
 
 

 

AKCIJSKI NAČRT PREVENTIVNIH PROGRAMOV NA PODROČJU DROG V MO PTUJ 2015 

 

 

PROGRAM CILJI AKTIVNOSTI NOSILCI IN IZVAJALCI ČAS 

IZVEDBE/  

1. PROGRAMI ZA 

OTROKE IN MLADE 

    

Izvajanje programa na 

osnovnih in srednjih 

šolah: 

- Pozitivno 

samovrednotenje,  

 

- izboljšati samopodobo otrok in 

mladih, 

- zmanjšati število uporabnikov 

vseh vrst drog me učenci osnovnih 

in srednjih šol. 

 

-izvajanje programa v šolah – 

mentorji, ki so pridobili licenco.  

-delavnice; Mediacija, Brez megle 

v glavi 

-pedagoški delavci na šolah, 

ki so pridobili licenco za 

izvajanje programa, 

-zunanji izvajalci 

 

stalno 

Predavanja za učence o 

vplivih drog  na zdravje 

in duševnost  

- seznaniti učence osnovnih in 

srednjih šol z delovanjem 

psihoaktivnih snovi, 

- zmanjšati tvegano uporabo 

alkohola in drugih drog. 

 

- izvajanje predavanj za starejše 

osnovnošolce, 

- izvajanje predavanj v srednjih 

šolah. 

-Po izboru šol in v 

sodelovanju z Policijsko 

uprava Maribor- Policijsko 

postajo Ptuj 

 

stalno  

 

Promocija zdravega 

načina življenja v šolah 

- okrepiti zavedanje otrok in mladih 

o načinih skrbi za svoje zdravje, 

- spodbujati pozitivne zglede med 

mladimi, 

- spodbujati odgovorno ravnanje z 

lastnim telesom pri otrocih in 

mladih, 

- mladostnikom posredovati 

informacije o varni spolnosti, 

- spodbujati in krepiti obveščenost 

in zavedanje otrok in mladih o 

tvegani rabi alkohola in drugih 

psihoaktivnih snovi. 

 

- predavanja o skrbi za lastno 

zdravje v osnovnih in srednjih 

šolah,  

- povabila uspešnim  mladim 

športnikom, glasbenikom in drugim 

ustvarjalcem na šole 

- sodelovanje z različnimi 

institucijami v smislu predavanj o 

ozaveščenosti, preprečevanju, rabi 

dovoljenih in nedovoljenih drog. 

-šole (ob kulturnih, športnih 

dnevih, dnevih različnih 

dejavnosti, dnevih šole, 

zaključkih leta ipd.) 

 

-Zdravstveni dom Ptuj  

 

-Lekarne Ptuj 

stalno 
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Mladinske delavnice, 

prostovoljno delo  

- razvijati socialne veščine mladih, 

- krepiti pozitivno samopodobo in 

samospoštovanje mladostnikov. 

 

vključevanje mladih prostovoljcev 

v delo na šolah 

- šole v okviru obšolskih 

dejavnosti,  

- prostovoljci, usposobljeni 

na izobraževanju na CSD 

Ptuj.  

stalno 

 

Informiranje učencev 

osnovnih in srednjih šol 

in mladih  o možnostih 

za aktivno preživljanje 

prostega časa 

 

- ponuditi osnovnošolcem in 

srednješolcem informacije o 

ponudbi prostočasnih aktivnosti.  

redno informiranje preko plakatov, 

letakov, šolskih radiev, spletne 

strani, po elektronski pošti, preko 

časopisov in radijskih postaj 

 

Šole, CID Ptuj in drugi 

 

 

 

stalno 

 

 

Organiziranje zabav in 

drugih dogodkov za 

mlade 

 

omogočiti mladim zabavo na zdrav 

način, brez tveganj za zdravje in 

varnost 

- različni programi in dogodki v 

zavodih 

Šole, Klub ptujskih 

študentov, CID 

vsaj enkrat letno 

Motiviranje učencev v 

osnovnih in srednjih 

šolah za aktivno 

preživljanje prostega 

časa 

 

povečati število otrok in 

mladostnikov, ki prosti čas vsaj 

deloma preživljajo aktivno 

 

- različni programi in dogodki v 

zavodih 

šole – učitelji, šolske oz. 

dijaške skupnosti na šolah, 

CID 

 

 

stalno 

Programi za srednješolce 

s področja mentalnega 

zdravja  

 

-posredovati znanja s področja 

psihohigiene, 

- spodbujati  zdravo vedenje do 

samih sebe in v medsebojnih 

odnosih 

- predavanja, film in delavnice za 

dijake, 

- predavanja in delavnice skupaj z 

starši  

 

-šole 

-CID Ptuj 

- CSD Ptuj 

 

 

Glede na LDN 

vzgojno 

izobraževalnih 

zavodov, 

vsaka šola vsaj 

enkrat letno 

 

Programi za 

osnovnošolce s področja 

mentalnega zdravja  

 

 

- posredovati znanja s področja 

psihohigiene, 

- spodbujati  zdravo vedenje do 

samih sebe in v medsebojnih 

odnosih 

- predavanja, film in delavnice za 

učence 

- predavanja in delavnice skupaj z 

starši  

- varna raba interneta 

-šole 

-CID Ptuj 

- CSD Ptuj 

 

 

Glede na LDN 

vzgojno 

izobraževalnih 

zavodov, 

vsaka šola vsaj 

enkrat letno 
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2. PROGRAMI ZA 

UČITELJE, 

VZGOJITELJE IN 

DRUGE 

STROKOVNE 

DELAVCE 

    

Strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev 

in drugih strokovnih 

delavcev v osnovnih in 

srednjih šolah  

 

izobraževanje za uspešno 

komunikacijo z mladimi in 

pravočasno ukrepanje pri težavah 

na področju zasvojenosti 

 

Predavanja, delavnice   LAS kot koordinator, 

vabljeni predavatelji: 

Albert Mrgole 

(dr. Ranko Rajović,  

Marko Juhant, Meta Eržen 

in drugi) 

Albert Mrgole 

21.5.2015 ob 

18.00 

Strokovno 

izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev v 

vrtcih 

pridobivanje dodatnih znanj za 

uspešno pedagoško delo z otroki in 

starši na področju primarne 

preventive 

 

Predavanja, delavnice LAS koordinator 

 

Jesen 2015 

3. PROGRAMI ZA 

STARŠE 

    

Pomoč staršem za 

uspešno  starševstvo 

posredovati staršem znanja na 

področju vzgoje, ponuditi staršem 

usvajanje veščin dobre 

komunikacije, ozavestiti starše o 

problematiki zasvojenosti 

 

predavanja za starše v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah  skupaj s 

strokovnimi delavci  šol 

-Vabljeni strokovnjaki, ki 

jih izberejo ustanove same 

 

 

Glede na Letni 

delovni načrt 

zavodov  

 

Vrtec za starše Z znanjem, izkušnjami, idejami, 

izmenjavo mnenj z drugimi starši 

ter strokovno vodenim pogovorom 

dobiti priložnosti za odzivanje v 

nastali situaciji in krepitev odnosa z 

otrokom  

 

predavanja in delavnice za starše 

predšolskih otrok in mlajših otrok 

osnovnih šol; Vrtec za starše 

Vabljeni predavatelji v 

dogovoru  z Vrtcem Ptuj      

( Dr. Zdenka Zalokar 

Divjak,  Aco Prosnik, Miha 

Černetič, dr. Ranko Rajović, 

Marko Juhant, Simona 

Levc, Katja Bregant, ) 

6 srečanj letno 

Tematski pogovori staršem ponuditi možnost pogovora 

o aktualnih vzgojnih temah v 

posameznem starostnem obdobju v 

manjših skupinah 

 

tematski pogovori staršev v vrtcih, 

za katere potrebe pri starših 

poiščejo svetovalne službe 

Vrtec Ptuj stalno 
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Vzgoja za zdravje izobraževanje staršev za telesno in 

duševno zdravo življenje v družini 

predavanja za starše v OŠ in SŠ na 

roditeljskih sestankih 

 

Zdravstveni dom Ptuj  stalno 

Informiranje staršev o 

problematiki drog oz. 

zasvojenosti 

izobraževanje staršev  za 

prepoznavanje problematike na 

področju drog in ustrezno ravnanje 

predavanja za starše v OŠ in SŠ na 

roditeljskih sestankih 

Po izboru šol in v 

sodelovanju z Policijsko 

uprava Maribor- Policijsko 

postajo Ptuj 

 

stalno 

Ozaveščanje bodočih 

staršev o vplivu lastnega 

življenjskega sloga na 

telesno in duševno 

zdravje otrok 

- informiranje nosečnic in njihovih 

partnerjev o vplivu lastnega odnosa 

do telesa in zdravja na otroka, tako 

v nosečnosti kot v otroštvu in dobi 

odraščanja, 

- seznanjanje bodočih staršev z 

možnostmi iskanja pomoči pri 

vzgoji otrok. 

 

- delavnice, predavanja, 

razdeljevanje info gradiv, 

 

-vrtec  za starše 

Vrtec Ptuj, Zdravstveni dom 

Ptuj in pediatrične 

ambulante   

Stalno ter ob 

izvajanju 

programa Vrtec 

za starše 

predšolskih 

otrok.  

4. PREVENTIVA V 

LOKALNEM 

OKOLJU 

    

Zmanjšati dostopnost 

drog v šolah in njihovi 

okolici 

- spodbujati delovanje inšpekcijskih 

služb na področju preverjanja 

spoštovanja zakonodaje na področju 

drog v lokalih in trgovinah, 

- spodbuditi organiziranje redarske 

službe in/ali policije v okolici šol in 

na krajih, kjer se po pouku in ob 

vikendih pojavljajo posledice 

popivanja in uživanja drog. 

 

- povečano delovanje policije in/ali 

inšpekcijskih služb v okolici šol in 

na lokacijah, kjer se odvija 

preprodaja in v terminih, ko je 

uživanje dovoljenih in nedovoljenih 

drog veliko – ob koncu tedna, 

 

- učence in dijake ob začetku 

šolskega leta seznaniti s pravili v 

šolah, tudi glede drog 

 

LAS – dopisi inšpekcijskim 

službam, policiji, osnovnim 

in srednjim šolam, 

varnostnemu sosvetu MO 

Ptuj, 

 

- vodstvo šol v sodelovanju 

vseh pedagoških in drugih 

delavcev šol ter z učenci  

 

stalno 

Sodelovanje na 

regijskem nivoju 

razviti sodelovanje z občinami na 

območju UE Ptuj ter povezovanje z 

LAS Ormož in Ljutomer na 

področju preventive 

 

v sodelovanju z MO Ptuj povabiti 

predstavnike vseh občin v UE Ptuj 

in druge LAS 

LAS po dogovoru 
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Izvajanje programov za -svetovanje zasvojenim in njihovim izvajanje programov pomoči  Ars vitae, CSD, Zdravstveni stalno 



osebe, ki imajo težave z 

nedovoljeno drogo 

svojcem,  

-usmerjanje v programe zdravljenja,  

-vključevanje ozdravljenih 

odvisnikov nazaj v primarno okolje 

 

dom Ptuj in druge ustanove, 

ki se ukvarjajo z 

zdravljenjem odvisnosti 

Sodelovanje v programih 

zmanjševanja škode 

podpora programu Društva Zdrava 

pot, ki terensko dela z odvisniki od 

nedovoljenih drog  

povezava z društvom in skupno 

načrtovanje aktivnosti na območju 

MO Ptuj 

 

Ars Vitae stalno 

Nakup strokovne 

literature 

zagotavljanje kakovostne nove 

literature institucijam, ki se 

ukvarjajo z otroki in mladostniki 

v sodelovanju z varnostnim 

sosvetom MO Ptuj 

 

LAS *nakup ene 

knjige zavodom, 

ki je v preteklem 

letu niso dobili. 

5. INFORMIRANJE 

JAVNOSTI IN 

PUBLICIRANJE 

    

Informiranje javnosti o 

preventivnih programih 

in problematiki na 

področju drog in 

zasvojenosti 

- osveščati javnost o 

problematiki drog,  

- odpravljati predsodke in 

stereotipe o uporabnikih drog 

Predstavitev rezultatov raziskave 

Mladi in droge na Ptuju 2014 ; 

- delovno srečanje 

- objava na spletnih straneh 

- v knjižni obliki 

člani LAS v različnih 

medijih:  Ptujčan, Štajerski 

tednik, Radio Ptuj, lokalna 

televizija 

 

 

April, 2015, 

Jeseni, 2015 

Vzdrževanje spletne 

strani LAS v okviru 

spletne strani MO Ptuj in 

CID Ptuj 

ponuditi informacije o preventivnih 

programih širši javnosti preko 

spleta 

spletna stran MO Ptuj – povezava 

na LAS, 

spletna stran CID Ptuj 

člani LAS stalno 

 

 

Ptuj, 7. 5. 2015 

 

                                                                                                                                                                                                                         Marija Vučak 

                                                                                                                                                                                                                       predsednica LAS 

 

 


