkovito zaradi več razlogov, in sicer:

– Nesporno je mogoče določiti le prisotnost tistih vrst snovi ali metod, ki so raziskane.

– Rezultati so še vedno sporni zaradi tveganja napak, tj. lažno pozitivni rezultati (zaradi 
napake se sklepa o uporabi nedovoljenih poživil) ali lažno negativni rezultati (nekatere 
snovi med kontrolo niso več prisotne ali pa jih je mogoče prikriti z jemanjem drugih 
snovi, nekatere snovi pa še niso raziskane).

b) posredno: Cilj tega načina delovanja je izboljšanje zaznavnosti in učinkovitosti odkrivanja 
ter večje odvračanje. Cilj je določiti primerno količino označevalcev v biološkem vzorcu, ki se v 
primeru uporabe nedovoljenih poživil znatno razlikujejo. Pred kratkim se je uvedel biološki 
potni list, vendar se je treba vprašati, če ta ukrep ni bil sprejet nekoliko prehitro. Zdi se, da 
organizacija, metodologija, predanaliza, tehnike, uporabljeno gradivo, protokoli in izvajanje 
niso dovolj dovršeni.

2.2. Sedanje in prihodnje metode uporabe nedovoljenih poživil

Zdi se, da se uporabljene snovi v zadnjih petnajstih letih niso veliko spremenile; še vedno sta 
priljubljena testosteron in rastni hormon. Kljub temu je treba opozoriti, da se vse pogosteje
uporablja hormon eritropoietin v vseh njegovih oblikah, ker je danes edina snov, ki povzroča 
boljše rezultate v smislu vzdržljivosti sama po sebi tudi brez treninga. Sedanji razvoj metod 
dopinga zadeva veliko načinov jemanja, ki so vse bolj dostopni in „udobni“ (podkožno 
injiciranje, celo geli, mikrodoze itd.).

2.3. Prihodnje metode

V naslednjih petih do desetih letih se ne predvideva pojav novih metod, ampak zlasti razvoj že 
obstoječih metod, zlasti naslednjih:

- Rastni dejavniki: Že več let se uporabljajo za terapevtske namene za hitrejše celjenje 
poškodovanega tkiva po poškodbi ali kirurški operaciji ter s tem hitrejše okrevanje. Pri tem 
procesu prispevajo s tem, da spodbujajo nastajanje novih celic in nato nadzorujejo njihovo 
specializacijo glede na vrsto tkiva, ki ga morajo povezati, tj. koža, mišice, kitne vezi itd. 
Njihovi prvi rezultati v športni travmatologiji so precej spektakularni.

- Genski doping: Njegova učinkovitost pri ljudeh ni dokazana, ker etika in prepoved uporabe 
nedovoljenih snovi onemogočata kakršne koli znanstvene študije na ljudeh. Vseeno pa se je 
dokazala pri živalih. Nedavni preskusi kažejo, da transfekcija rastnega gena IGF1 v mišice 
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miši precej omejuje starostno upadanje mišične mase in posledično zmanjšanje mišične moči. 
Zaradi tega je na področju športa veliko zanimanje za razvoj takšnih tehnik za namene 
dopinga. 

2.4. Nevarnosti za zdravje

Nevarnost za zdravje je uradno glavni cilj boja proti uporabi nedovoljenih poživil. Njihovi
škodljivi vplivi so odvisni od več dejavnikov (lastnosti zaužitih snovi, trajanje uporabe, način 
uživanja in splošno stanje športnika, uporabljena količina). Nevarnosti, povezane z uživanjem 
različnih proizvodov v odmerkih, ki so večji od običajne količine snovi v telesu, so slabo 
raziskane zlasti zato, ker medicinska etika in prepoved uporabe nedovoljenih poživil 
onemogočata izvajanje znanstvenih študij na ljudeh. Poudariti je mogoče dve vrsti nevarnosti:

a) splošna nevarnost: Zaužitje prepovedanega poživila lahko povzroči uživanje druge 
prepovedane snovi, ki prikrije ali zmanjša učinke prve. Poleg tega se lahko pri uporabi 
injekcij pojavi nevarnost okužbe.

b) posebne nevarnosti: Vsaka vrsta zdravila ima svoje stranske učinke, ki so nevarni za 
zdravje. K temu je treba dodati še nevarnost odvisnosti od uživanja psihoaktivnih snovi. 

V zvezi s tem zdravstvenim vidikom je treba dodati dve pomembni pripombi. Prva zadeva 
osebne svoboščine. Vsak odvzem krvi je oblika fizičnega nasilja in vsak odvzem urina je oblika 
moralnega nasilja (oseba mora gola urinirati v ustreznem prostoru, v katerem sta prisotni dve 
pristojni osebi). Na kolesarjih se lahko opravi več večjih kontrol letno (vsaj dvanajst pregledov 
krvi, štirje pregledi urina in več pregledov med tekmovanjem). Če je uporaba nedovoljenih 
poživil prepovedana v imenu etike, ali ni obveznosti športnika, da opravi protidopinško 
kontrolo, mogoče obravnavati kot kršitev njegovih svoboščin? Enako velja za sistem ADAMS 
(protidopinški upravni in upravljavski sistem), ki lahko vsakodnevno izsledi položaj športnikov.
Druga pripomba zadeva zelo pomembne stroške boja proti uporabi nedovoljenih poživil. Na 
primer biološki potni listi za 800 kolesarjev znašajo 6 milijonov EUR. En sam protidopinški 
preskus stane 1 000 EUR. Boj proti uporabi nedovoljenih poživil torej ni zanemarljiv del 
proračuna nacionalnih in mednarodnih zvez. 

3. Primerjava dopinga, kontrol in sankcij v štirih mednarodnih zvezah 
(atletika, kolesarstvo, nogomet in plavanje)

Običajno se kot razlog za vse večjo uporabo nedovoljenih poživil izpostavlja prenatrpan koledar 
športnih dogodkov. Ta razlog bolje kot s količinskega vidika stanje pojasnjuje s kakovostnega 
vidika tekmovanj. Čeprav se od osemdesetih let 20. stoletja ugotavlja večje število tekmovanj v 
kolektivnih športih, je položaj pri individualnih športih ravno obraten. Pri kolesarstvu se je na 
primer število tekmovalnih dni s 130 dni v osemdesetih letih zmanjšalo na sedanjih 80 dni. 
Hkrati pa se je v vseh športih znatno povečalo število tekmovanj na visoki ravni, ki zahtevajo 
ogromno energije. K temu je treba dodati znatno povečanje števila in intenzivnosti treningov. 
Zato se tudi glede na pogovore s športniki, ki uporabljajo nedovoljena poživila, in tistimi, ki 
takšnih snovi ne uporabljajo, zdi vprašanje bolečin in posledičnih poškodb zaradi 
preobremenjenosti na treningih za pripravo na tekmovanja dejavnik, ki najbolje pojasnjuje 
uporabo nedovoljenih poživil. 

Kar zadeva protidopinške kontrole, se številne razlike ne pojavljajo le med mednarodnimi 
zvezami, ampak tudi med državami. Prva velika razlika zadeva obdelavo informacij, saj 
nekatere mednarodne zveze malo poročajo o dokazanih primerih dopinga, medtem ko druge to 
pogosto objavljajo. Zelo velike razlike se pojavljajo tudi glede pozitivnosti testov. Medtem ko je 
bilo na primer v letu 2004 3,5 % pozitivnih rezultatov pri atletiki, je pri plavanju ta odstotek le 
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1,02 %. Zveza FIFA za zadnjih enajst let navaja odstotek 0,12 %. Ti podatki so zelo 
presenetljivi, ker so pojasnjevalni dejavniki (denar, preobremenjenost na treningih, zunanji 
pritiski itd.) za atletiko enaki kot za plavanje in nogomet. Ali se v teh dveh športih manj 
uporabljajo nedovoljena poživila ali pa so kontrole manj stroge? Prav tako je treba relativizirati 
kakovost pregledov, ker je na primer pomen pozitivnih rezultatov v kolesarstvu v zadnjih letih 
treba pripisati preiskavam policijskih organov. Na koncu je treba v zvezi s testi izpostaviti 
pomen marihuane kot rekreativne droge, ki se uvršča med ugotovljena prepovedana poživila. 
Kot je navedeno zgoraj, temu sledijo steroidni hormoni. Glede na to, da jih je mogoče ugotoviti, 
ali jih največ uporabljajo dopingirani športniki, ki poznajo proizvode, ki jih ni mogoče zaznati?

Neenakosti se pojavljajo tudi na ravni sankcij. Kazni za športnike se razlikujejo glede na to, 
kateri zvezi pripadajo. V primeru marihuane Mednarodna atletska zveza (IAAF) odredi 
šestmesečno prepoved nastopanja na tekmovanjih, medtem ko pri mednarodni nogometni zvezi 
(FIFA) ta prepoved traja dva meseca. Enako je mogoče ugotoviti pri primerjavi po državah, pri 
čemer se v več kot polovici primerov uporabe marihuane v Franciji določi šestmesečna 
prepoved nastopanja, medtem ko se v dveh tretjinah primerov v Nemčiji ali Belgiji izreče le 
opozorilo. Enako je tudi v primeru uporabe prednizolona, kjer se v tretjini primerov v Franciji 
določi štirinajstmesečna prepoved, v Belgiji pa se v vseh primerih odredi le trimesečna kazen. 

4. Vloga udeležencev v športu pri boju proti uporabi nedovoljenih poživil

Pri doseganju cilja učinkovitega boja proti uporabi nedovoljenih poživil ni ustreznega 
usklajevanja, saj posamezni cilji niso enaki. Cilj sveta športa je zlasti izboljšanje rezultatov, zato 
je v tem smislu pomembna (zakonita in nezakonita) farmakopeja. Farmacevtska industrija in 
industrija prehranskih dopolnil si prizadevata za čim večji dobiček. Svet športa je le del njihove 
trgovine in neustreznega poslovanja pri prodaji proizvodov, ki imajo lastnosti nedovoljenih 
poživil, kar je v veliko primerih bolj posledica slabe obveščenosti o zahtevah organov za boj 
proti uporabi nedovoljenih poživil kot posledica namernega povzročanja škode. Zato za te tri 
skupine udeležencev boj proti uporabi nedovoljenih poživil ni prednostna naloga, čeprav so mu 
naklonjene. Na drugi strani je naloga policijskih in carinskih organov preprečevanje kakršnih 
koli kršitev javnega reda. Uporaba nedovoljenih poživil torej ne spada v to kategorijo in boj 
proti njej je sorazmerno drag glede na sorazmerno nizke kazni. Zaplenitve nedovoljenih poživil 
so torej bolj naključne kot pa rezultat konkretne politike. Ob tej ugotovitvi je treba navesti še 
odsotnost organa, ki bi usklajeval delovanje različnih udeležencev, ki bi lahko sodelovali v boju 
proti uporabi nedovoljenih poživil.

5. Pet scenarijev za boj proti uporabi nedovoljenih poživil

Glede na takšno stanje je treba predlagati pet scenarijev za boj proti uporabi nedovoljenih 
poživil v Evropi. Ti scenariji hkrati upoštevajo izvedene ocene in zgoraj predstavljene težave v 
zvezi z bojem proti uporabi nedovoljenih poživil ter mogoče načine ukrepanja v zvezi s tem v 
Evropski uniji. Izhajajo iz enostavnih ugotovitev:

1. Boj proti uporabi nedovoljenih poživil je v celoti neuspešen.
 Zakoni, predpisi in kontrole niso uredili ničesar.
 Pri kontrolah se pojavljajo lažni pozitivni rezultati.
 S kontrolami se pogosto odkriva kadilce marihuane, kar povzroča: 

 vprašanje enakega obravnavanja športnikov in običajnih državljanov, ki 
uživajo marihuano;

 širše vprašanje uporabe teh drog, ki jih imenujemo „mehke“ ali 
„rekreativne“, v družbi;
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 vprašanje njihovega različnega kazenskega obravnavanja v posameznih 
državah.

 Resnično lažno negativni rezultati niso mogoči zaradi uporabe snovi, ki jih danes ni 
mogoče odkriti.

 Boj in kontrole so povzročili odklonsko vedenje športnikov in razvoj črnega trga.
 Boj in kontrole so spodbudili uporabo nevarnih proizvodov.
 Uporaba nedovoljenih poživil se razširja.
 Pri nekaterih športih se nikoli ne izvaja kontrol.
 Boj proti uporabi nedovoljenih poživil torej ni zaščitil zdravja športnikov, ampak ga 

je morda celo ogrozil.

2. Boj proti uporabi nedovoljenih poživil povzroča etične težave.
 Športniki so glede na šport, v katerem tekmujejo, bolj ali manj diskriminirani.
 Diskriminacija glede na denar, ki kroži v teh športih in/ali izvornih državah, kar ne 

povzroča le etičnih težav, ampak tudi zdravstvene.
 Boj proti uporabi nedovoljenih poživil je vdor v zasebno življenje in kršitev osebnih 

svoboščin (analize krvi in urina).

3. Zato so športniki diskriminirani in obravnavani drugače od običajnih državljanov.
Zakaj ne bi enakih ukrepov sprejeli za politične voditelje? Ali za pomembne direktorje v 
industriji? Ali pa za vodilno osebje v velikih podjetjih in tako naprej?

4. Ker ni mogoče odpraviti uporabe nedovoljenih poživil zaradi prizadevanja športnikov za 
doseganje medalj, logike tekmovalnega športa, interesa vodilnih krogov za zmago itd., 
bi morda morali na drugi strani poskusiti zmanjšati nevarnosti za športnike z 
izboljšanjem njihovega dolgoročnega spremljanja.

5. Morda bi bilo treba začeti z izvajanjem obsežne epidemiološke raziskave za 
ugotovitev, če se pri profesionalnih športnikih, ki uporabljajo nedovoljena poživila, 
pojavlja več zdravstvenih težav, bolezni in prezgodnjih smrti kot pri običajnih 
posameznikih.
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Scenarij 1: Nadaljnja prepoved

Prednosti: jih ni

Ugotovljene ali 
pričakovane težave

Škodljivi učinki Morebitni dopolnilni ukrepi Sankcije

1. Razlikovanje med 
državljani; običajni 
državljani in civilisti; 
športniki niso običajni 
državljani.
2. Težave pri odkrivanju 
primerov uporabe 
nedovoljenih poživil.

3. Težave pri odkrivanju 
proizvodov.

4. Težave, povezane z 
zvezami.

3a. Dve različni ravni 
uporabe nedovoljenih 
poživil (profesionalni ter 
amaterski šport in 
športniki; revne in razvite 
države itd.).
3b. Zdravje športnikov, ki 
potem ostanejo sami.

4a. Prikrivanje primerov 
(ohranjanje podobe športa, 
ki je čist in donosen).
4b. Slaba organizacija 
kontrol.

4c. Ali je treba ponovno 
razmisliti o povezavah med 
nacionalnimi in evropskimi 
zvezami ter določiti delitev 
odgovornosti?
4d. Prikrivanje ali 
nepopolno obveščanje o 
rezultatih.

2a. Potreba po načrtovanju 
dolgoročnega spremljanja ne 
glede na šport (s pravnega 
vidika gre za kršitev osebnih 
svoboščin, zato je potrebna 
privolitev športnika).
2b. Potreba po večjem številu 
nepričakovanih kontrol pred 
tekmovanji (Kdo jih izvaja? Kdo 
vodi preiskavo?).
3a. Potreba po nadzoru sistema
dobave in dobavnih mest 
(podatki o osebah, podatki o 
mestih itd.) v ožji okolici 
športnika.
3ba. Potreba po izvajanju 
epidemioloških preiskav pri 
nekdanjih mednarodnih 
športnikih.
3bc. Izvajanje dolgoročnega 
zdravstvenega nadzora.
3bd. Večje število informativnih 
in preventivnih kampanj.

4a. Potreba po organu, ki je v 
celoti neodvisen ter organizira in 
vodi kontrole.
4b. Potreba po posebni ureditvi 
za preprečevanje zavrnitev 
pregleda (npr. težave v 
nogometu v Španiji).
4c. Načrtovanje sankcij za zveze 
in predsednike.

1 do 4. Razširitev 
sankcij na 
predsednike klubov, 
zveze in zdravnike.
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Scenarij 2: Legalizacija za profesionalne športe in športnike

Prednosti: omogoča spremljanje zdravstvenega stanja športnikov in ureja sedanje 
stanje

Ugotovljene ali 
pričakovane težave

Škodljivi učinki Morebitni dopolnilni 
ukrepi

Sankcije

1. Način določitve 
resnično profesionalnega
športa in posledično 
opredelitev omejenega 
izvzetja športa.
2. Način določitve 
razmejitve med 
profesionalnimi in 
amaterskimi športniki v 
zvezi.

3. Vprašanje mladih 
(mladoletnikov), ki se 
razvijajo v 
profesionalnem športu.

4. Vprašanje enakega 
obravnavanja športov.

1. Povečanje števila 
“profesionalnih“ športov, ki 
to niso.

2. Amaterski športniki, ki 
uporabljajo nedovoljena 
poživila, da bi postali 
profesionalni športniki.

3a. Težave pri zaščiti 
mladih, ki uporabljajo 
nedovoljena poživila, da bi 
postali profesionalni
športniki.

3b. Možnost tveganja za 
zmanjšanje števila mladih v 
zvezah zaradi zaskrbljenosti 
staršev.

1. Priprava seznama športov 
(Kdo je za to pristojen in to 
nadzoruje?).

2. Priprava seznama 
amaterskih in profesionalnih 
športnikov po zvezah. Kako 
pogosto? Kdo je za to 
pristojen?

3aa. Potreba po načrtovanju 
dolgoročnega spremljanja ne 
glede na šport (potrebna je 
privolitev športnika).
3ab. Potreba po večjem
številu nepričakovanih 
kontrol pred tekmovanji 
(Kdo jih izvaja? Kdo vodi 
preiskavo?).

2. Kontrole v 
amaterskem športu: 
prepoved 
profesionalnega športa 
v primeru pozitivnega 
rezultata.
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Scenarij 3: Legalizacija za starejše športnike

Prednosti: omogoča spremljanje zdravstvenega stanja športnikov, ureja sedanje stanje 
in ščiti mladoletne športnike 

Ugotovljene ali 
pričakovane težave

Škodljivi učinki Morebitni dopolnilni 
ukrepi

Sankcije

1. Kako zagotoviti nadzor?

2. Vprašanje zakonitosti pri 
športnikih: mladoletniki, ki 
postajajo starejši športniki.

3. Ali naj se mladince, ki 
postajajo člani, obravnava 
kot člane? Posledica je novo 
izvzetje športa.

1a. Mladoletniki lahko 
uporabljajo nedovoljena 
poživila, da bi dosegli raven 
starejših športnikov.
1b. Prevelike razlike med 
stopnjama mladih in 
starejših športnikov.
Enak primer kot pri razliki 
med profesionalnimi in 
amaterskimi športniki.

3a. Povečanje 
nenadzorovane uporabe 
nedovoljenih poživil pri 
mladoletnikih, ki želijo za 
vsako ceno doseči raven 
starejših športnikov.

1a. Potreba po načrtovanju 
dolgoročnega spremljanja 
ne glede na šport (potrebna 
je privolitev športnika).
1b. Potreba po večjemu 
številu nepričakovanih 
kontrol pred tekmovanji 
(Kdo jih izvaja? Kdo vodi 
preiskavo?).

3aa. Potreba po 
načrtovanju dolgoročnega 
spremljanja ne glede na 
šport (vsaj na ravni 
tekmovanja).
3ab. Potreba po večjemu 
številu nepričakovanih 
kontrol pred tekmovanji 
(Kdo jih izvaja? Kdo vodi 
preiskavo?).

1b. Prepoved 
napredovanja 
mladoletnikov na raven 
članov v primeru 
pozitivnih rezultatov.
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Scenarij 4: Vzpostavitev najnižjega odstotka za pregled

Prednosti: omogoča spremljanje zdravstvenega stanja športnikov, ureja sedanje stanje 
in uvaja „mehko“ zakonodajo

Ugotovljene ali 
pričakovane težave

Škodljivi učinki Morebitni dopolnilni ukrepi Sankcije

1. Težave pri oblikovanju
 seznama.

2. Težave, povezane s 
kontrolami.

3. Težave, povezane z 
organizacijo kontrol.

1a. Uporaba različnih 
tehnik za določitev
odstotka označevalcev.
1b. Uporaba proizvodov 
za prikrivanje.

1a. Obveščanje in 
izobraževanje športnikov.

1b. Obveščanje in 
izobraževanje trenerjev.
1c. Obveznost poročanja o 
uporabljenih proizvodih.

2a. Potreba po organu, ki je v 
celoti neodvisen ter organizira 
in vodi kontrole.

2b. Ustanovitev organov za 
nadzor in spremljanje. 
Obveznost spremljanja v 
okviru posebnega organa, sicer 
se izreče prepoved nastopanja 
na tekmovanjih.

3a. Potreba po načrtovanju 
dolgoročnega spremljanja ne 
glede na šport (potrebna je 
privolitev športnika).
3b. Potreba po večjem številu 
nepričakovanih kontrol pred 
tekmovanji.

2b. Prepoved 
nastopanja na 
tekmovanjih, če se ne 
izvaja noben nadzor.
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Scenarij 5: Popolna legalizacija za polnoletne športnike z obveznostjo spremljanja

Prednosti: omogoča spremljanje zdravstvenega stanja športnikov, ureja sedanje stanje,
športnik je priznan kot običajni državljan

Ugotovljene ali 
pričakovane težave

Škodljivi učinki Morebitni dopolnilni ukrepi Sankcije

1. Povečanje števila 
primerov uporabe 
nedovoljenih poživil.

2. Zelo zgodnja uporaba 
nedovoljenih poživil pri 
mladih športnikih, ki želijo 
doseči najvišjo raven; 
uporaba nedovoljenih 
poživil je pravilo.

3. Športniki v bogatih 
klubih/športih, ki 
uporabljajo ali si 
pomagajo z neznanimi 
proizvodi ali tehnikami.

4. Slaba podoba športa.

5. Potreba po vzpostavitvi 
spremljanja zdravstvenega 
stanja.

1a. Uporaba različnih 
proizvodov, ki lahko 
škodujejo zdravju (zlasti v 
velikih odmerkih).
1b. Stalni obstoj 
vzporednega trga.

2a. Velika nevarnost za 
zdravje pri mladih 
športnikih v fazi rasti.

2b. Dve stopnji uporabe 
nedovoljenih poživil: bogati 
in revni športniki.
3. Razvoj vzporednega trga. 

4a. Zmanjšanje števila oseb.
4b. Nenaklonjenost 
tekmovanjem.

1. Organizacija dolgoročnega 
spremljanja športnikov (z 
zdravstvenega vidika).

1b. Izboljšanje nadzora nad 
proizvodi (sledljivost).

1c. Boljši nadzor nad 
distribucijskimi sistemi.

2aa. Organizacija 
dolgoročnega spremljanja 
mladih športnikov (z 
zdravstvenega vidika).
2ab. Potreba po organizaciji 
kampanj in ukrepov za 
ozaveščanje in obveščanje 
(Kdo?).

3a. Organizacija 
dolgoročnega spremljanja 
športnikov (z zdravstvenega 
vidika).

3b. Potreba po pripravi 
seznama „dovoljenih“ 
proizvodov, ki se redno 
posodablja.

5. Ustanovitev organov za 
spremljanje. Obveznost 
spremljanja v okviru 
posebnega organa, sicer se 
izreče prepoved udeležbe na 
tekmovanjih.

1b. Kazenske in 
denarne sankcije, kot v 
primeru prodajnih 
mrež za droge.

3a. Opozorilne 
sankcije za direktorje, 
športnike ali 
zdravnike.

5. Prepoved 
nastopanja na 
tekmovanjih, če se ne 
izvaja spremljanje.
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