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LETNO POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE
ZA LETO 2019

Člani disciplinske komisije: Eva Rus (predsednica), Matic Hren, Luka Jelšnik
V preteklem letu smo obravnavali eno kršitev. Na poziv Upravnega odbora Powerlifting zveze
Slovenije – zveze troboja moči (krajše PLZS) smo v soboto, 16.11.19, ob 18.00 sklicali dopisno
izredno sejo disciplinske komisije in obravnavali kršitev protidopinških pravil tekmovalca (v
nadaljevanju kršitelja) Gorana Šišmanoviča.
Kršitelju je je bil na 5. državnem prvenstvu PLZS (30.3.19) s strani SLOADO odvzet biološki
vzorec, rezultat analize pa je pokazal prisotnost metandienona in oksandrolona, ki spadata
med anabolične androgene steroide. (Odločitev senata SLOADO je pod številko 315-7-15/19 z
datumom 28. 8. 2019 javno dostopna na spletni strani SLOADO in PLZS.)
Skupno so bili na tekmovanju izvedeni odvzemi 4 bioloških vzorcev (štirih različnih
tekmovalcev). PLZS je bila dolžna poravnati stroške za odvzem in analizo dveh (2)
tekmovalcev, stroške za preostala dva pa je krila SLOADO. Znesek računa, ki ga je plačala PLZS
je znašal 836,54 EUR. Po opravljeni analizi in ugotovljeni kršitvi je bil kršitelju razveljavljen
rezultat, kar je pomenilo, da je bila za razglasitev popravljenih rezultatov potrebna izdelava
novih medalj in diplom.
Disciplinska komisija se je odločila, da je kršitelj dolžan PLZS povrniti sorazmeren delež
stroškov odvzema in analize bioloških vzorcev, ki zanj znašajo 418,27 EUR. Prav tako mora
kršitelj poravnati vse ostale stroške, ki so nastali kot posledica prekrška - stroške izdelave
novih medalj in diplom, ki so znašali 10,22 EUR. Skupno torej 428,49 EUR.
Dolžnost in pravica PLZS je, da ohranja integriteto športa. Zaradi ohranjanja interesov o
čistem športu in zaščite ostalih tekmovalcev je bilo skladno s Pravilnikom PLZS (od 65. do 69.
člena), 31. členom Statuta PLZS in 10. členom Proti dopinškega pravilnika IPF odločeno, da se

kršitelju prepove nadaljnje udejstvovanje v PLZS za obdobje izključitve iz športa, ki velja od
24. 4. 2019 do izteka obdobja štirih (4) let. Olajševalnih okoliščin ni. V tem obdobju se
kršitelju prepove na kakršenkoli način sodelovati pri aktivnostih, ki zadevajo (vendar niso
omejene na): organiziranje, sodelovanje, izvajanje in tekmovanje na športnih dogodkih,
predstavitvah, seminarjih in javno financiranih aktivnostih, ki jih prireja PLZS ali katerokoli
izmed društev včlanjenih v PLZS ter opravljanje kakršnekoli funkcije v PLZS ali kateremkoli
izmed društev včlanjenih v PLZS. Kršitelja se za zgoraj opredeljeno obdobje štirih (4) let
izbriše iz registra tekmovalcev. Za vsak primer nespoštovanja tega sklepa, se kršitelju
izključitev podaljša za dodatna štiri (4) leta, ki začnejo veljati po preteku prve izrečene kazni
obdobja izključitve iz športa.
Upamo, da bo v nadaljnjih letih takšnih in podobnih kršitev vse manj. Menimo, da lahko v tej
smeri ogromno naredimo s protidopinškim ozaveščanjem in transparentnostjo sankcij, če do
kršitev pride.
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