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7. 

ZADEVA: Porocilo 0 delu Lokalne akcijske skupine za preprecevanje zlorabe drog v 
mestni obcini Kranj za leto 2016 

Lokalna akcijska skupina za preprecevanje zlorabe drag v meslni obcini Kranj (v nadaljevanju 
LAS) je bila uslanovljena lela 1999. LAS je slrokovno posvelovalno lelo zupana. Seslavljajo ga 
slrakovnjaki kol predslavniki naslednjih podroeij: sociale, zdravslva, policije, krajevnih 
skupnosli, srednjih sol, osnovnih sol, kranjskih vrtcev, nevladnih organizacij, mladih in obeinske 
uprave. 
Med nalogami, ki jih lelno izvaja LAS je ludi naloga, da poroca svelu Meslne obeine Kranj. V 
prilogi lako podajamo poroeilo 0 delu LAS za lelo 2016, z narejeno oceno slanja na podrocju 
prablemalike drog v meslni obeini Kranj za navedeno lelo. 

Svelu Meslne oMine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

SKLEP: 

Svel Meslne obcine Kranj se je seznanil s porocilom 0 delu LAS za preprecevanje zlorabe drog 
v meslni obcini Kranj za lelo 2016. 
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Zadeva: POROCllO 0 DELU lOKAlNE AKCIJsKE SKU PINE ZA PREPRECEVANJE 
ZlORABE DROG V MEsTNI OBCINI KRANJ ZA lETO 2016 

Lokalna akcijska skupina za preprecevanje zlorabe drog v mestni obcini Kranj (v nadaljevanju 
LAS) je bila ustanovljena leta 1999. Sestavljena je iz predstavnikov otroskega varstva, 
osnovnih in srednjih sol, mladih, sociale, zdravstva, policije, krajevnih skupnosti, nevladnih 
organizacij in obcinske uprave, ki se pri svojem delu srecujejo s problematiko zasvojenosti. 
LAS je v letu 2016 pripravila operativni program za Mestno obcino Kranj, ki ga je potrdil zupan 
Mestne obcine Kranj, naredila je oceno stanja na podrocju zlorabe drog iz preventivnega in 
kurativnega vidika, zagotavljala je koordinacijo dela strokovnih sluzb, ki se s problematiko drog 
ukvarjajo na vseh treh ravneh preventive (primarna, sekundarna in terciarna). Nadalje je LAS 
zagotavljala usklajenost lokalnih programov preprecevanja zlorabe drog, se povezovala z 
drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sioveniji ter osnovnim in srednjim solam ter vrtcem v 
mestni obcini Kranj zagotovila sredstva za sofinanciranje preventivnih programov za katere so 
se odlocili. 

OPls IZVEDENEGA PROGRAMA 

1. Izvajanje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih solah: 

LAS je za izvajanje preventivnih programov v solskem letu 2016/17 v vrtcih, OS in SS ter 
Dijaskem in studentskem domu Kranj objavila javni razpis v visini 11.600,00 €, od tega za vrtce 
predvidoma 900 €, za osnovne sole 6.950 € in za srednje sole ter DSD 3.750 €. Izbranim 
prijaviteljem je bil v mesecu juliju 2016 izdan sklep in v mesecu avgustu 2016 pogodba za 
izvajanje preventivnih programov v solskem letu 2016/2017. Izbranim prijaviteljem pa bodo 
sredstva za izvedene preventivne programe nakazana v proracunskem letu 2017. Ker sole 
izvajajo program za solsko leto in ker v tistem obdobju proracun za leto 2017 se ni bil sprejet in 
ni veljal so bila izbranim prijaviteljem v sklepu in pogodbi sredstva dodeljena v okvirni visini, s 
tem, da v primeru, da bi se visina sredstev v veljavnem proracunu Mestne obCine Kranj za leto 
2017, namenjena za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni obcini Kranj za solsko leto 
2016/2017, spremenila, se sklep dopolni in sklene dodatek k pogodbi. V proracunu za leto 2017 
so bila sprejeta sredstva kot so bila planirana, kar pomeni za sofinanciranje preventivnih 
programov v Mestni obCini Kranj v solskem letu 2016/2017 v visini 11.600,00 €. 

Vrtci, osnovne in srednje sole so zaceli delavnice in predavanja izvajati v mesecu septembru 
2016 zakljucili pa jih bodo v mesecu juniju 2017. Skupno so vrtci prijavili 16 predavanj (28,5 
ur), osnovne sole so prijavile 99 delavnic, kar pomeni skupno 158 ur (od tega 18 ur na temo 
alkoholne problematike, nelegalne in legalne droge 35 ur, zasvojenost od racunalnika 44 ur, 
nasilje med vrstniki 39 ur, motnje hranjenja 20 ur, oblikovanje samopodobe 2 uri) in srednje 
sole 78 delavnic, kar pomeni skupno 130 ur (od tega 34 ur na temo alkoholne problematike, 
nelegalne in legalne droge 44 ur, zasvojenost od racunalnika 16 ur, nasilje med vrstniki 36 ur ter 
motnje hranjenja 0 ur), in sicer: 
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Vrtci 900, 00 €: 
- OS Strazisce v visini 100,00 € za izvedbo predavanja Pogresani napotki. 
- OS Predoslje v visini 100,00 € za izvedbo predavanja Vztrajnost in prenasanje porazov. 
- OS Franceta Preserna v visini 100,00 € za izvedbo predavanja Doslednost v vzgoji. 
- Zasebni vrtec Dobra teta v visini 200,00 € za izvedbo dveh predavanj: in sicer izmed 
prijavljenih devetih predavanj bode sami izbrali dve predavanji, ki ju bode izvedli. Prijavili so 
naslednja predavanja: Zakaj hocejo otroci biti v centru pozornosti; Komunikacija v partnerskem 
odnosu; Zdravilne zgodbice 1; Zdravilne zgodbice 2; Cujece starsevstvo 1, cujece Starsevstvo 
2; Kako vpliva pomanjkanje Ijubece odrasle osebe na razvoj mozganov; Kako z igro spodbujati 
miselni razvoj otroka 1, Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka 2. 
- Kranjski vrtci v visini 400,00 € za izvedbo stirih predavanj: Postanimo navdihujoci starsi za 
nasega otroka; Dobro partnerstvo za dobro starsevstvo; Rajsko otrostvo, peklensko najstnistvo; 
Zdrav odnos do gibanja, sport-ena od poti v zivljenju brez odvisnosti. 

Osnovne sale 6.950, 00 €: 
- OS Strazisce v visini 1.562,48 €, in sicer delavnice za: ucence 8. razredov (Spletne 
skrivnosti, Ko sem ravnal/a odgovorno, Kako premagati strah pred ocenjevanjem) in ucence 9. 
razredov (Beseda lahko mocneje udari kakor pest, Kako reci ne, Kaj naj naredim s custvi) ter 
predavanje za starse (Nasilno vedenje otrok). 
- OS Simona Jenka visini 467,84 €, in sicer delavnice za: ucence 6. razredov (Pametno 
odlocanje za spletno sporocanje) in ucence 8. razredov (Mladi in nelegalne droge). 
- OS Franceta Preserna v visini 714,78 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov 
(Spletno nasilje, Zasvojenost s spletom in racunalnikom) in ucence 9. razredov (Nelegalne in 
legalne droge, Nasilje med vrstniki) ter predavanje za starse (Vzgoja otrok, odgovornost in 
postavljanje meja). 
- OS Orehek v visini 598,00 €, in sicer delavnice za: ucence 5. razredov (Pametno odlocanje 
in spletno porocanje) in ucence 7. razredov (Men se rola) ter predavanje za starse (Varna raba 
interneta). 
- OS Jakoba Aljaza v visini 897,71 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Mladi in 
alkohol, Svet brez nasilja) in ucence 8. razredov (Motnje hranjenja, Odvisnost od racunalnika, 
Zastrupitev z nedovoljenimi drogami in prva pomoc, Odvisnost in odnos do psihoaktivnih 
snovi) ter dve predavanji za starse ( Rajsko otrostvo-peklensko mladostnistvo in predavanje 
Sola in starsi). 
- OS Matije Copa v visini 728,00 €, in sicer delavnice za: ucence 4. razredov (Spletne 
skrivnosti, Pametno odlocanje za spletno sporocanje) in ucence 5. razredov (Verbalno in 
fizicno nasilje, Aktivno prezivljanje prostega casal ter predavanje za starse (Osvescena 
uporaba spleta in druzbena omrezja). 
- OS Predoslje v visini 961,12 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Spletno nasilje, 
Osvescena uporaba interneta, Beseda lahko mocneje udari kakor pest) in ucence 8. razredov 
(Zasvojenost in odnos do psihoaktivnih snovi, Digitalni drzavljan, Varno z mobilnikom v svet, 
Mladi in alkohol, Strpnost do drugih) ter tri predavanja za starse (Moja starsa, Facebook 
prijatelja; Kako postaviti otroku meje in biti dosleden; Kaksne otroke zelimo in kaj delamo, da to 
postanejo). 
- OS Staneta Zagarja v visini 528,80 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Spletne 
skrivnosti, Nasilje med vrstniki) in ucence 8. razredov (Sem pametnejsi od mobilnega telefona, 
Odvisnost in zasvojenost) ter predavanje za starse (Komunikacija z najstnikom). 
- OS Helene Puhar Kranj v visini 491,27 €, in sicer delavnice za: ucence III. stopnje in 7. 
Razredov (Nenasilna komunikacija in resevanje konfliktov; Mladi in alkohol; Motnje hranjenja; 
Odnosi, varna spolnost; Odvisnosti in zasvojenost; Nasilje med vrstniki; Spletno nasilje) ter 
predavanje za starse ( Ziveti z najstnikom). 

Srednje sale 3.750, 00 €: 
- Gimnazija Franceta Preserna v visini 1.160,09 €, in sicer delavnice za: dijake 2. letnikov 
(Osvescena uporaba spleta in druzbena omrezja, Prevencija pred drogami) ter dijake 1. letnikov 
(Nasilje: Kaj je to in kaj lahko naredim). 
- Gimnazija Kranj v visini 849,55 €, in sicer delavnice za: dijake 1. letnikov (Zasvojenost od 
racunalnika, Legalne in nelegalne droge) ter dijake 2. letnikov (Nasilje med vrstniki). 

- Solski center Kranj v visini 1.740,36 €, od tega: 
Srednja tehnicna sola in Strokovna Gimnazija delavnice za dijake 2. letnikov (Droge, lazni sli, 
Mladi in alkohol, Osvescena uporaba spleta in druzbena omreija), 
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Srednja ekonomska storitvena in gradbena sola delavnice za dijake 2. letnikov (Alkohol, ne 
hvala, Labirint om arne, Medvrstnisko nasilje). 

2. Lokalna akcijska skupina je naredila pregled in oceno porocil 0 opravljenih programih 
izvajalcev izbranih na javnih razpisih v solskem letu 2015/16. Pri tern je bila narejena tudi 
evalvacija delavnic in predavanj, iz katere izhaja, da so bili z delavnicami in predavanji 
zadovoljni tako starsi, ucenki in dijaki, ocenjevalo se je z ocenami od 1 do 5 (prva ocena je 
ocena solskega leta 2015/16, v oklepaju je za primerjavo ocena iz solskega leta 2014/15), in 
sicer znasajo povprecne ocene: 

d - pre avanta za starse 
ocena predavanj uporabnost 

po mnenju predavanj po ocena predavatelja 
starsev mnenju starsev po mnenju sole 

vrtci 4,55J4,74) 4,22 (4,4) 4,59 (4,83) 

osnovne sole 4,9 (5) 4,85 (4,8) 4,9 (5) 

- de/avnice za ucenceldiiake 

ocena delavnic 
po mnenju uporabnost delavnic ocena predavatelja 

ucencev/dijakov po mnenju starsev po mnenju sole 

osnovne sole 3,86 (4,59) 4,62 (5) 4,55 (4,97) 

srednje sole 4 (4) 4,5 (4,5) 4,54 (4,43) 

3. Ker bode sredstva na podlagi javnega razpisa za izvajanje preventivnih programov v solskem 
letu 2016/17, za kateregaje namenjenih 11.600€, izbranim izvajalcem prvic do sedaj razdeljena 
v naslednjem proracunskem letu, to je v letu 2017 je LAS navedena sredstva v visini 5.492€ 
(6.1 08€ sredstev je ostalo neizkoriscenih) namenil za naslednja dva namena: 
- LAS je v sodelovanju z Zavodom 7, ki je izvedel vseslovenski drutbeno odgovoren program 
Neodvisen.si, ozavescala mlade in odrasle 0 razlicnih plasteh zasvojenosti. Za ta namen je 
Zavod 7 izvedel za zadnjo triado vseh osnovnosolcev v mestni obcini Kranj poucno-interaktivni 
dogodek Zamolcane resnice, in sicer v vsaki osnovni soli posebej. Za polnoletno odraslo 
populacijo pa sta bili izvedeni dobro obiskani dve predavanji, in sicer Izzivalec ulice ter Sluzba 
ali druzina? Oboje! Voditelj je bil Bojan Kodelja. S predavanjem Izzivalec ulice so bile na 
svojstven nacin predstavljene nastavljene pasti, ki prezijo na mlade in odrasle. Predavanje je 
obsegalo tudi tematske video prispevke priznanih slovenskih strokovnjakov, izpovedi 
zasvojencev, filmske inserte in primere prikritih sporocil, tako so se udelezenci lahko seznanili z 
razlicnimi pastmi zasvojenosti in kako jih prepoznavati. Predavanje Sluzba ali druzina? Oboje! 
pa je imelo jasno sporocilo poiskati pravo razmerje med sluzbo in druzino. Izpoved najstnice ob 
prisotnosti strokovnjaka je razkrilo razlicne poglede na sluzbo in druzino ter potrebe, ki se v 
danasnjem svetu v tern razmerju porajajo. Za ta namen se je zagotovilo 3.992 € sredstev. 
- Institu Utrip je opravil raziskavo "Z zdravjem povezana vedenja ucencev zadnje triade v mestni 
obcini Kranj". V raziskavi so bili zajeti ucenci stari od 12 do 14 let vseh osnovnih sol v mestni 
obcini Kranj. Ge povzamemo nekaj rezutatov: povprecna starost ob pitju prve alkoholne pijace 
je 12,61 let; ucenci najlazje dostopajo do alkohola doma pri starsih - 24,7%, v lokalih 22,7%; 
ucenci najpogosteje tudi pijejo alkohol doma - 31,9%; rezultati tudi kai:ejo, da ucenci zaznavajo 
pitje starsev, predvsem oceta v 32%, marne v 15%; povprecna starost ob prvi cigareti je 12,64 
let, cigarete nikoli se ni poskusilo 76,5%, 17,2 % jih je poskusilo cigareto Ie enkrat; 93% jih nikoli 
se ni poskusilo prepovedane droge, pri ostalih 7% pa prevladuje kanabis, .. Vec pa je v sami 
raziskavi, ki je prilozena porocilu. Za ta namen se je zagotovilo 1.500 € sredstev. 

4. Sprotno se je spremljalo gibanje problematike drog v obcini in svetovanje pri usklajevanju 
sluzb; programov, ki se ukvarjajo s preprecevanjem zlorabe drog. LAS se je udelezila tudi 
Nacionalne konference ob mesecu preprecevanja zasvojenosti 2016. Na koncu leta je bila 
izvedena tudi pogostitev za clane LAS. 

5. Mestna obcina Kranj je dne 27.10.2016 podpisala tudi sporazum 0 sodelovanju v Evropskem 
projektu STAD in Europe, in sicer Nocno zivljenje v MOK. V Evropi sodeluje pri projektu 7 drzav, 
kjer se bo raziskovalo alkohol, in sicer: Geska, Valasske Mezific[ (nocno zivljenje), Nemcija, Kiel 
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(festivali), Nizozemska, Rotterdam (pitje doma, preden gredo mladostniki yen), Siovenija: Kranj 
(nocno zivljenje), Spanija, Palma de Mallorca (pi~e zunaj, parki ulice), Svedska, Stockholm 
(festivali), Velika Britanija, Wrexham (pi~e doma, preden gredo mladostniki yen). Za izvedbo 
projekta, ki se bo osredotoeil na podrocje preprecevanja tveganega in skodljivega pi~a mladih, 
je potrebna tudi usmerjevalna skupina, to je LAS. Naredila se bo ocena stanja, zbirali se bodo 
statistieni podatki; izvedli se bode strukturirani pogovori z glavnimi akterji; nacrtovala in izvajala 
se bo intervencija, sledilo bo vrednotenje in izdaja prakticnega priroenika. Projekt poteka od 
oktobra 2016 do februarja 2018. 

OCENA STANJA 

Za leto 2016 je bila narejena tudi ocena stanja na podroeju problematike drog v MOK, in sicer 5 
strani Policijske postaje Kranj, Zdravstvenega doma Kranj - Center za prepreeevanje in 
zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog, Nacionalnega instituta za javno zdravje, osnovnih 
in srednjih sol, vrtcev, mladih in Centra za pomoc, terapijo in social no rehabilitacijo Kranj (v 
okviru CSD Kranj): 

a) Policijska postaja Kranj (poroeilo je podal g. Damijan Suhadolnik. pomocnik komandirja PP 
Kranil 
Na Policijski postaji Kranj smo ocenili in primerjali razmere po problematiki prepovedanih drog 
na obmoeju Policijske uprave oziroma Policijske postaje Kranj za leto 2015 in 2016. 

Izvedeni represivni ukrepi PP Kranj na podrocju prepovedanih drog; 
S podrocja prepovedanih drog je bilo v letu 2016 na obmocju Policijske uprave Kranj, 
obravnavanih 137 (404) kaznivih dejanj, na obmocju PP Kranj 10 (15) kaznivih dejanj. V 
pridrzanju so bile 4 (14) osebe. Gre za kaznivi dejanji Neupravicena proizvodnja in promet 5 
prepovedanimi drogami in Omogoeanje uzivanja prepovedanih drog, kjer je bilo zaznanih manj 
kaznivih dejanj. Dejstvo je da je policija v letu 2015 na Gorenjskem obravnavala organizirano 
zdruzbo, ki je izvrsevala tovrstna kazniva dejanja. 
Poleg kaznivih dejanj smo v letu 2016 obravnavali se 21 (25) prekrskov po Zakonu 0 proizvodnji 
in prometu 5 prepovedanimi drogami. V teh primerih gre za zasege manjse kolicine 
prepovedane droge za odmerke za enkratno lastno uporabo odvisnika (prepovedane tabletke, 
heroin, kokain, konoplja). 
Pri nadzoru cestnega prometa je bilo zaradi prepovedanih drog odrejenih 13 (27) strokovnih 
pregledov, od tega 6 (9) pozitivnih, 2(15) negativnih, 5 (3) pa je strokovni pregled na mamila 
odklonilo. 
Stevilo odrejenih alkotestov 3.307 (4.963), pozitivnih je bilo 199 (235) kar predstavlja -15% 
upad. Odklonjenih je bilo 5 (12)preizkusov. Stevilo odrejenih strokovnih pregledov zaradi 
alkohola 32 (39), od tega 18 (15) pozitivnih. Stevilo pridrzanj 6 (10), stevilo zaeasnih odvzemov 
vozniskih dovoljenj 75 (104). Povpreena stopnja alkoholiziranosti povzrociteljev prometnih 
nesree 1,62g/kg (1,28g/kg). V letu 2016 je bilo po Zakonu 0 omejevanju uporabe alkohola 
ugotovljenih 5 (8) krsitev. 

Stevilo ugotovljenih krsitev je predvsem rezultat aktivnega ter kvalitetnega dela oz. ugotavljanja 
kaznivih dejanj in krsitev z lastno dejavnostjo policistov. Se naprej bomo nacrtovali in planirali 
delo, predvsem na varnostno obremenjenih obmoeij ter drugimi kriminalnimi zariscu na obmoeju 
PP oz. MO Kranj. Gre za kraje, kjer se pogosto zadrzujejo uzivalci drog, glavno avtobusno 
postajalisce, okolica ZD Kranj, Presernov gaj in obmoeje Planine. Zaznati je tudi povecan pojav 
prisotnosti prepovedanih drag izven mesta Kranj. 

Glede na splosno oceno, da je bilo stanje na vseh segmentih del a policije v letu 2016 na 
obmoeju MO Kranj ugodno in stabilno. 
Policijska postaja Kranj bo taka v letosnjem letu nadaljevala 5 poostrenimi nadzori v okviru 
rednega del a in 5 planiranjem poostrenih nadzorov po akciji DILER. Pray taka bomo usmerjeni 
tudi na preventivno delovanje v okviru predavanj po salah in 5 tem ozavescanju po problematiki 
prepovedanih drog. 

b) Zdravstveni dam Kranj - Center za prepreeevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih 
drog (porocilo je podala gao Natasa Kern. dr. med) 
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V Centru je bilo od zacetka njegovega delovanja do konca leta 2016 registriranih skupno 664 
uporabnikov programa. Center deluje v Kranju, ambulanta za razdeljevanje metadona in druge 
substitucijske terapije je tudi na Jesenicah. 
V substitucijski program v Kranju je bilo ob koncu leta 2016 vkljucenih 215 pacientov, od tega 
157 na terapiji z metadonom, 39 pacientov na substitucijski terapiji z bUprenorfinom in 19 
pacientov na terapiji z dolgodelujocim morfinom. V Center se je v letu 2016 na novo vkljucilo 6 
pacientov, ki so imeli tezave zaradi odvisnosti od nedovoljenih drog, ponovno je vstopilo v 
program 37 oseb. 
V letu 2016 je 11 odvisnikov nadaljevalo zdravljenje z vkljucitvijo v druge programe ( 
terapevtske skupnosti,na detoksikacijo v Center za detoksikacijo Ljubljana) , 2 odvisnika sta 
odsla v zapor, umrli so 3 pacienti, 2 pacienta sta zakljucila program zdravljenja. 
V Centru se ukvarjamo z obravnavo odvisnikov od nedovoljenih drog zdravstveni delavci 
razlicnih specialnosti: psihiater, klinicni psiholog, dYe zdravnika specialista splosne oz. 
druzinske medicine, dva diplomirana zdravstvenika in medicinska sestra. Sodelujemo tudi s 
Centrom za social no delo. Nudimo pomoc v obliki informiranja, svetovanja, detoksikacije, 
zdravstvenih pregledov, vkljucno s testiranjem na viruse hepatitisa B,C in HIV, paciente 
napotujemo tudi na cepljenje proti hepatitisu B. 
V zadnjih sestih letih opazamo velik upad novih pacientov, ki imajo tezave zaradi odvisnosti od 
nedovoljenih drog, saj je le-teh stirikrat manj kot leta 2010. Tudi preprodaje drog pred Centrom 
je manj kot prejsnja leta. Obcasno pa imamo se vedno tezave zaradi krsenja terapevtskega 
dogovora, zlasti psihicnega nasilja pacientov do osebja, fizicnih obracunov med pacienti, tudi v 
cakalnici Centra. 

cl Nacionalni inStitut za javno zdravje, obmocna enota Kranj (porocilo je podala gao mag. 
Marjetka Hovnik Kersmanc, dr. med., spec. javnega zdravja in gao mag. Darja Zupan. 
dipl.org.delal 
Razsirjenost rabe psihoaktivnih snovi v populaciji spremljamo na osnovi epidemioloskih 
raziskav. Gre za nacionalne raziskave, narejene na reprezentativnih vZorcih, z uporabo 
standardiziranih vprasalnikov, ki omogocajo tudi mednarodno primerljivost podatkov. Raziskave 
se ne izvajajo letno, ampak se ponavljajo v dolocenih casovnih (najveckrat stiriletnih) intervalih. 
Nekatere raziskave dajo oceno stanja po regijah, izjemoma pa prikazujejo tudi podatke za 
posamezne obcine (npr. Mestno obeino Kranj). 
Razsirjenost rabe psihoaktivnih snovi med odraslimi prebivalci: V letu 2016 je NIJZ med 
odraslimi prebivalci Siovenije izvajal nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 
2016, ki vkljueuje tudi del, vezan na uporabo psihoaktivnih snovi. Rezultati te raziskave, ki bodo 
prikazovali tudi podatke za Gorenjsko, bode predvidoma dostopni do konca leta 2017. Zadnji 
objavljeni podatki glede razsirjenosti rabe psihoaktivnih snovi med odraslimi prebivalci 
Gorenjske iz Raziskave 0 tobaku, alkoholu in drugih drogah 2012 so bili prikazani ze v lanskem 
porocilu, dostopni pa so tudi na spletni povezavi: hltp:/Iwww.nijz.si/sl/publikacije/uporaba
tobaka-alkohola-in-prepovedanih-drog-med-prebivalci-slovenije-ter-neenakosti-in. Podrobnejsi 
prikaz stanja na podrocju nedovoljenih drog v Sioveniji za leto 2015 pa je dostopen v letnem 
nacionalnem poroeilu 0 drogah na spletni povezavi: 
http://www.nljz.sl/sltes/www.nljz.sllfiles/publlkaeiie-datotekeInaelonalno poroello a drogah 2015 O.pdf. 
V letu 2016 je NIJZ izvajal tudi vseslovenski projekt Zdravje v obcini, ki predstavlja zdravje v 
vsaki sloven ski obeini na osnovi 35-ih kazalnikov (grafieno in stevilcno) in ga primerja s stanjem 
v upravni enoti in regiji, v katero spada posamezna obeina ter s povpreejem v Sioveniji 
(hltp:/Iobcine.nijz.si). Med javnozdravstvenimi vsebinami je bil v letu 2016 dan poseben 
poudarek alkoholu, ki je najbolj razsirjena droga. Tvegano in skodljivo pilje alkohola v Sioveniji 
predstavlja tezavo na stevilnih podroejih druzbenega in osebnega zivljenja. Vsak dan zaradi 
razlogov, neposredno povezanih z alkoholom, v Sioveniji urnreta dYe osebi, kar je vsaj 650 
oseb na leto. Zaradi prornetnih nezgod, katerih povzroeitelji so alkoholizirani, pa vsako leto v 
povpreeju urnre se dodatnih 75 oseb. Skupaj je to najmanj 725 srnrti na leto, ki bi jih lahko 
prepreeili. Kot kazejo podatki za Mestno obeino Kranj, znasa delet oseb, starih 15 in vee let, ki 
so se v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat visoko tvegano opile, 36 %', in je nizji od povpreeja za 
preostalo Siovenijo (slika 1), zaradi bolezni, ki jih neposredno pripisujerno alkoholu, pa je letno 
1,3 bolnisnienih obravnav na 1000 prebivalcev', kar je manj kot je povpreeje za preostalo 
Siovenijo (slika 2). Delez prornetnih nezgod z alkoholiziranimi povzrocitelji znasa v Mestni obeini 

1 leto 2014, stan 15 let in vee (Anketa a zdravju in zdravslvenem vamtvu, Nacionalni institul za javno 
zdravje) 
2 povpreeje 2011-2013, starejsi od 15 let 
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Kranj 8,4 %3 in se statisticno znaeilno ne razlikuje od povpreeja preostale Siovenije (slika 3). 
Podatki, vezani na kajenje tobaka, pa kazejo, da je med prebivalci Mestne obeine Kranj 22 % 
kadilcev

4 
(rednih in obeasnih) in se glede tega statisticno znacilno ne razlikujejo od povprecja 

preostale Siovenije. 

Zd!avJovcbeln!2Il15 

Slika 1. Visoko tvegano opijanje, obeine, Siovenija 2014 

Zdr.llljavcbt!nI2016 

Sioven!ja [3MJ 

"mad osebaml, stariml15let In vd 

~ hnlla II premajhno 
u.1~nes!jlvD oeeno 

o ~g,9allmanj 

030,0-36,9 

031,0.43,9 

Iiiil44,O'SO,9 
_ Sl,Olotlvef 

SJovenija UQ] 

ONUZ 

stopnja nl 1.000 prebiVilleev 

WJ ftevUe>j.pr.miljhno 
za Iane$fJlvo oeeno 

_ nl GSlb z boleznlml, nepo$redno 
priplslJMh alkoholu o 0,9 ali mani 

o l,O-l,S 

0 1,6.2,1 

IE'ill 2,2-2,7 

• 2,8 ali vee 

!)NIJZ 

Slika 2. Stopnja bolnisnienih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu, pri 
osebah, starih 15 let in vee, Siovenija 2011-2013 

3 povpreeje 2012-2014 
4 letc 2014, stari 15 let in vee 
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sravenija [£J 

" med vsemi prometnlml nergodami v ollBnl 

~ 5tevilojeprem~jhno 
za zane51jivo oceno 

_ nl prametnlh neliod z 
alkoholitiranimi povlraEltelJi o 3,9 all manj 

04,0.6,9 

07,0-9,9 

fiill] 10,0-12,9 

.13,Oatlvllf 

Slika 3. Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzrocitelji, obeine, povprecje 2012-2014 

Razsirjenost rabe tobaka, alkohola in drugih drog med otroci in mladostniki v Sioveniji 
spremljamo na osnovi nacionalne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v solskem obdobju 
(HBSC), ki poteka v okviru mednarodne raziskave vsaka stiri leta. Zadnja raziskava je bila 
narejena leta 2014. Kot kazejo rezultati te raziskave, je v Sioveniji: 

alkoholne pijace ze poskusilo ali pilo 81 % 15-letnikov (44 % 13-letnikov, 18 % 11-
letnikov), 14 % 15- letnikov (7 % 13-letnikov, 5 % 11-letnikov) pije alkoholne pijaee vsaj 
enkrat tedensko, 30 % 15-letnikov (6 % 13-letnikov, 1 % 11-letnikov) pa je ze bilo v 
zivljenju vsaj dvakrat opitih; 
vsaj enD eigareto v zivljenju ze pokadilo 40 % 15-letnikov (14 % 13-letnikov, 3 % 11-
letnikov), 13 % 15-letnikov (2 % 13-letnikov, 0,3 % 11-letnikov) kadi vsaj enkrat 
tedensko; 
konopljo vsaj enkrat v zivljenju uporabilo 21 % 15-letnikov (v zadnjih 12 mesecih 18,7 
%, v zadnjih 30 dneh pa 10,3 %). 

Vee podatkov je dostopnih na spletni povezavi: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.silfiles/publikacije
datoteke/hbsc_2015_ e_verzija30_0B_2015. pdf. 
V letu 2015 je NIJZ v sodelovanju z Mladinskim zdruzenjem Brez izgovora v okviru projekta 
Norveskega finanenega mehanizma »Za zdravje mladih« izvedel raziskavo 0 nekemicnih ali 
vedenjskih zasvojenostih mladih v Sioveniji. Med osnovnosolei je raziskava zajela ucenee 
osmih razredov vseh slovenskih regij. Raziskava je pokazala, da je 82 % anketirancev v zadnjih 
12 meseeih igralo racunalniske igre prek razlicnih naprav (racunalnika/notesnika, mobilnega 
telefona ali labliee ali s pomoejo igralne konzole) tako prek splela kol tudi brez internetne 
povezave. Podatki tudi kai:ejo, da mladi zaenejo igrali racunalniske igre v povpreeni starosti 
dobrih 7 lei, med delavniki lej aklivnosti namenijo povprecno 1,7 ure dnevno, ob koncih tedna 
pa skoraj 2 uri in pol ur na dan. Rezultati so pokazali, da 2,5 % slovenskih osmosolcev ustreza 
diagnozi zasvojenih z racunalniskimi igrami. Vee 0 raziskavi je doslopno na: 
http://www.nijz.si/sl/zasvojenost-z-igranjem-raeunalniskih-iger-med-slovenskimi-osmosolei. 
Tveganega vedenja olrok in mladoslnikov posebej za Meslno obcino Kranj na NIJZ nismo 
raziskovali. To raziskavo je v letu 2016 opravillnstitut za raziskave in razvoj »Utrip<c 
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Izvedene preventivne aktivnosti: 
Na podroeju preprecevanja in zmanjsevanja tvegane in skodljive rabe alkohola smo tudi v letu 
2016 izvajali aktivnosti za promocijo maturantske parade brez alkohola, izvedli predavanje 
Dejavnik tveganja za zdravje - alkohol v Mestni knjiznici Kranj, ob mednarodnem dnevu FAS (9. 
septembru) smo strokovno in splosno javnost osvescali 0 nevarnostih izpostavljenosti se 
nerojenega otroka alkoholu in sirili sporoeilo, da med nosecnosljo ni varne alkoholne pijaee, ni 
varne kolieine alkohola in ni varnega casa za pitje alkohola, pri tern smo se povezali tudi 5 
Klubom studentov Kranj, in na temo alkohola in nosecnosti izvedli strokovno sreeanje za Centre 
za socialno delo Gorenjske. Za veeanje splosne osvescenosti glede nezdruzljivosti pitja 
alkohola in udelezbe v prometu smo ob poteku nacionalne akcije ,,0'0 sofer - trezna odlocitev« 
o akciji obvescali srednje sole, dijaski dom, medije in obiskovalce NIJZ-ja ter v okviru programa 
"Otroci za varnost v prometu« (primer medsektorskega sodelovanja zdravstva, solstva in 
policije) razpisali likovni natecaj za osnovne sole. Na november, mesec preventive zasvojenosti, 
smo javnost opozarjali 5 plakatom v preddverju NIJZ OE Kranj ter na regijski spletni strani. 
Na podroeju prepreeevanja in zmanjsevanja kajenja tobaka smo ob obelezitvi Dneva brez 
cigarete (31.1.), ki lahko vsem kadilcem pomeni priloznost in spodbudo za opustitev kajenja, ter 
ob svetovnem dnevu brez tobaka (31.5.) z NIJZ OE Kranj razposlali lokalnim medijem izjave za 
javnost. K podpori novemu Predlogu Zakona 0 omejevanju uporabe tobacnih izdelkov smo 
tekom leta pozivali kljucne regijske deleznike in medije. Vodje timov in aktivne clane Zdravih sol 
v regiji smo vabili k sodelovanju v raziskavi ,,0 uporabi elektronskih cigaret med ucenci in dijaki 
v Sioveniji<<. 
V okviru regijskega sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi (NPS) 
smo organizirali delovni sestanek aktivnih elanov mreze, v okviru regijskega EWS je bilo med 
partnerji izmenjanih pet informacij, potekalo je meseeno regijsko EWS poroeanje. Kljucne 
regijske deleznike smo vabili na Nacionalno konferenco "Skupaj zmoremo vee« v okviru 
meseca prepreeevanja zasvojenosti. 
Poleg aktivnosti, ki so neposredno vezane na alkohol, tobak in nedovoljene droge, smo na NIJZ 
OE Kranj skozi celo leto izvajali se stevilne aktivnosti na podrocju varovanja in krepitve 
dusevnega zdravja ter promocije zdravja v solskem in vrteevskem okolju. 

d) Osnovne sole Mestne obeine Kranj (porocila za vse osnovne sole so skupaj 5 svetovalnimi 
sluzbami pripravili ravnatelji sol: poroeila je zbral g. Pavel Srecnik, ravnatelj 08 Strazisce) 

Osnovna sola Predoslje Kranj 
VRTEC 

stevilo 

Predavanje za 

Starse 29 
V~ojitelje 6 
Drugo 
Skupai 35 

Preventiva 
LAS 
Mocni starsi - stabilni 
otroci g. Miha Kramli 

- .. 
Predlogl, opazanja 5 stram vrtca, starsev, vzgojlteljev 

Preventiva 
DRUGIIZVAJALCI 

Predavanje je bilo 5 strani starsev delezno veliko pohval. Vsebina je aktualna, saj so starsi 
zaskrbljeni, da otroci nebi zasli na kriva pota razlienih zasvojenosti. Starsi imajo skrbi tudi glede 
pasti, ki otroke nehote pritegnejo in se preden se zavedajo klonijo skusnjavam. Navedli so, da 
so jim vse informacije v zvezi 5 pereeo problematiko zelo dobrodosle. 
OSNOVNA SOLA 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
3.r 25 SAFE.SI 

25 
4.r 25 SAFE.SI 

27 

7.r 28 Mladinsko zdruzenje BREZ 
IZGOVORA: delavnica 02 za 
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vsakega, 
20 Goran Skobalj: 8eseda 

lahko mocneje udari kakor 
23 pest 

Goran Skobalj: 8eseda 
lahko mocneje udari kakor 
pest 

8.r 32 Tilen Dominko: Digitalni 
drzavljan 

32 Tilen Dominko: Varno z 
mobilnikom na splet 

18 Miha Kramli: Zasvojenosti in 
odnos do psihoaktivnih 

19 snovi 
Miha Kramli: Zasvojenosti in 
odnos do psihoaktivnih 
snovi 

9.r 44 Tilen Dominko: Osvescena 
uporaba spleta in druzbena 
omrezja 

44 Tilen Dominko: Spletno 
22 nasilje 

Miha Kramli: Zasvojenosti in 
23 odnos do psihoaktivnih 

snovi 
Miha Kramli: Zasvojenosti in 
odnos do psihoaktivnih 
snovi 

Predavanja 
za 
Starse 21 Sebastjan Kristovic: bo moj 

otrok postal samostojna in 
odgovorna osebnost 

41 Janja Dermastja: Motivacija 
48 Kako starsi z odnosi vplivajo 

na vedenje in zdrav razvoj 
otroka 

Ucitelje 50 Prisotnost uciteljev na 
predavanjih za starSe 

DruQo 
Skuoai 567 . .. 
Predlogl, opazanJa s stram sole, starsev, otrok 
Zahvalili bi se lokacijski akcijski skupini Mestne obcine Kranj za preprecevanje zlorabe drog v 
Mestni obcini Kranj, saj prispevate, da so ucenci, starsi, ucitelji delezni globljega pogleda na to 
vedno vecjo problematiko. Delavnice ucenci ocenjujejo zelo dobro, prav tako pa so bila 
predavanja delezna pohval s strani uciteljev, starsev in vodstva sole. 
Enaki predlogi oz. pomisleki s strani solske svet. del. Sasa Pesrl: 
Glede na to, da imate pomembno vlogo pri preventivi, se obracam na vas z razmislekom, glede 
na to, da zasvojenost z zabavo na internetu poskoduje mozgane enako kot heroin, mislim, da bi 
bilo nujno potrebno razmisljati v smeri uzakonitve zakona 0 dopuscanju, nedopuscanju in 
omejitvi (mogoce starostni ter glede na podvrzenost vpliva vsakega posameznega otroka) 
uporabe tablic, mobitelov, racunalnikov, ipd, za zabavo ze predsolskih otrok ter otrok v soli. 
Primer: otroku staremu se ne 3 leta starsi tudi v zdravstvenem domu ali bolnici dopuscajo 
igranje igric, gledanje risank ure in ure, izrocijo mobitel za igranje igric se brez njegove zelje. 
Tako kot kajenje ni dovoljeno v javnih prostorih, menim, da bi morala biti uporaba tablic, ipd. za 
zabavo v javnih prostorih prepovedana. 
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Zakon 0 zakonski zvezi in druzinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1) v 4 clenu govori: Zaradi zdrave 
rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno zivljenje in delo imajo 
starsi pravice in dolznosti, da skrbijo za zivljenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih 
mladoletnih otrok. Te pravice in dolznosti sestavljajo roditeljsko pravico. Ta clen sem navedla, 
saj menim, da, ko se otrokom dopusca neomejen cas oz. omejitev po zelo dolgem casu zabave 
na tablicah, mobitelih, ipd. starsi krsijo dolocbe v tem clenu namesto vzgoje za samostojno 
zivljenje »dopuscajo«, da postanejo njihovi otroci zasvojeni. 

Osnovna sola Helene Puhar 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
3.,4.,6. 35 3 OZ RK Kranj 4 Drustvo Oaza, 
stopnja 1 Safe.si 
6.,7.,8.,9. 30 3 OZ RK Kranj 4 Drustvo Oaza, 
razred 1 Safe.si 
Predavanja 
za 
Starse 33 1 predavanje- Drago Sukic-

Drustvo Oaza 
Uciteije 
Drugo 

Skupaj 98 6 delavnic 10 delavnic 
1 predavanje - -Predlogl, opazanJa s stram sole, starsev, otrok 

Na soli opazamo pomembnost preventivnih delavnic, pray zato bomo tudi v prihodnje temu 
posvecali veliko pozornosti. 

o - I SI I Z snovna so a ane a . K agar]a ran] 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
1.r 49 Zobna preventiva - Zdravstveni center Kranj 
2.r 53 Torbica prve pomoci- RK Kranj 
4.r 48 Zobna preventiva - Zdravstveni center Kranj 

Preprecevanje poskodb - ZD Kranj 
5.r 61 Zasvojenost -ZD Kranj 
6.r 51 Odrascanje - ZD Kranj 
7.r 47 Pozitivna samopodoba in stres-ZD Kranj 

Nenasilna komunikacija in resevanje konfliktov-
OAZA Kranj 
Zasvojenost s spletom in racunalnikom - Varni 
internet Ljubljana 
O2 za vsako~ar - Brez izqovora -Ljubljana 

8.r 58 Zobna preventiva - Zdravstveni center Kranj 
Medsebojni odnosi - ZD Kranj 
Odnosi-varna spolnost: Oaza Kranj 
Vzemi zivljenje v svoje roke: DBS -Maribor 

9.r 46 Vzgoja za zdravo spolnost - ZD Kranj 
Sirjenje znanj 0 RK in krvodajalstvu : RK Kranj 

Predavanja 
za 
Starse 200 Kako otrokom predstaviti spolnost- DBS Maribor 
Ucitelje Ucinkovita komunikacija 

Kako otrokom predstaviti spolnost 
Objava prispevkov na spletu 
Pravna zascita profesorjev 
Varstvo pri delu 

Drugo - . - -Predlogl, opazanJa s stram sole, starsev, otrok 

10 



Ucencem so 5 temami preventivnih delavnic zelo zadovoljni in si zelijo se vee razlicnih 
delavnic. Na delavnicah Ie po sodelujejo, 5 predavatelji so zadovoljni. Tudi 5 strani predavateljev 
dobimo pozitivno povratno informacijo. 
Starsi so izrazili zeljo po predavanju 0 temi kako komunicirati Z otroki v casu pubertete. 

o - I 0 h kK snovna so a re e ranI 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
1.r 67 Zdravi zobki, 

Sistematski zdravniski pregledi, 
Delavnica zdravstvene vzgoje, 
vse ZD Kranj. 

2.r 59 Varnost v prometu, MNZ; 
Delavnica zdravstvene vzgoje, ZD 
Krani. 

3.r 71 Sistematski zdravniski pregledi, 
Delavnice zdravstvene vzgoje, ZD 
Kranj. 

4.r 58 Zdravi zobki, Delavnice 
zdravstvene vzgoje, ZD Kranj. 

5.r 61 Varno 5 kolesom v solo, MNZ; 
Delavnice zdravstvene vzgoje, ZD 
Krani. 

6.r 63 Ucni stili, OS; 
Sistematski zdravniski pregledi, 
Delavnice zdravstvene vzgoje, ZD 
Krani. 

7.r 60 Men se rola, Institut Delavnice zdravstvene vzgoje, ZD 
terapevtski center Krog Kranj. 

8.r 58 Poklicna vzgoja, Zavod Izida; 
Zdravi zobje, Sistematski 
zdravniski pregledi, Delavnice 
zdravstvene vzgoje, vse ZD Kranj; 
Poklicni interesi, oS. 

9.r 64 Spletno nasilje, Varni Karierna orientacija, OS; 
internet Delavnice zdravstvene vzgoje, ZD 

Kranj. 

Predavanja 
za 
Starse 568 Osvescena uporaba Zakaj otroci nikoli ne odrastejo, 

spleta in druzbenega Vesna Vuk Godina; 
omrezja, Varni internet Postavljanje meja, Janja 

Dermastia 
Ucitelje 61 Strategije obladovanja stresa pri 

pedagoskih delavcih, MIS; 
Motiviran ucitelj, Aleksander 
Zadel; Kako sprejeti 
problematicnega ucenca kot izziv 
ali kot problem, Janja Dermastja 

DruQo 
Skupaj 
Predlogl, opazanJa s stram sole, starsev, otrok 
Zelimo, da bi LAS lahko financno podprl programe za ucence za vse razrede na predmetni 
stopnji (6., 7., 8. in 9. razred). Preventivne delavnice so za ucence dragocene, zanimive. 
Srecajo se z drugimi predavatelji, ki uporabljajo interaktivne metode in oblike dela, imajo 
aktualne, drugacne informacije. Ocene delavnic so visoke 5 strani ucencev, kot uciteljev. 
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Razred 

.r 

2.r 53 

5.r 43 

9.r 

200 

s strani sole, 

razlicnimi 
Cvetka 

Torbica prve 

in 

hranjenja 
za boj proti raku: 
vrednota-odgovarjam 

za boj 
vrednota-odgovarjam 

Kristovic -

z 

Ze nekaj let za izvedbo preventivnih dejavnosti za ucence vecinoma izbiramo iste predavatelje, 
saj smo z njimi zadovoljni tako ucitelji, kot tudi ucenci in starsi. Stem poskusamo prepreciti 
podajanje neprimernih informacij ucencem, kar se je po nekaterih solah ze dogajalo. 

o -IJkbAr-K snovna so a a 0 a .I]aza ran] 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
U 67 Torbica prve pomoci, Biljana 

Djakovi6, RK 
2.r I 
3.r 52 Unicef 
4.r 52 Varno v prometu, Biljana 

Djakovi6, RK 
5.r I 
6.r 26 Postavitev mobilne hiske 

(Drustvo Eternia) 
Nina Ana Jager (Solska 
pravila) 

7.r 35 Mladi in alkohol, 
Svet brez nasilja 

8.r 38 Odvisnost od racunalnika, 
Mladi in nedovoljene droge, 
Zastrupitev z drogami in prva 
pomoc, Motnje hranjenja 

Predavania 
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za starse 59,23,51,26 Damjana Smid (Sola in Dr. Krisljan Musek Lesnik-
starsi), Leonida in Albert Vzgoja za odgovornost, 
Mrgole (Vee avtoritete, manj Dejan Sotirov - Drustvo 
zadreg z odraseajoeimi) Eternia (Sodelovanje v 6. 

razredu) 
za ueitelje 50 Leonida in Albert Mrgole (Delo 

z vedenjsko tezavnimi ueenci), 
Nina Ana Jager (Pravna 
zascita ueitelja), dr. Krist jan 
Musek Lesnik (Vzgoja za 
odgovornost) 

Drugo 
Skuoai 480 - -Predlogl, opazanja s stram sole, starsev, otrok 
Preventivne delavnice in predavanja so dobro sprejeta tako med ueenci kot starsi. Zunanji 
strokovnjaki prinasajo nova znanja in naeine razmisljanja, zato jim vsi radi prisluhnejo. Lelimo si 
vee moznosti za izvajanje preventivnih dejavnosti, vendar smo finaneno in easovno omejeni. 
Zelimo ohraniti preventivne delavnice 5 strani LASa. 

Osnovna sola Slraziiice Kranj 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
5.r 5 razredov (CS+ odrascanje in spremembe v 

2X pod ruzn ice)= puberteti 
118 ucencev Rdeei kriz Krani 

6.r 4 razredi- kako se upreti pritisku 
92 ueencev vrstnikov drustvo Daza 

7.r 3 razredi- ko sem ravnal odgovorno 
60 ucencev Lea Beznik 

8.r 4 razredi= nenasilna komunikacija 
98 ueencev Jania Dermastia 

8.r 4 razredi= men se rola-
98 ueencev Mateja Vrhunc Tomazin 

9.r 3 razredi= kako reei ne -
72 ucencev Miha Kramli 

9.r 3 razredi- beseda lahko udari 
72 ucencev mocneje kakor pest-Boljsi 

svet 
Predavanja 
za 
Starse 80starsev kaj pomeni biti zavesten 

stars 
Jania Dermastia 

80starsev vzgojna doslednost in 
postavljanje meja 
Sebastjan Kristovic 

- . - -Predlogl, opazanja s stram sole, starsev, otrok 
Plan preventivnih dejavnosti skrbno naCrtujemo, saj so pomemben del preventive v solah. 
Predavatelji so preizkuseni in so pomembna imena v slovenskem prostoru na podroeju vzgoje 
in izobrazevanja. Imajo ustrezen preventivni program, dobre reference in tudi z ueenci znajo 
vzpostaviti dober odnos. Izbiramo teme, ki jih ucenci v teh letih najbolj potrebujejo, ob katerih se 
odrasli pogosto zaskrbljeno ustavimo, mladim pa so vsakdan, v katerem morajo znati preziveti: 
odvisnosti od odnosov, alkohola, hrane, pozivil, samoposkodbe, nasilje ... 
Sodelovanja z LAS- jo si tudi zato zelimo se vnaprej, predlagamo pa bolj poenostavljen razpisni 
postopek, saj Ie ta prinasa ogromno nepotrebne birokracije. 
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o • I S' snovna so a Imona J k K en a ran] 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
6.r 113 Varni internet - varna uporaba 

interneta 
8.r 101 Oaza - Mladi in nelegalne 

droge . . Predlogl, opazanJa s stram sole, starsev, otrok 
Med poukom biologije in 8. razredov naj bo v okviru ucne snovi obravnava drog. 

Osnovna sola Franceta Preserna Kranj 
VRTEC 

stevilo Preventiva 
LAS 

Predavanje za 

Starse 42 
Vzgojitelie 7 
Drugo 
Skucai 49 

v 

OSNOVNA SOLA 
Razred stevilo Preventiva 

LAS 
7.r 61 S!1letno nallilje in 

59 Zasvojenost s spletom in 
racunalnikom, vse Varni 
internet 

9.r 57 Spletno nasilje, Varni 
internet 

Predavanja 
za 
Starse 25·30 Osvescena uporaba spleta 

in druzbena omrezja, Varni 
internet 

25-30 

Ucitelje 50 . . - -Predlogl, opazanJa s stram sole, starsev, otrok 

Preventiva 
DRUGIIZVAJALCI 
D. Sukic, Razvoj otroskih 
mozqanov 

Preventiva 
DRUGIIZVAJALCI 

Razvojne posebnosti otrok in 
odgovornosti, dr. Krist jan 
Musek Lesnik 
dr. Krisljan Musek Lesnik 

Ucenci 7. In 9. razreda so zelo dobro sprejeli predavanja 0 spletnem nasilju ter nevarnostih na 
spletu. Zanimivo je, da pri starsih ni velikega zanimanja za te vsebine oziroma opazamo,vedno 
manjse zanimanje starsev za preventivna predavanja. 

e) Srednje sole Mestne obcine Kranj Iporocilo za vse srednje sole je zbrala 98. Vera Dusak 
Prevc, svetovalna delavka Gimnazije Franceta Preserna) 

Gimnazija Kranj 
Oddelki stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
1.letniki 180 Miha Kramli -

odvisnost 

Skupaj 180 
. - .. 

Predlogl, opazanja 5 stram sole, starsev, dljakov 
Miha Kramli je praktik in se v Zdravstvenem domu v Novi Gorici vsakodnevno srecuje z 
razlicnimi oblikami odvisnosti. Dijakom vsako leto predstavi skozi zgodbe pacientov posledice 
odvisnosti, predstavi pa tudi nove oblike pasti. Z delavnicami in predavanji v okviru programa 
LAS bomo nadaljevali, v naslednjem solskem letu bi vanje vkljucili tudi starse. 

14 



Srednja ekonomska, storitvena in gradbena sola, SC Kranj 
Oddelki stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
2.letniki 117 Alkohol, ne hvala 

(Altersola, Iris Sober, s.p.) 
117 Labirint omame 

(Altersola, Iris Sober, s.p.) 
117 Medvrstnisko nasilje 

(Altersola, Iris Sober, s.p.) 

117 Zasvojenost 5 sodobnimi 
tehnologijami; Safe.si 
(Zala Bricelj, Urla, s.p. in Dario 
Ajdovec, Oglaseva~e,s.p.) 

3.letniki 74 fie vedno vozim, 
vendar ne hodim 
(Varna pot) 

Skupaj 181 
" " .. 

Predlogl, opazanJa 5 stram sole, starsev, dlJakov 
Zgoraj navedene delavnice so kvalitetne; kvalitetno zasnovane in tudi izvedene. Tudi v bodoce 
zelimo na soli gostiti izvajalce 5 tovrstnimi vsebinami. 

Solski center Kranj, Srednja tehniska sola in Strokovna gimnazija 
Oddelki stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
2.letniki 180 Oaza (Drago Sukic) 

Mladi in alkohol, 
Odnosi med spoloma 

Predavanja za 
Starse 50 1.0aza (Drago Sukic) 

(Zakaj mladostnik rine v 
40 tvegana vedenja) 

2. Zavod Varni internet-
Tilen Dominko 

Skupaj 270 
" . " " .. 

Predlogl, opazanJa 5 stranl sole, starsev, dlJakov: 
Menimo, da so delavnice in predavanja dobra izvedene in pomenijo pomembno preventivno 
aktivnost, zato so tovrstne dejavnosti del Letnega delovnega nacrta sole. 

Gimnazija Franceta Preserna 
Oddelki stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 

1. letniki 132 (5 »Nasilje-kaj je to in kaj lahko 
oddelkov) naredim« Janja Frelih 

Gorjanc 

letniki 50ddelkov o medvrstniskem nasilju in 
odgovornosti mladih -izvajalca 2 
predstavnika Policije 

2. letniki 110 (5 Varni internet -zasvojenost 5 
oddelkov) spletom in internetom - Tilen 

Dominko 
2. letniki 110 (5 Prevencija pred drogami 

oddelkov) 

3. in 4. letniki 210 (10 Predstavitev mobilne enote 
oddelkov) FURS-a 
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Vsi letniki 20oddelkov Predavanje Ne-odvisen.si 
500 diiakov Zamolcane resnice 

Predavanja za 

Stan~e 20 Ne-odvisen. si 
Ucitelje 40 »Vzgoje otrok ne more biti brez 

vz~oie odraslih« ma~. Jani Pr~i6 
Ueitelje 40 Ne-odvisen.si 
Drugo 

Skupaj Okoli 510 
dijakov 
(nekateri v 
vee 
delavnicah) 

. - - .. 
Predlogl, opazanJa s stram sole, starsev, dlJakov 
Na soli redno izvajamo preventivo s podroeja odvisnosti od raznih drog. Ze nekaj let redno 
izvajamo preventivne delavnice s podroeja varne rabe interneta (obcasno opazamo neprimerno 
komunikacijo mladostnikov preko elektronskih medijev). Za naprej zelimo izvajati preventivne 
delavnice s podrocja preventive pred zlorabo drog, nenasilne komunikacije, spletnih nevarnosti 
ter tehnike za obvladovanje stresa. 

fLKraniski vrtci poroeilo ie podala oa. Andreia Punoartnik psiholoQinia) 
stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
Predavanje za 4 predavanja 1. vzgoja brez klofute Predavanja logopedinje, 

Pedagoginje,psihologinje v 
starse 2. zadrege in miti z okviru roditeljskih sestankov ali 

150 avtoriteto in uporabo moei izven 

3. kako otroka vzgojiti v 
samostojno in odgovorno 
osebnost 

4. starsevstvo in celostni 
razvoj otroskih mozganov 

Vzgojitelje 1. vzgoja brez klofute Mednarodni projekt Fit 
40 Siovenija in Fit4kid-

2. zadrege in miti z usposabljanje koordinato~ev in 
avtoriteto in uporabo moei izvajalcev programa v KV- 25 

strokovnih delavcev 
3. kako otroka vzgojiti v (se nadaljuje) 
samostojno in odgovorno Projekt »Etika in vrednote«-3 
osebnost letni pod okriljem IEV(lnstitut 

za etiko im vrednote)-na nivoju 
4. starsevstvo in celostni celotnega zavoda 
razvoj otroskih mozganov (Ietas se zakljueuje) 

EKa vrtec- ze kar nekaj let-na 
nivoju celotnega zavoda 

Prioritetna naloga:skrb za 
zdravje in gibanje 
Izobrazevanje: Kako ohranjati 
notranio avtoriteto in stabilnost 

Drugo )>Varno v prometu«-za otroke-
priblizno380 otrok 
»Pasaveek«- za otroke-
priblizno 350 Otrok 
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I Skupaj 190 I 
Predlogi, opazanja s strani vrtca, starsev, vzgojiteljev 
Starsi so s predavanji zadovoljni, nekateri si jih zelijo se vee. Opazamo, da posamieen stars 
pride na vsa predavanja (4), kar je zelo spodbudno. Pray tako je vedno vee tudi ocetov oz. 
parov. Najbolj so jim vsee predavanja, ki dajejo veliko konkretnih primerov, nasvetov, ki so 
strokovna a hkrati sproseena, zabavna. 

gl Mladi (porocilo je podala gao Spela Podobnikl 
V letu 2016 smo izvedli nekaj projektov, ki bi pomagali pri ozaveseanju mladih 0 skodljivosti 
drog. V okviru celoletnega projekta Svetovni dan smo Ijudi ozaveseali 0 skodljivosti kajenja na 
svetovni dan boja proti kajenju. V zameno za ugasnitev cigarete je bila tem osebam ponujena 
lizika. Tekom nasih koncertov smo izvajali akcijo Tudi trezen se lahko zabavam, kjer sta hostesi 
udelezenim brezplaeno preverili nivo alkohola v izdihanem zraku. Popolnoma trezni so dobili 
nagrado (KSK majica, KSK kondom, KSK kemik, ... ). V letu 2017 bomo izvedli enake projekte 
kot v letu 2016. 

hl Center za social no delo, Center za pomoe, terapijo in socialno rehabilitacijo, Labirint. 
Sejmisee 4 (poroeilo je podal g. Mile Hodnik, vodja Central 
Center nudi pomoe, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenim od dovoljenih in nedovoljenih 
psihoaktivnih substanc in njihovim svojcem. Nas osnovni namen je omogoeiti vsakemu 
posamezniku, ki ima tezave zaradi uzivanja prepovedanih drog, da spremeni svoj naein zivljenja 
do te mere, da lahko ostane ali ponovno postane socialno vkljueen v druzbo. 
V Centru za pomoe, terapijo in socialno rehabilitacijo smo zaposleni strokovni delavci in 
sodelavci razlienih profilov in znanj. 

Posegamo na podrocje tako kurative, kot tudi preventive. 
Namen preventivnih delavnic je ozaveseanje, izobrazevanje, ter poudarjanje vrednot zdravega 
natina zivljenja brez odvisnosti v osnovnosolskem, srednjesolskem prostoru, kot tudi v sirsi 
javnosti. V solskem letu 2016 smo v 4 preventivnih delavnicah zajeli 80 ueencev osnovnih in 
srednjih sol MOK, ter okrog 60 starsev. Sodelujemo tudi z Vzgojnim zavodom Kranj ter izvajamo 
redne, meseene delavnice za mladostnike, vkljueene v Stanovanjsko skupino Strazisee. Aktivno 
sodelujemo tudi z mnogimi solami (Biotehniski solski center, OS Orehek, itd.), kjer v dogovoru s 
svetovalno sluzbo obravnavamo mladostnike, kjer je bila prepoznana rizienost glede uporabe 
psihoaktivnih snovi. 
Preventivne dejavnosti potekajo na treh nivojih: med dijaki in ucenci, med ucitelji in solsko 
svetovalno sluzbo, ter med starsi. Na podlagi preventivnih delavnic opazamo, da se starsi prej 
odlocajo za resevanje problematike zasvojenosti in tudi prej zaznajo situacije v katerih se njihovi 
otroci sooeajo z uporabo ali zlorabo drog. Predvidevamo, da je ozavescanje in informiranje 
starsev mladoletnikov boljse, saj se obravnava Ie teh poveeuje. Med mladostniki je velik del 
takih, ki so se v fazi eksperimentiranja ali obcasne uporabe psihoaktivnih snovi, zgodnja 
obravnava in svetovanje pa dajeta dobre rezultate; v obliki krajsih, intenzivnih intervencij in 
obravnave celotnega druzinskega sistema mladostnika se namrec lahko doseze, da faza 
eksperimentiranja ne pre ide v rabo in zlorabo psihoaktivnih substanc. 

Program je v letu 2016 aktivno sodeloval z ostalimi organizacijami, ki delujejo na podroeju 
zasvojenosti: Zdravstveni dom Kranj - Center za preprecevanje in zdravljenje odvisnosti od 
nedovoljenih drog in z drugimi nevladnimi programi in projekti na podrocju odvisnosti v RS. 
Sodelujemo tudi z Ministrstvom za pravosodje in CSD Kranj in sicer v programu opravljanja dela 
v splosno korist. Gre za izvrsevanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, 
s katerim sodisce nadomesti plaeilo globe ali prestajanje krajsih kazni zapora. Ciljna populacija 
tega dela programa so tisti uporabniki, ki so ze dosegli abstinenc~ in so vkljuceni v vzporedno 
obravnavo za dosego trajne abstinence. V povpreeju letno obravnavamo do 6 takih 
uporabnikov. 
V letu 2016 smo v sodelovanju z NIJZ, PP Kranj in Drogartom vzpostavili regijsko testirno toeko 

za Gorenjsko. V sklopu projekta I-See lahko uporabniki novih psihoaktivnih snovi Ie te k nam 
oddajo v anonimno testiranje, predvsem kadar se soocajo stem, da gre za potencial no nevarne 
ali neznane psihoaktivne snovi. 
V sklopu Centra za pomoe, terapijo in social no rehabilttacijo obravnava zasvojenosti poteka na 
vee nivojih: Sprejemni center, Dnevni center in Stanovanjska skupina Katapult. Tako, da se 
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uporabniki lahko vkljueijo v vee razlienih oblik obravnave, glede na njihove individualne potrebe 
in sposobnosti. 

Ocena stanja: 
Opazamo trend rasti poseganja po kokainu, ekstaziju, novih sintetienih drogah in medikamentih 
(pomirjevala, protibolecinska sredstva, intervenozna uporaba oziroma zloraba opiatnih 
substitutov) ter upad uporabe heroina pri odrasli obravnavani populaciji. Pri mlajsih in starejsih 
mladoletnikih pa opazamo povecanje eksperimentiranja z alkoholom, v kombinaciji s povecanim 
rekreativnim kajenjem marihuane. V tej populaciji zaznavamo tudi zlorabo novih sinteticnih 
drog, ki pa je tezje dokazljiva s hitrimi testi, hkrati pa je tudi povecana uporaba toksicnih 
sredstev, ki ne spadajo med nedovoljene substance. Opazamo tudi vse pogostejse opijanje 
mladoletnikov. Na podlagi teh navedb predlagamo nadaljnje izvajanje preventivnih delavnic, ki 
so vsebinsko vezane na tematiko poveeanega samovrednotenja mladih in ozavescanje starsev, 
da dovolj zgodaj prepoznajo tez8ve in stiske s katerimi se soocajo mladostniki. Ocenjujemo 
tudi, da enkratne delavnice ne dajejo zadostnih preventivnih ueinkov, ker gre pri doseganju 
zelenih sprememb pri mladostnikih za kontinuiran proces. Ciljev se ne da doseei z enkratno 
izvedbo delavnice. Predlagamo, da se skusa doseci izvajanje vsebinskega sklopa delavnic, ki 
so ciljno naravnane na trenutne trende in rizicne faktorje, ki vodijo mlade v eksperimentiranje in 
zlorabo psihoaktivnih snovi. 

FINANCNO PORoellO 

LETO 2016 plan realizacija 

I. ODHODKI • SKUPAJ 12.000,00 5.492,00 

Preventivne dejavnosti • skupaj 11.600,00 5.492,00 

javni razpis za preventivne programe 11.600,00 0,00 

delavnice in predavanja Neodvisen.si 0,00 3.992,00 

raziskava za zadnjo triado as 0,00 1.500,00 
Stroiki okroglih miz, ostale aktivnosti, 

I pogostitev • skupaj 400,00 0,00 

II. NEPORABlJENA SREDSTVA· SKUPAJ 6.508,00 

Neporab/jena sredstva za stro§ke okroglih miz, ... 400,00 

neporab/jena sredstva za preventivne programe 6.108,00 

MILE HODNIK 

~~ 
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