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UVOD 
 
Zasvojenost in z njo povezane posledice predstavljajo resen problem sodobne družbe, ki ima 
mnoge razsežnosti. Ni vezan le na zlorabo dovoljenih in nedovoljenih drog, pač pa tudi na 
druge oblike zasvojenosti, kot so igre na srečo, motnje hranjenja, zasvojenost z računalniki, z 
odnosi, delom, zato je potrebno povečati ozaveščenost javnosti na področju zasvojenosti, 
potrebno je spodbujati dialog in odpirati ter reševati pereče teme na tem področju. Potrebno 
je prevzeti skupno odgovornost in vzpodbuditi vse člane družbe – skupine in posameznike, 
politiko, strokovnjake in splošno javnost – da v okviru svojih možnosti in pristojnosti 
prispevajo k reševanju problema zasvojenosti z informiranjem široke javnosti in delovanjem v 
različnih okoljih (šole, delovne organizacije, prostočasne organizacije lokalne skupnosti) ter 
za različne ciljne skupine (otroci, mladostniki, starši, vzgojitelji in učitelji, delodajalci, splošna 
in strokovna javnost…) 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 
tega področja čim več pripomogla k preprečevanju ter zmanjšanju škodljivih posledic 
uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog oz. vseh oblik zasvojenosti v lokalnem okolju. 

1. USTANOVITEV IN NALOGE LAS-a 
 
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 na območju Mestne občine Nova Gorica, vezanih na problematiko drog. 
LAS je strokovno in posvetovalno telo za župana, mestni svet Mestne občine Nova Gorica in 
druge organe občine kot tudi za posamezne izvajalce programov preprečevanja 
zasvojenosti. 
Naloge LAS-a so: 

- proučevanje stanja in načrtovanje ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po 
prepovedanih drogah, 

- spremljanje in koordiniranje ukrepov za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, 
- usklajevanje in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe 

prepovedanih drog, 
- oblikovanje predlogov za sofinanciranje programov preprečevanja uporabe drog, 
- priprava poročil za Mestni svet, 
- druge aktivnosti vezane na preprečevanje zasvojenosti. 

 
S sklepom o ustanovitvi LAS-a so bili imenovani tudi člani tega telesa in sicer ga sestavljajo 
strokovnjaki s področja zasvojenosti: Tanja Pipan – predsednica, Projektno učenje mladih, 
Mladinski center Nova Gorica, Miha Kramli – Ambulanta za bolezni odvisnosti, Zdravstveni 
dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Vilijan Leban – Policijska postaja Nova Gorica, Tanja 
Podgornik - Vrtec Nova Gorica, Bogdan Žorž, Gabrijela Prinčič – Center za socialno delo 
Nova Gorica, Nada Lisjak Berger – zainteresirana javnost, Tomaž Torkar – svetnik Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, Marijan Kogoj – OŠ Solkan. 
Administrativne naloge za LAS izvaja Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova 
Gorica. 
 
V okviru LAS-a je bil na podlagi izkušenj dela na področju zasvojenosti ter v letu 2005 
izvedene raziskave Uporaba drog med šolsko populacijo v Mestni občini Nova Gorica, 
izdelan program dela LAS-a. Izhodišča so se uporabljala do leta 2011, ko je bil pripravljen in 
s strani Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica potrjen nov plan dela za obdobje 2012 
– 2015. Izhodišča ostajajo zelo podobna. V nadaljevanju tega poročila je predstavljeno 
področje preprečevanja zasvojenosti kot je potekalo do sprejema novega plana v letu 2012, 
izvajanje aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti v skladu z novim planom za 
obdobje 2012 – 2015 (programske usmeritve ostajajo podobne) ter podatki o izvedenih 
aktivnosti v obdobju 2007 – 2012. 
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2. PROGRAM LAS ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI NOVA GORICA V 
OBDOBJU 2003 - 2011 

 

LAS Nova Gorica aktivnosti izvaja po sprejetih planih dela. 

Preventiva na področju zasvojenosti je bila v obdobju 2003 – 2011 razdeljena na primarno, 
sekundarno, terciarno in kvartarno preventivo. 
 
Temeljni cilj primarne preventive je ustvarjanje takih družbenih razmer, ki posamezniku 
dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog. Največji delež 
preventivnih programov je namenjen otrokom in mladostnikom, in sicer v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah, del pa tudi zunaj njih. Z namenom, da bi pripravili učinkovito 
primarno preventivo, je LAS Nova Gorica podpiral oblikovanje enotnega programa, ki 
kontinuirano poteka po vseh osnovnih in srednjih šolah v Mestni občini Nova Gorica.  
Primarna preventiva je bila razdeljena na: 

- preventiva v vzgoji in izobraževanju: preventiva v vzgoji in izobraževanju je široko 
razvejano področje preprečevanja uporabe drog, ki vključuje tudi sestavine 
zmanjševanja tveganj, povezanih z morebitno uporabo drog. Gre za preventivo, ki je 
usmerjena k abstinenci in časovnem odlaganju prvega stika otrok in mladostnikov z 
drogami. Primarna preventiva si mora prizadevati tudi za to, da je posameznik, ki se 
odloči za uporabo drog, seznanjen s tveganji, ki so s tem povezana, 

- preventiva v družinskem okolju: podobno kot za učence, je potrebno oblikovati 
preventivne programe, v katerih se tudi starši seznanijo s problematiko uporabe drog 
med mladimi, sodobnim znanjem o tej temi in z varovalnimi dejavniki, 

- preventiva zunaj šolskega sistema: vzporedno z razvijanjem preventive v vzgojno-
izobraževalnem okolju med mladimi je potrebno razvijati povezovanje preventivnih 
programov na različnih ravneh in okoljih v Mestni občini Nova Gorica (priprava 
informativnega gradiva, skupne akcije, ... ). 

 
Sekundarna preventiva je usmerjena k podpori in svetovanju mladim s težavami v 
odraščanju ter preprečevanju prehoda od eksperimentiranja s prepovedanimi drogami v 
odvisnost. Sem sodijo programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in so namenjeni 
učencem in dijakom ter eksperimentatorjem, ki že imajo določene vedenjske, osebnostne, 
šolske in druge težave. 

Terciarno preventivo predstavljajo  programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe 

drog. Zmanjševanje škode na področju drog pomeni programsko usmerjeno politiko, ki se je 

začela hitro razvijati predvsem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in predstavlja 

alternativo tako medicinski razlagi "bolezni odvisnosti" kot tudi represivnemu modelu 

obravnave uporabnikov drog. Zmanjševanje škode na področju drog se razume v kontekstu 

drugih strategij, ki jih Ijudje uporabljamo na različnih področjih vsakodnevnega življenja, ko 

se srečujemo z nevarnimi ali ogrožajočimi situacijami, ki se jim ne moremo ali nočemo 

povsem izogniti. 

Namen teh programov je preprečevanje in zmanjševanje nastanka socialne škode zaradi 
uporabe drog ter preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni in s tem tudi nadaljnje slabšanje 
zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. 
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. 
Cilj teh programov je: 

- vzpostaviti programe zmanjševanja škode, 
- kakovostno terensko delo z odvisnimi od drog,  
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- program izmenjave igel, 
- dnevni center za uporabnike drog, 
- zaščita pred nalezljivimi boleznimi (hepatitis, AIDS). 

Na predlog LAS-a je na obrobju Nove Gorice začel delovati dnevni center za uporabnike 
prepovedanih drog. Dnevni center se odvija pod okriljem nevladne organizacije ŠENT – 
Slovensko združenje za duševno zdravje, ki pridobiva sredstva za delovanje na razpisih, v 
največji meri Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Dnevni center deluje po principu delovanja, ki ga nekatere organizacije v Sloveniji že poznajo 
npr. Društvo Po Moč - Sežana, Društvo Stigma - Ljubljana, Društvo Svit – Koper... . 
Namen dnevnega centra: 

- socialna rehabilitacija odvisnikov (individualni pristop k odvisniku, organizacija 
skupin za pomoč in samopomoč, delovna terapija, pomoč pri resocializaciji, 
pomoč pri urejanju birokratskih obveznosti, svetovanje, nudenje malice in ostalih 
nujnih življenjskih potreb - v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami.npr. 
Rdeči Križ, Karitas....), 

- pomoč druzinam (pomoč pri premagovanju kriz, ki nastanejo v družini), 
- terensko delo (vzpostavitev stika z uporabniki, posredovanje informacijskega in 

drugega materiala (igle, prezervativi,…), 
- raziskovalna dejavnost (spremljanje stanja in potreb na terenu). 

 
Za učinkovito in kvalitetno delo je potrebno tesno sodelovanje z Ambulanto za bolezni 
odvisnosti, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica, ter 
Centrom za socialno delo Nova Gorica. 
 
V kvartarno preventivo spadajo visokopražni programi, katerih delo je deklarativno 
usmerjeno v doseganje abstinence in se vanje vključujejo posamezniki, ki želijo prenehati 
uporabljati droge (Zavod Pelikan Karitas…) ter centri za reintegracijo, v katerih poteka 
strokovno delo s stabilnimi abstinenti in njihovimi bližnjimi, ki omogoča konkretno socialno 
vključitev. Po končani terapevtski obravnavi oziroma zdravljenju sledi socialna reintegaracija 
oziroma ponovno vključevanje nekdanjih uporabnikov drog v družbo. To pa pomeni 
vključevanje na vseh ravneh in področjih, zlasti pa razvijanje socialnih veščin ter spodbujanje 
izobraževanja in zaposlovanja. Ponovno vključevanje v družbo pomeni tudi zmanjševanje ali 
odpravo socialnih vzrokov, ki so privedli do uporabe drog, zlasti socialne izključenosti. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti preprečevanju socialne izključenosti vseh 
uporabnikov drog in uporabnikov drog v zaporih. 
 
Za uspešno delo posameznih programov na področju zasvojenosti ter preprečevanje in 
zmanjševanje škode, nastale zaradi zlorabe prepovedanih drog, je potrebno redno 
obveščanje javnosti o aktivnostih na tem področju ter spodbujanje civilne družbe k 
sodelovanju in razumevanju ter sprejemanju programov s tega področja. V ta namen je 
potrebno: 

- informirati javnost o stanju glede drog (didaktični, propagandni material, posveti, 
      predavanja, tabori, kulturne prireditve, razstave), 
- promocija zdravega življenja,  
- organizirati dneve odprtih vrat (Skupnost Srečanje, ABO,…), 
- pridobiti prostovoljce (delovanje v dnevnem centru, poulično delo... ), 
- krepiti vrstniške izobraževalne programe (peer education), 
- mladi največ o drogah izvejo iz revij in časopisov, zato je potrebno nameniti veliko 

pozornosti vecji verodostojnosti teh informacij (redno sodelovanje z mediji). 
 
Pri dejavnostih na področju preprečevanja uporabe drog je potrebno sodelovati s Policijo. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi odvisnim od drog, ki prestajajo kazen v zaporu. 
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3. PROGRAM LAS ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI NOVA GORICA V 
OBDOBJU 2012 – 2015 

 
V okviru LAS-a Nova Gorica je bil na podlagi izkušenj dela na področju zasvojenosti v 
preteklih letih, v letu 2011 izvedene Raziskave o uporabi drog med šolsko populacijo v 
Mestni občini Nova Gorica 
, poročil Centra za socialno delo Nova Gorica, Policijske postaje Nova Gorica ter 
Zdravstvenega doma Nova Gorica – Ambulante za zdravljenje odvisnosti (ABO) in strokovne 
literature, izdelan v nadaljevanju opisani program dela LAS-a 2012 - 2015.  
 
Za lažje razumevanje v nadaljevanju navedenih vsebin je potrebna natančna opredelitev 
terminologije, ki je povzeta po delovnem gradivu Preventivne aktivnosti na področju uporabe 
psihoaktivnih snovi, ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Ravne s podporo 
Ministrstva za zdravje RS. 
Program LAS Nova Gorica določa aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti. 
Uporablja se izraz zasvojenost, ki označuje potrebo, ki se razvije postopoma, bolj ali manj 
hitro s privajanjem na določeno psihoaktivno substanco (npr. alkohol, nikotin, marihuano) – 
izraz psihoaktivne substance je obrazložen v nadaljevanju – ali obliko vedenja (npr. igre na 
srečo). Ko je zasvojenost vzpostavljena, deluje pri posamezniku kot relativna nuja in mu 
jemlje svobodo doživljanja in ravnanja. Podobna je naravnim potrebam. Lahko je celo 
močnejša od njih, je pa v nasprotju z njihovo absolutnostjo vedno relativna – odvajanje in 
vzdržnost jo spremenita v latentno stanje, ki pa se pri npr. ponovni uporabi psihoaktivne 
substance znova aktivira v akutno potrebo (recidiv). Gre za umetno potrebo po nečem, kar 
človeku po naravi ni potrebno. 
Uporablja se tudi izraz odvisnost, ki sicer ni napačen, vsebuje pa širok spekter pomenov od 
pozitivnega (npr. odvisnost od čistega zraka, odvisnost matere od otroka) do negativnega 
(npr. odvisnost sužnja od gospodarja). Izraz zasvojenost je zato manj dvoumen. 
Psihoaktivne substance je redkeje uporabljen izraz za droge, ki vključuje tako dovoljene kot 
nedovoljene droge. Nekateri avtorji uporabljajo tudi izraz substance, ki lahko po vnosu v 
človeški organizem spremenijo percepcijo, kognitivno vedenje ali motorične funkcije 
posameznika, spremembe pa so določene s farmakološkimi značilnostmi substance same 
ter ponotranjenimi pričakovanji posameznika in družbe v zvezi z učinki te substance. 
Ker zajema preprečevanje uporabe drog oz. psihoaktivnih substanc večji del prizadevanj oz. 
ponudbe programov tako v svetu kot na nacionalni in lokalni ravni, govorimo v nadaljevanju 
predvsem o aktivnostih na področju zmanjševanja drog, pri posameznih vsebinah, ki se 
tičejo splošne populacije pa o različnih oblikah zasvojenostih, saj stroka in razni podatki 
kažejo na porast nekemičnih zasvojenosti. 

3.1 ZMANJŠEVANJE POVPRAŠEVANJA PO DROGAH  

 
Zmanjševanje povpraševanja po drogah pokriva dejavnosti na različnih ravneh preventive od 
začetnega odvračanja od uporabe drog 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. Posebno pozornost 
velja nameniti promociji duševnega zdravja, skrbi za mladostnike in ženske – predvsem 
nosečnice uporabnice drog – ter preventivi okužbe z virusom HIV in drugimi nalezljivimi 
obolenji. 

3.1.1 PRIMARNA PREVENTIVA 

Temeljni cilj primarne preventive ostaja enak kot je bil opredeljen v programu dela za 
obdobje 2003 – 2011.  
Podobno kot druge evropske države se tudi v Sloveniji srečujemo s težavo, da preventivni 
programi niso evalvirani (prav tako ne obstaja razvita metodologija evalvacije), zato njihovi 
realni učinki niso znani.  
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Z namenom, da bi pripravili učinkovito primarno 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. Enoten program omogoča izpeljavo učinkovite 
evalvacije, s tem pa ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti izpeljanih programov.  
LAS si je kot pomembno strokovno nalogo zadal temeljito evalvacijo programov. Metode 
evalvacije izhajajo iz strokovne presoje narave evalvacijskih ciljev ter so usmerjene v 
kvalitativne analize, ki so uveljavljene v humanističnih vedah. Evalvacija mora potekati sproti 
in ob koncu izpeljanih programov ter mora zajemati cilje, izpeljavo in učinke programa. V 
prihodnje je zato potrebno več sredstev vložiti v razvijanje metodologije za evalvacijo oz. 
ovrednotenje za ugotavljanje njihove učinkovitosti in uspešnosti.  

Preventiva v vzgoji in izobraževanju 
Vzgojno-izobraževalne institucije (vrtci, šole, dijaški domovi…) so eden izmed pomembnih 
dejavnikov v izvajanju preventive na področju rabe drog oz. preprečevanja vseh oblik 
zasvojenosti. Vzgojno-izobraževalne institucije same ne morejo preprečiti pojava 
zasvojenosti 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 ter 
zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane z morebitno rabo drog med otroci in 
mladostniki.  
Temeljni cilj preventive v prostoru vzgoje in izobraževanja je ustvarjanje takih družbenih 
razmer, ki posamezniku dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog. 
Realistično obravnavanje problematike rabe drog v vzgojno-izobraževalnih institucijah pa 
zahteva vključevanje sestavin paradigme zmanjševanja tveganj in škode v preventivo na 
področju rabe drog, saj ni realno pričakovati ohranjanja abstinence za vse posameznike. 
Preventiva v vzgoji in izobraževanju si zato prizadeva tudi za to, da bi posameznika, ki se 
morda bo oz. se je že odločil za eksperimentiranje z drogami, seznanili s tveganji in škodo, ki 
so s tem povezana tako na osebni kot na družbeni ravni. 
Preventivo v prostoru vzgoje in izobraževanja tako razumemo kot široko razvejano področje 
preprečevanja rabe dovoljenih in nedovoljenih drog, ki vključuje tudi sestavine zmanjševanja 
tveganj in škode, povezanih z morebitno rabo drog.  
Iz tako opredeljenega pristopa izhajajo naslednji cilji preventive v vzgoji in izobraževanju: 

- ohranjanje abstinence posameznika, dvig starostne meje ob morebitni prvi uporabi 
drog in zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane ob posameznikovi odločitvi 
za rabo drog; preventiva tako vključuje abstinente, pa tudi mlade, ki z drogo že 
eksperimentirajo oz. jo občasno uporabljajo, 

- strategija preprečevanja rabe drog oz. vseh oblik zasvojenosti ne more biti poseben 
del življenja in dela šole, temveč mora biti povezana z različnimi vzgojnimi dejavniki in 
tako umeščena v celotno vzgojno zasnovo javne šole, preventivo na področju drog in 
ostalih zasvojenosti je potrebno vključiti v koncipiranje, izvajanje in evalviranje 
celotnega vzgojnega delovanja šole, 

- obravnava problematike rabe drog vključuje obravnavo rabe dovoljenih in 
nedovoljenih drog, 

- učne vsebine, preventivni programi oz. projekti morajo biti prilagojeni starosti otrok in 
mladostnikov ter se morajo časovno in vsebinsko nadgrajevati na vseh izobraževalnih 
stopnjah, temeljiti morajo na sodobnem znanju in spoznanjih o drogah in ostalih 
oblikah zasvojenosti; informacije in znanje, ki ga pridobivajo učenci in dijaki, morajo 
biti kakovostni ter predstavljeni objektivno, kritično in pluralno, 

- potrebno je zagotoviti vključevanje in povezovanje šole s preventivnimi programi, ki 
potekajo na različnih ravneh in okoljih (npr. mladinski klubi, različna športna in druga 
društva, lokalna skupnost ...).  
 

Primarna preventiva na področju preprečevanja poseganja po drogah oz. preprečevanja 
vseh oblik zasvojenosti pri mladih se zagotavlja predvsem v obliki primarnih preventivnih 
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programov, usmerjenih v zdrav življenjski slog, vzpostavljanje odgovornosti do lastnega 
zdravja ter v promocijo duševnega zdravja.  
 
Primarna preventiva v vzgoji in izobraževanju se v mestni občini izvaja z naslednjimi 
vsebinami: 
 

Učenci, dijaki Vsebine 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
učence 5. razreda osnovne 
šole   

spoznavanje samega sebe, oblikovanje pozitivne 
samopodobe, prvi znaki odraščanja 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
učence 6. razreda osnovne 
šole   

spoznavanje samega sebe, oblikovanje pozitivne 
samopodobe, prvi znaki odraščanja, 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
učence 7. razreda osnovne 
šole   

spoznavanje samega sebe – oblikovanje identitete, 
oblikovanje pozitivne samopodobe, prvi znaki odraščanja 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
učence 8. razreda osnovne 
šole   

odraščanje, oblikovanje pozitivne samopodobe – kdo sem, 
telesne spremembe 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
učence 9. razreda osnovne 
šole   

oblikovanje pozitivne samopodobe, pomen medvrstniškega 
druženja, odraščanje 

preventivna 
predavanja/delavnice za dijake 
1. letnikov srednjih šol   

šolske obremenitve, pomen čustev, bivanjska praznina, 

preventivna 
predavanja/delavnice za dijake 
2. letnikov srednjih šol   

spoznavanje raznih oblik zasvojenosti, bivanjska praznina, 
reševanje stresnih situacij, 

  

Preventiva v družinskem okolju 

Preventiva v družinskem okolju se ohrani kot model preventivnih dejavnosti, kot so potekale 
v obdobju 2003 - 2011. S temi dejavnostmi je treba starše seznaniti s sodobnimi spoznanji 
različnih ved (psihologija, pedagogika, sociologija, antropologija...), ki ugotavljajo, da je šibka 
socializacijska praksa, ki ne postavlja meja dovoljenega in nedovoljenega vedenja v skladu s  
starostjo otrok, eden ključnih dejavnikov možne poznejše uporabe drog oz. zapadanja v 
različne oblike zasvojenosti pri njihovih otrocih. 
Zanemarjanje učenja, socialnih veščin ali nezagotavljanje možnosti, da bi otrok vse to razvil, 
ter izostanek prenosa prosocialnih vrednot in prenosa neodobravanja uporabe alkohola ali 
drugih drog na otroke so po ugotovitvah različnih strok dejavniki, ki spodbujajo nastanek 
zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih. 
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Primarna preventiva v družinskem okolju v mestni občini poteka z naslednjimi vsebinami: 
 

Starši, drugi 
zainteresirani 

Vsebine 

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, 

Preventiva na delovnem mestu 

Če pride do problematične uporabe drog, ki vpliva na delovanje posameznika na delovnem 
mestu, je potrebno oblikovati informacijske aktivnosti, zdravstvene preglede ter omogočiti 
zdravljenje in socialno obravnavo teh posameznikov. 
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 bolezni odvisnosti. 

Preventiva v lokalnem okolju in v civilni družbi 

V lokalni skupnosti je treba ustvarjati take življenjske razmere, ki bodo prebivalce usmerjale 
in jim omogočale razvijati življenjske sloge brez uporabe drog, oziroma če se te že 
uporabljajo, da bo njihova uporaba čim manj tvegana.  
Potrebno je zagotavljati možnosti za raznoliko preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov 
in odraslih, zato LAS Nova Gorica podpira povezovanje preventivnih programov na različnih 
ravneh in okoljih v Mestni občini Nova Gorica med javnimi in nevladnimi organizacijami, ki 
skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov.  
Lokalna skupnost podpira razvijanje vrstniškega izobraževanja na področju drog ter različnih 
preventivnih dejavnosti mladinskih centrov, športnih društev, verskih in drugih organizacij 
civilne družbe, PUM-ov (projektno učenje za mlajše odrasle) itd.  
Preventivne dejavnosti v lokalni skupnosti usklajuje LAS (priprava gradiva, skupna internetna 
stran, organizirani dogodki…).  
Prostovoljno delo v preventivnih programih nevladnih organizacij, društev in združenj je eden 
temeljev za izvajanje teh programov, zato lokalna skupnost podpira to obliko delovanja 
posameznikov. 
LAS podpira izobraževanje splošnih strokovnjakov, ki so v nenehnem stiku z uporabniki 
drog, o načelih zmanjševanja škode (svetovalne službe, socialni delavci na centrih za 
socialno delo  in zdravstveni delavci v zdravstvenih domovih  ter policija). 
Podpiramo oblikovanje informacijske točke, na kateri vsi zainteresirani  pridobijo ustrezne 
informacije, povezane z uporabo drog.     
 
Cilji primarne preventive: 

- nadaljevanje izvajanja primarne preventive (predavanja/delavnice za učence, dijake, 
starše, pedagoški kader po vzoru preteklih let ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju 
programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica), 
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- oblikovanje delovne skupine strokovnjakov iz lokalnega okolja, ki bodo v okviru 
primarne preventive po šolah pripravili in izvajali delavnice oz. predavanja s področja 
zasvojenosti za učence in dijake, starše in strokovne sodelavce, 

- povezovanje preventivnih programov na različnih ravneh in okoljih v Mestni občini 
Nova Gorica med javnimi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za aktivno 
preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. 
 

3.1.2 SEKUNDARNA PREVENTIVA 

Aktivnosti za zmanjševanje tveganj, povezanih z morebitno uporabo drog pri mladih, 

ki z drogo eksperimentirajo 

Aktivnosti za zmanjševanje tveganj, povezanih z morebitno uporabo drog pri mladih, ki z 
drogo eksperimentirajo oziroma jo uporabljajo občasno, v zdravstvu zagotavljajo programi za 
zmanjševanje tovrstnih tveganj v obliki zgodnjega odkrivanja in obravnave v 
pedopsihiatričnih ambulantah, šolskih dispanzerjih in ambulantah družinske medicine ter v 
obliki zdravstvenovzgojnih programov in  informacij za preprečevanje tveganj, povezanih s 
tako uporabo drog med mladimi. 
Podpirati je potrebno preventivne programe zgodnje intervencije za otroke in starše ter 
družine, v katerih je ugotovljena problematična uporaba drog. Pri razvoju teh intervencij je 
treba predvsem upoštevati pravico otroka do zdravega odraščanja, pa tudi pravico 
posameznika do zasebnosti ter nevarnost stigmatizacije otroka in njegove družine. 
Predlaga se ustanovitev informacijsko-svetovalno mrežo za starše, ki se srečujejo s 
problematiko uporabe drog pri svojih otrocih in potrebujejo pomoč. 

Programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog 

S temi programi želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog ali jo 
zmanjšati ter preprečiti prenos nalezljivih bolezni in s tem tudi nadaljnje slabšanje 
zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. 
Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe pomoči 
šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne, odnosne težave itd.) tudi 
potrebujejo. 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. 
V programih zmanjševanja škode poleg strokovnih delavcev lahko delajo tudi laični delavci 
(nekdanji uporabniki drog oz. aktualni uporabniki drog). 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.  
V Novi Gorici obstaja potreba po programih za brezdomne uporabnike drog, zlasti potreba po 
vzpostavitvi nočnih zavetiščih.  

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 odvisnosti Nova Gorica (Zdravstveni dom 
osnovno varstvo Nova Gorica) in Center za socialno delo Nova Gorica. 
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Obravnava uporabnikov drog v okviru zdravstvenega varstva 
Ambulanta za zdravljenje bolezni odvisnosti Nova Gorica izvaja zdravniško – 
psihoterapevtsko obravnavo. Izvaja dva temeljna programa: substitucijski in psihoterapevtski. 
Prvi deluje s pomočjo zdravil, psihoterapevtski pa s pomočjo terapije, ki je lahko individualna, 
partnerska, družinska, skupinska. Oba programa sledita cilju ozdravitve pacienta ali vsaj 
vzpostavitvi abstinence. Eden od ciljev ambulante je tudi osveščanje in opremljanje najožjih 
družinskih članov za soočanje s težavami zasvojenih. 
Ambulanta izvaja naslednje aktivnosti: 

- epidemiološka dejavnost: kontrola krvnega seruma na protitelesa HIV, HCV, HCB, 
cepljenje proti hepatitisu B, 

- zdravniška obravnava, 
- delitev substitucijskih zdravil, 
- zdravniška in psihoterapevtska obravnava nosečnic in zasvojenih mater, 
- skupinska obravnava, 
- družinska psihoterapija, 
- urinsko testiranje, 
- obravnava nekemičnih zasvojenosti, 
- preventivne in izobraževalne dejavnosti. 

Ugotovitve Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti Nova Gorica: 
- število tradicionalnih kemičnih zasvojencev se počasi a vztrajno niža, 
- v porastu so zasvojenosti s kokainom in sintetičnimi drogami, 
- povečanje nekemičnih zasvojenosti, 
- potrebne so aktivnosti na področju osveščanja glede marihuane, 
- sodelovanje z vsemi akterji pri zasvojenih nosečnicah in materah, 
- preprečevanje hepatitisa in HIVa. 

 
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. 
Na Centru za socialno delo Nova Gorica beležijo upad primerov povezanih z zasvojenostmi 
po številu, so pa dejanja hujša. 
Zaznava se odvisnost od patoloških odnosov. Problematična je populacija mlajših polnoletnih 
– brezposelni oz. nezaposleni, nezainteresirani za delo, izobraževanje, nemotivirani. Pri 
srednješolcih se zaznavajo nekemične odvisnosti, predvsem igre na srečo. 
 
Cilji sekundarne preventive: 

- nadgradnja programov Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog Nova 
Gorica (npr. status povezovalca med programi, ki se v lokalnem okolju ukvarjajo s 
področjem zasvojenosti…), 

- izobraževanje oseb, odvisnih od drog, o nevarnostih uporabe drog in varnejših 
načinih uporabe drog; poudarek na preprečevanju prevelikih odmerkov psihoaktivnih 
snovi in prvi pomoči, 

- izvajanje kakovostnega terenskega dela z odvisnimi od drog, 
- program izmenjave igel, 
- zaščita pred nalezljivimi boleznimi (hepatitis, AIDS), 
- uvedba javnih del oz. drugih oblik zaposlovanja za uporabnike drog, 
- vzpostavitev prenočišč za brezdomce oz. brezdomne uporabnike prepovedanih drog, 
- pomoč oz. vzpostavitev programa namenjenega ženski populaciji, odvisni od drog ter 

v zvezi s tem podpora programom terenskega dela in programom obveščanja o 
različnih tveganjih, vključno s prostitucijo in nevarnostih za otroka med nosečnostjo 
matere, odvisnih od drog, 

- poudarek na uporabi sintetičnih drog - zlasti pri obveščanju, dejavnem preventivnem 
delu med mladostniki in pri aktivnih ukrepih za zagotavljanje varnih razmer na plesnih 
prireditvah, 
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- pomoč uporabnikom drog pri ponovnem vključevanju v družbo, ki ne morejo ali ne 
želijo prenehati uporabljati droge - zagotovitev vsaj osnovnih življenjskih pogojev 
(razdeljevalnice hrane, nočna zavetišča, vzdrževanje osebne higiene), 

- delo v zaporih - preprečevanje socialne izključenosti vseh uporabnikov drog in 
uporabnikov drog v zaporih, 

- ustanovitev informacijsko-svetovalno mreže za starše, ki se srečujejo s problematiko 
uporabe drog pri svojih otrocih in potrebujejo pomoč, 

- podpora programom za mlade, ki že eksperimentirajo z drogo, 
- izvajanje aktivnosti na posameznih področjih skladno z veljavno zakonodajo 

(zdravstveno varstvo, socialno varstvo), 
- sodelovanje institucij z različnih področjih pri programih za preprečevanje in 

zmanjševanje vseh oblik zasvojenosti, 
- podpora Ambulanti za zdravljenje bolezni odvisnosti Nova Gorica. 

 

3.1.3 PREVENTIVA NAMENJENA DOSEGANJU ABSTINENCE 

Visokopražni programi so programi, katerih delo je deklarativno 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 itd. 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 oziroma ponovno vključevanje 
nekdanjih uporabnikov drog v družbo. To pa pomeni vključevanje na vseh ravneh in 
področjih, zlasti pa razvijanje socialnih veščin ter spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja. 
Ponovno vključevanje v družbo pomeni tudi zmanjševanje ali odpravo socialnih vzrokov, ki 
so privedli do uporabe drog, zlasti socialne izključenosti.   
Cilji preventive namenjene doseganju abstinence: 

- okrepitev reintegracijskega programa v lokalni skupnosti, 
- podpora visokopražnim programom v lokalni skupnosti. 
 

3.1.4 OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN SPODBUJANJE CIVILNE DRUŽBE K 

RAZUMEVANJU IN SPREJEMANJU TEŽAV, POVEZANIH Z ODVISNOSTJO OD DROG 

S pojavom raznih oblik zasvojenosti, značilnostmi tega področja, preprečevanjem 
zasvojenosti, izobraževanjem je potrebno seznanjati splošno javnost v lokalnem okolju. 
Cilji: 

- informiranje javnosti o stanju glede drog oz. različnih oblik zasvojenosti 
(didaktični, propagandni material, posveti, predavanja, tabori, kulturne prireditve, 
razstave); za primarno preventivo promocija zdravega življenja, v okviru 
sekundarne in terciarne preventive pa javnosti približati odvisnike in spoznali tudi 
njihove pozitivne strani, 

- organiziranje dnevov odprtih vrat institucij, organizacij, društev, ki v lokalnem 
okolju izvajajo programe s tega področja, 

- pridobivanje prostovoljcev (delovanje v dnevnem centru, poulično delo…),  
- krepitev vrstniških izobraževalnih programov (peer education), 
- redno sodelovanje z mediji, 
- sodelovanje LAS Nova Gorica z ostalimi LAS v regiji in širše. 

3.2 DEJAVNOSTI 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. 
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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. Problematika se zaradi ukrepov policije zmanjšuje. 
Sodelovanje LAS Nova Gorica s policijo je zelo dobro. 
Cilji: 

- sodelovanje institucij z različnih področjih pri programih za preprečevanje in 
zmanjševanje vseh oblik zasvojenosti. 

3.3 NEKEMIČNE ODVISNOSTI 

Nekemične odvisnosti so zasvojenosti, pri katerih se za doseganje omamnega stanja zavesti 
zlorablja določen postopek. Gre za vedenje, ki ima navadno potencial za zmanjšanje 
bolečine ali omamljanje, vendar ne zaradi vnosa mamil, ampak zaradi izločanja mamilom 
podobnih snovi. Le-te se v manjših količinah izločajo v možganih slehernega človeka, s 
pogostim ponavljanjem pa se lahko ta sicer fiziološki odgovor organizma postoteri ali 
potisočeri. Tako lahko pri zasvojenih izmerimo bistveno spremenjeno koncentracijo drogam 
podobnih snovi (endorfinov, dopamina) v centralnem živčevju. 
Najpogostejše nekemične odvisnosti so: 

- odvisnost od hrane: bulimia nervosa, anorexia nervosa, kompulzivno preobjedanje, 
ortoreksija, 

- odvisnost od iger na srečo za denar – patološko hazardiranje, 
- odvisnost od seksualnosti, seksualna anoreksija, 
- odvisnosti od sanjarjenja, nakupovanja, zadolževanja, 
- odvisnosti od igranja iger na računalniku, interneta, klepetalnic, televizije, 
- odvisnost od dela. 

Odvisnost od odnosov je posebna oblika nekemične odvisnosti, ki jo razvijejo zlasti družinski 
člani zasvojenih in pri kateri se za omamljanje zlorabljajo dramatični elementi neurejenega 
odnosa s pomembnim svojcem, in sicer do tolikšne mere, da postane življenje neobvladljivo 
in zasvojeni trpi hude posledice.   
Cilji:  

- osveščanje in ustrezno podajanje informacij o nekemičnih odvisnostih v okviru 
primarne preventive za učence, dijake, pedagoški kader ter predvsem starše, 

- podpora Ambulanti za zdravljenje bolezni odvisnosti Nova Gorica, 
- seznanjanje širše javnosti preko medijev, okroglih miz, predavanj, 
- spodbujanje vključevanja vzgojnih in izobraževalnih zavodov v projekt e – šolstvo, 
- večja usmerjenost v prepoznavanje različnih oblik nekemičnih odvisnosti. 

 

4. IZVEDENE AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2007 - 2012 

4.1 UREDITEV PODROČJA ZASVOJENOSTI Z ODLOKOM O SOFINANCIRANJU 

PROGRAMOV S PODROČJA ZASVOJENOSTI V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 

V preteklih letih je sofinanciranje dejavnosti s področja zasvojenosti potekalo v okviru LAS-a. 
V veliki meri so se financirala predavanja in delavnice iz sklopa primarne preventive. Ostali 
programi s področja zasvojenosti, ki se izvajajo na našem območju, so bili občasno 
sofinancirani v okviru javnih razpisov Oddelka za družbene dejavnosti. 
Z namenom, da se zagotovi ustrezna pokritost s programi na področju zasvojenosti v mestni 
občini ter da je področje urejeno na enem mestu, je Oddelek za družbene dejavnosti v 
sodelovanju z LAS-om pripravil Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v 
Mestni občini Nova Gorica, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel v 
septembru 2009. Aktivnosti so razdeljene v sklope A, B, C in D in sicer se v okviru sklopa A 
pokriva celotno populacijo od vrtcev, osnovnih do srednjih šol ter staršev in kadrov v vzgojno 
varstvenih in izobraževalnih zavodih, v okviru ostalih sklopov pa specifične skupine, ki že 
imajo določene težave s kakršnokoli obliko zasvojenosti. V decembru 2012 je bil sprejet nov 
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Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini 
Nova Gorica, ki vsebinsko ostaja zelo podoben prejšnjemu odloku na tem področju, namen 
priprave novega odloka je bil predvsem poenotenje vseh odlokov s področja družbenih 
dejavnost, ki urejajo potek dodelitve javnih sredstev po posameznih področjih. 
Vsebine iz sklopa A se financirajo v skladu z Zakonom o javnem naročanju, saj gre za 
naročilo storitve, ki je v celoti financirana iz občinskega proračuna, vsebine iz sklopov B, C in 
D pa se sofinancirajo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. 
 

4.2 AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE NOVA GORICA NA PODROČJU PREPREČEVANJA 

ZASVOJENOSTI V OBDOBJU 2007 – 2012 

Kot smo že opisali, aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti organizirano pod 

okriljem LAS Nova Gorica potekajo od leta 2003, predstavljeni podatki zajemajo obdobje 

2007 – 2012.  

Višina razpoložljivih sredstev po letih in realizacija v obdobju 2007 – 2012 je prikazana v 

prilogi 1 k temu poročilu. 

 

4.1.1 SKLOP A – IZVAJANJE PRIMARNE PREVENTIVE 

Primarna preventiva se izvaja v obliki predavanj /delavnic za učence, dijake, starše in 

pedagoški kader v vseh vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodih v mestni občini. 

 

Potek primarne preventive v obdobju 2007 - 2012 je predstavljen v spodnji tabeli: 

 

Leto  Potek primarne preventive 

2007/2008 V letu 2007 so bile pogodbe za izvajanje primarne preventive sklenjene za 
šolsko leto 2007/2008  

2008/2009 Ker so bile v letu 2007 pogodbe sklenjene za šolsko leto 2007/2008 je veliko 
računov bremenilo proračun mestne občine za leto 2008 – v letu 2008/2009 se 
aktivnosti na tem področju zato niso izvajale 

2009 Priprava Odloka o sof. programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 
Gorica, ki je postavil dolgoročne rešitve za izvajanje aktivnosti na področju 
preprečevanja zasvojenosti 

2010/2011 S šolskim letom 2010/2011 se začenja kontinuirana izvedba predavanj/delavnic 
za učence, dijake, starše, pedagoški kader v skladu z vsebinami določenimi z 
Odlokom o sof. programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 
Gorica, na ta način so ciljne populacije vključene v kontinuirano preventivo, ki je 
prilagojena posamezni starostni skupini. Aktivnosti potekajo v obdobju 
september – november 2010  

2011/2012 Primarna preventiva poteka v skladu z odlokom Odlokom o sof. programov s 
področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. Aktivnosti potekajo v 
obdobju september – november 2011  

2012/2013 Primarna preventiva poteka v skladu z odlokom Odlokom o sof. programov s 
področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. Aktivnosti potekajo v 
obdobju september – november 2012  

        
Izbor izvajalcev primarne preventive po posameznih šolskih letih je razviden iz prilog 2, 3, 4 
in 5 k temu poročilu. 
 
LAS si je kot pomembno strokovno nalogo zadal evalvacijo programov. Evalvacija mora 
potekati sproti in ob koncu izpeljanih programov ter mora zajemati cilje, izpeljavo in učinke 
programa.  
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Udeleženci primarne preventive (učenci, dijaki, starši…) tako izpolnjujejo kratke evalvacijske 
vprašalnike, iz katerih pridobimo podatke, kako so bili slušatelji z izvedenimi 
predavanji/delavnicami zadovoljni, kakšne vsebine bi jih še zanimale ter druga mnenja, 
predloge.., poročila o izvedenih predavanjih/delavnicah posredujejo mestni občini tudi sami 
izvajalci. Letne evalvacije potekajo tudi s šolami, na katerih predstavniki posameznih šol in 
ostalih vzgojnih in izobraževalnih zavodov predstavijo, s katerimi izvajalci so bili najbolj 
zadovoljni, kakšen je bil odziv staršev, podajo predloge za nadaljnje delo. Izkazalo se je, da 
so predavanja/delavnice tako med otroci in dijaki kot starši zelo dobro sprejete, predvsem 
način dela v okviru mladinskih delavnic, saj se na ta način vsebine zelo dobro približajo 
mladim. Šole vsako leto izrazijo željo in potrebo po nadaljevanju tovrstnih aktivnosti. 

4.1.2 SKLOPI B, C IN D - RAZDELITEV SREDSTEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA 

Za sklope B, C in D so v letih 2010, 2011 in 2012 potekali javni razpisi za sofinanciranje 

programov s področja zasvojenosti.  Podatki o razdelitvi sredstev in izbranih izvajalcih so 

razvidni iz spodnje tabele: 

leto Razpisana 

sredstva 

Prejemniki  sklop B Prejemniki sklop C Prejemniki sklop D 

2010 15.000,00 EUR program za delo z 

osnovnošolsko in 

srednješolsko  

populacijo: CSD Nova 

Gorica, program Žarek – 

6.000 EUR 

program za delo z 
ekperimentatorji: 

Humanitarno društvo Novi 
dan, program Svetovanje 
mladostnikom in njihovim 
staršem, ki so v fazi 
eksperimentiranja s 
prepovedanimi drogami - 
2.000,00 EUR (odstopili 
od sofinanciranja) 

nizkopražni program: 
ŠENT, Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje, program Dnevni 
center za odvisnike - 
3.000,00 EUR 
 

visokopražni program, 
Zavod Pelikan – Karitas, 

program Terapevtska 
skupnost Srečanje - 
2.000,00 EUR, 
reintegracijski program, 

Društvo za zdravo življenje 
Nova Gorica, program 
Rehabilitacija po zdravljenju 
odvisnosti od alkohola - 
2.000,00 EUR. 
 

2011 15.000,00 EUR program za delo z 
osnovnošolsko in 
srednješolsko 
populacijo: CSD Nova 
Gorica, program Žarek - 
6.000,00 EUR, 
program za delo z 

ekperimentatorji: nihče 

prijavljen 

nizkopražni program: 

ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje, program Dnevni 
center za odvisnike - 
3.000,00 EUR 
 

visokopražni program, 
Zavod Pelikan – Karitas, 
program Terapevtska 
skupnost Srečanje, v višini 
2.000,00 EUR, 
reintegracijski program: 
nihče prijavljen 
 

2012 15.000,00 EUR program za delo z 
osnovnošolsko in 
srednješolsko 
populacijo ter program 
za delo z 
eksperimentatorji: CSD 

Nova Gorica – program 
Žarek - 8.000,00 EUR 
 

nizkopražni program: 
ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje, program Dnevni 
center za odvisnike - 
3.000,00 EUR 
 

visokopražni program, 
Zavod Pelikan – Karitas, 

program Terapevtska 
skupnost Srečanje - 
2.000,00 EUR, 
reintegracijski program: 

nihče prijavljen 
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4.1.3 OSTALE IZVEDENE AKTIVNOSTI 

Poleg predstavljenih aktivnosti so v okviru delovanja LAS potekale še nekatere dodatne 
aktivnosti: 

- 2006-2008: niz seminarjev z naslovom »Zasvojenosti se dogajajo nam vsem«, 
namenjen službam, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladimi, ki imajo 
težave z raznimi oblikami zasvojenosti, izvajalka Mojca Hvala Cerkovnik (tema: 
prepoznavanje različnih oblik zasvojenosti, kako ukrepati v primeru, ko se 
srečamo z znaki zasvojenosti, delo z otroki/mladimi/starši..., socialne igre, 
reševanje konkretnih primerov, ki so jih izpostavili sodelujoči), 

- 2009: seminar »Kako na sebi varen način preživeti v delovnem okolju«, namenjen 

svetovalnim službam vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki se pri svojem delu 

srečujejo z otroki in mladimi, izvajalka mag. Mojca Hvala Cerkovnik (tema: pomen 

čustev in telesa pri razbremenjevanju v delovnem okolju, razvojna obdobja in 

pomen samopodobe in občutka lastne vrednosti pri mladostniku, ohranjanje vlog 

pri delu z mladostniki v stiski- delo s primeri), 

- 2011: posvet »Dobre izbire premagajo ovire«, namenjen strokovni javnosti, 
izvajalci dr. Tina Rutar Leban, Pedagoški inštitut Ljubljana (Pomen razvojne 
psihologije v primarni preventivi in primarna preventiva v šoli), dr. Albert Mrgole, 
Vezal – zavod Kamnik (Vloga družine v primarni preventivi), mag. Mojca Hvala 
Cerkovnik, Zavod SKA, Specialna komunikacijska akademija (Pomen primarne 
preventive v luči preprečevanja dejavnikov, ki vodijo v odvisnost), dr. Tomaž Vec, 
Pedagoška fakulteta Ljubljana (Delo z mladostniki s težavami v socialni 
integraciji), 

- vsakoletne aktivnosti v mesecu novembru – nacionalni mesec preprečevanja 
zasvojenosti: predstavitve programov na območju mestne občine, ki delujejo na 
področju preprečevanja zasvojenosti, širši javnosti (dnevi odprtih vrat, 
predstavitve programov v mestnem središču…), 

- tiskovne konference s predstavitvijo programov s področja zasvojenosti, 

- sodelovanje na strokovnih posvetih, konferencah, okroglih mizah na temo 
preprečevanja zasvojenosti. 
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ZAKLJUČEK 
 

V okviru LAS-a je bila v letu 2005 izvedena raziskava Uporaba drog med šolsko populacijo v 
Mestni občini Nova Gorica, na podlagi katere je bil izdelan program dela LAS, ki ga je 
vsebinsko povzemal Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni 
občini Nova Gorica.  V letu 2011 je bila izvedena podobna raziskava z namenom evalviranja 
dela preteklih let, na podlagi česar se je definiralo nove smernice. Ob ustanovitvi se je 
program dela LAS-a osredotočil na preprečevanje in zmanjševanje posledic škode zaradi 
zlorabe prepovedanih drog, na podlagi spremljanja aktivnosti na področju izvajanja 
programov v lokalnem okolju ter glede na izsledke sodobnih raziskav, pa se kažejo podatki, 
da so med mladimi vedno bolj prisotne tudi nekemične odvisnosti (igre na srečo, internet, 
odnosi…), zato so aktivnosti na obravnavanem področju usmerjene ne le na psihoaktivne 
substance, temveč na splošne ukrepe krepitve osebnostnih, socialnih in vedenjskih veščin, ki 
lahko vplivajo na zmanjševanje tveganj za razvoj različnih zasvojenosti. Ob primarno 
preventivnih programih se ne sme pozabiti na pomen in krepitev kakovostnih ter dostopnih 
programov namenjenih obravnavi, zdravljenju in rehabilitaciji zasvojenostih za zmanjševanje 
bremena, ki ga za posameznika in družbo predstavlja zasvojenost. 
 
Glavni cilj na področju primarne preventive je tako zagotavljanje kakovosti in dostopnosti 
preventivnih programov. Nujno je vrednotenje programov za nadaljnje načrtovanje in 
doseganje boljših rezultatov. Čeprav je spremljanje učinkov ter njihovo vrednotenje pri 
preprečevanju zasvojenosti še posebej dolgotrajno in težko merljivo, se v evropskem merilu 
vzpostavljajo skupna merila in sistemi za zagotavljanje kakovosti preventivnih programov in 
prepoznavanje dobrih praks na področju preprečevanja zasvojenosti od drog, kar jim 
omogoča preglednost, legitimnost in učinkovitost preventive. 
 
Na področju sekundarne preventive je potrebno spremljati programe, ki se izvajajo, z 
namenom, da ne pride do prekrivanja in podvajanja programov, temveč da poteka enoten 
strokovno voden program z mladimi, ki že imajo določene vedenjske, učne, osebnostne 
težave. Spremlja se aktivnosti Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog, ki lahko v 
lokalnem okolju prevzame vlogo koordinatorja med programi s področja zasvojenosti. Glede 
na porast brezdomstva v lokalnem okolju, bo potrebno uvesti določen program prav za to 
populacijo. 
 
Cilj na področju preventive namenjene doseganju abstinence ostaja vzpostavitev oz. 
okrepitev reintegracijskega programa v lokalni skupnosti, saj je za osebe, ki se vrnejo iz 
zdravljenja, ključnega pomena reintegracija, pri čemer potrebujejo strokovno pomoč. 
 
Lokalna akcijska skupina bo nadaljevala s svojim delom v skladu s sprejetim planom dela 
upoštevaje najnovejše raziskave in izsledke s tega področja, kar pomeni, da bo kot do sedaj 
sproti dopolnjevala in usklajevala smernice delovanja: 

- organizacija preventive na vseh nivojih (primarna, sekundarna, preventiva namenjena 
doseganju abstinence), 

- evalvacija izvedenih aktivnosti, 
- uvajanje novih programov s področja zasvojenosti na območje mestne občine, 
- raziskave o uporabi drog oz. odvisnostih prisotnih med šolsko populacijo v mestni 

občini, 
- sodelovanje med posameznimi izvajalci programov s področja zasvojenosti v mestni 

občini, 
- organizacija dogodkov v mesecu novembru – mesecu preventive v lokalnem okolju 

ter drugih akcij. 
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Reševanje problematike na področju preprečevanja zasvojenosti zahteva celosten in 
uravnotežen pristop, ki upošteva problematiko kot posledico prepletenega dogajanja na 
osebnem in širšem socialnem področju. 
Aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti vsebujejo temeljne konflikte in 
kompromise med različnimi skupinami in posamezniki o tem, kaj je legitimno znanje, kakšni 
so dobri programi ter kakšno terminologijo uporabljati. 
 
Zagotavljanje sredstev za področje preprečevanja zasvojenosti ni zakonska obveza lokalne 
skupnosti in vsaka občina v okviru svojih možnosti izvaja aktivnosti na tem področju ter 
zagotavlja finančna sredstva v ta namen. Pri tem je potrebno poudariti, da so pri teh 
aktivnostih lokalne skupnosti prepuščene lastnim možnostim, presoji, saj ni krovne 
zakonodaje, ki bi urejala to področje. 
Na nivoju celotne Slovenije je bilo delo LAS Nova Gorica že večkrat predstavljeno kot zgled 
organizacije aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti. 
 
V Sloveniji zaenkrat še nimamo vzpostavljenih nacionalnih kriterijev kakovosti in strokovnih 
smernic za upravljanje množice različnih pogledov na reševanje te problematike, zato je 
predstavljeni poročilo dela LAS posledica praktičnih izkušenj, potreb lokalnega okolja ter 
spoznanj in raziskav, ki so na voljo v strokovni literaturi. 
 
Pripravili: 
Marinka Saksida       Tanja Pipan 
Načelnica                                     predsednica LAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: Višina razpoložljivih sredstev po letih in realizacija v obdobju 2007 - 2012 
- Priloga 2: Preventivni programi v šolskem letu 2007/2008 
- Priloga 3: Preventivni programi v šolskem letu 2010/2011 
- Priloga 4: Preventivni programi v šolskem letu 2011/2012 
- Priloga 5: Preventivni programi v šolskem letu 2012/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo LAS Nova Gorica 2007 - 2012 

 20 

PRILOGE 

 

PRILOGA 1: VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV PO LETIH IN REALIZACIJA V OBDOBJU 
2007 – 2012 

 

leto Višina razpoložljivih sredstev Realizacija 

2007 64.548,00 38.272,90     13.466 - ABO 
                    15.946,16 - pred./del. 
                      8.860,74 - seminarji, sof. projektov, 
                                   brošure LAS, Neodvisen.si…) 

2008 55.700,00 55.433,97     14.300,00 -  ABO 
                    14.768,00 -  ABO za l. 2007 
                    21.460,05 - pred./del. 
                      4.905,92 - sof. projektov, seminarji… 

2009 16.500,00 14.500,00      v celoti za ABO 

2010 60.000,00 57.698,32      15.000 - ABO 
                     13.000 - razpis 
                     25.125 - pred./del. 
                       4.573,32 - mesec preventive,  
                                    Neodvisen.si… 

2011 50.000,00 38.830,64      11.000 - razpis 
                     25.460,32 - pred./del. 
                     2.370,32 - seminar, prevoz stojnic,      
                                    oglaševanje… 

2012 45.000,00 37.011,43      13.000 - razpis 
                      23.606,39 - pred./del. 
                      405,04 - okr. miza, objava UL RS… 

 

Od šolskega leta 2010/2011 je bilo v posameznem šolskem letu predvidenih okvirno 200 

predavanj/delavnic v vseh vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodih v mestni občini (za 

učence, dijake, starše, pedagoški kader). V posameznem šolskem letu je bilo izvedenih 

povprečno 75 % predvidenih predavanj/delavnic. 

Sofinanciranje Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti, ki deluje v okviru javnega zavoda 

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, se od leta 2011 dalje sofinancira v okviru 

proračunske postavke Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Z letom 2011 

navedeno ambulanto sofinancira vseh šest ustanoviteljic javnega zavoda (Mestna občina 

Nova Gorica, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina Kanal, Občina Brda, Občina Miren 

Kostanjevica, Občina Renče – Vogrsko) kot je razvidno iz spodnje tabele: 

 

Občina Delež v % Znesek v EUR 

Mestna občina Nova Gorica              52,24              6.112,00 

Občina Brda                                       10,00 1.170,00 

Občina Kanal ob Soči                        12,00                      1.404,00 

Občina Miren-Kostanjevica             8,00                       936,00 

Občina Renče-Vogrsko 7,10 831,00 

Občina Šempeter-Vrtojba             10,66               1.247,00 

SKUPAJ 100,00 11.700,00 
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Priloga 2: PREVENTIVNI PROGRAMI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE ZAVODE V ŠOLSKEM 

LETU 2007/2008 

 
Ustanova 

Ciljna 
populacija 

 

Obseg 

 

Izvajalec 

 Vrtci Starši Posamezne 
enote vrtcev v 

MONG 

Zdenka Zalokar Divjak 

OŠ Starši 1. razred Inštitut za razvijanje  

osebne kakovosti 

OŠ Starši 2. razred Bogdan Žorž 

OŠ Starši 3. razred Bogdan Polajner 

OŠ Starši 4. razred Barbika Šaver 

OŠ Starši 5. razred  

OŠ Starši 6. razred Zavod Vezal – Albert Mrgole 

OŠ Učenci in starši 7. razred Irena Šinigoj – Batistič 

OŠ Učenci in starši 8. razred Miha Kramli 

OŠ Učenci in starši 9. razred Ivan Kodelja 

SŠ Dijaki in starši 1. letnik Društvo za nenasilno komunikacijo 

SŠ Dijaki 2. letnik Mladinski center Nova Gorica 

Vsi zavodi (vrtci, 
osnovne šole, 
srednje šole, 
dijaški dom) 

Pedagoški 
delavci 

Posamezni 
zavodi 

Mojca Hvala Cerkovnik,  

Bogdan Polajner, 

Vilijem Ščuka 
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Priloga 3: PREVENTIVNI PROGRAMI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE ZAVODE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 

Ustanova Ciljna populacija Obseg Izvajalec/kontakt Tema Trajanje 

Vrtci in  
osnovne šole 

Starši predšolskih otrok  
in otrok I. triade 

Vrtci  in osnovne  
šole v občini 

mag. Nevenka Podgornik 
Fakulteta za uporabne družbene 
študije 
nevenka.podgornik@fuds.si, 
05/333 00 80 

Pomen dobrih odnosov za 
uspešno vzgojo otrok 

90 minut 

Osnovne šole 
 

Starši otrok II. triade Osnovne šole 
v občini 

Barbika Šaver 
barbika.saver@guest.arnes.si  

Motivacija za šolsko delo – 
Kako spodbujati otroka za 
šolsko delo 

90 minut 

Osnovne šole Starši otrok III. triade Osnovne šole  
v občini 

mag. Irena Batistič Šinigoj 
05/333 40 06 

Razvojni mejniki, motivacija 
za šolsko delo, 
preprečevanje raznih oblik 
zasvojenosti 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 5. razredov Osnovne šole  
v občini 

Mojca Hvala Cerkovnik 
a.cer@siol.net 
041 350 547 

Spoznavanje samega sebe, 
oblikovanje pozitivne 
samopodobe, prvi znaki 
odraščanja 

135 minut 

Osnovne šole Učenci 6. razredov Osnovne šole 
v občini 

Mladinski center Nova Gorica 
05/333 40 20 

Mladinska delavnica 
Odraščanje in mi 

135 (90) minut 

Osnovne šole Učenci 7. razredov Osnovne šole  
v občini 

Leonida in dr. Albert Mrgole 
albert.mrgole@vezal.si 
01/831 16 86, 031 780 100 

Spoznavanje samega sebe, 
oblikovanje pozitivne 
samopodobe, telesne 
spremembe 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 8. razredov Osnovne šole  
v občini 

Leonida in dr. Albert Mrgole 
albert.mrgole@vezal.si 
01/831 16 86, 031 780 100 

Odraščanje, oblikovanje 
pozitivne samopodobe, 
telesne spremembe 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 9. razredov Osnovne šole  
v občini 

Mojca Hvala Cerkovnik 
a.cer@siol.net 
041 350 547 

Oblikovanje pozitivne 
samopodobe, pomen 
medvrstniškega druženja, 
odraščanje 

135 minut 

Srednje šole Dijaki 1. letnikov Srednje šole v občini Miha Kramli 
040 216 724 

Šolske obremenitve, pomen 
čustev, bivanjska praznina  

90 minut 

Srednje šole Dijaki 2. letnikov Srednje šole v občini Društvo Center za pomoč 
mladim  
01/438 22 10, 031 323 573 

Spoznavanje raznih oblik 
zasvojenosti, bivanjska 
praznina, reševanje stresnih 
situacij 

135 minut 

Srednje šole Starši dijakov Srednje šole v občini Leonida in dr. Albert Mrgole Bivanjska praznina mladih, 90 minut 

mailto:nevenka.podgornik@fuds.si
mailto:barbika.saver@guest.arnes.si
mailto:a.cer@siol.net
mailto:a.cer@siol.net
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albert.mrgole@vezal.si 
01/831 16 86, 031 780 100 

spoznavanje različnih oblik 
zasvojenosti, iskanje pomoči 
in kako reagirati v primerih 
suma na katero od oblik 
zasvojenosti 

Vzgojni in 
izobraževalni zavodi 
v občini  

Pedagoški delavci Osnovne in srednje 
šole v občini, dijaški 
dom 

Mojca Hvala Cerkovnik 
a.cer@siol.net 
041 350 547 

Preprečevanje zasvojenosti 90 minut 
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Priloga 4: PREVENTIVNI PROGRAMI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE ZAVODE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 

 

Ustanova 

 

Ciljna populacija Obseg Izvajalec/kontakt Tema Trajanje 

Vrtci in  

osnovne šole 

Starši predšolskih otrok  

in otrok I. triade 

Vrtci  in osnovne  

šole v občini 

ZDENKA ZALOKAR DIVJAK 

S.P. 

Na Dorcu 17 

8280 Brestanica 

07/49 71 725, 041 746 339 

gora_sp@siol.net 

Razmerje otrok – starši, 

razvojni mejniki tega obdobja 

in postavljanje meja v vzgoji, 

vzgoja odgovornega otroka, 

preživljanje prostega časa 

90 minut 

Osnovne šole Starši otrok II. triade Osnovne šole 

v občini 

ČMRLJ komuniciranje in 

ustvarjalnost, Marko Juhant 

s.p. 

Praše 58A  

4211 Mavčiče 

tel.. 041 771 607 

marko.juhant@gmail.com 

Varuh otrokovih dolžnosti 90 minut 

Osnovne šole Starši otrok III. triade Osnovne šole  

v občini 

Društvo »PROJEKT 

ČLOVEK« 

Program za otroke in 

mladostnike – POM 

Slovenska 19 

1000 Ljubljana 

Tel.: 01/425 12 14, 051 642 

074 

mladi.lj@projektclovek.si 

Tudi trava je droga 

 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 5. razredov Osnovne šole  

v občini 

TiPovejZavod 

TiPovej, Zavod za 

ustvarjalno družbo 

Prečna 4, 1000 Ljubljana 

Tel.: 041 875 229 

tipovej@siol.net 

Jaz in nenasilje 90 minut 

Osnovne šole Učenci 6. razredov Osnovne šole 

v občini 

Mladinski center Nova Gorica 

Bazoviška 4 

5000 Nova Gorica 

Odraščanje in mi 135 (90) minut 

mailto:mladi.lj@projektclovek.si
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05/333 40 20 

Osnovne šole Učenci 7. razredov Osnovne šole  

v občini 

Društvo »PROJEKT 

ČLOVEK«, Program za 

otroke in mladostnike – POM 

Slovenska 19 

1000 Ljubljana 

Tel.: 01/425 12 14, 051 642 

074 

mladi.lj@projektclovek.si 

Zdrav način življenja in 

kvalitetno preživljanje 

prostega časa 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 8. razredov Osnovne šole  

v občini 

Vezal zavod Kamnik 

Kersnikova 6 

1241 Kamnik 

Leonida in dr. Albert Mrgole 

albert.mrgole@vezal.si 

info@vezal.si 

01/8311686, 031 780 100 

Komunikacija s starši 90 minut 

Osnovne šole Učenci 9. razredov Osnovne šole  

v občini 

Društvo Center za pomoč 

mladim 

Kersnikova 4 

1000 Ljubljana 

Lj-info@cpm-drustvo.si 

01/438 22 10, 031/323573 

Odraščanje, oblikovanje 

pozitivne samopodobe, 

pomen medvrstniškega 

druženja 

90 minut 

Srednje šole Dijaki 1. letnikov Srednje šole v občini Društvo Center za pomoč 

mladim 

Kersnikova 4 

1000 Ljubljana 

Lj-info@cpm-drustvo.si 

01/438 22 10, 031 323 573 

Šolske obremenitve, pomen 

čustev, bivanjska praznina  

90 minut 

Srednje šole Dijaki 2. letnikov Srednje šole v občini Vezal zavod Kamnik 

Kersnikova 6 

1241 Kamnik 

Leonida in dr. Albert Mrgole 

albert.mrgole@vezal.si 

info@vezal.si 

01/831 16 86, 031 780 100 

Spoznavanje raznih oblik 

zasvojenosti, bivanjska 

praznina, reševanje stresnih 

situacij 

90 minut 

mailto:albert.mrgole@vezal.si
mailto:Lj-info@cpm-drustvo.si
mailto:Lj-info@cpm-drustvo.si
mailto:albert.mrgole@vezal.si
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Srednje šole Starši dijakov Srednje šole v občini Vezal zavod Kamnik 

Kersnikova 6 

1241 Kamnik 

Leonida in dr. Albert Mrgole 

albert.mrgole@vezal.si 

info@vezal.si 

01/831 16 86, 031 780 100 

Bivanjska praznina mladih, 

spoznavanje različnih oblik 

zasvojenosti, iskanje pomoči 

in kako reagirati v primerih 

suma na katero od oblik 

zasvojenosti 

90 minut 

Vzgojni in 

izobraževalni zavodi 

v občini  

Pedagoški delavci Osnovne in srednje 

šole v občini, dijaški 

dom 

Društvo »PROJEKT 

ČLOVEK« 

Program za otroke in 

mladostnike – POM 

Slovenska 19 

1000 Ljubljana 

Tel.: 01/425 12 14 

051 642 074 

mladi.lj@projektclovek.si 

Preprečevanje zasvojenosti 90 minut 
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Priloga 5: PREVENTIVNI PROGRAMI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE ZAVODE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 

 

Ustanova 

 

Ciljna populacija 

 

Obseg 

 

Izvajalec/kontakt 

 

Tema/naslov 

 

Trajanje 

Vrtec Nova Gorica Starši predšolskih otrok  

 

Vrtec Nova Gorica Borut Kožuh  

Povšetova 29  

1000 Ljubljana  

Tel. 031 266 007  

borut.kozuh@siol.net 

Kako vzgojiti motiviranega 

otroka 

90 minut 

Vrtci in  

osnovne šole 

Starši predšolskih otrok  

in otrok I. triade 

Vrtci  in osnovne  

šole v občini 

Čmrlj 

Marko Juhant s.p.  

Praše 58a 

4211 Mavčiče  

Tel. 041 771 607 

marko.juhant@gmail.com 

Različno z različnimi otroki 90 minut 

Osnovne šole Starši otrok II. triade Osnovne šole 

v občini 

Ti Povej, Zavod za 

ustvarjalno družbo 

Prečna 4, 1000 Ljubljana 

Tel.: 041 875 229 

tipovej@siol.net 

Za učenje in šolsko delo 90 minut 

Osnovne šole Starši otrok III. triade Osnovne šole  

v občini 

Specialna komunikacijska 

akademija 

Gorjupova 4, 8311 

Kostanjevica na Krki  

Tel., 041 350 547 

Tel. 031 331 844 

a.cer@siol.net  

Predavanje o škodljivih 

oblikah vedenja 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 5. razredov Osnovne šole  

v občini 

TiPovej, Zavod za 

ustvarjalno družbo 

Prečna 4, 1000 Ljubljana 

Tel.: 041 875 229 

tipovej@siol.net 

Jaz in nenasilje 90 minut 

Osnovne šole Učenci 6. razredov Osnovne šole 

v občini 

Mladinski center Nova Gorica 

Bazoviška 4 

5000 Nova Gorica 

Odraščanje in mi 90 minut 

mailto:borut.kozuh@siol.net
mailto:tipovej@siol.net
mailto:a.cer@siol.net
mailto:tipovej@siol.net
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05/333 40 20  

info@mc-ng.org 

Osnovne šole Učenci 7. razredov Osnovne šole  

v občini 

IT Svetovanje, Tilen Dominko 

s.p. 

Cesta v Zgornji log 72 

1000 Ljubljana 

0590 72 990 

info@varniinternet.si 

Spletno nasilje in 

zasvojenost z računalnikom 

in internetom 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 8. razredov Osnovne šole  

v občini 

Vezal zavod Kamnik 

Kersnikova 6 

1241 Kamnik 

Leonida in dr. Albert Mrgole 

albert.mrgole@vezal.si 

info@vezal.si 

01/8311686, 031 780 100 

 

Moje telo, odraščanje, 

spolnost, prijatelji, družina 

90 minut 

Osnovne šole Učenci 9. razredov Osnovne šole  

v občini 

Specialna komunikacijska 

akademija 

Gorjupova 4, 8311 

Kostanjevica na Krki  

Tel., 041 350 547 

Tel. 031  331 844 

a.cer@siol.net  

Jaz sem močnejši, droga! 90 minut 

Srednje šole Dijaki 1. letnikov Srednje šole v občini  IT Svetovanje, Tilen 

Dominko s.p. 

Cesta v Zgornji log 72 

1000 Ljubljana 

0590 72 990 

info@varniinternet.si 

 

Spletno nasilje in 

zasvojenost z računalnikom 

in internetom 

90 minut 

Srednje šole Dijaki 2. letnikov – štiriletni 

programi 

Srednje šole v občini Svetovalnica Tabor 

Tabor 4 

5295 Dornberk 

info@svetovalnica-tabor.si 

Med željo in odgovornostjo 90 minut 

Srednje šole Dijaki 2. letnikov-  triletni Srednje šole v občini Specialna komunikacijska Jaz sem močnejši, droga! 90 minut 

mailto:albert.mrgole@vezal.si
mailto:a.cer@siol.net


Poročilo LAS Nova Gorica 2007 - 2012 

 29 

programi akademija 

Gorjupova 4, 8311 

Kostanjevica na Krki  

Tel., 041 350 547 

Tel. 0311 331 844 

a.cer@siol.net  

 

 

Srednje šole Starši dijakov Srednje šole v občini Čmrlj 

Marko Juhant s.p.  

Praše 58a 

4211 Mavčiče  

Tel. 041 771 607 

Marko.juhant@gmail.com 

Prehod v srednjo šolo in 

pasti najstništva 

90 minut 

Vzgojni in 

izobraževalni zavodi 

v občini  

Pedagoški delavci Vrtci, osnovne in 

srednje šole v občini, 

dijaški dom 

Vezal zavod Kamnik 

Kersnikova 6 

1241 Kamnik 

Leonida in dr. Albert Mrgole 

albert.mrgole@vezal.si 

info@vezal.si 

01/8311686, 031 780 100 

 

Kako zares poslušati in slišati 

druge  

90 minut 
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