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1. UVOD 
Prepovedane droge in druge škodljive snovi ter vedenja v današnjem času predstavljajo 

resno tegobo in oviro v vsakdanjem življenju. Problem ni osredotočen samo na 

posameznika, ki se sooča s kemično ali nekemično zasvojenostjo, zajema celotno družbo in 

odzive pomoči. Prepovedane droge, alkohol, igre na srečo, kajenje, uporaba interneta,… so 

za človeka v pretirani rabi škodljiva sredstva, ki so bolj ali manj dosegljiva. Potrebno je 

povečati ozaveščenost javnosti na področju vseh oblik zasvojenosti, spodbujati dialog in 

odpirati ter reševati pereče probleme na tem področju. Potrebno je prevzeti skupno 

odgovornost in vzpodbuditi vse člane družbe – skupine in posameznike, politiko, 

strokovnjake in splošno javnost, da v okviru medsektorskega sodelovanja vsak prispeva k 

reševanju problema zasvojenosti, tako prek ozaveščanja in informiranja široke javnosti kot 

delovanjem v različnih okoljih (šolsko, družinsko, prostočasno, lokalno…) za različne ciljne 

skupine (otroci, mladostniki, starši, vzgojitelji in učitelji, delodajalci, splošna in strokovna 

javnost…), seveda s pomočjo dokazano učinkovitih in znanstveno utemeljenih metod. 

Mestna občina Nova Gorica si v okviru Lokalne akcijske skupine za preprečevanje 

zasvojenosti že vrsto let prizadeva, da bi z razvejano preventivo oz. ponudbo programov s 

področja zasvojenosti čim več pripomogla k preprečevanju ter zmanjšanju škodljivih posledic 

uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog oz. vseh oblik zasvojenosti v lokalnem okolju. 

Razvoj kakovostne in trajnostne  lokalne strategije na področju preprečevanja in 

zmanjševanja škodljivih posledic zasvojenosti je odvisen predvsem od posluha oblikovalcev 

politik v lokalni skupnosti in od stalne razpoložljivosti potrebnega financiranja. »Predvidljiva in 

stabilna finančna podpora je pogoj za trajnostno visokokvalitetno delo na področju 

preventive« (Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, 2016, str. 24).  

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (v nadaljnjem besedilu: LAS) je bila 

ustanovljena s sklepom župana dne 9. 10. 2003 z namenom usmerjanja in usklajevanja 

aktivnosti vezanih na problematiko drog na območju Mestne občine Nova Gorica (v 

nadaljevanju MONG). 

LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica je strokovno in posvetovalno telo za 

župana. LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica povezuje in usklajuje delo in 

aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo s področjem zasvojenosti na območju MONG. S svojim delom 

zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja problematike preprečevanja zasvojenosti 

v občini.  

Naloge LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica so: 

- skrbi, da je področje preprečevanja zasvojenosti ustrezno obravnavano v občinskih 
programskih dokumentih,  

- spremlja, ugotavlja in ocenjuje stanje na področju preprečevanja zasvojenosti v občini 
in uresničevanje občinskega programa na področju preprečevanja zasvojenosti, 

- usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov v občini, s katerimi se ureja 
področje preprečevanja zasvojenosti, 

- daje pobude, predloge in priporočila za hitrejše uresničevanje programov in sprejetih 
usmeritev na področju preprečevanja zasvojenosti, 
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- spodbuja, povezuje in usklajuje delovanje organizacij, ki delujejo na področju 
preprečevanja zasvojenosti, 

- spremlja terensko delo na področju zasvojenosti, 
- obravnava druga vprašanja, pomembna za področje preprečevanja zasvojenosti. 

 

Po Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih 

aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je Mestni svet Mestne 

občine Nove Gorica  sprejel na seji dne 7. januarja 2014, se aktivnosti s področja 

zasvojenosti iz sklopa A-Primarna preventiva za mestno občino prenesejo na Mladinski 

center Nova Gorica, kar zajema posamezne vsebine od 1. do 12. točke, medtem, ko isti 

odlok določa da LAS predlaga Mladinskemu centru financiranje oziroma sofinanciranje 

vsebin od 13. do 15. točke ter o tem obvesti občino. 

Mladinski center Nova Gorica že vrsto let izvaja delavnice in predavanja s področja primarne 

preventivne. S svojim delovanjem osveščajo mlade, njihove starše, zaposlene v vzgojno-

izobraževalnih institucijah ter lokalno in širšo javnost o tematikah zasvojenosti in opozarjajo 

na problematiko s tega področja.  

Kot izvajalec preventive1 in koordinator Lokalne akcijske skupine za preprečevanje 

zasvojenosti v MONG si Mladinski center med drugim zadaja: uspešno nadaljevanje in 

nadgradnjo izvajanja preventivnega programa v (pred)šolskem in družinskem okolju, 

preventivo v skupnosti in širši družbi. Kot dolgoročni cilj, glede na široko pokritost različnih 

programov v okviru preventive, zdravljenja in vzdrževanja v MONG vidijo pomembnost 

krepitve in tesnega sodelovanja že obstoječih struktur,ki delujejo na področju zasvojenosti na 

lokalni ravni, pa tudi povezovanja na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Mladinski center Nova Gorica z LAS redno sodeluje na področju preventive od leta 2010. 

Sodelovanje so pričeli z delavnico ''Odraščanje in mi'' za učence 6. razredov osnovnih šol. V 

šolskem letu 2016/17 Mladinski center izvaja delavnice za učence 5., 6., 8. in 9. razredov ter 

za dijake 1. letnikov. Skupno so v tekočem šolskem letu izvedli 44 delavnic, preostale 

delavnice se bodo izvajale do konca šolskega leta. 

Plan dela LAS 2017 in program preventive v letnem delovnem načrtu Mladinskega centra 

Nova Gorica za leto 2017 sta narejena na podlagi dobre prakse iz preteklih let, Rezultatov 

Raziskave o zdravem življenjskem slogu mladih v MONG, poročila NIJZ o stanju na področju 

prepovedanih drog v Sloveniji 2015 in 2016, Evropske raziskave o alkoholu in preostalih 

drogah med šolsko mladino 2011, mednarodne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v 

šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji 2014 ter drugimi dokumenti in poročili s 

področja zasvojenosti. 

V planu dela LAS 2016 in vseh predhodnih dokumentih in gradivih je bila uporabljena 

prejšnja terminologija, ki se uporablja tako v Odloku, Poročilu LAS 2007-2011, Programu 

LAS 2012-2015. Med cilji predhodnega leta je bila tudi posodobitev oz. poenotenje 

terminologije s področja preventive na področju zasvojenosti v skladu s sodobnimi pristopi in 

smernicami Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. 

                                                           
1 Nadalje uporabljamo izraz preventiva in ne primarna preventiva. Glej poglavje 2. Uskladitev terminologije. 
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2. USKLADITEV TERMINOLOGIJE 
 

Sodobni pristopi na področju preventive narekujejo uporabo nove terminologije. V planu dela 

LAS 2016 je namreč bila uporabljena še prejšnja terminologija, ki se uporablja tako v Odloku, 

Poročilu LAS 2007-2011, Programu LAS 2012-2015. 

Po nekdanjem konceptu, ki je temeljil na medicinskem pristopu se je preventiva delila na 

primarno, sekundarno in terciarno preventivo. Nekdanja paradigma je v sodobnem času 

uporabna predvsem pri opredelitvi razvojne stopnje patologij, se pa šteje kot manj primerna 

za opis kompleksnosti človeškega vedenja, predvsem tistega, ki ne kaže znakov 

disfunkcionalnosti ali patologije. (Brotherhood, A., Sumnall, H.R. & the Prevention Stndards 

Partnership, 2011, str. 19) 

Za lažje razumevanje razlik v pristopih v spodnji tabeli primerjamo medicinski in sodobni 

pristop (Talić, 2012, str. 8)). 

Medicinski vs. Sodobni pristop 

Nekoč Danes 

Primarna preventiva → Preventiva 

Sekundarna preventiva Zmanjševanje tveganj in škode 

Terciarna preventiva Zdravljenje in socialna obravnava 

 

Medicinski institut (IOM – www.iom.edu) je 1994 predlagal nov model po katerem so 

»intervencijske faze […] razdeljene na preventivo, zdravljenje in vzdrževanje obstoječega 

stanja, med njimi pa obstaja jasna razmejitev. Na primer, zdravljenje se začne šele, ko je bila 

ugotovljena diagnoza. V primeru uporabe substanc lahko preventivo opredelimo kot vse 

aktivnosti izvedene pred diagnozo zlorabe ali zasvojenosti« (Talić in Košir, 2014, str. 12). 

 SLIKA 1: Model Inštituta za medicino, 1994 (prav tam) 

http://www.iom.edu/


 

8 
 

 

 

Preventivni del spektra modela IOM je razdeljen po Gordonovem modelu, ki uvaja »nove 

pojme kot so univerzalna, selektivna in indicirana preventiva. Različne stopnje preventivnega 

delovanja so odražale potrebe različnih populacij z različnimi stopnjami tveganja za pojav 

zdravstvenih problemov. Gordonov model je bil sprva mišljen za področje bolezni in 

splošnega zdravja, kmalu pa ga je začel uporabljati omenjeni Inštitut za medicino, in sicer na 

področju preprečevanja zdravstvenih težav, povezanih z vedenjem (zloraba drog, duševne 

bolezni, motnje hranjenja, zasvojenost z igrami na srečo) ter škode, ki jo omenjene težave 

prinašajo posamezniku in družbi« (Talić in Košir, 2014, str.11).  

Delitev preventive na univerzalno, selektivno in indicirano temelji na splošni ranljivosti  

(predpostavki tveganja) ciljne skupine/posameznikov, ki so jim preventivne dejavnosti 

namenjene (EMCDDA, 2011, str. 19). 

Po sodobnem pristopu se preventivne dejavnosti delijo glede na ciljno populacijo/okolje. V 

spodnji tabeli povzemamo delitev (Talić, 2012, str. 8)). 

Tip Ciljna skupina/okolje 

Univerzalna preventiva Splošna populacija 

Selektivna preventiva Ranljive/rizične skupine 

Indicirana preventiva Ranljivi/rizični posamezniki 

Okoljske strategije Družbeno okolje 

 

2.1  UNIVERZALNA PREVENTIVA 
Univerzalne preventivne strategije in programi so namenjeni splošni/ celotni populaciji 

(lokalna skupnost, učenci, soseska ipd.). Ciljna skupina  je večja skupina brez predhodne 

selekcije glede na stopnjo tveganja za uporabo substanc. Vsem predstavnikom je skupna 

enaka splošna stopnja tveganja, čeprav se stopnja tveganja med posamezniki lahko zelo 

razlikuje. Cilj univerzalne preventive je preprečiti ali časovno zamakniti začetek uporabe drog 

s posredovanjem potrebnih informacij in veščin. (EMCDDA, 2011, str.20). 
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2.2 SELEKTIVNA PREVENTIVA 
Programi in strategije selektivne preventive so namenjeni ranljivim/rizičnim skupinam, torej 

specifičnim skupinam, pri katerih je stopnja tveganja trenutno ali kadarkoli v življenju znatno 

višja od povprečja. Večja stopnja ranljivosti/tveganja pogosto izhaja iz socialne izključenosti 

(mladi prestopniki, osipniki, mladi, ki so predčasno opustili šolanje/študij, marginalizirane 

etnične manjšine) (prav tam, str. 21). »Rizične skupine lahko določimo na podlagi socialnih, 

demografskih in okoljskih dejavnikov tveganja, za katere je znano, da so povezani z uporabo 

substanc (npr. obiskovalci lokacij nočnega življenja, otroci, katerih straši uporabljajo droge, 

mladi, ki eksperimentirajo z drogami). (Preventivna platforma).   

Po Talić in Košir »gre za odziv na vse večji pomen prepoznavanja/ugotavljanja dejavnikov 

tveganja za razumevanje vzrokov začetka in napredovanja/širjenja stopnjevanja uporabe 

substanc, zlati med mladimi« (Talić in Košir, 2014, str. 13). 

 

 

 

2.3 INDICIRANA PREVENTIVA 
Cilj indicirane preventive je identificirati posameznike, pri katerih se kažejo znaki, ki so tesno 

povezani z posameznimi tveganjem razvoja uporabe substanc  kasneje v njihovem življenju 

(npr. dušenje motnje, šolski neuspeh, asocialno vedenje) ali zgodnji znaki problematične 

uporabne drog (vendar ne kliničnih kriterijev za razvoj zasvojenosti). Cilj indicirane preventive 

ni nujno samo preprečevanje začetka uporabe, pač pa tudi preprečevanje (hitrega) razvoja 

zasvojenosti, zmanjšati pogostost uporabe ali preprečiti prehod na bolj škodljive oblike 

uporabe drog (vbrizgavanje). Kazalci povečane stopnje tveganja so lahko poslabšanje 

šolskih ocen, odtujitev od staršev in pozitivnih skupin vrstnikov. Pri otrocih s pridruženimi  

primanjkljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti ter vedenjskimi motnjami se prav tako 

kaže višja stopnja tveganja za razvoj uporabe drog kasneje v življenju (EMCDDA, 2011, str. 

13). 

»V povezavi s selektivnimi in indiciranimi preventivnimi pristopi, kjer je potrebno »izločiti« bolj 

rizične skupine oziroma posameznike, se na teoretski ravni pogosto pojavlja bojazen za 

pojav stigme. Zato je zelo pomembna previdnost pri izbiri oziroma rekrutiranju posameznikov 

v preventivne programe, pogosto se v izogib temu izvajalci tovrstnih programov odločajo za 

vključevanje tudi »ne-rizičnih« posameznikov oziroma družin« (Talić in Košir, 2014, str. 13). 

2.4 OKOLJSKE STRATEGIJE 
Cilj okoljskih strategij je spreminjanje neposrednega kulturnega, socialnega, fizičnega in 

gospodarskega okolja, v katerem posamezniki oblikujejo svoje izbire glede uporabe drog, s 

ciljem zagotoviti pogoje, ki posameznike odvračajo od uporabe drog. Okoljske strategije 

delujejo na družbeni ravni prek oblikovanja stališč in vrednot v povezavi z uporabo drog, prek 

zagovorništva, predvsem na področju alkohola, tobaka in tudi konoplje. 
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3. ZMANJŠANJE POVPRAŠEVANJA PO DROGAH  IN DRUGIH 

ZASVOJENOSTI 
 

Zmanjševanje povpraševanja po drogah in drugih zasvojenosti pokriva dejavnosti na 

različnih ravneh od začetnega odvračanja od uporabe drog in tveganega vedenja, 

časovnega prestavljanja prve uporabe pri vseh starostnih skupinah pa vse do zmanjševanja 

negativnih zdravstvenih in socialnih posledic uporabe drog, zdravljenja, socialne obravnave 

in ponovne socialne vključitve oseb, nekdaj odvisnih od drog, v družbo. 

 

3.1 PREVENTIVA 
Temeljni cilji preventive so: 

- preprečevanje prve uporabe drog, 

- prestavljanje prve uporabe drog, 

- spodbujanje prenehanja uporabe, 

- zmanjševanje pogostosti in/ali obsega uporabe, 

- preprečevanje prehoda od eksperimentiranja k redni uporabi, 

- preprečevanje in zmanjševanje vseh oblik kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. 

 

Kot cilj si preventiva, med drugim, postavlja ustvarjanje takih družbenih razmer, ki 

posamezniku dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog. Med 

preventivne aktivnosti, štejemo vsakršno aktivnost, »katere (vsaj) delni namen je 

preprečevanje ali zmanjševanje uporabe drog in/ali njenih negativnih posledic« (Talić, 2012). 

Največji delež preventivnih programov je namenjen otrokom in mladostnikom, in sicer v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, del pa tudi zunaj njih. Pomembno vlogo pri izvajanju 

preventivnih dejavnosti imajo, poleg strokovnjakov, predstavniki vladnih in nevladnih 

organizacij ter lokalne akcijske skupine, ki usklajujejo te dejavnosti.  

Z namenom, da bi izvajali učinkovito preventivo, LAS Nova Gorica podpira nadaljevanje 

enotnega programa, ki že več let poteka kontinuirano po vseh osnovnih in srednjih šolah v 

Mestni občini Nova Gorica.  

 

3.1.1 Preventiva v šolskem okolju: IZVAJANJE PREVENTIVNIH DELAVNIC ZA 

OTROKE/MLADE  

Vzgojno-izobraževalne institucije (vrtci, šole, dijaški domovi…) so eden izmed pomembnih 

dejavnikov v izvajanju preventive na področju preprečevanja zasvojenosti. Vzgojno-

izobraževalne institucije same ne morejo preprečiti uporabe drog in drugih tveganih vedenje 

med otroci in mladostniki, vendar pa lahko vzgojno izobraževalno delujejo tako, da ob 

ohranjanju abstinence posameznikov podpirajo tudi doseganje drugih ciljev preventive – 

odlaganje morebitne iniciacije v rabo drog na čim poznejše starostno obdobje, spodbujanje 

prenehanja uporabe, zmanjševanje pogostosti in/ali obsega uporabe.  
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Cilj preventive na področju vzgoje in izobraževanja je ustvarjanje družbenih razmer, ki 

posamezniku dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog. 

Realistično obravnavanje problematike rabe drog v vzgojno-izobraževalnih institucijah 

zahteva vključevanje vseh tipov preventive od univerzalne, selektivne in indicirane do 

okoljskih strategij.  

 

Na področju preventive se velikokrat vključuje paradigmo ukrepov »zmanjševanja tveganj in 

škode«, ukrepi katere ne sodijo na vse ravni in ne v vsa okolja (npr. v vzgoji in izobraževanju 

oz. šolskem okolju zagotovo ne). Že sama definicija pristopa »zmanjševanja tveganj in 

škode« kot cilje opredeljuje zmanjševanje pojavnosti okužb in prevelikega odmerka drog, 

povezanih z uživanjem, in spodbujanjem aktivnih uporabnikov drog, da se obrnejo na 

zdravstvene in socialne ustanove. Ukrepi zmanjševanja škode […] so osredotočeni 

predvsem na problematične uporabnike drog oziroma zasvojence, ne pa tudi na njihovo 

vedenje. Iz teh razlogov pristop zmanjševanja škode ne sodi v preventivne strategije (Talić in 

Košir, 2014). 

Argument, ki prav tako potrjuje neustreznost vključevanja paradigme zmanjševanja škode v 

preventivi »je dejstvo, da je skupni dejavnik več oblik tveganega vedenja impulzivnost. Na 

impulzivnost lahko vplivamo tudi z univerzalnimi pristopi prek zunanjega nadzora (družina), v 

selektivnih programih pa prek krepitve notranjega nadzora. Pristopi zmanjševanja škode in 

tradicionalni preventivni pristopi to dejstvo zanemarjajo in se osredotočajo le na kognitivne 

procese in kompetence posameznikov. (Burkhart, 2014). 

 

Preventivo v prostoru vzgoje in izobraževanja tako razumemo kot široko razvejano področje, 

ki vključuje šolsko politiko, programe in druge aktivnosti, ki so povezane s preprečevanjem in 

zmanjševanjem uporabe /zlorabe drog.  

 

Cilj preventive ni osredotočen na poskuse ''ustavljanja'' mladih pred uporabo drog, temveč na 

krepitev zdravja in zdravega življenjskega sloga ter opremljanja mladih s tistimi 

informacijami, znanji in veščinami, s pomočjo katerih se bodo kasneje v življenju lažje soočali 

z izzivi in nanje ustrezno odzivali. Učne vsebine, preventivni programi oz. projekti morajo biti 

prilagojeni starosti otrok in mladostnikov ter se morajo časovno in vsebinsko nadgrajevati na 

vseh izobraževalnih stopnjah.  

Nabor preventivnih delavnic za otroke in mladostnike 

MC izvaja večje število preventivnih delavnic, ki služijo mladim kot neprecenljiva 

pomoč pri iskanju odgovorov, aktivnem vključevanju ter učenju iz lastnih dognanj in 

spoznanj. 

Namenjene so osnovnošolcem in srednješolcem. Izvajajo se skozi celo šolsko leto. 

Nabor  preventivnih delavnic: 

 Odraščanje in mi (konec druge in tretja triada OŠ, osveščanje o področjih 

odraščanja – medsebojni odnosi, odraščanje in spolnost, odgovori na »neljuba« 

vprašanja, pogovor o aktualnih problemih, pravilno reševanje konfliktnih situacij) 

 Kdo sem? (viši razredi OŠ – prvi letniki SŠ, poudarek na spretnostih posameznika. 

Spoznavanje svojih potreb in želja, iskanje rešitev za posamezni problem) 

 Spolnost in mi (višji razredi OŠ in prvi letniki SŠ, varna in zdrava spolnost, psihološki 

vidik spolnosti, razlike med spoloma, praktične lastnosti, skrb za lastno zdravje, 

fizični, čustveni in miselni vidik doživljanja spolnosti, prvi izkušnje) 
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 Drugačnost in medkulturnost (višji razredi OŠ – prvi letniki SŠ, razmislek o 

diskriminaciji, razlogi za diskriminacijo, zmanjševanje razlik med različnimi 

skupinami mladih, seznanjanje z različnimi kulturami, spodbuda k razmišljanju o 

medkulturnem dialogu) 

 NOVO! Moj noro dobri feeling (8. razredi OŠ, ciklus 5-ih delavnic na temo krepitve 

pozitivne samopodobe, krepitve socialnih in komunikacijskih veščin, medsebojni 

(so)vpliv čustev, misli, pomembnih drugih, okolja na vedenje posameznika, kaj je 

vrstniški pritisk…) 

 Zasvojenost (višji razredi OŠ – prvi letniki SŠ, nudenje informacij o tveganjih zaradi 

uživanja legalnih in nelegalnih drog, usmerjanje mladih k pravilnemu odločanju, 

pomen dobre obveščenosti, samostojno sprejemanje odločitev in prevzemanje 

odgovornosti zanje) 

 Motnje hranjenja (OŠ in SŠ, predstavitev najpogostejših motenj, vzrokov oz. 

dejavnikov zanje ter rešitev za izstop iz začaranega kroga) 

 V dialogu (OŠ in SŠ, opozoriti mlade na problem nasilja, spodbuda k razmišljanju o 

izvajalcih nasilja in žrtvah nasilja, opozoriti na nasilje, ki izhaja iz stereotipov) 

 

Podajamo podrobnejši opis vsebin preventivnih delavnic, ki jih Mladinski center Nova Gorica 

izvaja v okviru preventive za osnovne in srednje šole v MONG v šolskem letu 2016/17: 

a) Preventivna delavnica za učence 5. razredov osnovne šole V dialogu: 

Na področju poročanj o trendu naraščanja različnih oblik nasilja na sploh in v MONG 

želimo izpostaviti ključne točke te problematike. Organizacije, ki se ukvarjajo s to 

problematiko ugotavljajo, da je na Goriškem nasilja vedno več. Prepričani so, da je 

preventivnih programov premalo, zato je potrebno povečati njihovo število. Le ti 

poudarjajo pomembnost spodbujanja prijave tovrstnih kaznivih dejanj. Trend 

naraščanja nasilja potrjujejo tudi številke.2 Na območju policijske uprave Nova Gorica 

so namreč leta 2013 obravnavali 111 kaznivih dejanj zoper zakonske zveze, družino 

in otroke oziroma 8,6 % več kot v letu 2012. Da se je število kaznivih dejanj podvojilo 

in da je opažati trend naraščanja ugotavljajo tudi v CSD Nova Gorica. Zelo pogosti so 

tudi primeri medvrstniškega nasilja, to so različne oblike namerne oblike agresivnih 

ravnanj, ki jih vrstniki ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma 

mladostnikom. Otroci in mladostniki so velikokrat tarče nasilja tudi v šoli. Na šolah se 

pojavljajo vse oblike nasilja od psihičnega (posmehovanje, žaljenje, nestrpnost,…) do 

fizičnega, med učenci višjih razredov pa strokovni delavci opažajo tudi čedalje več 

samopoškodovanja. Med organizacijami, ki v MONG aktivno delujejo na področju 

preprečevanja nasilja so policijska uprava in CSD, s katerimi LAS tudi redno aktivno 

sodeluje. V CSD menijo3, '' da bi bili potrebni preventivni programi, ki bi pripomogli k 

temu, da do nasilja sploh nebi prihajalo. »Da bi lahko govorili o ničelni toleranci do 

nasilja, bi morali začeti vzgajati za življenje v nenasilju že v vrtcih in osnovnih šolah. 

Prav tako bi se morali starši bolj vključevati v šolo za starše.« Na policiji opažajo, da 

je na območju Nove Gorice ''premalo kampanji in projektov, ki bi ozaveščali ljudi o 

oblikah nasilja in jih spodbujali k prijavam kaznivih ravnanj.'' 

Na podlagi zgoraj naštetih dejstev Mladinski center Nova Gorica kot izvajalec 

preventivnega programa v MONG želi zapolniti to vrzel. Delavnica Nasilje in mladi, ki 

                                                           
2 Marussig, M., 2014. Cilj je preprečiti nasilje. Primorske novice, LXVIII, 152,7. 
3 Prav tam 
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jo bodo izvajali za učence 5. razredov osnovnih šol učence spodbuja k razmišljanju o 

različnih oblikah nasilja, kje vse nasilje srečujemo, kakšne so posledice za žrtve, 

kakšni so znaki pri posameznikih, ki so deležni nasilja, vzrokih za nasilno vedenje in 

oblikah pomoči. 

b) Preventivna delavnica za učence 6. razredov osnovne šole Odraščanje in mi: 

 

 

Obdobje adolescence je prav posebno obdobje v življenju posameznika. Že v 

zgodnjem mladostništvu je posameznik postavljen pred izzive, ki jih prinašajo spolno 

dozorevanje, oblikovanje lastne identitete in posledično spremembe oziroma novo 

postavljanje odnosov. V obdobju adolescence mladostnik teži k samostojnosti, k 

uveljavljanju svoje osebnosti ter vključevanju v družbo. Prav slednje je v tem obdobju 

za mladostnika zelo pomembno. Postavljen je pred dejstvo, da si more izoblikovati 

identiteto in si pridobiti določen položaj v družbi. V zgodnji adolescenci se začne 

zmanjševati vpliv staršev, pomembni drugi postanejo sovrstniki. Mladostnikovo 

samopodobo začne določati tisto, kar sprejemajo njegovi vrstniki, zlasti tisti, ki veljajo 

za vzornike znotraj skupine. Kot najbolj kritično v tem obdobju velja izpostaviti 

mladostnikove težave pri sprejemanju samega sebe, saj je zaradi vseh sprememb 

mladostnik najpogosteje dezorientiran. Pogosto se pojavljajo nezadovoljstvo s seboj, 

neproduktivno izkoriščanje prostega časa in konfliktni odnosi. Adolescent se mora 

prilagoditi na telesne in psihične spremembe v puberteti, se pričeti osamosvajati od 

staršev, vzpostavljati ustrezne odnose z vrstniki in nasprotnim spolom ter pridobiti 

zaposlitev. Če posameznik teh izzivov ni zmožen obvladati mu to lahko povzroči hude 

občutke nemoči, katere skuša blažiti z različnimi, lahko tudi tveganimi, vedenji. Kar 

20% mladostnikov ima emocionalne ali druge psihične težave, kar je lahko vzrok za 

začetek zlorabe drog ali vztrajanja v njej. Nekateri v svojem družinskem okolju dobijo 

premalo podpore, ki bi jo lahko potrebovali (Auer idr. 2001). 

Delavnica Odraščanje in mi, ki jo Mladinski center izvaja že vrsto let, se je izkazala za 

odlično prav na področju opolnomočenja mladostnikov v tem ranljivem obdobju. 

Delavnica osvetli problematiko vrstniškega pritiska, ki se ga mladostniki velikokrat ne 

zavedajo. Med sproščenim pogovorom razmišljajo o spremenjenem odnosu s starši in 

njihovim tako imenovanim ''teženjem'', ki ga mladi na delavnici na koncu prepoznajo 

kot ljubezen, skrb in sprejemanje svojih staršev. Spregovorimo tudi o telesnih in 

čustvenih spremembah do drugega spola. Poudarek je na spoštovanju samega sebe 

in drugih, kar mlade spodbuja k zavedanju o lastni odgovornosti do izbire. 

Izpostavljena je tudi tematika zasvojenosti… Osredotočamo se na vedenjske in 

psihične vzorce (slaba samopodoba, družinski odnosi,…), ki so vzrok zanje. Ključen 

pokazatelj sprememb, ki so posledica razvoja družbe in spreminjanja le-te je 

prepoznavanje zasvojenosti od računalnika kot tiste zasvojeosti, ki je v tem zgodnjem 

obdobju odraščanja že prisotna pri nekaterih posameznikih. 

 

c) Preventivna delavnica za učence 7. razredov osnovne šole Varna in odgovorna 

uporabe spleta:  

Internet je danes za mlade samoumevna storitev, ki jim jo nudi računalnik. Mladi so 

seznanjeni z internetom že od mladih nog in jim predstavlja vir informacij, zabavo in 

druženje. Uporaba interneta je med mladimi zelo intenzivna, zaradi tega pa prihaja do 

določenih neprijetnosti, ki pa jih oni sami v večini največkrat ne prepoznajo, predvsem 

pa ne razumejo. Uporaba spleta je med mladimi postala stalnica in navada skoraj 
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vsakega posameznika. '' Internet dnevno uporablja 70% slovenskih otrok in mladih, 

večkrat na dan pa nekaj manj kot polovica (45%). Delež uporabnikov interneta v 

splošnem povečuje s starostjo. Dnevna uporaba je bila največja pri starejših otrocih, 

starih od 15 do19 let.'' (Mladi na netu, 2011) 

Slaba plat interneta je, da se mlade hitro zavede, saj virtualno življenje zamenjajo za 

realne stike. Zaradi tega se je potrebno posvetiti njihovemu obnašanju na spletu in  

 

dojemanju nevarnosti, ki prežijo na njih. Odnos mladih do nevarnosti je slab, ker se 

še ne čutijo odgovorne do tega, da bodo z napakami, storjenimi v teh letih, lahko 

slabo vplivali na svojo prihodnost. Nekateri negativni vplivi se nanašajo na: negativno 

vsebino, spolno vsebino, zasvojenost (npr.: z računalniškimi igricami,…), oglaševanje 

z zavajajočo vsebino, neustrezni in nezaželeni stiki z neznanci, zdravje, motnje 

hranjenja, osebnostne motnje, težave z vidom, oslabitev otroške domišljije, duševne 

motnje, težave s spanjem, vedenjske težave,… 

Delavnica o varni in odgovorni uporabi spleta zajema vse pomembne teme varne in 

odgovorne rabe novih tehnologij od zaščite zasebnosti na spletu, Facebooka, 

geografskega sledenja (geolocation), spletnega in mobilnega bontona, preventive na 

področju spletnega ustrahovanja in prekomerne rabe novih tehnologij. Učenci dobijo 

nasvete, kako se obnašati na spletu in tudi informacije, kam se obrniti ob različnih 

težavah ali zlorabah na spletu. 

d) Preventivna delavnica za učence 8. razredov osnovne šole Moj noro dobri feeling: 

Moj noro dobri feeling je ciklus 5-ih delavnic, ki je zasnovan na metodah socialnega 

učenja, krepitve samopodobe, socialnih in komunikacijskih veščin. Pri metodi 

socialnega učenja »gre za celostno oblikovanje človekovega osebnega doživljanja, ki 

se sproti spreminja v dejanja, dejanja pa sproti preverjajo glede na smiselnost; tako 

spremenjena dejanja nato znova spreminjajoče dopolnjujejo doživljanje… In tako 

naprej v smeri razvijanja vedno bolj zrele človeške osebnosti v sožitju z drugimi 

ljudmi« (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 89-90).  

Prvo srečanje bo namenjeno krepitvi samopodobe in ozaveščanju pomena svobodne 

volje in posledično odgovornosti in izbire, ki določajo kakovost življenjskih izkušenj. 

Udeleženci bodo ugotavljali posledice določene izbire akcije/pasivnosti (slikovna 

podoba) na posameznikovo počutje, kako ta akcija/pasivnost vpliva na odnose, 

kako/če vpliva na nadaljnje izbire/izkušnje. Aktivnost je oblikovana tako, da 

udeleženci niso le pasivni sprejemniki informacij, pač pa raziskovalci, ki iz 

posameznega primera skozi kritično presojo in vživljanje v različne vloge ozavestijo 

celosten vpliv posameznih izbir na kakovost lastnih izkušenj. Med pomembnejšimi cilji 

je ozavestiti razliko med človekovim jazom-dojemanjem sebe in vedenjem (vedenje, 

ki sem ga izbral je lahko ustrezno ali neustrezno, jaz pa sem ok), ki pa ima določene 

posledice na več sfer našega življenja. 

Drugo srečanje bo namenjeno spodbujanju kritičnega mišljenja v smeri vrednotenja 

prepričanj, ki jih sprejemamo iz okolja. Mlade skozi aktivnost spodbudimo k 

razmišljanju kaj vse vpliva na zavestno/nezavestno izbiro posameznika. S 

situacijskimi primeri razsvetlimo vpliv posamezniku pomembnih oseb, okolja, medijev, 

družbe. Poudarek je na prepoznavanju manipulacij industrije z zanimivimi primeri, ki 

so del njihovega vsakdanjega življenja (situacij, v katerih so tarča takšnih vplivov) ipd. 

ter pomenu prevrednotenja sprejetih (ne)resnic in kritičnosti do prikritega 

manipulativnega kalupiranja idealnih potrošnikov...Primeri nevsiljivo vključujejo 

alkohol. 
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Tretje srečanje je namenjeno odkrivanju resnic in razbijanju mitov »ulice« s 

poudarkom na alkoholu in škodi.  

Četrto srečanje je namenjeno iskanju odgovora Kdo je prijatelj? Skozi igro vlog 

udeleženci sami (s pomočjo mentorja/ev) iščejo konkretne metode/scenarije 

preprečevanja podleganja vrstniškemu pritisku, ki bodo služili kot uporabno »orodje«. 

 

 

Peto srečanje je namenjeno oblikovanju lastne »zaveze«/«izjave o poslanstvu« v 

smeri izbir, ki jih želim zase v prihodnje. Ozavestimo, da zgolj želja, hrepenenje po 

nečem ni dovolj, potrebno se je od-ločiti (ko se odločim za nekaj se od nečesa 

drugega ločim) in izbirati poti, ki nas izpolnjujejo že v zasledovanju cilja.... 

 

 

e) Preventivna delavnica za učence 9. razredov osnovne šole Spolnost in mi:  

  V obdobju adolescence se telesni razvoj, ''prepleta in dopolnjuje z zorenjem 

osebnosti. Psihosocialna dogajanja, ki sestavljajo mladostnikov osebnostni razvoj, so 

vsa tako ali drugače povezana s spolnostjo in odvisna od nje: osamosvajanje od 

družine v procesu separacije, ki je mogoče le z rahljanjem primarnih navezav libida4, 

oblikovanje identitete, vključno z njeno spolno razsežnostjo, celostna samopodoba, ki 

je brez spolne identifikacije le nedokončan torzo, odnos do telesa in do vsakršnega 

ugodja, urjenje sposobnosti obvladovanja in sprostitve, pripravljenost za prevzemanje 

odgovornosti, za prilagajanje in smiselno vključevanje socialnih norm v lastno 

vedenje, vse večja sposobnost in želja po navezovanju bližine z drugim bitjem ... Ob 

vseh teh zapletenih razvojnih temah pravzaprav sploh ni čudno, da zahteva proces 

vključevanja spolnosti v celovitost življenja v adolescenci toliko usklajevanja. Razvoj 

spolnosti prinaša mladostniku vrsto bojazni, dvomov in začasnih umikov, ki so še 

dolgo bolj prevladujoči kot vznemirjene želje, zadoščenje in zadovoljstvo, ki izvirajo iz 

spolnosti''5 ..  

Strokovnjaki poudarjajo, da je spolnost in vse z njo povezano pomemben element 

zdravega, kakovostnega in zadovoljivega življenja Evita Leskovšek iz NIJZ poudarja, 

da zdrava spolnost ni pomembna zgolj zaradi preprečevanja spolno prenosnih okužb 

in neželenih nosečnosti, ampak je pomemben element zdravega življenja in 

duševnega zdravja.6 

S spolnostjo v adolescenci so povezana tudi številna tveganja. ''Čeprav v povezavi s 

tveganjem pri spolnosti najprej pomislimo na nezaželeno in prezgodnjo nosečnost in 

spolno prenosljive bolezni, pa se v adolescenci povezujejo s spolnostjo še mnoga 

druga, pogosto prav nič manjša tveganja. Glede na velik pomen, ki ga ima spolnost 

za samopodobo in samospoštovanje ter za oblikovanje drugih pomembnih, tudi 

"nespolnih" odnosov, so mnoga od teh tveganj lahko prav dolgoročna in odločilna za 

celotno poznejše življenje posameznika in vseh, ki so mu blizu oziroma mu kdaj še 

bodo''7. 

                                                           
4 Blos, P., 1998. Secondindividuation process in adolescence. V: Perret-Catipovic m., Ladame F(ur) Adolescence 
and Psychoanalysis. Kernac Books, London:77-101. 
5 Tomori, M., 2007. Spolnost v adolescenci, Sola za življenje, 2007. 
http://www.solazazivljenje.si/clanki/spolnost_v_adoledcenci.htm. 
6 Arko, J., 2014. Nosite kondome s seboj. Primorske novice, LXVIII,156, 18-19. 
7 Tomori, M., 2007. Spolnost v adolescenci, Sola za življenje, 2007. 
http://www.solazazivljenje.si/clanki/spolnost_v_adoledcenci.htm. 
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Raziskave NIJZ med slovenskimi srednješolci razkrivajo, da je imela spolne odnose 

že skoraj četrtina dijakov prvega letnika ter dobra polovica dijakov tretjega letnika. 

Srednja starost ob prvem spolnem odnosu se je v primerjavi z letom 1996 znižala z 

18,5 na 17,6 leta. Raziskave in podatki tudi kažejo, da se je znižal delež 

mladostnikov, ki ne uporabljajo kontracepcije, da je narasla uporaba zanesljive  

 

kontracepcije in da število nosečnic med mladostnicami upada. Raziskava NIJZ 

Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih šolah pa je pokazala, da so 

mladi premalo informirani o spolnosti. Tisti, ki so imeli spolni odnos pred 16. letom 

starosti, so menili, da je bilo to prezgodaj. Tri četrtine mladih ki je imelo spolni odnos 

zgodaj meni, da bi o spolnosti morali več vedeti.  

V luči preventive je pomembna tudi povezava spolnosti v adolescenci z drugimi vzorci 

tveganega, škodljivega ali kakorkoli ogrožajočega vedenja.8 Spolnost v opitem stanju 

ali v stanju, spremenjenem zaradi učinkovanja drugih psihoaktivnih snovi, zagotovo 

ne more prinašati lepih osebnih čutnih in čustvenih izkušenj. Tudi spolna zloraba je 

pogosto povezana s spodbudo kemičnih učinkov psihoaktivnih snovi, bodisi pri 

izvajalcih bodisi pri žrtvah spolnega nasilja ali pa kar pri obojih. 

Na delavnici »Spolnost in mi« se dotaknemo zgoraj omenjenih ključnih točk. Fokus 

usmerjamo na ozaveščanje mladih, da spolnost ni ''nadomestilo za izpolnitev povsem 

drugih potreb, uveljavitve, samopotrditve ali sprostitve v kronični frustraciji'' 9. Takšno 

nadomeščanje lahko postane tudi zasvojenost od spolnosti, ki je po raziskavah precej 

v porastu. 

 

f) Preventivna delavnica za dijake 1. letnikov srednje šole Zasvojenost:  

Številni mladostniki eksperimentirajo z drogami, ali jih celo že zlorabljajo, kar ima 

vedno pogosteje usodne posledice. Ravno adolescenca je najbolj burno obdobje 

otrokovega življenja, saj mladi v tem obdobju še nimajo dokončno razvit možganski 

center za dojemanje posledic. V fazi mladosti prihaja še do neorganizacije možganov.   

. To je čas hitrega telesnega razvoja in velikih čustvenih sprememb. Mladostnik začne 

resneje spoznavati svet, ki ga obdaja, išče svoje mesto v njem, išče nova doživetja. 

Iskanje novih vznemirljivih izkušenj je povezano z večanjem nevarnosti in večjim 

tveganjem. Zelo pomemben člen v verigi odraščanja postanejo mladostnikovi 

sovrstniki. Prijatelji so vir novih izkušenj in ogledalo za preverjanje in utrjevanje lastnih 

stališč, vrednot in vedenja. V tem obdobju se precejšnje število mladih sreča z 

alkoholom, cigaretami in drogami. Pri večini se to srečanje konča s poskušanjem, 

vendar pa je že samo poskušanje lahko nevarno. Na tržišču se pojavljajo nove in 

močnejše droge, ki ne ogrožajo le zdravja mladostnikov, ampak imajo negativne 

posledice za celotno družbo. Družina in šola sta instituciji, ki lahko največ prispevata 

k preprečevanju zlorabe drog. 

Delavnica Zasvojenost in mladi obravnava pomen čustev mladostnikov, njihovo 

bivanjsko praznino ter šolske obremenitve. Mlade usmerja k pravilnemu in 

odgovornemu odločanju skozi seznanjanje o tveganjih in učinkih rabe drog. Mlade 

spodbuja k razmišljanju o problematiki drog ter jih informira o tem, kam se lahko 

obrnejo po pomoč . 

                                                                                                                                                                                     
 
8 Prav tam 
9 Prav tam 
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g) Preventivna delavnica za dijake 2. letnikov srednje šole Varna in odgovorna 

uporabe spleta:  

V želji po čim hitrejših informacijah, ažurnosti, stiku s prijatelji in znanci ter mnogih 

drugih aktivnostih, vedno več ljudi uporablja internet. Njegova popularnost se je v 

zadnjih letih tako povečala, da si marsikdo sploh ne predstavlja življenja brez njega. 

Mladostniki so po navedbah raziskav najbolj zavzeti uporabniki interneta, dnevno 

iščejo podatke, ki jih potrebujejo za šolo, igrajo igrice, nakupujejo in spoznavajo nove 

ljudi,… V današnjem hitrem ritmu življenja nam internet omogoča hitro pridobivanje  

 

podatkov, olajšuje nam vsakodnevne aktivnosti, popelje nas tja, kamor drugače sploh 

nebi mogli iti. Zelo popularno je med mladimi postalo internetno nakupovanje. Z 

njegovo pomočjo naredimo več stvari, kot bi jih drugače zmogli. Internet pa ima poleg 

omenjenih pozitivnih lastnosti tudi ogromno negativnih. Povzroča skrb starejše 

generacije pred skrivnostnim svetom, ki lahko predvsem mlade zapelje v krog nasilja, 

pornografije, raznih zlorab ter zasvojenosti. Pet najbolj izrazitih nevarnosti na spletu 

za mlade uporabnike (po Dolcourt, 2007):  

 Kraja podatkov, med katerimi so najbolj ogroženi podatki, ime, priimek, 

domač naslov in bančni račun;  

 Zlonamerna programska oprema, sem sodijo virusi, nezaželena pošta, 

socialni inžiniring, ribarjenje;  

 Neprimerna vsebina, sem sodijo strani za odrasle in nasilje;  

 Spletno ustrahovanje, sem sodijo grožnje, govorice, izsiljevanje, 

nadlegovanje in žalitve, ki so običajno nevarnejše kot ustrahovanje na 

šolskem igrišču. Zaradi ustrahovanja, mladi tvegajo svoj ugled in splošno 

čustveno počutje;  

 Spletni plenilci, to so najpogosteje starejše osebe, ki iščejo načine, kako 

vzpostaviti čim bolj tesen in zaupljiv odnos z mladimi. Po navadi se predstavijo 

z drugo identiteto (mlajšo), ki iščejo družbo in prijatelje. Na ta način iz mladih 

izvlečejo potrebne podatke o mladih, da jih kasneje lahko uporabijo za vabo. 

Posledice so razne grožnje, izsiljevanje, ugrabitev,… 

Na delavnici se obravnava problematike spletnega trpinčenja, ustrahovanja in drugih 

oblik vrstniškega nasilja prek spleta in mobilnih telefonov. Obravnava se tudi 

problematika pretirane uporabe spleta, zasvojenosti ter zasvojenosti z mobilnimi 

telefoni in računalniškimi ali spletnimi igrami. 

 

3.1.2 Preventiva v šolskem okolju: PREDAVANJA ZA PEDAGOŠKI KADER 

V okviru delovanja na področju opolnomočenja pedagoškega kadra za zmanjševanje 
povpraševanja po drogah in drugih zasvojenostih v okviru preventive potekajo vsako leto 
številne aktivnosti programi. 
Ker je preventiva v prostoru vzgoje in izobraževanja široko razvejano področje, ki vključuje 

šolsko politiko, programe in druge aktivnosti, ki so povezane s preprečevanjem in 

zmanjševanjem uporabe /zlorabe drog je nujno krepiti vse varovalne dejavnike.  
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3.1.3 Preventiva v družinskem okolju: PREDAVANJA O VZGOJI OTROK 

 

Ko govorimo o uporabi drog med mladostniki in drugih oblikah tveganega vedenja, se je 

potrebno zavedati, da imajo starši in drugi družinski člani večji vpliv na vedenje mladostnikov, 

kot je bilo domnevano do nedavnega. Sodobne družine se soočajo z različnimi izzivi, kot so:  

prilagajanje družinskega življenja, prilagajanje delovnih obveznosti, zagotavljanje potrebnih 

finančnih sredstev za različne potrebe družinskih članov, izkoriščanje različnih podpornih 

mehanizmov družinam, druženje in iskanje časa za preživljanje skupnih trenutkov z ostalimi 

družinskimi člani. 

 

 

Dejavniki, ki lahko privedejo do večjega tveganja, da otrok zaide na stranske poti (začne 

posegat po drogah) so: pomanjkanje občutka varnosti, zaupanja in topline v odnosu med 

starši in otroki, neorganiziranost družinskega življenja ter nedoslednost pri disciplini in 

postavljanju meja. Neizogiben pa ni niti pojav duševnih bolezni. 

Na podlagi dolgoletnih raziskav na področju preventivnih programov lahko ugotovimo, da se 

je preventiva v družinskem okolju pokazala kot učinkovita pri preprečevanju različnih oblik 

tveganega vedenja, vključno z uporabo drog. Programe, ki vključujejo krepitev veščin pri 

otrocih ter starševskih in družinskih veščin, lahko izvajamo že od rane mladosti otrok, pa vse 

do obdobja adolescence. Takšni programi znanstveno dokazano pozitivno spreminjajo 

delovanje družin, kar se odraža v bolj zdravem in podpornem družinskem okolju. 

Ključni družinski varovalni dejavniki, ki najstnike lahko odvrnejo od tega, da bi začeli posegati 

po drogah in drugih tveganih vedenjih, so: 

- Komunikacija o družinskih vrednotah 

- Občutek varnosti in zdrava navezanost med otrokom in stari 

- Starševski nadzor, spremljanje in učinkovita disciplina 

- Vključenost staršev v otrokovo življenje 

- Čustvena, kognitivna, socialna in finančna podpora staršev. 

(Talić in Košir, 2014, str. 26-27) 

 

Izrednega pomena se je zavedati, da »danes tudi povprečno urejena družina ni zanesljiv 

varovalni dejavnik pred […] zasvojenostjo mladih ljudi. V veliki večini sodobnih družin 

starševska in starostarševska generacija še nista razvili veščine za kakovostno 

komuniciranje. Slaba sposobnost za komuniciranje povzroča slabo delovno sodelovanje, 

nezadovoljive osebne odnose v družini in osebni družbi ter slabo sodelovanje pri delu. Vse te 

poti vodijo v človekovo nezadostno sožitje, večjo osamo in socialno izolacijo – te poti pa so 

redno tudi poti v tako ali drugačno omamo. Orientacijo za osebnostno zrelost in socialno 

gotovost lahko najučinkoviteje posreduje svojim članom samo družina z dobrimi 

komunikacijskimi vzorci in navadami« (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 65). 

 

Preventiva v družinskem okolju je v obdobju 2013-2016 v skladu z letnimi delovnimi načrti za 

posamezno leto potekala  z naslednjimi okvirnimi vsebinami: 

Starši, drugi 
zainteresirani 

Vsebine 
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preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše predšolskih otrok in 
otrok I. triade osnovne šole   

razmerje otrok – starši, razvojni mejniki tega obdobja in 
postavljanje meja v vzgoji, vzgoja odgovornega otroka, 
preživljanje prostega časa, vzgoja odgovornega otroka 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše otrok II. triade   

obremenjevanje otrok v šoli, motivacija za šolsko delo, razvojni 
mejniki tega obdobja 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše otrok III. triade   

preprečevanje raznih oblik zasvojenosti, razvojni mejniki tega 
obdobja, motivacija za šolsko delo, 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše dijakov   

bivanjska praznina mladih, prepoznavanje različnih oblik 
zasvojenosti, iskanje pomoči in kako reagirati v primerih suma 
na katero od oblik zasvojenosti, 

 

3.1.4 Preventiva na delovnem mestu 

 

LAS Nova Gorica podpira razvoj preventivnih programov za preprečevanje uporabe 

dovoljenih in nedovoljenih drog na delovnem mestu.  Preventivo na delovnem mestu v 

našem lokalnem okolju že izvaja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica – 

Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti. 

 

3.1.5 Preventiva v lokalnem okolju in v civilni družbi: NOVEMBER-MESEC 

PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI 

 

Usmerjena je v vzpostavljanje življenjskih pogojev, ki bodo prebivalce usmerjali in jim 

omogočili razvijati življenjske sloge brez zasvojenosti, za tiste, ki prakticirajo tveganja 

vedenja, pa da bodo le-ta čim manj tvegana. Poudarek je predvsem na zagotavljanju 

različnih možnosti za varno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov in odraslih. 

Izvajalci so različni akterji kot so: policija, mladinski centri, centri za socialno delo, krizni 

centri za mlade, šole (vladne ustanove) ter različna društva, neprofitne organizacije, lokalne 

akcijske skupine, Rdeči križ, verske organizacije ter druge nevladne ustanove. 

  

V okviru preventive v lokalnem okolju in civilni družbi Mladinski center Nova Gorica izvaja 

aktivnosti, ki prispevajo k uresničevanju temeljnega cilja preventive, tj. ustvarjanje takih 

družbenih razmer, ki posamezniku dajejo možnost za razvijanje življenjskega sloga brez 

zasvojenosti: 

1) Povezovalna iniciativa v okviru novembra- meseca preprečevanja zasvojenosti: 

Namen povezovalne iniciative je povezovanje vseh lokalnih akterjev, ki s svojimi 

aktivnostmi delujejo na področju preventive. Skupni cilj je doseganje večjega vpliva in 

odmevnosti v lokalnem okolju in civilni družbi. 

2) Predavanja o vzgoji otrok. 

3) Preventivne delavnice za otroke in mlade. 
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4) Mladinski center s svojimi programi daje poudarek na zagotavljanju različnih možnosti 

za produktivno in proaktivno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov in 

odraslih. 

5) Obveščanje javnosti in ozaveščanje civilne družbe o pereči problematiki zasvojenosti: 

Mladinski center si ves čas prizadeva k vključevanju medijev, saj s pomočjo le-teh 

dosegamo širšo javnost. Cilj je ozaveščanje javnosti o pojavu različnih oblik 

zasvojenosti in preprečevanju ter zdravljenju le-teh. Poseben poudarek dajemo tudi 

na promociji zdravega načina življenja. 

 

4.1.6 Obseg in naslavljanje ciljnih skupin programa preventive v MONG 

Mladinski center Nova Gorica kot izvajalec programa preventive v MONG in koordinator LAS 

s programom naslavlja spodnje ciljne skupine: 

 

CILJANA SKUPINA ŠTEVILO POSAMEZNIKOV 

učenci od 5. do 9. razred OŠ v MONG ter 
dijaki 1. in 2. letnikov SŠ v MONG 

2860* 

Starši učencev OŠ in SŠ v MONG 5000* 

Zaposleni v vzgojno izobraževalnih 
institucijah v MONG 

700* 

Lokalna skupnost in civilna družba Celotna lokalna skupnost in širša civilna 
družba* 

 

*Izračuni so okvirni 

3.2. Drugi preventivni programi  MONG  
 

Poročilo o delovanju Dnevnega centra Žarek, ki deluje pod okriljem Centra za socialno 

delo Nova Gorica. 

Zelo pomembna podpora preventivnim programom, ki deluje po načelu selektivne preventive 

in je torej namenjeni ranljivim/rizičnim skupinam je tudi preventivni program CSD Nova 

Gorica, Dnevni center Žarek.  

Dnevni center Žarek je namenjen otrokom, mladostnikom in mlajšim polnoletnim, ki se šolajo 

in se srečujejo s težavami doma, v šoli in pri socialni integraciji ter mladim, ki želijo aktivno 

preživeti prosti čas. V dnevni center prihajajo tudi otroci s kulturno pogojenimi težavami, 

katerih starši izhajajo iz drugih okolij. Ti imajo psihosocialne težave, so materialno ogroženi, 

učno manj uspešni in jim zato grozi socialna izključenost. Pogosto imajo več težav v razvoju 

in so prikrajšani za urejeno družinsko življenje. Otežen je njihov zdrav osebnostni razvoj, 

ogroženo oblikovanje pozitivne samopodobe oziroma identitete ter zlorabljena njihova 

nemoč. Posledično je življenje teh otrok težje od življenja njihovih vrstnikov, ki so zdravi in 

živijo v urejenih družinah. Negativni socialni pojavi tako negativno učinkujejo in rušijo njihovo 

emocionalno ravnovesje. To se neposredno odraža na učnem področju in pri integraciji v 

širše socialno okolje, zaradi česar obstaja tveganje za pojav različnih oblik zasvojenosti. 
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Namen programa je spodbujanje otrok, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, 

življenje in odločitve. Poleg tega jim vključitev v program omogoča zadovoljitev potrebe po 

druženju, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, pridobitev občutka varnosti in sprejetosti, 

izboljšanje samopodobe, pridobivanje učnih navad in s tem izboljšanje učnega uspeha, 

pridobivanje različnih spretnosti in delovnih navad ter skrb za red in čistočo. Namen 

programa je tudi primarna preventiva (preprečevanje vzrokov psihosocialnih motenj in 

odpravljanje dejavnikov tveganja), preventivno delo na področju različnih oblik zasvojenosti, 

varovanje otrokovih pravic ter koristno preživljanje prostega časa. Otroci, vključeni v Dnevni 

center Žarek, pridobijo na učnem področju oziroma pri učnem uspehu, ki se postopoma 

izboljšuje in pripomore k višji stopnji napredovanja v šoli. Otroci, ki imajo pri posameznih 

predmetih običajno veliko težav in so negativno ocenjeni, zmorejo dobiti tudi visoke ocene. 

Poleg tega se konkretni rezultati kažejo tudi na osebnostnem in družinskem področju. Ciljna  

 

skupina programa so osnovnošolci, mlajši polnoletniki s statusom dijaka, ki se srečujejo s 

težavami doma, v šoli, socialni integraciji in vsi otroci, ki si želijo aktivno preživljati prosti čas.  

Celoletni program DC Žarek zajema pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti, psihosocialne 

in kreativne delavnice, interakcijske vaje, asertivne treninge, športne aktivnosti, glasbene 

delavnice, redno sodelovanje s šolami idr. institucijami. Delovanje dnevnega centra vsako 

leto popestrimo z družabnimi dogodki, izleti in tabori. 

V letih 2013-2016 se program Dnevnega centra Žarek neprestano razvija in dopolnjuje. 

Stremimo k temu, da se čim bolj povezujemo z lokalno skupnostjo (Mladinski center NG, 

SCNG, Medgeneracijsko središče NG, LUNG, Knjižnica Franceta Bevka, idr.). V sodelovanju 

z različnimi akterji lokalne skupnosti vsakoletno organiziramo raznolike dogodke in aktivnosti. 

V letu 2016 je bilo v program vključenih 164 uporabnikov. Glede na to, da se je z letom 2017 

število javnih delavcev skoraj razpolovilo (iz 9 javnih delavcev na 5) nas skrbi tudi nadaljnji 

razvoj in kvalitetno izvajanje programa Dnevnega centra Žarek. Glede na kompleksnost 

težav naših uporabnikov je potreben individualen pristop, kar pa je v praksi zelo težko. 

Povprečno dnevno število uporabnikov je od 25 do 30. Večina le-teh obišče DC v času med 

16. in 18. uro, kar pomeni, da vsakodnevno približno 25 otrokom nudi pomoč pri učenju, 

domačih nalogah in zadovoljitvi potreb po druženju 5 javnih delavcev oz. 4, saj je vsaj en 

javni delavec vsakodnevno na terenu. 

Sofinanciranje programa v obdobju 2013-2016: 

LETO RAZPIS 
MDDSZ 
(EUR) 

RAZPIS 
MONG 
(EUR) 

JD MONG 
(EUR) 

JD OSTALE 
OBČINE 
(EUR) 

JD ZRSZ 
(EUR) 

DONACIJE+OSTALE 
OBČINE (EUR) 

SKUPAJ 
(EUR) 

2013 26.149,85 12.000,00 26.182,08 10.674,03 65.450,71 3.917,93 144.374,60 

2014 24.056,63 9.000,00 18.969,44 17.386,00 90.733,04 3.656,56 163.801,63 

2015 23.127,54 9.000,00 17.591,39 17.318,89 92.703,85 8.230,69 167.972,36 

2016 25.119,60 11.000,00 20.121,25 16.844,62 72.579,48 1.165,64 146.830,59 

 

Pregled ugotovitev na področjih dejavnosti, ki jih izvajamo (stanje, povpraševanje, izzivi, 

potrebe) Povpraševanja po vključitvi otrok v DC Žarek ostaja veliko, vendar zaradi kadrovske 

podhranjenosti in majhnih prostorov, težko vključujemo nove uporabnike. Nekaterim otrokom 
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je pomoč ponujena na terenu oz. na njihovem domu, kar je ena od prednosti našega 

programa. Za kakovostno izvajanje programa, ki bi zadovoljil potrebe oz. povpraševanje po 

vključitvi v DC, bi potrebovali več javnih delavcev, saj so težave otrok vedno kompleksnejše, 

potrebna je individualna obravnava, kar s trenutnim številom javnih delavcev težko 

zagotovimo (v letu 2017 imamo v programu zaposlenih le 5 javnih delavcev). 

Opažamo, da potrebujejo otroci vedno več pomoči pri šolskih opravilih, so nesamostojni pri 

učenju in opravljanju domačih nalog. V šoli in drugih organiziranih oblikah pomoči prejemajo 

veliko dodatne učne pomoči (dopolnilni pouk, inštrukcije), kljub temu nekateri ne zmorejo 

izboljšati učnega uspeha. 

Na področju zasvojenosti opažamo predvsem zasvojenost od pametnih telefonov in 

računalnikov. Mladostniki se težko ločijo od svojih telefonov. V DC Žarek jih spodbujamo, da  

 

le-teh vsaj za dač obiska DC ne uporabljajo. Pogosto poročajo, da so utrujeni oz. zaspani, 

saj so ponoči igrali igrice na telefonu. 

Odkar vodimo bazo podatkov, se je število uporabnikov, vključenih v program 

eksperimentatorji nekoliko povedalo. Zavedamo se, da je problematika zasvojenosti v  

 

porastu, vendar se otroci in mladostniki pri nas ne zadržujejo pod vplivom substanc. V okviru 

meseca preprečevanje zasvojenosti vsako leto organiziramo različne aktivnosti (pogovorne 

skupine, ogled dokumentarca, pogovor o vplivu digitalne tehnologije, orientacijski pohod v 

gozd Panovec, predstavitev osebne izkušnje bivšega odvisnika, pohod z lučkami v 

sodelovanju Mladinskim centrom Nova Gorica,. . . ). 

Glede na vse večje število organizacij in društev v UE Nova Gorica, katerih dejavnost je 

namenjena tudi otrokom in mladostnikom, vidimo izziv v tem, da se med seboj povežemo, 

uskladimo in sodelujemo pri oblikovanju programov, ki bodo koristni, poučni in zanimivi tako 

za otroke in mladostnike kot tudi za njihove starše. 

V stik z različnimi oblikami zasvojenosti prihajamo v okviru redne dejavnosti Centra za 

socialno delo Nova Gorica na vseh področjih našega delovanja (delo z družino, z mladimi, z 

odraslimi, z brezdomci, z zaporniško populacijo, prejemniki raznih oblik pomoči v okviru 

uveljavljanja pravic iz javnih sredstev...) 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS: 

Sodelovanje in podpora pri izvajanju njihovih rednih programov ter vključevanje v skupno 

iniciativo na področju osveščanja »V znanju in povezovanju je moč«. Usmerjanje mladih, ki 

imajo določene vedenjske, učne in osebnostne težave v njihov center.
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4. SOCIALNA IN DRUGA OSKRBA TER ZDRAVSTVENA NEGA TRENUTNO 

NEOZDRAVLJIVIH ZASVOJENCEV ALI BOLNIKOV S KRONIČNO OMAMO 
 

Tudi na tem področju se uporablja več izrazov, medtem ko »medicina govori o paliativni ali 

blažilni oskrbi posameznih bolezenskih simptomov (npr. bolečine), sociološko ekonomski 

izraz je zmanjševanje škode (harm reduction), pri delu z zasvojenci je ustaljen izraz 

nizkopražni programi (oskrbovalni program z najnižjim pragom zahtevnosti).  

Cilj nizkopražnega programa je solidarna pomoč človeku v njegovih psihosocialnih in 

zdravstvenih težavah, ki jih trenutno ni mogoče ozdraviti in socialno urediti, da tragično 

propadajoči bolnik ohrani človeško dostojanstvo ter svoje življenjske in sožitne funkcije. […] 

Socialno oskrbo opravljajo posamezni ljudje, civilne in javne ustanove, ki nudijo hrano, 

obleko, stanovanje, higieno in druge potrebščine za vsakdanje življenje zasvojenca, pa tudi 

človeško oporo in druženje« (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 73-74).   

 

Programi zmanjševanja škode nimajo za temeljni cilj doseči abstinenco, ampak zagotavljati 

manj tvegano uporabo drog in s tem zagotavljati socialno vključenost uporabnikov drog ter 

njihovo sodelovanje. 

S pomočjo programov zmanjševanja škode, imenovanih tudi nizkopražni programi, se 

izvajajo različne dejavnosti, ki vključujejo obveščanje in izobraževanje uporabnikov drog o 

nevarnostih pri uporabi drog, varnejših načinih uporabe drog, svetovanje, vrstniške pomoči. 

Sem sodijo tudi programi, ki vključujejo izmenjavo igel, terensko delo, vzpostavitev varnih 

sob, metadonsko vzdrževalni program in vzpostavitev dnevnih centrov za uporabnike drog.  

 

Na področju socialne in druge oskrbe ter zdravstvene nego uporabnikov drog je cilj 

spremljanje aktivnosti Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog, Zavetišča za 

brezdomce ter podpora Ambulanti za zdravljenje zasvojenosti.  

 

4.1 Šent, Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog 
 

Poročilo organizacije ŠENT o delovanju programov Dnevni center za uporabnike 

prepovedanih drog in Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog za obdobje 2013 – 

2016 

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog 

Ponudba storitev v dnevnem centru; 

• Izmenjava sterilnega pribora 

• Skrb za osebno higieno uporabnikov;  

• toaletni prostori,  

• uporaba tušev,  
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• pralni stroj 

• Možnost podpore strokovnega delavca;  

• možnost razbremenilnih, svetovalnih in informativnih razgovorov,  

 

• stiki z institucijami in urejanje osebnih zadev uporabnikov, 

• prehod med ostalimi primernimi programi,  

• stiki s svojci, 

• individualno načrtovanje… 

• Možnost hrambe oblek in obutve brezdomcev – uporaba garderobe 

• Možnost preživljanja časa v varnem prostoru (zagotavljanje/omogočanje zavetja, miru 

in varnosti v nestresnem okolju) 

• Uporaba medijev (tv, računalnik, internet, radio, uporaba knjižnice, dnevni časopis) 

• Možnost uporabe orodja/delavnice (popravilo koles) 

• Možnost prostovoljnega dela 

• Možnost razvijanja ustvarjalnosti in umetniškega udejstvovanja (atelje) 

• Možnost vključevanja v program aktivnosti 

• Delo na vrtu 

• Športna in razvedrilna dejavnost (jutranja telovadba, ostale priložnostne 

aktivnosti) 

• Kulinarična delavnica  

• družabne igre 

 

Program Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog je namenjen socialnemu 

vključevanju uporabnikov drog in zmanjševanju tveganj, ki nastanejo pri uporabi 

prepovedanih drog.  Program deluje redno vsak delovni dan, 8 ur dnevno, 7 ur je odprt za 

uporabnike programa, 1 ura je namenjena administraciji, evalvaciji, načrtovanju dela, 

interviziji, superviziji, izobraževanju zaposlenih, nakupom za potrebe programa. 

Aktivnosti so usmerjene v zmanjševanje socialne in zdravstvene škode povzročene z 

uporabo prepovedanih drog: podpora pri vključevanju v vsakdanje življenje, prevzemanje 

obveznosti, zagotavljanje pravic posameznikov, možnost razvijanja osebnih talentov,  

razvijanje podporne socialne mreže,  skrb za boljši odnos do lastnega zdravja, konstruktiven 

dialog z lokalno skupnostjo. 

Ob doseganju pozitivne motivacije za spremembe, strokovni delavec z uporabnikom izvaja 

individualno načrtovanje posameznikovega razvoja in strokovno svetovanje v zvezi s 

problemom zasvojenosti od prepovedanih drog.  

S programom lahko delno odgovorimo tudi na vprašanja, ki se dotikajo širše javnosti: kako 

lahko zmanjšamo verjetnost, da bodo uporabniki drog ogroženi zaradi prevelikega odmerka 

ali da se bodo okužili z nalezljivimi boleznimi kot so HIV, HEP ali TBC, kako lahko 

zmanjšamo verjetnost, da se bodo uporabniki drog zapletli v kriminal in drugo nezaželeno 

vedenje, kako povečamo možnosti da bi se uporabniki drog odgovorno vedli do drugih, 

skrbeli za svoje družine, dokončali izobraževanje ali usposabljanje in se zakonito zaposlili, 

kako lahko službe za obravnavo in rehabilitacijo postanejo bolj dostopne ciljnim populacijam. 

Število uporabnikov, ki je v letu 2016 izmenjevalo sterilen pribor v dnevnem centru je 73 

(vključeni so moški in ženske). Podobno število uporabnikov je pribor izmenjevalo tudi v letih 

od 2013 do 2015. 
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Leta 2016 smo beležili 11986 kosov različnih brizg in  sterilnih igel, ki smo jih razdelili med 

uporabniki drog, od tega jih je bilo v program vrnjenih 3908 (uporabljenih), kar pomeni, da je 

bilo v program vrnjenih 33 % izdanih igel in brizg. 

Število različnih uporabnikov vključenih v program od leta 2013 do 2016: 

Leto: 2013 2014 2015 2016 

Št. uporabnikov 143 122 137 154 

 

Število sredstev, ki ga MONG nameni izvedbi programa: 

Leto: 2013 2014 2015 2016 

Sredstva MONG: 3000 evrov 2000 evrov 2000 evrov 3000 evrov 

 

MONG je tudi lastnik in skrbnik prostorov dnevnega centra na Sedejevi 9a. Izvajalcu 

programa Šent ni potrebno plačevati dodatnih stroškov v namen najema prostorov. 

Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog 

Ponudba storitev v sklopu programa Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog; 

• izmenjava pribora na terenu 

• kontrola in čiščenje lokacij 

• stiki z uporabniki drog na terenu in psihosocialna pomoč 

• možnost podpore strokovnega delavca na terenu 

• možnost toplega napitka v zimskem obdobju 

• organizacija, vodenje in vključevanje uporabnikov na kulturne, izobraževalne in 

športne    aktivnosti 

• stiki z institucijami in zagovorništvo 

• delo s svojci 

 

Program Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog je v prvi vrsti namenjen 

zmanjševanju socialne in zdravstvene škode povzročene z uporabo prepovedanih drog. Kot 

odgovor na socialne vidike zmanjševanja škode, program zajema podporo pri vključevanju v 

vsakdanje življenje in prevzemanje obveznosti, zagotavljanje pravic posameznikov, možnost 

razvijanja osebnih talentov in spodbujanje vrstniškega učenja. Ob doseganju pozitivne 

motivacije (uporaba motivacijskega pristopa) za spremembe, strokovni delavec z 

uporabnikom izvaja strokovno svetovanje v zvezi s problemom zasvojenosti od prepovedanih 

drog. Program je uporabnikom na voljo vsak delavnik – 8 ur, 40 ur tedensko.  

Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog, se odvija neposredno v okolju, kjer se 

uporabniki prepovedanih drog zbirajo, zadržujejo, spijo. Obenem poteka zbiranje 

uporabljenih in odvrženih igel in oskrba uporabnikov z zbirnimi kontejnerji za infekcijske 

odpadke, ki jih nato odpeljemo na varno uničenje. Opisana metoda dela omogoča doseganje 

t.i. skrite populacije uporabnikov prepovedanih drog, ki so prisotni v občinah: Bovec, Kobarid, 

Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava, Šempeter-Vrtojba, Miren 

Kostanjevica, in njihovo usmerjanje v programe obravnave zasvojenosti. 

Terenska služba vsak dan v tednu delo opravlja na drugi lokaciji, s katero so uporabniki 

seznanjeni, saj je le-to že ustaljeno dolga leta.  

Seznam dela terenske službe: 
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Dan v 
tednu: 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 

Lokacije v 
občinah: 

Nova Gorica 
Šempeter-
Vrtojba 
Miren-
Kostanjevica 

Nova Gorica 
Ajdovščina 
Vipava 

Nova Gorica 
Kanal ob 
Soči 
Tolmin 
Kobarid 
Bovec 

Nova Gorica 
Brda 
Šempeter-
Vrtojba 
Miren-
Kostanjevica 

Nova Gorica 

 

 

Število uporabnikov, ki je v letu 2016 izmenjevalo sterilen pribor v okviru terenske službe je 

107 (vključeni so moški in ženske). Podobno število uporabnikov je pribor izmenjevalo tudi v 

letih od 2013 do 2015. 

Leta 2016 smo beležili 15734 kosov različnih brizg in  sterilnih igel, ki smo jih razdelili med 

uporabniki drog, od tega jih je bilo v program vrnjenih 4956 (uporabljenih), kar pomeni, da je 

bilo v program vrnjenih 31 % izdanih igel in brizg. 

Število različnih uporabnikov vključenih v program od leta 2013 do 2016: 

Leto: 2013 2014 2015 2016 

Št. uporabnikov 211 227 212 197 

 

Posebej MONG za program Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog ne nameni  

sredstev. Sredstva (glej razpredelnico zgoraj »Število sredstev, ki ga MONG nameni izvedbi 

programa«) so v namen programa namenjena preko programa Dnevni center z uporabniki 

prepovedanih drog.  

 

V obeh programih skupaj, smo v letu 2016 razdelili 27729 kosov sterilnih brizg in igel. V 

programa smo jih dobili vrnjenih 8864, kar pomeni 32 % vračanje uporabljenega pribora 

uporabnikov. To je po podatkih NIJZ Koper (beležijo statistične podatke izmenjave), celo 

nekaj višji odstotek vrnjenega materiala od povprečja nizkopražnih programov v Sloveniji. 

Zelo podobno število izdanega in vrnjenega materiala, smo beležili tudi v letih 2013, 2014 in 

2015. 

Omenjena programa sta edina programa nizkega praga, ki delujeta na območju severno-

primorske regije in pokrivata potrebe zelo velikega števila uporabnikov drog, ki živijo na tem 

področju.  

Programi nizkega praga, ki delujemo pod okriljem organizacije Šent, skupaj tvorimo široko 

mrežo različnih programov, z močno organizacijsko in strokovno strukturo, ki skušamo 

odgovoriti na potrebe uporabnikov tako na lokalnem, kot tudi nacionalnem nivoju. V ta 

namen smo združeni v zvezo nevladnih organizacij na področju zmanjševanja škode, kjer 

smo pomemben akter pri osnovanju politike drog in izvajanju našega skupnega poslanstva – 

zmanjševanje škode. Vključeni smo v številne projekte, ki se odvijajo po vsej regiji in državi, 

ter se povezujemo z drugimi vladnimi in nevladnimi zavodi ter združenji. Poleg tega tudi 

sledimo trendom na terenu in opozarjamo na pereča aktualna stanja.  
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V Mestni Občini Nova Gorica tako že leta opozarjamo na problem brezdomstva, ki se zelo 

jasno odraža tudi pri uporabnikih naših programov. Od leta 2016 smo izvajalci  programa 

Zavetišče za brezdomce, kjer je omogočeno prenočevanje desetih brezdomnih ljudi. 

V letu 2016 smo zaradi pomankanja storitev namenjenih mladim uporabnikov drog, podprli in 

omogočili projekt združenja DrogArt, ki je s podporo MONG pilotsko izvedel projekt I-SEE. V 

prostorih Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog na Sedejevi 9a, so tako dve 

zaposleni iz društva DrogArt, po zaključku obratovanja dnevnega centra izvajali svojo 

dejavnost, ki je vključevala testirno točko namenjeno odkrivanju novih psihoaktivnih 

substanc, ter preventivnega dela z mladimi v nočnem življenju. 

 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a: Sodelovanje in 

podpora pri izvajanju njihovih rednih programov ter vključevanje v skupno iniciativo »V 

znanju in povezovanju je moč«. 

 

4.2 Zdravstvena in socialna obravnava uporabnikov drog 
 

Obravnava uporabnikov drog mora biti celovita, nenehna ter dostopna vsem uporabnikom. V 

tem smislu mora biti zagotovljeno sodelovanje med izvajalci različnih programov zdravljenja, 

psihosocialne obravnave in psihosocialne rehabilitacije. Za učinkovito in kvalitetno delo je 

tako potrebno tesno sodelovanje različnih institucij. V našem lokalnem okolju na tem 

področju delujeta Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica (Zdravstveni dom 

osnovno varstvo Nova Gorica) in Center za socialno delo Nova Gorica. 

 

4.2.1 Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica 

 

Obravnava uporabnikov drog v okviru zdravstvenega varstva 

 

Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica izvaja:  

1. Substitucijski program, ki deluje s pomočjo zdravil;                                             

2. Specialistične obravnave, sem sodijo psihoterapevtska obravnava (individualna, 

družinska,  skupinska, partnerska obravnava), psihiatrična obravnava, zdravniška 

obravnava, skupinske terapije za paciente in starše; 

3. Svetovalni program (osebno ali po telefonu): za paciente, za svojce pacientov, za 

strokovne delavce, za delodajalce, za druge vladne in nevladne organizacije; 

4. Testiranja na prisotnost psiho-aktivnih snovi v urinu. 

 

 

4.2.1 Center za socialno delo Nova Gorica 

Obravnava uporabnikov drog v okviru socialnega varstva 

Center za socialno delo Nova Gorica v okviru svojih pristojnosti izvaja posamezne ukrepe v 

zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem posledic uporabe prepovedanih drog oz. 

preprečevanjem in zmanjševanjem vseh oblik zasvojenosti. 
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Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a: Spremljanje, 

sodelovanje in podpora pri izvajanju njihovih rednih programov ter vključevanje v skupno 

iniciativo »V znanju in povezovanju je moč«. 
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5. ZDRAVLJENJE IN SOCIALNO UREJANJE ZASVOJENCEV (TERAPIJA/ 

KURATIVA)  
 

5.1 Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica 
 

V okviru zdravstvene in socialne obravnave uporabnih drog ali bolnikov s kronično omamo v 

MONG smo že v poglavju 4 omenili obravnavo v okviru Ambulante za zdravljenje 

zasvojenosti ter CSD Nova Gorica, ki sta s svojimi programi nepogrešljiva akterja na 

področju zdravljenja in socialnega urejanja obolelih. 

Center za zdravljenje zasvojenosti izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in 

psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje na področju zasvojenosti od psiho-

aktivnih substanc in zasvojenosti od iger na srečo. V okviru centra za zdravljenje 

zasvojenosti deluje tudi klub zdravljenih alkoholikov.  

Zasvojenost je bolezen, ki prizadene človekovo telo, odnose z ljudmi in sposobnost za 

produktivno življenje. Ljudje se lahko zasvojijo tudi brez posredovanja kemičnih sredstev, z 

uporabo posebnih postopkov in ritualov, s katerimi sprožijo omamni učinek s pomočjo 

stimulacije možganov. Tu ne govorimo o telesni zasvojenosti, ampak le o 

psihični. Zdravljenje zasvojenosti je dolgotrajno, ponavadi traja od tri do pet let, zasvojenci pa 

nikoli v celoti ne ozdravijo, pač pa lahko le abstinirajo. 

Pri zdravljenju in socialnem urejanju zasvojencev gre za »popravljanje okvare po hujši ali 

blažji osebnostni in socialni »okvari«, ki je prišlo do nje zaradi omamljanja in zasvojenosti, 

točneje: je urejanje socialnega nereda v urejeno delovanje, psihičnega in socialnega kaosa v 

urejen psihični in socialni kozmos, zato se to delo v socialnem strokovnem jeziku imenuje 

psihosocialno urejanje. Terapija pri omamljanju in zasvojenostih je odgovor na stisko, ki je 

človeka privedla do delnega uvida v svoje stanje in v možnosti za reševanje težav; 

doživljanje stiske je energija samopomoči, ki po uvidu lahko postane odskočna deska za 

zdravljenje in urejanje. […] Urejanje mora v življenje in medčloveško sožitje človeka vpeljati 

zdrave vzorce življenja in sožitja in z njimi nadomestiti rutinsko utečene bolne vzorce, ki so 

povzročali in vzdrževali omamljanje in zasvojenost. Zato se urejanje vrši z različnimi 

terapevtskimi dejavnostmi ali metodami« (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 74). 

Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica je edina javnozdravstvena ambulanta za 

zdravljenje vseh vrst zasvojenosti, torej tudi nekemičnih. Za zdaj se zdravljenje nekemičnih 

zasvojenosti v okviru javnega zdravstvenega sistema izvaja le v Novi Gorici, saj zdravstvena 

zavarovalnica teh zasvojenosti še ne priznava kot bolezen in zato jih tudi ne plačuje. 

Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti tako deluje predvsem zahvaljujoč podpori 

novogoriške občine in predanosti zaposlenih.  

Nekemične zasvojenosti so: 
- zasvojenost od iger na srečo (patološko hazardiranje), 
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- zasvojenost od hrane:bulimija, anoreksija nervosa, 
- zasvojenost od spolnosti, 
 
- zasvojenost od odnosov, 
- zasvojenost od nakupovanja in zadolževanja, 
- zasvojenost od sanjarjenja, televizije, 
- zasvojenost od računalniških igric in interneta, 
- zasvojenost od dela, 
- ozasvojenost od duhovnosti, 
- in druge. 

 

5. 2 Visokopražni in reintegracijski programi 
 

Visokopražni programi z abstinenco in socialnim urejanjem so programi, katerih delo je 

usmerjeno v doseganje abstinence – sprejemni in dnevni centri, terapevtske skupnosti in 

komune ter terapevtske skupnosti za ženske z otroki, mladostnike ter specializirani programi 

za tiste uporabnike, ki hkrati uporabljajo različne droge. Vanje se vključujejo posamezniki, ki 

želijo prenehati uporabljati droge. 

Centri za reintegracijo so programi, v katerih poteka strokovno delo s stabilnimi abstinenti in 

njihovimi bližnjimi, ki omogoča konkretno socialno vključitev. Po končani terapevtski 

obravnavi oziroma zdravljenju sledi socialna reintegracija oz. ponovno vključevanje 

nekdanjih uporabnikov v družbo. To pa pomeni vključevanje na vseh ravneh in področjih, 

vključno z razvijanjem socialnih veščin ter spodbujanjem izobraževanja in zaposlovanja. 

Ponovno vključevanje v družbo pomeni tudi zmanjšanje ali odpravo socialnih vzrokov, ki so 

privedli do uporabe drog, zlasti socialne izključenosti. 

V MONG že vrsto let na tem področju uspešno delujeta dva programa: 

5.2.1 Terapevtska skupnost Srečanje  

 

Poročilo Terapevtske skupnosti Srečanje. 

Skupnost Srečanje je terapevtska skupnost, ki je namenjena ljudem na družbenem robu, ki 

so se tam znašli zaradi različnih težav, predvsem zaradi različnih zasvojenosti. Namen 

Skupnosti Srečanje je pomagati ljudem na poti zdravljenja zasvojenosti. V Sloveniji obstaja 

že več kot 20 let. Prvi tovrstni center je leta 1994 na pobudo Slovenske Karitas osebno odprl 

don Pierino Gelmini prav v Novi Gorici.  

Program Skupnost Srečanje je prvenstveno namenjen tistim, ki imajo vrsto težav, povezanih 

z zlorabo različnih substanc, torej odvisnikom, ki so se odločili, da bodo trajno prenehali z 

uživanjem drog, alkohola in ostalih substanc, ki povzročajo zasvojenost. Že nekaj časa pa na 

vrata skupnosti trkajo in so sprejeti ljudje, ki imajo poleg naštetih tudi druge resne težave, 

povezane s pravosodnim sistemom, pomanjkanjem pozitivne socialne podpore, težave z 

duševnim zdravjem in druge osebnostne motnje. Terensko delo  je v zadnjih dveh letih 

pokazalo občutno porast nekemičnih zasvojenosti (nekontrolirana raba interneta, spletnih 
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aplikacij…) ter takoimenovanih dvojnih diagnoz (zasvojenosti s pridruženo psihično motnjo).  

Zaskrbljujoče je, da je pri dvojnih diagnozah v večini primerov eden od elementov  uporaba  

 

marihuane in njenih derivatov, kar kaže na to, da se je ne sme jemati površno, kot zgolj 

»lažjo« drogo. 

Namen programa je odvisniku omogočiti, da spremeni dosedanji način življenja ter se 

usposobi za samostojno in odgovorno življenje brez droge, alkohola, tablet ... Za program je 

značilen celostni pristop. Organiziran je v obliki manjših terapevtskih skupnosti, kjer 

posameznik skozi praktično življenje spoznava samega sebe, vzpostavlja drugačen odnos 

do samega sebe, do odgovornosti, do življenja, družbe, sočloveka in svojcev, ki so tudi del 

programa. Velik delež uspešnosti samega programa lahko pripišemo tudi temu, da je 

obvezno sodelovanje samih svojcev tistega, ki je v Skupnosti Srečanje. Program ne samo, 

da nudi podporo, zaupanje in tolažbo svojcem, temveč si tudi prizadeva, da se spreminjajo 

tudi svojci in tako prispevajo k dobrim rezultatom.  

Srečanja svojcev (skupina trenutno šteje 15-20 oseb) potekajo v Ajdovščini, kjer ima 

Skupnost Srečanje tudi svojo informativno pisarno, kjer lahko zainteresirani dobijo vse 

informacije ki jih potrebujejo.  Preventivno informativni razgovori, reševanje nastalih težav ter 

iskanje skupnih rešitev je prav tako mogoče na novogoriškem območju, kjer na terenu redno 

delujejo naši koordinatorji.  

Sodelujejo tudi z Ambulanto za zdravljenje zasvojenosti, Dnevnim centrom za uporabnike 

prepovedanih drog in Centrom za socialno delo. Redno sodelujejo in se povezujejo tudi z 

Mladinskim centrom Nova Gorica in Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti 

Nova Gorica. 

V obdobju zadnjih dveh let so naši koordinatorji na novogoriškem območju navezali stik in 

nato redno terensko delovali z 97 osebami, katere se srečujejo s problematiko zasvojenosti.  

Do sedaj je se je od oseb s katerimi v zadnjem času delajo na terenu za vstop v komuno in 

popolno abstinenco odločilo 11 oseb. 

Skupnost Srečanje je zastavila tudi poseben del programa reintegracije, ki je namenjen 

tistim, ki program zaključujejo in nimajo nobene možnosti samostojnega življenja, ali pa ni 

smiselno, da se po zaključku programa vrnejo v staro okolje.  

Novogoriška enota Skupnosti Srečanje  gosti 7-10 fantov, število se spreminja v skladu s 

premestitvami v druge enote. Vrhunec programa je vsakoletna zaključna proslava za Božič, 

ko program v prisotnosti vseh članov, svojcev in lokalne skupnosti zapustijo fantje, ki so ga 

uspešno zaključili. 

Skupnost Srečanje tudi sicer goji z lokalno skupnostjo tesne stike. Tu velja omeniti cca 9 

prostovoljcev, kateri svoj čas redno podarjajo komuni (prevozi, duhovna oskrba, druženje, 

pogovori, pomoč pri vzdrževalnih in kmetijskih delih...).    

V preteklih letih je bilo tudi kar nekaj dogodkov, ko se je vpetost komune v lokalno skupnost 

lepo izrazila, če izpostavimo samo najpomembnejše: 

- Vsakoletni tradicionalni dnevi odprtih vrat, ki so vedno obiskani 

- Pomoč pri vzdrževanju in negi rožnega vrta burbonk, ki je ponos mesta vrtnic 
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- Vizitacije srednješolcev v okviru izobraževalno preventivnih delavnic 

- Sodelovanje s 30 mladimi iz mednarodnega  Projekta O. D. A. – overcoming drug addiction 

 

- Udeležba v dobrodelni akciji Prepleskajmo porodnišnico  

- Soudeležba pri organizaciji Teka in hoje za upanje 

- Izvedba Strokovnega posveta »Skupaj recimo ne odvisnostim!«, ki je imel zaključek na 

Kapeli 

- Predavanje in pričevanje »Kaj nas lahko nauči bivši odvisnik« v Ajdovščini 

- Udeležba na nogometnem turnirju Z žogo proti drogi 

- Udeležba na nogometnem turnirju Žoga združuje 

 

Terapevtske skupnosti so namenjene predvsem zdravljenju in rehabilitaciji uživalcev različnih 

strupenih in škodljivih snovi: drog, tablet, alkohola. Mnogokrat pomagajo tudi različnim 

bolnikom, zavrženim in odrinjenim na rob družbe. Vzporedno z življenjem in delom 

posameznika v skupnosti se doma in v sami skupnosti nudi pomoč njihovim staršem, 

otrokom, partnerjem, sorodnikom, prijateljem. 

Zavod Pelikan Karitas, pod okriljem katerega deluje Skupnost Srečanje preko strokovnih in 

laičnih zaposlenih delavcev, spremlja razvoj kandidatov in se vključuje v reševanje 

problemov, ki se pojavljajo v skupnosti. Celoten program Terapevtske skupnosti Srečanje 

traja od 25-36 mesecev. Priprave opravlja skupina strokovnih delavcev v okviru 

pripravljalnega centra. 

V reintegracijskem programu ali pomoči pri vključevanju v družbo po zaključku programa TS 

Srečanje (komune) gre za utrjevanje navad in izkušenj, ki jih je posameznik pridobil v 

skupnosti in za preizkušanje naučenega v domačem okolju.  Za krajše obdobje je možna tudi 

nastanitev. Skupaj s posameznikom in njegovo družino iščejo odgovore, ki so vezani na:  

- oblikovanje novega, drugačnega odnosa do staršev in sorodnikov, 

- partnerski odnos, 

- ustvarjanje lastnega doma, 

- vzpostavitev stabilne socialne mreže, mreže pomoči, 

- pomoč pri šolanju, izobraževanju, 

- iskanje zaposlitve, 

- vključitev v delovne procese Terapevtske skupnosti Srečanje in druge programe Zavoda 

Pelikan - Karitas. 

 

5.2.2 Projekt človek 

 

Poročilo o delu Društva Projekt Človek, SC Piran-enota Nova Gorica 

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna  in neprofitna organizacija, ki izvaja  

program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami 

zasvojenosti. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1994 in je ena največjih institucij, ki se ukvarja 

s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Osnovni program, ki ga izvaja, je program Projekt 

Človek, sestavljen iz različnih podprogramov. Program deluje v 10 slovenski regijah.  
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Sprejemni center Piran je prvi dislocirani sprejemni center programa Projekt Človek, ki deluje 

od leta 2006. S tem smo zagotovili večjo dostopnost do pomoči zasvojenim in njihovim 

svojcem iz Primorske. Nahaja se v prostorih Zdravstvenega doma Piran.  

Namen programa je preprečevanje in zniževanje socialnih stisk povezanih z zasvojenostjo. 

Osnovni cilj, ki mu program sledi, je pomagati zasvojenim posameznikom in njihovim 

družinam.  

Drugi cilji programa so: 

 vzpostavitev in ohranjanje abstinence od vseh psihoaktivnih snovi, alkohola, iger na 

srečo, prekomerne uporabe sodobnih tehnologij,  

 ohranjati reden urnik prehranjevanja pri osebah z motnjami hranjenja, 

 pri mladostnikih je osnovni cilj preprečevanje razvoja zasvojenosti.  

                                                                                    

Tekom programa podpiramo uporabnike, da krepijo zdravo socialno mrežo. Nudimo jim 

pomoč pri reševanju vsakodnevnih stisk, učijo se socialno sprejemljivega vedenja ter 

kvalitetnega preživljanja prostega časa. Uporabnike spodbujamo, spremljamo ter motiviramo 

k iskanju ustrezne zaposlitve, k dokončanju šolanja, k reševanju stanovanjske problematike 

in k ustalitvi v življenju.  

 

Storitve SC Piran izvajamo še na treh dislociranih enotah, in sicer: 

 v prostorih Zdravstvenega doma Nova Gorica, od meseca maja 2012, 

  v prostorih CSD Sežana, od februarja 2013, 

  v prostorih CSD Postojna, od februarja 2015. 

  

Od leta 2008 sodelujemo tudi z Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper in njihovim 

oddelkom v Novi Gorici. Zapornikom, ki so zasvojeni, nudimo pomoč v obliki individualnih 

pogovorov in terapevtske skupine. 

Razvoj programa v goriški regiji: 

V goriški regiji smo najprej leta 2010 začeli z delovanjem v Zavodu za prestajanje kazni 

zapora Koper – oddelek Nova Gorica, kjer so obsojenci izrazili veliko potrebo po 

nadaljevanju urejanja lastne zasvojenosti in reintegracije tudi po prestani kazni zapora. Maja 

2012 smo začeli naš program izvajati v prostorih ZD Nova Gorica, in sicer enkrat mesečno. 

Povpraševanje uporabnikov in svojcev je dosledno naraščalo, zato smo z začetkom leta 

2013 začeli z rednim enkrat tedenskim delovanjem v ZD Nova Gorica. Ocenjujemo, da je 

potreba po naših storitvah v Mestni občini Nova Gorica velika, saj število vključenih 

uporabnikov/svojcev še vedno narašča. Uporabniki naše storitve poiščejo prav zaradi 

celostnega in terapevtsko naravnanega visokopražnega programa, kar se povezuje tudi s 

pomanjkanjem delovanja drugih tovrstnih programov v goriški regiji. 

V Mestni občini Nova Gorica  izvajamo reintegracijske programe, in sicer sprejem (prvi 

pogovori) ter program obravnave SORA - socialna rehabilitacija abstinentov. Uporabnike, ki 

imajo dolgotrajne recidive ali ne zmorejo vzdrževati abstinence se usmeri v program 
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obravnave DIPO ali ALFA. Velik poudarek je na delu z družinami in s svojci zasvojenih oseb, 

katerih otroci/partnerji ni nujno da so poiskali pomoč za urejanje zasvojenosti. Pri delu s 

svojci in uporabniki sledimo ciljem programa. V Novi Gorici izvajamo tudi svetovanje 

osebam, ki so uspešno zaključile stanovanjske programe so že reintegrirane v družbo, hkrati 

pa potrebujejo pomoč pri spoprijemajo s konkretnimi življenjskimi situacijami. 

Delo se izvaja po metodi dela s posameznikom (izvajanje pogovorov), dela z družino 

(družinska oz. partnerska srečanja) in skupinske metode dela (skupina za svojce). Pri delu 

vključujemo izdelavo in evalvacijo individualnega terapevtskega načrta (zajema cilje na 

uporabniku pomembnih področjih, kot so abstinenca, odnosi, zaposlitev, prosti čas, šolanje, 

skrb za zdravje ipd.), izvajanje izobraževalnih seminarjev za uporabnike in svojce (na temo 

zasvojenosti, komunikacije, odnosov, iskanja zaposlitve ipd.), izvajanje osebnih nalog 

(pisanje dnevnika, struktura dneva ipd.), aktivnosti za preventivo recidiva, biblioterapija za 

uporabnike in svojce, usmerjanje k urejanju zdravstvenega stanja, usmerjanje k ponovnemu 

vključevanju v šolanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, spodbujanje k vključevanju v 

prostovoljno delo, preverjanje abstinence (urinski testi), aplikacija anket in vprašalnikov. 

Potrebno je izpostaviti dobro sodelovanje z drugimi institucijami in organizacijami, zlasti 

CZOPD Nova Gorica, CSD Nova Gorica, Gimnazija Nova Gorica, Dijaški dom Nova Gorica, 

Šent Nova Gorica.  

Pomembnost programa za Mestno občino Nova Gorica se kaže v nudenju psihosocialne 

pomoči občanom, ki imajo težave z zasvojenostjo in njihovim svojcem, ki se srečujejo z 

eksistencialnimi in duševnimi stiskami ter stigmatizacijo. S pomočjo programa se uporabnike 

in svojce usmerja v celostno reševanje zasvojenosti in s tem povezanih stisk, ki zajema tudi 

nadvse pomembne vidike ponovnega vključevanja v družbo (zaposlitev, šolanje, družbene in 

prostovoljske dejavnosti, zdrav življenjski slog in varna socialna mreža). Program tako 

predstavlja dodaten vir pomoči v mreži socialno varstvenih storitev v Mestni občini Nova 

Gorica. Program sledi tudi smernicam Nacionalnega programa socialnega varstva, ki 

poudarja enako dostopnost do storitev in programov vsem uporabnikom. 

Program je aktualen in inovativen predvsem z vidika celostne obravnave problematike 

zasvojenosti (vedenjski, osebnostni, odnosni ter družbeni vidik) in z vidika upoštevanja vseh 

človekovih razsežnosti, s poudarkom na posameznikovih potencialih in virih moči. Program 

tako postavlja v ospredje človeka in ne drogo, alkohol… Program je naravnan terapevtsko 

(iskanje vzrokov zasvojenosti in načinov za uspešno spoprijemanje s težavami), vključuje 

celotno družino in poseben pomen namenja ponovni vključitvi posameznika v družbo. 

Pomemben del programa predstavlja tudi preventivno delo (npr. preventivne delavnice za 

osnovnošolsko in srednješolsko mladino, predavanja za starše in pedagoški kader, 

organizacija preventivnih projektov z lokalnimi institucijami in organizacijami), katerega 

namen je osveščanje različnih ciljnih skupin o zasvojenosti, s poudarkom na varovalnih 

dejavnikih, kot so zdrav način življenja in kvalitetno preživljanje prostega časa. Ključno je tudi 

povezovanje z različnimi institucijami in organizacijami na lokalni in nacionalni ravni, kar 

omogoča  kakovostno delo in celostno nudenje pomoči uporabnikom. 

STATISTIČNI PODATKI 

Od leta 2006 do 2016 je v SC Piran poiskalo pomoč 583 različnih uporabnikov. Prikaz 

števila uporabnikov po letih v Sprejemnem centru Piran: 

 

Leto Število uporabnikov 
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Število uporabnikov in k.b.o v Novi Gorici: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V 2016 je največ uporabnikov in svojcev v SC Piran prihajalo iz Občine Piran (13,30%), 

sledijo uporabniki in svojci  iz Mestne občine Nova Gorica (11,47%), Občine Izola (9,63%), 

Mestne občine Koper (9,17%), Občine Sežana (9,17%), Občine Postojna (6,42%), ter drugih 

občin.  

Glede na delo v Sc Piran- enota Nova Gorica ocenjujemo, da je še veliko možnosti za razvoj 

za kar pa bi bilo potrebno, da bi bili v Novi Gorici prisotni večkrat tedensko. 

 

 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a: Spremljanje, 

sodelovanje in podpora pri izvajanju njihovih rednih programov ter vključevanje v skupno 

iniciativo »V znanju in povezovanju je moč«.  

 

2006 5 

2007 16 

2008 32 

2009 48 

2010 75 

2011 81 

2012 92 

2013 119 

2014 110 

2015 113 

2016  123 

Leto Število uporabnikov 

+ k.b.o.* v Novi 

Gorici (ZPKZ + ZD 

Nova Gorica) 

2013 43 up. + 45 k.b.o. 

2014 32 up. + 31 k.b.o. 

2015 29 up. + 21 k.b.o. 

2016  28 up. + 29 k.b.o. 
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6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN SPODBUJANJE CIVILNE DRUŽBE K 

RAZUMEVANJU TEŽAV, POVEZANIH Z ZASVOJENOSTJO OD DROG-

PROMOCIJA 
 

Splošno javnost je potrebno seznaniti s pojavom raznih oblik zasvojenosti. Vse 

pomembnejše dogodke je potrebno medijsko podpreti. Ob mesecu preprečevanja 

zasvojenosti Mladinski center Nova Gorica organizira skupno novinarsko konferenco 

številnih akterjev in organizacij lokalne skupnosti, ki z različnimi dogodki obeležujejo mesec 

preprečevanja zasvojenosti. S skupno iniciativo pod sloganom »V znanju in povezovanju je 

moč«, si Mladinski center prizadeva povezati lokalno skupnost v sodelovanje na področju 

preventive in preprečevanja zasvojenosti. S sodelovanjem in povezovanjem na skupni 

novinarski konferenci si želijo doseči večjo odmevnost svojih in skupnih prizadevanj ter 

pozornost ciljnih skupin oz. celotne lokalne skupnosti in širše družbe. 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a: Nadaljevanje 

iniciative na  podlagi dobre prakse, kise je pričela novembra 2014. Obveščanje javnost in 

spodbujanje civilne družbe k razumevanju težav, povezanih z kemičnimi in nekemičnimi 

zasvojenostmi  preko promocije dogodkov in aktivnosti, plakatov, radijskih, televizijskih in 

časopisnih objav. Poseben poudarek je na skupni iniciativi »V znanju in povezovanju je 

moč«, ki se sicer organizira ob novembru-mesecu preprečevanja zasvojenosti, dejavnosti pa 

so porazdeljene v daljšem časovnem obdobju.  Preko skupne novinarske konference in 

drugih oblik promocije vse aktivnosti in dogodke sodelujočih organizacij, zavodov društev itd. 

tudi medijsko podrejo. V okviru celotne preventive se izvaja promocija zdravega načina 

življenja. Poudarek je tudi na prizadevanju, da se javnosti poskuša približati odvisnike in 

spoznati tudi njihove pozitivne plati. Nadaljevanje izvajanja dnevov odprtih vrat institucij, 

organizacij, društev, ki v lokalnem okolju izvajajo programe s tega področja.  

7. DEJAVNOST ZA ZMANJŠEVANJE PONUDBE DROG 
 

Največ dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog izvajata policija in pravosodni sistem, ki  

na področju preprečevanja uporabe drog izvajata naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Po podatkih Policijske postaje Nova Gorica se v našem lokalnem okolju problematika 

prepovedanih drog izkazuje predvsem v tem, da iz sosednje Italije prihajajo odvisniki z 

namenom nakupa prepovedanih drog ter v novodobnem izzivu preprodaje različnih t.i. novih 

psihoaktivnih snovi, ki poteka predvsem preko spleta. Problematika se zaradi ukrepov 

policije zmanjšuje. Sodelovanje LAS Nova Gorica s policijo je zelo dobro. 
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Poročilo o delovanju poročilo o delovanju in ugotovitvah Policijske postaje Nova 

Gorica na področju preprečevanja zasvojenosti , zmanjševanja škode oziroma 

povpraševanja po prepovedanih drogah 

poročilo o delovanju in ugotovitvah Policijske postaje Nova Gorica na področju 

preprečevanja zasvojenosti , zmanjševanja škode oziroma povpraševanja po prepovedanih 

drogah. 

 

Policijska postaja Nova Gorica vsakodnevno izvaja naloge preprečevanja, odkrivanja in 

preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov s področja prepovedanih drog. Tovrstne naloge 

policisti izvajajo tako pri rednem delu kakor tudi v načrtovanih poostrenih nadzorih. Prav tako 

je dan poseben poudarek na preventivnih aktivnostih z namenom ozaveščanja o škodljivosti 

prepovedanih drog po osnovnih in srednjih šolah, ki jih izvajajo policisti PP Nova Gorica v 

sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalističen policije. 

 

V nadaljevanju za zahtevano obdobje predstavljamo pregled odkritih kaznivih dejanj in 

prekrškov ter količino zaseženih drog in sicer so policisti PP Nova Gorica in kriminalisti SKP 

PU Nova Gorica v letu 2013 obravnavali skupno 96 kaznivih dejanj in 95 prekrškov s 

področja prepovedani drog, v letu 2014 73 kaznivih dejanj in 90 prekrškov, v letu 2015 83 

kaznivih dejanj in 120 prekrškov ter v  letu 2016 106 kaznivih dejanju in 92 prekrškov kar je 

razvidno tudi iz spodnjih preglednic. 

 

 

Zloraba prepovedanih drog 

Kazniva dejanja zlorabe prepovednih drog 
Število kaznivih dejanj 

2013 2014 2015 2016 

Neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi 
v športu in predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog 91 64 76 102 

Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali 
nedovoljenih snovi v športu  5 9 7 4 

Skupaj  96 73 83 106 

 

Kršitve drugih predpisov o javnem redu 

Predpisi 
Število prekrškov 

2013 2014 2015 2016 

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 95 90 120 92 

 

Policisti in kriminalisti v postopkih zasežejo različne vrste prepovedanih drog, najbolj 

razširjena in prisotna med mladimi je prepovedana droga konoplja.   
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Zasežene prepovedane droge 

Vrsta prepovedane droge 
Zasežene droge  

2013 2014 2015 2016 

Amfetamin  

 

GRAMI  59,55 43,52 50,48 - 

TABLETE 166 - - - 

Ekstazi  GRAMI  1,2 6,5 - 3,75 

TABLETE  3 35 - - 

Heroin  GRAMI  256,66 19,39 251,45 1223,67 

MILILITRI  - - - - 

Kokain  GRAMI  86,16 2,4 27,46 42,39 

Konoplja - rastlina  KOSI  - - 70 34 

Konoplja - rastlina (marihuana)  GRAMI  5151,97 714,8 42863,48 1087,49 

Konoplja - smola (hašiš)  GRAMI  - 39,28 16,83 1,43 

LSD KOSI - 50 - 512 

Metadon MILILITRI 99,5 - - 515,5 

Metamfetamin GRAMI 0,25 - 13,71 - 

Ostale droge, ki se ne uporabljajo v medicini GRAMI - - 11,96 835,73 

 

Pri delu in izvajanju nalog policije je bilo največ prepovedane droge zasežene  v okolicah 

srednji šol v samem mestu Nova Gorica. Prav tako se ugotavlja prisotnost drog  na različnih 

glasbenih prireditvah. Z namenom omejevanja prisotnosti prepovedanih drog izvajamo 

številne poostrene nadzore, s poudarkom na stopnji pričakovanja, da bodo v primeru posesti 

prepovedanih drog posestniki s strani policije odkriti in zoper njih izvedeni vsi zakonski 

ukrepi. 

 
Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a: Mladinski center 

Nova Gorica sodeluje s Policijsko postajo Nova Gorica pri izobraževanju/predavanju za 

zaposlene in mentorje mladinskih delavnic ter pri pridobivanju podatkov o stanju na področju 

uporabe prepovedanih drog na Goriškem. Povezovanje in usklajevanje preventivnih 

dogodkov, predvsem v sklopu iniciative »V znanju in povezovanju je moč«. 
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8. NOVEMBER-MESEC PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI 
 

Z namenom povezovanja in skupnega delovanja na področju preprečevanja 

rizičnih/škodljivih vedenj in zlorabe drog ter osveščanja o problematiki zasvojenosti se je 

Mladinski center kot izvajalec primarne preventive v Mestni občini Nova Gorica in koordinator  

 

Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti povezal s številnimi akterji na 

področju zasvojenosti. Od leta 2014 do 2016 so sodelovali z Zavodom Pelikan – Karitas 

Skupnost Srečanje, pobudniki in organizatorji projekta  Za mladost brez drog, Policijsko 

upravo Nova Gorica, s ŠENT-om, Dnevnim centrom za uporabnike prepovedanih drog Nova 

Gorica, Osnovno šolo Milojke Štrukelj, Dnevnim centrom Žarek in Kriznim centrom za otroke 

in mladostnike 10-ka, ki delujeta pod okriljem Centra za socialno delo Nova Gorica, 

vseslovenskim družbeno odgovornim programom neodvisen.si, Nova Gorica, otrokom 

prijazno Unicef-ovo mesto, Glasbeno šolo Nova Gorica in Hišo mladih Ajdovščina. 

Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti organizirajo sklop predavanj o vzgoji ter dogodke v 

soorganizaciji z drugimi akterji v sklopu skupne iniciative »V znanju in povezovanju je moč«. 

Vse aktivnosti se promovirajo na skupnih letakih, plakati in v spletnih najavah.  

Kot izvajalci preventive se udeležijo Nacionalne konference ob mesecu preprečevanja 

zasvojenosti.  

9. IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH IN MENTORJEV MLADINSKEGA 

CENTRA NA PODROČJU PREVENTIVE 
 

Zaposleni Mladinskega centra se skozi celo leto udeležujejo različnih izobraževanj s 

področja preventive. Vsi mentorji preventivnih delavnic se vsako leto udeležijo izobraževanj.  
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10. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2013 
 

V letu 2013 je v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009) 

izvajanje aktivnosti iz sklopa A – Primarna preventiva izvajala in koordinirala Lokalna 

akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica v sodelovanju z Oddelkom za 

družbene dejavnosti MONG, ki je bil zadolžen za izvajanje administrativnih in tehničnih 

nalog. 

V okviru izvajanja programa preventive v šolskem okolju so se v letu 2013 izvajale 

delavnice, ki so bile predvidene za šolsko leto 2012/13 ter preventivne delavnice predvidene 

za šolsko leto 2013/14. V program preventivnih delavnic za šolsko leto 2013/14 so bili 

vključeni vsi učenci od 5. razreda do 9. razreda  vseh osnovnih šol MONG ter vsi dijaki, ki 

obiskujejo 1. in 2. letnik srednjih šol v MONG.    

V okviru izobraževanja za pedagoški kader in strokovne delavce šol se je v letu 2013 

pričelo triletno izobraževanje »Oblikovanje osebnosti šolarja« pod strokovnim vodstvom 

izvajalca in oblikovalca programa Viljema Ščuke. V letu 2013 sta se izvedli 2 srečanji.  

V letu 2013 je Mladinski center Nova Gorica kot izvajalec preventivnih delavnic v 

okviru izobraževanja mentorjev preventivnih delavnic izvedel interna in zunanja 

izobraževanja mentorjev.  

Po koncu šolskega leta 2012/13 izvedelo srečanje z namenom evalvacije programov 

preprečevanja zasvojenosti 2012/2013. Prisotni ravnatelji in svetovalne službe ter člani LAS 

so izrazili veliko zadovoljstvo z izvedenim programom.  

V okviru preventive v družinskem okolju je ob novembru- mesecu preprečevanja 

zasvojenosti bil organiziran niz 5-ih predavanj za starše.  

 V letu 2013 je v skladu z Odlokom potekal tudi Javni razpis za sofinanciranje 

programov s področja zasvojenosti. 

Glej PRILOGO 2 IN 3. 
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11. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2014 
 

Poročilo Mladinskega centra Nova Gorica o izvajanju programa preventive in 

koordinacije LAS za leto 2014 

 

Na nadaljevanju 33. seje Mestnega sveta MONG dne 7.1. 2014 je bil sprejet Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s 

področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. S spremembo odloka se izvajanje 

aktivnosti iz področja primarne preventive (predavanja/delavnice za učence, dijake, starše in 

pedagoške delavce v vseh osnovnih in srednjih šolah v mestni občini) prenese iz Mestne 

občine Nova Gorica na javni zavod Mladinski center Nova Gorica. Po odloku Mladinski 

center Nova Gorica poleg nalog izvajanja in koordinacije primarne preventive prevzame tudi 

vlogo koordinatorja aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova 

Gorica. 

Poročilo za leto 2014 

V vlogi izvajalca preventive smo v letu 2014 izvedli in koordinirali skupaj 76 

mladinskih preventivnih delavnic Mladinskega centra Nova Gorica na različnih področjih, na 

katerih je prisostvovalo 1542 učencev osnovnih in srednjih šol Mestne občine Nova Gorica. 

V okviru koordinacije preventivnih delavnic smo skrbeli tudi za koordinacijo izvajanja 

celotnega programa preventivnih delavnic Mihe Kramlija ter s svojim doprinosom k 

povezovanju šol v Mestni občini Nova Gorica in koordinatorjem MISSS omogočili tekoče 

sodelovanje in izvajanje preventivnih delavnic v organizaciji Safe.si oz. MISSS.    

V letu 2014 smo v okviru izobraževanja mentorjev preventivnih mladinskih delavnic 

izvedli številna izobraževanja. Za izobraževanje mentorjev smo izvedli celodnevno 

izobraževanja Društva za nenasilno komunikacijo in izobraževanje mentorjev na področju 

preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi posledic prekomernega pitja alkohola. 

Zaposleni so se udeležili tudi Preventivne platforme, Nacionalne konference ob mesecu 

preprečevanja zasvojenosti ter okrogle mize »Nasilje v družini« v organizaciji MONG. 

Koordinatorka preventivnih programov se je udeležila brezplačnega treninga za mladinske 

delavce v organizaciji APYN z namenim opolnomočenja mladinskih organizacij za 

preventivne dejavnosti s področja alkohola »Let it hAPYN! Empowering Youth Organisations 

working on the field of Alcohol«. 

V letu 2014 se je nadaljeval v letu 2013 pričeti triletni program izobraževanja 

pedagoških in strokovnih delavcev »Oblikovanje osebnosti šolarja« pod vodstvom Viljema 

Ščuke. V letu 2014 so potekal 4 srečanja v okviru šolskega leta 2013/14 in 2 srečanji v okviru 

šolskega leta 2014/15. 
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V juniju 2014 je Mladinski center Nova Gorica, kot izvajalec programov in koordinator 

LAS-a, izvedel srečanje z namenom evalvacije programov preprečevanja zasvojenosti  

 

2013/2014. Prisotni ravnatelji in svetovalne službe ter člani LAS so izrazili veliko zadovoljstvo 

z izvedenim programom. Kot velik uspeh si pripisujemo dejstvo, da so se na podlagi 

pozitivnega mnenja o naših delavnicah, v šolskem letu 2014/15 zanje odločile tudi šole, ki se 

v preteklosti niso želele vključevati (npr. SETŠ). 

 

V letu 2014 smo poleg koordinacije in izvajanja preventivnih mladinskih delavnic, kot 

koordinatorji LAS sklicali 3 seje LAS. V vlogi koordinatorja aktivnosti LAS smo pripravili 

dnevni red srečanj, zapisnike oz. poročila sej ter zastavili in oblikovali celoten Plan LAS za 

leto 2014. 

V okviru Plana LAS za leto 2014 je Mladinski center Nova Gorica opravil analizo 

ponudbe na trgu, pridobil ponudbe predavateljev  za predavanja na temo in LAS-u ponudil 

širok nabor predavateljev  za področje preventive v družinskem okolju in izobraževanje 

pedagoškega kadra, skupaj 30 ponudb. Člani LAS so potrdili pet od predlaganih 

predavateljev, ki jih je Mladinski center vključil v pripravo programa brezplačnih predavanj za 

starše v okviru novembra- meseca preprečevanja zasvojenosti. 

V okviru novembra- meseca preprečevanja zasvojenosti smo organizirali in izvedli pet 

predavanj za starše, obisk katerih je, glede na prejšnja leta, presegel vsa pričakovanja, saj 

smo na predavanjih zabeležili skupno 760 obiskov. S sodelovanjem z regionalno radijsko 

postajo smo poskrbeli, da se je z vsebino in ključnimi sporočili s predavanj seznanila širša 

civilna družba. 

Med presežke, ki jih je Mladinski center Nova Gorica, že v prvem letu prevzema vloge 

organizatorja, koordinatorja in izvajalca preventive ter koordinatorja aktivnosti LAS, 

doprinesel lokalni skupnosti in delu na področju preprečevanja zasvojenosti nedvomno šteje 

povezovalna iniciativa pod naslovom »V znanju in povezovanju je moč«. Mladinski center 

Nova Gorica je v okviru novembra-meseca preprečevanja zasvojenosti povezal lokalne 

akterje, ki delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti.  

Mladinski center je v ta namen organiziral skupno novinarsko konferenco vseh 

akterjev, na kateri so sodelujoči, in sicer predstavnica Mestne občine Nova Gorica, Mladinski 

center Nova Gorica, Policijska uprava Nova Gorica, Pelikan-Karitas, Skupnost Srečanje, 

ŠENT-Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog ter akterji projekta »Za mladost brez 

drog« predstavili skupne in posamezne aktivnosti v novembru. S sodelovanjem regijske 

radijske postaje, ki je prevzela vlogo medijskega pokrovitelja, in vsemi ostalimi mediji smo 

poskrbeli za večjo odmevnost dogodkov in osveščanje širše javnosti. Kot poseben uspeh 

štejemo kar dve gostovanji na nacionalni televiziji. 

Mladinski center in Dnevni center ŠENT sta na dogodku »Radost kuhanja nas 

povezuje« na vse preveč prisotno stigmatizacijo, marginalizacijo in socialno izključenost 

odgovorili s povezovanjem in sprejemanjem.  
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Skupaj s Skupnostjo Srečanje smo izvedli posvet za strokovno javnost »Skupaj z(a) 

družino iz vrtinca zasvojenosti«, na katerem smo zabeležili kar 80 udeležencev. Z zaključnim  

 

 

dogodkom, nogometnim turnirjem »Žoga združuje« smo skupaj z Zavodom Pelikan-Karitas 

Skupnost Srečanje in lokalnimi idejnimi snovalci ter izvajalci projekta »Za mladost brez drog« 

obeležili 10. Obletnico tega projekta ter 20. Obletnico kontinuiranega delovanja Skupnosti 

Srečanje v Sloveniji. 

V letu 2014 je Mladinski center Nova Gorica v celoti oblikoval in pripravil predlog 

Plana LAS za leto 2015 in vse aktivnosti, ki zadevajo vlogo izvajalca preventive in 

koordinatorja LAS vključil v Letni delovni načrt Mladinskega centra za leto 2015.  

Glej PRILOGO 4 IN 5. 
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12. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2015 
 

Poročilo Mladinskega centra Nova Gorica o izvajanju programa preventive in 

koordinacije LAS za leto 2015 

Septembra 2015 se je odvijala 1. konstitutivna seja na novo izvoljenih članov 

posvetovalnega telesa župana LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica, ki je vezan 

na mandat župana. LAS sestavlja 7 članov, predsednik LAS je postal vodja Ambulante za 

zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica, Miha Kramli. 

V vlogi izvajalca preventive smo v letu 2015 izvedli in koordinirali skupaj 78 

mladinskih preventivnih delavnic Mladinskega centra Nova Gorica, ki smo jih izvajali v 

osnovnih in rednih šolah v MONG. V okviru koordinacije preventivnih delavnic smo skrbeli 

tudi za koordinacijo izvajanja celotnega programa preventivnih delavnic Mihe Kramlija ter s 

svojim doprinosom k povezovanju šol v Mestni občini Nova Gorica in koordinatorjem MISSS 

omogočili tekoče sodelovanje in izvajanje preventivnih delavnic v organizaciji Safe.si oz. 

MISSS.    

V letu 2015 smo v okviru izobraževanja zaposlenih in mentorjev preventivnih 

mladinskih izvedli interna in zunanja izobraževanja. Mentorji so poleg internih izobraževanj 

udeležili izobraževanja Študijsko-raziskovalnega centra za družino ter izobraževanja »Med 

kemičnimi in nekemičnimi zasvojenostmi, pod vodstvom dr. med., spec. psih. Bernarda 

Špacapana in terapevta Mihe Kramilja. Zaposlena na področju preventive so se je udeležila 

tudi Nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti 2015 ter brezplačnega 

izobraževanja »Preprečevanja in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola« v 

organizaciji Mladinske Mreže MaMa in Alcohol Policy Youth Network. 

V letu 2015 se je nadaljeval v letu 2013 pričeti triletni program izobraževanja 

pedagoških in strokovnih delavcev »Oblikovanje osebnosti šolarja« pod vodstvom Viljema 

Ščuke. V letu 2015 so potekala 4 srečanja v okviru šolskega leta 2014/15 in 2 srečanji v 

okviru šolskega leta 2015/16. 

Mladinski center Nova Gorica je, kot izvajalec programov in koordinator LAS-a, 

izvedel srečanje z namenom evalvacije programov preprečevanja zasvojenosti 2014/2015.  

V letu 2015 smo poleg koordinacije in izvajanja preventivnih mladinskih delavnic, kot 

koordinatorji LAS sklicali 2 seji LAS. V vlogi koordinatorja aktivnosti LAS smo pripravili 

dnevni red srečanj, zapisnike oz. poročila sej ter zastavili in oblikovali celoten Plan LAS za 

leto 2015. 

V okviru Plana LAS za leto 2015 je Mladinski center Nova Gorica opravil analizo 

ponudbe na trgu, pridobil ponudbe predavateljev  za predavanja na temo in LAS-u ponudil 

širok nabor predavateljev  za področje preventive v družinskem okolju in izobraževanje 

http://www.apyn.org/executive-board


 

45 
 

pedagoškega kadra. Člani LAS so potrdili štiri od predlaganih predavateljev, ki jih je 

Mladinski center vključil v pripravo programa brezplačnih predavanj za starše, pedagoške in 

strokovne delavce v okviru novembra- meseca preprečevanja zasvojenosti. 

 

Kot koordinatorji LAS smo se odzvali vabilu in se udeležili sestanka s predstavniki 

združenj slovenskih občin v organizaciji Ministrstva za zdravje ter sestanka predstavnikov 

LAS v organizaciji Ministrstva za zdravje in NIJZ. 

V sodelovanju s Klubom goriških študentov smo v sklopu prireditve Mesto mladih 

soorganizirali okroglo mizo na temo nasilja in mladih pod naslovom »Sto nasilju! Mi se 

imamo radi!«, v okviru katere je potekala tudi krajša anketa med srednješolci na temo 

različnih oblik nasilja. 

V okviru novembra- meseca preprečevanja zasvojenosti smo organizirali in izvedli 

štiri predavanj za starše, na katerih smo zabeležili skupno več kot 400 obiskov. S 

sodelovanjem z regionalno radijsko postajo smo poskrbeli, da se je z vsebino in ključnimi 

sporočili s predavanj seznanila širša civilna družba.  

Med presežke leta 2015 v vlogi organizatorja, koordinatorja in izvajalca preventive ter 

koordinatorja aktivnosti LAS, štejemo izvedbo in nadgradnjo druge povezovalne iniciative 

pod naslovom »V znanju in povezovanju je moč«. Mladinski center Nova Gorica je v okviru 

novembra-meseca preprečevanja zasvojenosti povezal še številnejše lokalne akterje, ki 

delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti.  

Mladinski center je v ta namen organiziral skupno novinarsko konferenco vseh 

akterjev, na kateri so sodelujoči, in sicer predstavnica Mestne občine Nova Gorica, Mladinski 

center Nova Gorica, Policijska uprava Nova Gorica, Pelikan-Karitas, Skupnost Srečanje, 

ŠENT-Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog, Glasbena šola Nova Gorica, Dnevni 

center Žarek in Krizni center 10-ka, ki delujeta pod okriljem CSD Nova Gorica, Hišo mladih 

Ajdovščina ter akterji projekta »Za mladost brez drog« predstavili skupne in posamezne 

aktivnosti v novembru. S sodelovanjem regijske radijske postaje, ki je prevzela vlogo 

medijskega pokrovitelja, in vsemi ostalimi mediji smo poskrbeli za večjo odmevnost 

dogodkov in osveščanje širše javnosti.  

Mladinski center je sodeloval pri soorganizaciji dogodkov Strukturiranega dialoga na 

temo zasvojenosti s Hišo mladih Ajdovščina ter izvedbi pohoda »Za zabavo s prijatelji v 

naravo« z Dnevnim centrom Žarek.    

V letu 2015 je Mladinski center Nova Gorica v celoti oblikoval in pripravil predlog 

Plana LAS za leto 2016 in vse aktivnosti, ki zadevajo vlogo izvajalca preventive in 

koordinatorja LAS vključil v Letni delovni načrt Mladinskega centra za leto 2016.  

Glej PRILOGO 6 IN 7. 
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13. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2016 
 

Poročilo Mladinskega centra Nova Gorica o izvajanju programa preventive in 

koordinacije LAS za leto 2016 

V vlogi izvajalca preventive smo v letu 2016 izvedli in koordinirali skupaj 83 

mladinskih preventivnih delavnic Mladinskega centra Nova Gorica, ki smo jih izvajali v 

osnovnih in srednjih šolah v MONG. V okviru koordinacije preventivnih delavnic smo s svojim 

doprinosom k povezovanju šol v Mestni občini Nova Gorica in koordinatorja MISSS omogočili 

tekoče sodelovanje in izvajanje preventivnih delavnic v organizaciji Safe.si oz. MISSS.  

  

V letu 2016 smo v okviru izobraževanja zaposlenih in mentorjev preventivnih 

mladinskih izvedli interna in zunanja izobraževanja. Koordinatorka preventivnih programov 

se je udeležila tudi strokovnega posveta »Mladim svet se ruši« v organizaciji Društva Projekt 

Človek. 

V letu 2016 se je nadaljeval v letu 2013 pričeti triletni program izobraževanja 

pedagoških in strokovnih delavcev »Oblikovanje osebnosti šolarja« pod vodstvom Viljema 

Ščuke. V letu 2016 so potekala še zadnja 4 srečanja v okviru šolskega leta 2015/16 . 

Mladinski center Nova Gorica je, kot izvajalec programov in koordinator LAS-a, 

izvedel srečanje z namenom evalvacije programov preprečevanja zasvojenosti 2015/2016.  

V letu 2015 smo poleg koordinacije in izvajanja preventivnih mladinskih delavnic, kot 

koordinatorji LAS sklicali 2 seji LAS. V vlogi koordinatorja aktivnosti LAS smo pripravili 

dnevni red srečanj, zapisnike oz. poročila sej ter zastavili in oblikovali celoten Plan LAS za 

leto 2016. 

V okviru Plana LAS za leto 2016 je Mladinski center Nova Gorica opravil analizo 

ponudbe na trgu, pridobil ponudbe predavateljev  za predavanja na temo in LAS-u ponudil 

širok nabor predavateljev  za področje preventive v družinskem okolju in izobraževanje 

pedagoškega kadra. Člani LAS so potrdili štiri od predlaganih predavateljev, ki jih je 

Mladinski center vključil v pripravo programa brezplačnih predavanj za starše, pedagoške in 

strokovne delavce v okviru novembra- meseca preprečevanja zasvojenosti. 

Kot koordinatorji LAS smo v letu 2016 izvedli Raziskavo na področju zdravega 

življenjskega sloga otrok in mladih v Mestni občini Nova Gorica, v kateri je bilo zajetih skupaj 

779 osnovnošolcev in 1441 srednješolcev, ki bo služila kot osnova oblikovanju Programa 

LAS za nadaljnje obdobje. Izvedli smo tudi Analizo stanja in potreb pedagoškega kadra v 

MONG. 
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V okviru novembra- meseca preprečevanja zasvojenosti smo organizirali in izvedli 

štiri predavanja za starše, na katerih smo zabeležili skupno več kot 500 obiskov. S 

sodelovanjem z regionalno radijsko postajo smo poskrbeli, da se je z vsebino in ključnimi 

sporočili s predavanj seznanila širša civilna družba.  

 

Med presežke leta 2016 v vlogi organizatorja, koordinatorja in izvajalca preventive ter 

koordinatorja aktivnosti LAS, štejemo izvedbo obsežne Raziskave na področju življenjskega 

sloga otrok in mladih v MONG in zelo uspešno izvedbo že tretje povezovalne iniciative pod 

naslovom »V znanju in povezovanju je moč«. Mladinski center Nova Gorica je v okviru 

novembra-meseca preprečevanja zasvojenosti ponovno povezal številne lokalne akterje, ki 

delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti.  

Mladinski center je v ta namen organiziral skupno novinarsko konferenco vseh 

akterjev, na kateri so sodelujoči, in sicer župan MONG, načelnica Oddelka za družbene 

dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, Mladinski center Nova Gorica, predsednik LAS za 

preprečevanje zasvojenosti Nova gorica, Policijska uprava Nova Gorica, Pelikan-Karitas, 

Skupnost Srečanje, ŠENT-Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog, Dnevni center 

Žarek in Krizni center 10-ka, ki delujeta pod okriljem CSD Nova Gorica, družbeno odgovorni 

program neodvisen.si ter akterji projekta »Za mladost brez drog« predstavili skupne in 

posamezne aktivnosti v sklopu iniciative. S sodelovanjem regijske radijske postaje, ki je 

prevzela vlogo medijskega pokrovitelja, in vsemi ostalimi mediji smo poskrbeli za večjo 

odmevnost dogodkov in osveščanje širše javnosti.  

Mladinski center je sodeloval pri soorganizaciji Nogometnega turnirja Žoga združuje v 

sodelovanju z Skupnostjo srečanje in OŠ Milojke Štrukelj ter pri organizaciji 3-eh za javnost 

brezplačnih predstav dokumentarnega programa Izzivalec ulice 2 v sodelovanju z 

neodvisen.si, ki se bodo odvijale januarja 2017.   

V letu 2016 je Mladinski center Nova Gorica v celoti oblikoval in pripravil predlog 

Plana LAS za leto 2016 in vse aktivnosti, ki zadevajo vlogo izvajalca preventive in 

koordinatorja LAS vključil v Letni delovni načrt Mladinskega centra za leto 2016.  

V okviru prioritetnih ciljev iz Plana dela LAS za leto 2016 smo pripravili predlog 

Poročila o delu LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013-2016 in 

predlog Programa LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2017-2020. 

Glej PRILOGO 8 in 9. 
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14. ZAKLJUČEK 
 

Mestna občina Nova Gorica že vrsto let predstavlja primer dobre prakse na področju 

zagotavljanja kakovosti in dostopnosti programov preprečevanja različnih oblik zasvojenosti. 

O uspešnosti programa priča tudi dejstvo, da se na Mladinski center Nova Gorica in Lokalno 

akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti obračajo tudi predstavniki drugih občin, ki bi 

po našem vzoru želeli usmerjeno delovati na področju preprečevanja zasvojenosti v svojih 

okoljih (Hiša mladih Ajdovščina, Center za mlade Domžale, ZTKMŠ Brda).  

Mreža akterjev v naši lokalni skupnosti pokriva vsa področja od preventivnih programov, 

socialne in zdravstvene oskrbe trenutno neozdravljivih bolnikov s kronično omamo kot 

socialno in zdravstveno urejanje zasvojencev. 

Na področju preventive v svojem delovanju stremimo k oblikovanju in izvajanju takšnih 

aktivnosti, ki so v skladu s standardi kakovosti na področju preventivnih programov. Tako na 

tem področju kot ostalih področjih preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti in škode, ki jo 

le-ta prinaša, vidimo pomen krepitve in razvoja že obstoječe mreže programov. 

LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica si bo tudi v prihodnjem obdobju ob podpori 

Mestne občine Nova Gorica prizadevala uspešno izvajati svoje naloge in nuditi strokovno 

podporo razvoju in krepitvi dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti v našem lokalnem 

okolju. 
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PRILOGA 1: FINANČNA REALIZACIJA PO LETIH V OBDOBJU 2013-2016 
 

leto realizirano 
skupaj 

realizacija po dejavnostih prejemniki 

2013  9.635,88 izvajanje preventive iz sklopa A LAS za preprečevanje zasvojenosti 
Nova Gorica in Oddelek za družbene 
dejavnosti MONG 

17.500,00 javni razpis za dejavnosti iz 
sklopa B, C in D 

Dnevni center Žarek – 12.000,00 
Šent, DC za upor. prep. Drog – 
3.000,00 
Društvo Projekt Človek – 2.500,00 
 

6.112,00 sofinanciranje Ambulante Ambulanta za zdravljenje 
zasvojenosti Nova Gorica 

2014 34.979,50 13.867,50  izvajanje preventive iz sklopa 
A 
 

Mladinski center Nova Gorica 

15.000,00 javni razpis za dejavnosti iz 
sklopa B, C in D 
 

Dnevni center Žarek – 9.000 
Šent, DC za upor. prep. drog – 2.000 
Skupnost Srečanje – 2.741,23 
Društvo Projekt Človek – 1.258,77 

6.112,00 sofinanciranje Ambulante Ambulanta za zdravljenje 
zasvojenosti Nova Gorica 

2015 34.608,61 13.496,61 izvajanje preventive iz sklopa 
A   

Mladinski center Nova Gorica 

15.000,00 javni razpis za dejavnosti iz 
sklopa B,C in D 

Dnevni center Žarek – 9.000 
Šent, DC za upor. prep. drog – 2.000 
Skupnost Srečanje – 2.675,51 
Društvo Projekt Človek – 1.324,49 

6.112,00 sofinanciranje Ambulante Ambulanta za zdravljenje 
zasvojenosti Nova Gorica 

2016 40.609,00 14.497,00  izvajanje preventive iz sklopa 
A  

Mladinski center Nova Gorica 

20.000,00 javni razpis za dejavnosti iz 
sklopa B, C in D  

Dnevni center Žarek – 11.000 
Šent, DC za upor. prep. drog – 3.000 
Skupnost Srečanje – 3.000 
Društvo Projekt Človek – 3.000 

6.112,00 sofinanciranje Ambulante Ambulanta za zdravljenje 
zasvojenosti Nova Gorica 

 

*Več v Priloga 2- Priloga 9. 
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PRILOGA 2: PREVENTIVNI PROGRAMI V ŠOLSKEM, DRUŽINSKEM IN 

LOKALNEM OKOLJU IZ SKLOPA A Odloka o sofinanciranju programov 

in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 

Gorica ZA LETO 2013 
 

V letu 2013 sta aktivnosti s področja zasvojenosti iz sklopa A - Primarna preventiva za 

MONG usmerjala in usklajevala LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica ter Oddelek 

za družbene dejavnosti MONG, ki je izvajal administrativne naloge za LAS.  

Ustanova Ciljna skupina Obseg Izvajalec: tema 
predavanja/delavnice/izobraževanja 

Trajanje 

Vrtci in 
osnovne šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci 

Vrtci in 
osnovne šole v 
občini 

Izidor Gašperlin: Vzgoja otrok v 
norem sodobnem svetu 

90 min 

Osnovne šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci 

Osnovne šole 
v občini 

Familylab: Ko šola postane vir težav 90 min 

Osnovne šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci 

Osnovne šole 
v občini 

Borut Kožuh: Kako vzgojiti 
motiviranega otroka 

90 min 

Osnovne šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci 

Osnovne šole 
v občini 

Leonida in Albert Mrgole: Kako biti 
starši najstniku 

90 min 

Osnovne šole Učenci 5. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

MIC – Mladinsko informacijski 
center: preventivna delavnica Bodi 
faca 

90 min 

Osnovne šole Učenci 6. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Odraščanje in 
mi 

90 min 

Osnovna šola Učenci 7. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

IT Svetovanje: Prekomerna uporaba 
spleta in njegove posledice 

90 min 

Osnovna šola Učenci 8. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Spolnost in mi 

90 min 

Osnovna šola Učenci 9. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Društvo projekt človek: Prepletanje 
raznih vrst zasvojenosti 

90 min 

Srednje šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci 

Srednje šole v 
občini 

Miha Kramli: Z lastno močjo mimo 
kemične in nekemične zasvojenosti 

90 min 

Srednje šole Dijaki 1. letnikov Srednje šole v 
občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Zasvojenost in 
mladi 

90 min 

Vzgojni in 
izobraževalni 
zavodi v 

Pedagoški in 
strokovni delavci 

Vrtci, osnovne 
in srednje šole 
v občini 

Vilijem Ščuka: triletni program 
Oblikovanje osebnosti šolarja 

12 h 
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občini 
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PRILOGA 3: OSTALI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI S PODROČJA 

ZASVOJENOSTI IZ SKLOPA B, C IN D Odloka o sofinanciranju 

programov in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni 

občini Nova Gorica ZA LETO 2013 
 

V letu 2013 je v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica potekal Javni razpis za sofinanciranje programov s 

področja zasvojenosti. Podatki o razdelitvi sredstev in izbranih izvajalcih so razvidni in 

spodnje tabele. 

Razpisana 
sredstva 

Prejemniki sklop B Prejemniki sklop C Prejemniki sklop D 

 
17.500,00 

Program za delo z 
osnovnošolsko in srednješolsko 
populacijo: CSD Nova Gorica, 
program Dnevni center Žarek – 
9.991,04 
 

Nizkopražni program: 
ŠENT, Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje, program Dnevni 
center za uporabnike 
prepovedanih drog –  
3.000,00 

Visokopražni program: 
 

Program za delo z 
eksperimentatorji:  
2.008,96 

Reintegracijski 
program Projekt 
človek: 2.500,00 
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PRILOGA 4: PREVENTIVNI PROGRAMI V ŠOLSKEM, DRUŽINSKEM IN 

LOKALNEM OKOLJU IZ SKLOPA A Odloka o sofinanciranju programov 

in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 

Gorica ZA LETO 2014 
 

Februarja 2014 je pričel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 

programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. V skladu z 

odlokom se aktivnosti s področja zasvojenosti iz sklopa A – Primarna preventiva za mestno občino 

skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica izvaja zavod Mladinski 

center Nova Gorica.  

Ustanova Ciljna skupina Obseg Izvajalec: tema 
predavanja/delavnice/izobraževanja 

Trajanje 

Vrtci in 
osnovne šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Vrtci in 
osnovne šole 
v občini 

dr. Sonja Rutar: Od skrbi za otroke, 
vzgoje do soočanja z njihovimi 
zmožnostmi 

90 min 

Osnovne šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Osnovne šole 
v občini 

dr. Bogdan Polajner: Kako lahko starši 
z odnosi vplivamo na zdrav razvoj 
otrok 

90 min 

Osnovne šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Osnovne šole 
v občini 

Izidor Gašperlin: Ko recepti iz knjige 
ne delujejo 

90 min 

Osnovne šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Osnovne šole 
v občini 

Borut Kožuh: Učinkoviti vzgojni stili 90 min 

Osnovne šole Učenci 5. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Nasilje in mladi 

90 min 

Osnovne šole Učenci 6. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Odraščanje in 
mi 

90 min 

Osnovna šola Učenci 7. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

MISSS: Varna in odgovorna raba 
spleta 

90 min 

Osnovna šola Učenci 8. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Spolnost in mi 

90 min 

Osnovna šola Učenci 9. Osnovne šole Miha Kramli: Alkohol in marihuana 90 min 
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razredov v občini 

Srednje šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Srednje šole 
v občini 

Dr. Sanja Rozman: Kako vzgajati 
otroke, da ne bodo ranljivi za 
zasvojenost 

90 min 

Srednje šole Dijaki 1. letnikov Srednje šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Zasvojenost in 
mladi 

90 min 

Srednje šole Dijaki 2. letnikov Srednje šole 
v občini 

MISSS: Varna in odgovorna raba 
spleta 

90 min 

Vzgojni in 
izobraževalni 
zavodi v 
občini 

Pedagoški in 
strokovni delavci 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v občini 

Vilijem Ščuka: triletni program 
Oblikovanje osebnosti šolarja 

36 h 

Vzgojni in 
izobraževalni 
zavodi, drugi 
vladni in 
nevladni 
zavodi, 
organizacije, 
društva 

Strokovna 
javnost 

Vzgojni in 
izobraževalni 
zavodi, drugi 
vladni in 
nevladni 
zavodi, 
organizacije, 
društva 

Ob 20. obletnici prve komune 
Skupnosti Srečanje v Sloveniji 
Skupnost Srečanje in Mladinski center 
Nova Gorica: Posvet za strokovno 
javnost »Skupaj z(a) družino iz vrtinca 
zasvojenosti«. 

5 h 

Lokalna 
skupnost 

mediji→širša 
javnost 

mediji→širša 
javnost 

Novinarska konferenca z akterji 
skupne iniciative »V znanju in 
povezovanju je moč«. 

2 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru prve skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: ŠENT-ova 
predstavitvena stojnica 

4 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru prve skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Mladinski center Nova Gorica v 
sodelovanju s Šent-om: Radost 
kuhanja nas povezuje 

4 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru prve skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Migaj, migaj…Naš 
bencin je endorfin (pohod) 

3 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru prve skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Skupne ideje 
rodijo sadove, pa naj bodo tvoje ali 
moje (dan odprtih vrat) 

6 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru prve skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Policijska uprava Nova Gorica: 
Alkohol ubija, največkrat nedolžne 

1 h 
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Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru prve skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč« ter ob 20. obletnici delovanja 
prve komune na Kapeli . Mladinski 
center Nova Gorica v sodelovanju s 
Skupnostjo Srečanje: Nogometni 
turnir »Žoga združuje«. 

4 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru prve skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Skupnost Srečanje: Dan 
odprtih vrat Skupnosti Srečanje 

Ves dan 

Mladinski 
center Nova 
Gorica 

Mentorji 
preventivnih 
delavnic in 
zaposleni 

Mentorji 
preventivnih 
delavnic in 
zaposleni 

Izobraževanja s področja zasvojenosti 
in preventive 

Celo leto 

Vzgojno-
izobraževalni 
zavodi 

Vrtci, osnovne in 
srednje šole v 
MONG 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v MONG 

Evalvacija preventivnega programa 
MONG 

1 x letno 

Mladinski 
center in LAS 

LAS LAS Priprava plana LAS 1 x letno 
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PRILOGA 5: OSTALI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI S PODROČJA 

ZASVOJENOSTI IZ SKLOPA B, C IN D Odloka o sofinanciranju 

programov in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni 

občini Nova Gorica ZA LETO 2014 
 

V letu 2014 je v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica potekal Javni razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti. Podatki o razdelitvi sredstev in izbranih izvajalcih so razvidni in spodnje tabele. 

Razpisana 
sredstva 

Prejemniki sklop B Prejemniki sklop C Prejemniki sklop D 

15.000,00 
 

Program za delo z 
osnovnošolsko in srednješolsko 
populacijo in program za delo z 
eksperimentatorji: CSD Nova 
Gorica, program Dnevni center 
Žarek – 9.000,00 
 

Nizkopražni program: 
ŠENT, Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje, program Dnevni 
center za uporabnike 
prepovedanih drog – 
2.000,00 

Visokopražni program: 
Zavod Pelikan Karitas, 
program Terapevtska 
skupnost Srečanje – 
2.741,23 
 

Reintegracijski 
program: Društvo 
Projekt Človek – 
1.258,77 
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PRILOGA 6: PREVENTIVNI PROGRAMI V ŠOLSKEM, DRUŽINSKEM IN 

LOKALNEM OKOLJU IZ SKLOPA A Odloka o sofinanciranju programov 

in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 

Gorica ZA LETO 2015 
 

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih 

aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica aktivnosti s področja zasvojenosti iz 

sklopa A – Primarna preventiva za mestno občino skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 

Mladinski center Nova Gorica v letu 2015 izvajal zavod Mladinski center Nova Gorica.  

Ustanova Ciljna skupina Obseg Izvajalec: tema 
predavanja/delavnice/izobraževanja 

Trajanje 

Vrtci in 
osnovne šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Vrtci in 
osnovne šole 
v občini 

dr. Katarina Kompan Erzar: Vzgoja 
med gotovostjo in improvizacijo 

90 min 

Osnovne šole Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Osnovne šole 
v občini 

Leo Ivandič: Vzgojni stili in razvoj 
samokontrole pri otroku 

90 min 

Osnovne in 
srednje šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Osnovne in 
srednje šole 
v občini 

dr. Andrej Kovačič : Mladostniki in 
prekomerna raba računalnika 

90 min 

Osnovne šole 
in srednje 
šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Osnovne in 
srednje šole 
v občini 

dr. Zoran Milivojević: Sodobna vzgoja 
med ljubeznijo in disciplino 

90 min 

Osnovne šole Učenci 5. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica V dialogu 

90 min 

Osnovne šole Učenci 6. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Odraščanje in 
mi 

90 min 

Osnovna šola Učenci 7. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

MISSS: Varna in odgovorna raba 
spleta 

90 min 

Osnovna šola Učenci 8. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Spolnost in mi 

90 min 

Osnovna šola Učenci 9. Osnovne šole Miha Kramli: Alkohol in marihuana 90 min 
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razredov v občini 

Srednje šole Dijaki 1. letnikov Srednje šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Zasvojenost in 
mladi/V dialogu 

90 min 

Srednje šole Dijaki 2. letnikov Srednje šole 
v občini 

MISSS: Varna in odgovorna raba 
spleta 

90 min 

Vzgojni in 
izobraževalni 
zavodi v 
občini 

Pedagoški in 
strokovni delavci 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v občini 

Vilijem Ščuka: triletni program 
Oblikovanje osebnosti šolarja 

36 h 

Lokalna 
skupnost 

Mediji→širša 
javnost 

Mediji→širša 
javnost 

Novinarska konferenca z akterji 
skupne iniciative »V znanju in 
povezovanju je moč«. 

2 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Hiša mladih, Mladinski svet 
Slovenije v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Nova Gorica: Strukturirani 
dialog na temo zasvojenosti 

4 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Dnevni center Žarek v 
sodelovanju z Mladinskim centrom 
Nova Gorica: Za zabavo s prijatelji v 
naravo (pohod)  

4 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Mestna občina Nova Gorica v 
sodelovanju z neodvisen.si: 
Dokumentarni program Izzivalec ulice 
2 

2 
predstavi 
po 100 
min 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Mestna občina Nova Gorica v 
sodelovanju s Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Okrogla miza 
»Soočanje z brezdomstvom – 
ohranjanje in omogočanje nastanitve 
za vse«. 

2h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Policijska uprava Nova Gorica: 
Alkohol ubija, največkrat nedolžne 

2 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Pohod na Sabotin 

4 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost, 
starši in drugi 
zainteresirani 

Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Glasbena šola Nova Gorica: Ko 
ob instrumentu zori otrokova duša 

90 min 
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(predavanje) 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Tradicionalna 
čajanka na Šent-u (dan odprtih vrat) 

4 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Skupnost Srečanje: Dan oprtih 
vrat v komuni Nova Gorica 

Ves dan 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru druge skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Krizni center 10-ka: Dan oprtih 
vrat in predavanje na temo 
prekomerne rabe sodobnih tehnologij 

2 h 

Mladinski 
center Nova 
Gorica 

Mentorji 
preventivnih 
delavnic in 
zaposleni 

Mentorji 
preventivnih 
delavnic in 
zaposleni 

Izobraževanja s področja zasvojenosti 
in preventive 

Celo leto 

Vzgojno-
izobraževalni 
zavodi 

Vrtci, osnovne in 
srednje šole v 
MONG 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v MONG 

Evalvacija preventivnega programa 
MONG 

1 x letno 

Mladinski 
center in LAS 

LAS LAS Priprava plana LAS 1 x letno 



 

62 
 

 

 

PRILOGA 7: OSTALI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI S PODROČJA 

ZASVOJENOSTI IZ SKLOPA B, C IN D Odloka o sofinanciranju 

programov in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni 

občini Nova Gorica ZA LETO 2015 
 

V letu 2015 je v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica potekal Javni razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti. Podatki o razdelitvi sredstev in izbranih izvajalcih so razvidni in spodnje tabele. 

Razpisana 
sredstva 

Prejemniki sklop B Prejemniki sklop C Prejemniki sklop D 

15.000,00 
 

Program za delo z 
osnovnošolsko in srednješolsko 
populacijo in program za delo z 
eksperimentatorji: CSD Nova 
Gorica, program Dnevni center 
Žarek – 9.000,00 
 

Nizkopražni program: 
ŠENT, Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje, program Dnevni 
center za uporabnike 
prepovedanih drog – 
2.000,00 

Visokopražni program: 
Zavod Pelikan Karitas, 
program Terapevtska 
skupnost Srečanje – 
2.675,51 
 

Reintegracijski 
program: Društvo 
Projekt Človek – 
1.324,49 
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PRILOGA 8: PREVENTIVNI PROGRAMI V ŠOLSKEM, DRUŽINSKEM IN 

LOKALNEM OKOLJU IZ SKLOPA A Odloka o sofinanciranju programov 

in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 

Gorica ZA LETO 2016 
 

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih 

aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica aktivnosti s področja zasvojenosti iz 

sklopa A – Primarna preventiva za mestno občino skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 

Mladinski center Nova Gorica v letu 2016 izvajal zavod Mladinski center Nova Gorica.  

Ustanova Ciljna skupina Obseg Izvajalec: tema 
predavanja/delavnice/izobraževanja 

Trajanje 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v občini 

Alenka Rebula: Štiri obdobja ljubezni: 
biti vedno drugače starš, od dojenčka 
do odraslega človeka 

90 min 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v občini 

Simona Levc: Varuh otrokovih 
dolžnosti 

90 min 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v občini 

Špela Reš: Hitri prsti 90 min 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 

Starši, pedagoški 
in strokovni 
delavci ter 
zainteresirana 
javnost 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v občini 

mag. Andrej Debeljak: Otrok, zrcalo 
svojih staršev 

90 min 

Osnovne šole Učenci 5. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica V dialogu 

90 min 

Osnovne šole Učenci 6. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Odraščanje in 
mi 

90 min 

Osnovna šola Učenci 7. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

MISSS: Varna in odgovorna raba 
spleta 

90 min 

Osnovna šola Učenci 8. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Moj noro 
dober feeling 

225 min 
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Osnovna šola Učenci 9. 
razredov 

Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Spolnost in mi 

90 min 

Srednje šole Dijaki 1. letnikov Srednje šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica: 
preventivna delavnica Zasvojenost in 
mladi/V dialogu 

90 min 

Srednje šole Dijaki 2. letnikov Srednje šole 
v občini 

MISSS: Varna in odgovorna raba 
spleta 

90 min 

Vzgojni in 
izobraževalni 
zavodi v 
občini 

Pedagoški in 
strokovni delavci 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v občini 

Vilijem Ščuka: triletni program 
Oblikovanje osebnosti šolarja 

24 h 

Lokalna 
skupnost 

Mediji→širša 
javnost 

Mediji→širša 
javnost 

Novinarska konferenca z akterji 
skupne iniciative »V znanju in 
povezovanju je moč«. 

2 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Dnevni center Žarek: 
Dokumentarni film in pogovor o 
vplivu digitalne tehnologije na zdravje 
mladih in otrok 

90 min 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Dnevni center Žarek: 
Orientacijski pohod v gozdu Panovec 

2 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Jesenski šahovski 
turnir 2016 

3 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Nogometni turnir 
»Združeni v skupnosti« 

3 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Policijska uprava Nova Gorica: 
Alkohol ubija, največkrat nedolžne 

2 h 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Dan odprtega 
kombija 

Vse dan 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost, 
starši in drugi 
zainteresirani 

Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Mladinski center Nova Gorica, 
Skupnost srečanje, idejni vodje 
projekta »Za mladost brez drog« in 
OŠ Milojke Štrukelj: Nogometni turnir 
»Žoga združuje«. 

2 h 

Lokalna Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 4 h 
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skupnost iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«. Šent, DC za uporabnike 
prepovedanih drog: Tradicionalna 
čajanka na Šent-u (dan odprtih vrat) 

Lokalna 
skupnost 

Širša javnost Širša javnost Dogodek v okviru tretje skupne 
iniciative »V znanju in povezovanju je 
moč«.  Krizni center 10-ka, Leonida in 
Albert Mrgole: Varna navezanost v 
družini je najmočnejši preventivni 
dejavnik 

90 min 

Mladinski 
center Nova 
Gorica 

Mentorji 
preventivnih 
delavnic in 
zaposleni 

Mentorji 
preventivnih 
delavnic in 
zaposleni 

Izobraževanja s področja zasvojenosti 
in preventive 

Celo leto 

Vzgojno-
izobraževalni 
zavodi 

Vrtci, osnovne in 
srednje šole v 
MONG 

Vrtci, 
osnovne in 
srednje šole 
v MONG 

Evalvacija preventivnega programa 
MONG 

1 x letno 

Mladinski 
center in LAS 

LAS LAS Priprava plana LAS 1 x letno 

Mladinski 
center Nova 
Gorica in 
vzgojno-
izobraževalni 
zavodi v 
MONG 

Učenci od 5. do 
9. razreda vseh 
OŠ MONG ter 
dijaki vseh SŠ v 
MONG 

Učenci od 5. 
do 9. razreda 
vseh OŠ 
MONG ter 
dijaki vseh SŠ 
v MONG 

Izvedba Raziskave o zdravem 
življenjskem slogu otrok in mladih v 
MONG 

Celo leto 

Mladinski 
center in LAS 

LAS in Mestni 
svet MONG 

LAS in 
Mestni svet 
MONG 

Priprava Poročila o delu LAS za 
preprečevanje zasvojenosti Nova 
Gorica za obdobje 2013-2016 

 

Mladinski 
center in LAS 

LAS in Mestni 
svet MONG 

LAS in 
Mestni svet 
MONG 

Priprava Programa LAS za 
preprečevanje zasvojenosti Nova 
Gorica za obdobje 2017-2020 
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PRILOGA 9: OSTALI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI S PODROČJA 

ZASVOJENOSTI IZ SKLOPA B, C IN D Odloka o sofinanciranju 

programov in ostalih aktivnosti  s področja zasvojenosti v Mestni 

občini Nova Gorica ZA LETO 2016 
 

V letu 2016 je v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica potekal Javni razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti. Podatki o razdelitvi sredstev in izbranih izvajalcih so razvidni in spodnje tabele. 

 

Razpisana 
sredstva 

Prejemniki sklop B Prejemniki sklop C Prejemniki sklop D 

20.000,00 
 

Program za delo z 
osnovnošolsko in srednješolsko 
populacijo in program za delo z 
eksperimentatorji: CSD Nova 
Gorica, program Dnevni center 
Žarek – 11.000,00 
 

Nizkopražni program: 
ŠENT, Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje, program Dnevni 
center za uporabnike 
prepovedanih drog – 
3.000,00 

Visokopražni program: 
Zavod Pelikan Karitas, 
program Terapevtska 
skupnost Srečanje – 
3.000,00 
 

Reintegracijski 
program: Društvo 
Projekt Človek – 
3.000,00 
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