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Zadeva: Porocilo 0 delu Lokalne akcijske sku pine za preprecevanje zlorabe drog v Mestni 
obcini Kranj za leta 2017 

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. 
Med nalogami, ki j ih letno izvaja LAS je tudi naloga, da poroca Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj. V 
prilogi tako podajamo porocilo 0 delu LAS za leta 2017, z narejeno oceno stanja na podrocju problematike 
drog v Mestni obcini Kranj za navedeno leto. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

S K L E P: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj se je seznanil s porocilom 0 delu LAS za preprecevanje zlorabe drog v 
Mestni obcini Kranj. 
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Zadeva: Porocilo 0 delu Lokalne akcijske sku pine za preprecevanje zlorabe drog v Mestni 
obcini Kranj za leta 2017 

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, 
socia Ie, zdravstva, policije, krajevnih skupnosti, nevladnih organizaeij in obcinske uprave, ki se pri svojem 
delu srecujejo s problematiko zasvojenosti. 
LAS je v letu 2017 pripravila operativni program za Mestno obcino Kranj, ki ga je potrdil zupan Mestne 
obcine Kranj, naredila je oeeno 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 akeijskimi 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. 

OPIS IZVEDENEGA PROGRAMA 

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

LAS je za izvajanje preventivnih programov v solskem letu 2017/18 v vrtcih, as 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 juniju 2017 
izdan sklep in posredovana pogodba za izvajanje preventivnih programov v solskem letu 2017/2018. 
Izbranim prijaviteljem pa bode sredstva za izvedene preventivne programe nakazana v proracunskem letu 
2018. Ker sole izvajajo program za solsko leta in ker v tistem obdobju proracun za leta 2018 se ni bil sprejet 
in ni veljal so bila izbranim prijaviteljem v sklepu in pogodbi sredstva dodeljena v okvirni visini, stem, da 
v primeru, da bi se visina sredstev v veljavnem proracunu Mestne obcine Kranj za leto 2018, namenjena 
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni obcini Kranj za solsko leta 2017/2018, spremenila, se 
sklep dopolni in sklene dodatek k pogodbi. V proracunu za leta 2018 so bila sprejeta sredstva kot so bila 
planirana, kar pomeni za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni obcini Kranj v solskem letu 
2017/2018 v visini 11.600,00 €. 

Vrtci, osnovne in srednje sole so zaceli delavnice in predavanja izvajati v mesecu septembru 2017 zakljucili 
pa jih bode v mesecu juniju 2018. Skupno so vrtci prijavili 10 predavanj (20 ur), osnovne sole so 
prijavile 101 delavnic, kar pomeni skupno 186 ur (od tega 18 ur na temo alkohol, tobak in druge nelegalne 
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droge 45 ur, zasvojenost od racunalnika 53 ur, nasilje med vrstniki 29 ur, motnje hranjenja 12 ur, 
oblikovanje samopodobe 33 ur) ter 14 predavanj za starse in srednje sole 68 delavnic, kar pomeni skupno 
119 ur (od tega 34 ur na temo alkohol, tobak in druge nelegalne droge 40 ur, zasvojenost od racunalnika 
16 ur, nasilje med vrstniki 46 ur, motnje hranjenja 5 ur, pozitivna samopodoba 12 ur), in sicer: 
Vrtci 900,00 €: 
-as Strazisce v visini 100,00 € za izvedbo predavanja Vzgoja odgovornega otroka. 
-as Predoslje v visini 100,00 € za izvedbo predavanja Prijazna vzgoja - resen problem. 
-as Franceta Preserna v visini 100,00 € za izvedbo predavanja Vzgoja za zdravje otrok. 
- Zasebni vrtec Dobra teta v visini 200,00 € za izvedbo dveh predavanj: in sicer izmed prijavljenih treh 
predavanj bode sami izbrali dYe predavanji, ki ju bode izvedli. Prijavili so naslednja predavanja: Verbalno 
in neverbalno nasilje; Pozitivna samopodoba otrok in spodbujanje lepega vedenja; Smeh in Ijubezen. 
- Kranjski vrtci v visini 400,00 € za izvedbo stirih predavanj: Otroci in agresivnost - kako jo razumeti in kako 
ukrepati; Trening komunikacije z otrokom; Televizijski junaki in radovedni hitri prstki in Pozitivna 
samodisciplina. 

Osnovne sole 6.950,00 €: 
-as Strazisce v visini 1.395,20 €, in sicer delavnice za: ucence 6. razredov (Kako reci ne, Spletno 
nasilje, Beseda lahko mocneje udari kakor pest) in ucence 9. razredov (Spletne aktivnosti) ter dYe 
predavanji za starse (Tanka crta odgovornosti, Spletno nasilje). 
-as Simona Jenka visini 544,00 €, in sicer delavnice za: ucence 6. razredov (Izzivi mladostnistva) in 
ucence 8. razredov (Racunalnik, mobitel, kako lahko preprecimo zasvojenost). 
-as Franceta Preserna v visini 594,78 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Spletno nasilje, 
Zasvojenost 5 spletom in racunalnikom) in ucence 9. razredov (Nelegalne in legalne droge, Nasilje med 
vrstniki) ter predavanje za starse (Vzgoja otrok, odgovornost in postavljanje meja). 
-as Orehek v visini 660,00 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Vrt uzitkov) in ucence 9. 
razredov (Splet kot magnet za najstnike in spletkarimo proti nasilju) ter predavanje za starse (Kemicne in 
nekemicne odvisnosti). 
-as Jakoba Aljaza v visini 1.063,20 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Mladi in alkohol, Svet 
brez nasilja) in ucence 8. razredov (Odvisnost od racunalnika, Zastrupitev z nedovoljenimi drogami in 
prva pomoc, Odvisnost in odnos do psihoaktivnih snovi, Motnje hranjenja) ter dYe predavanji za starse 
( Pridobivanje ucnih navad, Odziv mladega cloveka na stres in odpravljanje posledic). 
- as Matije (opa v visini 728,00 €, in sicer delavnice za: ucence 4. razredov (Spletne skrivnosti, 
Pametno odlocanje za spletno sporocanje) in ucence 5. razredov (Verbal no in fizicno nasilje, Aktivno 
prezivljanje prostega casal ter predavanje za starse (Druzinska e-pravila). 
-as Predoslje v visini 977,12 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Spletno nasilje, Varna in 
odgovorna uporaba spleta, Beseda lahko mocneje udari kakor pest) in ucence 8. razredov (Zasvojenost 
in odnos do psihoaktivnih snovi, Digitalni drzavljan, Mobilna in druzbena omrezja, Mladi in alkohol, 
Strpnost do drugih) ter tri predavanja za starse (Razvoj bralne pismenosti; Kaj potrebuje najstnik od 
starsev; Kaj omogoca druzinska miza ter Pomembnost postavljanja meja in vzgoja za vrednote). 
- as Staneta zagarja v visini 516,00 €, in sicer delavnice za: ucence 7. razredov (Ucinkovita 
komunikacija in resevanje konfliktov, Digitalni drzavljan) in ucence 8. razredov (Odvisnost in zasvojenost 
od alkohola) ter predavanje za starse (Kako pomagamo otrokom v stiski) . 
-as Helene Puhar Kranj v visini 471,70 €, in sicer delavnice za: ucence III. stopnje (Postavi se na svojo 
stran; Jaz sem ok, ti si ok; Motnje hranjenja; Diskriminacija; (Iovekove sposobnosti; Kvalitetno prezivljanje 
prostega casa; Krepitev varovalnih faktorjev za razvoj zasvojenost) in ucence 7. razredov (Kvalitetno 
prezivljanje prostega casa; Krepitev varovalnih faktorjev za razvoj zasvojenosti; ali delavnico Postavi se na 
svojo stran ali Jaz sem ok, ti si ok; ali delavnico Postavi se na svojo stran ali Jaz sem ok, ti si ok) ter 
predavanje za starse (Nenasilna komunikacija in resevanje konfliktov). 

Srednje sole 3.750,00 €: 
- Gimnazija Franceta Preserna v visini 1.321,18 €, 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 989,78 €, in sicer delavnice za: dijake 1. letnikov (Zasvojenost od racunalnika) ter 
dijake 2. letnikov (Nasilje med vrstniki). 
- Solski center Kranj v visini 1.439,04 €, od tega: 
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Srednja tehnicna sola in Strokovna Gimnazija delavnice za dijake 2. letnikov (Droge, lazni sli, Alkohol, ne 
hvala, Osvescena uporaba spleta in druzbena omrezja), 
Srednja ekonomska storitvena in gradbena sola delavnice za dijake 2. letnikov (Labirint omame, 
Medvrstnisko nasilje). 

2. Institut Utrip je skupaj z LAS sodeloval v pilotni fazi evropskega projekta »Stad in Europe«. Projekt 
sofinancira Evropska komisija, 5 ciljem izvedbe in siritve preventivnega pristopa, ki temelji na svedskem 
ucinkovitem preventivnem programu STAD, ki ga ze vrsto let uspesno izvajajo Stockholm in druga svedska 
mesta. Projekt se izvaja v 7 evropskih drzavah in se osredotoca na zmanjsevanje tveganega in skodljivega 
pitja med mladimi. Cilj projekta je preuciti, kako se ucinkoviti elementi pristopa STAD lahko kulturno 
prilagodijo in uporabijo v drugih okoljih. Projekt se je pilotno izvajal v Kranju, in sicer se je kot pivsko okolje 
analiziralo nocno zivljenje. Ciljna skupina so bili mladi od 15. do 30. leta starosti. Preucevala se je zlasti 
prodaja in dostopnost alkohola 5 strani mladoletnih in opitih v kranjskih (nocnih) lokalih; moznost vstopa 
opitih v lokale; spostovanje zakonodaje 5 podrocja alkohola v lokalih, usposobljenost osebja lokalov glede 
spostovanja zakonodaje 5 podrocja alkohola; aktivnosti »skritih kupcev« itd. 
Na obmocju Mestne obcine Kranj so se v obdobju od oktobra do decem bra 2017 izvajale aktivnosti, katerih 
namen je bil obcutno zmanjsati prodajo alkoholnih pijac mladoletnim in vidno opitim mladim 5 strani 
kranjskih nocnih lokalov, kar je med drugim tudi vsesplosen slovenski problem. Uvodna akcija, v kateri so 
oktobra letos sodelovali mladi aktivisti Mladinske zveze Brez izgovora Siovenija ter mladi poklicni in 
amaterski igralci, je pokazala, da je stanje slabo, in da mladoletni (brez preverjanja starosti) ter vidno opiti 
mladi v kranjskih lokalih zlahka pridejo do alkoholnih pijac. Akcijo sta usklajevala Institut »Utrip« in Lokalna 
akcijska skupina (LAS) za preprecevanje zasvojenosti v Mestni obcini Kranj. 
V sklopu akcije je Institut »Utrip« sredi meseca novembra izvedel tudi krajsi trening osebja v izbranih 
nocnih lokalih, ki se ga je udelezilo osebje iz stirih kranjskih nocnih lokalov. Trening je vkljuceval zlasti 
teme, kot so npr. smernice in strategije preprecevanja konfliktov v lokalih, obvladovanje fizicnega 
konteksta lokalov, prvo pomoc in odgovornejso prodajo alkoholnih pijac. Skupni zakljucek ob koncu 
treninga je bil, da bi bili taksni treningi potrebni tudi v prihodnje, in sicer za vse nocne lokale, kar bi po 
vsej verjetnosti lahko dolgorocno izboljsalo stanje (seveda ob hkratnem doslednejsem nadzoru 5 strani 
pristojnih ustanov). Kljub izvedenemu treningu je naslednja akcija mladih aktivistov in mladih igralcev v 
zacetku decem bra pokazala, da se stanje ni bistveno spremenilo in tako ostaja zaskrbljujoce. Dejstvo torej 
je, da brez ucinkovitega nadzora pristojnih ustanov (npr. zdravstvenega inspektorata in policije) ter 
mobilizacije celotne lokalne skupnosti bistvenega izboljsanja na tem podrocju ne boo 
Rezultati akcije so sledeci: 
- od skupno 150 poskusov nakupa alkohola so bili "uspesni" v 145 poskusih (96,7%) - torej so imeli zgolj 5 
zavrnitev prodaje alkoholnih pijac mladoletnim in opitim mladim. 
- pri mladoletnih so imeli od 48 poskusov nakupa alkohola zabelezeni Ie dYe zavrnitvi (95,8%), od tega eno 
zavrnitev skupaj z "mocno opitima" igralcema (kar je verjetno pri osebju prevagalo). 
- pri opitih mladih (igralcih) so bili od 102 poskusov nakupa alkohola Ie tri zavrnitve (97,1%), pa se to so se 
z igralci v vseh primerih na licu mesta dogovorili za "okrepitev" stopnje opitosti od vidne na mocno. 
Vse zavrnitve so bile zabelezene v treh intervencijskih lokalih, ki so imeli trening (pri kontrolnih lokalih, ki 
niso imeli treninga osebja, so bili v vseh poskusih 100%), pri cemer so 5 strani dveh bili na treningu, sstrani 
tretjega pa ne. Vsem intervencijskim lokalom so tudi interne redno pred vsako akcijo posiljali elektronska 
sporocila in jih pozivali k spostovanju alkoholnega zakona. Z dodatnimi aktivnostmi so vsaj delano vplivali 
na izvajanje alkoholnega zakona. 
V prihodnje bo potrebno bistveno vec narediti na vecji zavezi in aktivnostih lokalnih ustanov (zlasti policije 
in inspektoratov) ter nenazadnje tudi pristojnih ministrstev na nacionalni ravni. 

3. Sprotno se je spremljalo gibanje problematike drog v obcini in svetovanje pri usklajevanju sluzb; 
programov, ki se ukvarjajo 5 preprecevanjem zlorabe drog. Na koncu leta je bila izvedena tudi pogostitev 
za clane LAS. 

oeENA ST ANJA 
Za leta 2017 je bila narejena tudi ocena stanja na podrocju problematike drog v MOK, in sicer 5 strani 
Policijske postaje Kranj, Zdravstvenega doma Kranj - Center za preprecevanje in zdravljenje odvisnosti od 
nedovoljenih drog, Nacionalnega instituta za javno zdravje, osnovnih in srednjih sol, vrtcev, mladih in 
Centra za pomoc, terapijo in socialno rehabilitacijo Kranj (v okviru CSD Kranj): 
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a) Policijska posta ja Kran l (porocilo je podal g. Damijan Suhadolnik. pomocnik komandirja PP Kran j) 
Na Policijski postaji Kranj smo ocenili in primerjali razmere med drugimi tudi po problematiki 
prepovedanih drog na obmocju Policijske postaje Kranj za leta 2016 in 2017. 
Na podrocju kriminalitete smo v primerjavi 5 preteklim letom skupno obravnavali manj kaznivih dejanj in 
sicer za 7,2%. Na okrozno drzavno tozilstvo smo tako podali kazenske ovadbe zaradi 1.744 (1.880) kaznivih 
dejanj. Obravnavali smo 1.281 (1.523) kaznivih dejanj zoper premozenje, kar znasa 73,5% vse 
obravnavane kriminalitete . 
S podrocja prepovedanih drog je bilo obravnavanih 13 (10) kaznivih dejanj. Neupravicena proizvodnja in 
promet 5 prepovedanimi drogami, 12 (9) in Omogocanje uzivanja prepovedanih drog ali nedovoljenih 
snovi v sportu 1 (1). 
Tej problematiki smo namenili veliko pozornosti in smo pogosto opravljali nadzore nad varnostno 
obremenjenimi obmocji, predvsem na glavnem avtobusnem postajaliscu, Presernovem gaju, okolici 
metadonske razdelilnice - Zdravstvenega doma Kranj, javne podzemne garaze na obmocju Planine ter 
okolieah sol. Opravljenih je bilo vec hisnih preiskav, kjer smo zasegli prepovedano drogo. 
Po prekrskovni plati smo po Zakonu 0 proizvodnji in prometu 5 prepovedanimi drogami obravnavali 46 
(35) krsitev. Po Zakonu 0 omejevanju porabe alkohola 7 (3) prekrske. V teh primerih gre za zasege manjse 
kolicine prepovedane droge za odmerke za enkratno lastno uporabo odvisnika (prepovedane tabletke, 
heroin, kokain, konoplja) . 
Povecalo se je stevilo zasezenega amfetamina 34,2g (6,2g) in amfetamin tableta 2 to), heroina 20,3g (0), 
kokaina l,9g (0), konoplja-smola 23,6g to). Manj je bilo zasezenega metadona 6,2ml (348ml) in konoplje 
rastline 4.350g (29,290g). 
Pri nadzoru cestnega prometa je bilo zaradi prepovedanih drog odrejenih 22 (24) strokovnih pregledov, 
od tega 7 pozitivnih, 6 negativnih, 8 pa je strokovni pregled na mamila odklonilo. 
Stevilo odrejenih alkotestov 6.541 (3.761), pozitivnih je bilo 441 (216). Odklonjenih je bilo 8 (5) preizkusov. 
Stevilo odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 26 (32), od tega 13 (22) pozitivnih . Stevilo pridrzanj 
18 (6), stevilo zacasnih odvzemov vozniskih dovoljenj 167 (86). 
Stevilo vseh povzrociteljev prometnih nesrec 539 (606) . Stevilo alkoholiziranih povzrociteljev 26 (40). 
Delez alkoholiziranih povzrociteljev 7,3% (10,3%). Povprecna stopnja alkoholiziranosti povzrociteljev 
prometnih nesrec 1,40 g/kg (1,62 g/kg). 
Glede na splosno oeeno, da je bilo stanje na vseh segmentih dela polieije v letu 2017 na obmocju MO Kranj 
ugodno in stabilno. 

Policijska postaja Kranj bo tako v letosnjem letu nadaljevala s poostrenimi nadzori v okviru rednega dela 
in s planiranjem poostrenih nadzorov. Prav tako bomo usmerjeni tudi na preventivno delovanje v okviru 
predavanj po solah in 5 tem ozavescanju po problematiki prepovedanih drog. 

b) Zdravstveni dom Kran j - Center za preprecevan je in zdravl jen ie odvisnosti od nedovolienih drog 
{porocHo je podala ga o Natasa Kern. dr. medl 
V Centru je bilo od zacetka njegovega delovanja do konea leta 2017 registriranih skupno 669 uporabnikov 
programa. Center deluje v Kranju, ambulanta za razdeljevanje metadona in druge substitucijske terapije 
je tudi na Jesenieah. 
V substitucijski program v Kranju je bilo ob koneu leta 2017 vkljucenih 228 pacientov, od tega 170 na 
terapiji z metadonom, 41 pacientov na substitucijski terapiji z buprenorfinom in 17 pacientov na terapiji z 
dolgo delujocim morfinom. V Center se je v letu 2017 na novo vkljucilo 5 pacientov, ki so imeli tezave 
zaradi odvisnosti od nedovoljenih drog, ponovno je vstopilo v program 22 oseb. 
V letu 2017 je 12 odvisnikov nadaljevalo zdravljenje z vkljucitvijo na detoksikaeijo v Center za detoksikacijo 
Ljubljana, 2 odvisnika sta se vkljucila v terapevtsko skupnost, 3 odvisniki so odsli v zapor, umrla sta 2 
pacienta, 1 pacient je zakljucil program zdravljenja. 

V Centru se ukvarjamo z obravnavo odvisnikov od nedovoljenih drog zdravstveni delavei razlicnih 
specialnosti : psihiater, klinicni psiholog, dva zdravnika specialista splosne oz. druzinske medicine, dva 

diplomirana zdravstvenika in medicinska sestra. Timske obravnave imamo enkrat na ted en, enkrat na 
mesec sodeluje na timu tudi soeialni delavec. Nudimo pomoc v obliki informiranja, svetovanja, 
detoksikacije, zdravstvenih pregledov, vkljucno s testiranjem na viruse hepatitisa B,C in HIV, paeiente 
napotujemo tudi na cepljenje proti hepatitisu B. 

V Centru imamo tezave predvsem 5 pridobivanjem novih strokovnih delavcev, zlasti novega zdravnika, saj 
kljub posiljanju prosenj v zdravstvene domove po eelotni Gorenjski ni nobenega odziva. 
V zadnjih sedmih letih opazamo velik upad novih paeientov, ki imajo tezave zaradi odvisnosti od 
nedovoljenih drog, saj je le-teh stirikrat manj kot leta 2010. Tudi preprodaje drog pred Centrom je manj 
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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 Naclonalni institut za javno zd rav je. obmocna enota Kranj (poroCiloie poda la ga , mag. Marjetka Hovnik 
Kersmanc. dr. med .. spec. javnega zd ravja in gao mag. Dar ia 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 obcino Kranj). 

Razsirjenost rabe psihoaktivnih snovi med odrasliml prebivalci: V letu 2016 je NUZ med odraslimi 

prebivalci Siovenije izvajal nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016, ki vkljucuje tudi 

del, vezan na uporabo psihoaktivnih snovi. Rezultati te raziskave, ki bode prikazavali tudi podatke za 

Gorenjsko, bode dostopni v letu 2018. Zadnji objavljeni podatki glede razsirjenosti rabe psihoaktivnih 

snovi med odraslimi prebivalci Gorenjske iz Raziskave 0 tobaku, alkoholu in drugih drogah 2012, 0 katerih 

smo pisali ze v lanskem poroCilu, so dostopni na spletni povezavi: 

http://www.nijz.si!sl!publikacije!uporaba-tobaka-a lkohola-in-prepovedanih-drog-med-prebivalci 

slovenije-ter-neenakosti-in. V letu 2017 smo za potrebe EU projekta Nocno zivljenje v MOK na NUZ OE 

Kranj iz te raziskave pripravili se dodatno analiza glede pitja alkoholnih pijac med prebivalci Gorenjske, 

starimi 15-17, 18-24 ter 25-34 let. Delez oseb, ki v zadnjih 12 mesecih niso pile alkoholnih pijac 

(abstinenti), je bil najnizji v starostni skupini 18-24 let (tako na Gorenjskem kot v Sioveniji) . V primerjavi s 

slovenskim povprecjem je bil na Gorenjskem delez abstinentov nizji v starostnih skupinah 15-17 let ter 25-

34 let, v starostni skupini 18-24 let podoben, delez cezmernih pivcev1 pa je bil v starostni skupini 15-17 let 

visji, v ostalih dveh starostnih skupinah pa nizji (slika 1). V zadnjih 12 mesecih se je vsaj 1-krat ob eni 

priloznosti visoko tvegano opila2 skoraj polovica 15- do 17-letnikov, v ostalih dveh starostnih skupinah pa 

je bil delez visoko tvegano opitih oseb se visji, najvisji v starostni skupini 18-24 let. Razsirjenost visoko 

tveganega opijanja je bila na Gorenjskem v vseh treh opazovanih starostnih skupinah nizja kot v povprecju 

v Sioveniji (slika 2) . 

1 Kot eezmerni pivci so bili oprede/jeni vsi mladoletni anketiranci, ki so pili alkohol, ne glede na popito 

koliCino alkohola ob posamezni pivski priloinosti ter anketiranci, stari 18 in vee let, ki so v povpreeju na 

dan popili vee kot 20 gramov Cistega alkohola na dan (moski) oziroma vee 10 gramov Cistega alkohola na 

dan (ienske). 

2 Visoko tvegano opijanje je bilo oprede/jeno kot pitje 6 meric alkohola ali vee ob eni priloinosti za moske 

in 4 meric alkohola ali vee ob eni priloinosti za ienske, ne glede na starost anketirancev. 
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Slika 1: Deleli abstinentov, zmernih in cezmernih pivcev med prebivalci, starimi od 15 do 34 let, Gorenjska 

in Siovenija 
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Slika 2: Delel prebivalcev, starih od 15 do 34 let, ki so se v zadnjih 12 mesecih ob eni prilolnosti vsaj 1-krat 

visoko tvegano opili, Gorenjska in Siovenija 

Podrobnejsi prikaz stanja na podrocju nedovoljenih drog v Sioveniji za leta 2016 pa je dostopen v letnem 

nacionalnem porocilu 0 drogah na spletni povezavi : http://www.nijz.slls l!nacionalno-porocilo-2016-o

stan iu-n a-pod rocj u-prepoved ani h -d reg-v-s loven i ji . 

Tudi v letu 2017 je NUZ izvajal tudi vseslovenski projekt Zdravje v obcini, ki predstavlja zdravje v vsaki 

slovenski obcini na osnovi 34-ih kazalnikov (graficno in stevilcno) in ga primerja s stanjem v upravni enoti 

in regiji, v katero spada posamezna obCina ter s povprecjem v Sioveniji (http://obcine.nijz.si ). Osrednja 

tema kratke publikacije za vsako slovensko obcino je bila v lanski objavi namenjena alkoholu in tobaku kot 

pogostima dejavnikoma tveganja za zdravje. Sprejet Zakon 0 omejevanju uporabe tobacnih in povezanih 

izdelkov predstavlja enega najbolj naprednih zakonov na tem podrocju v Evropi in v svetu. (ilj zakona je v 

cim vecji meri prepreciti zacetek in nadaljevanje kajenja med otroki, mladostniki in mladimi ter spodbuditi 

opuscanje kajenja med kadilci, stem pa vplivati na izboljsanje zdravja prebivalcev in zmanjsevanje 

prezgodnjega umiranja . Kar se ti ce alkohola, pa je v letu prebivalec Siovenije, starejsi od 15 let, v povprecju 

spil 114 litrov piva in 44 litrov vina ter dodatna 2 litra zganih pijac, kar kaze na to, da raba alkohola v 

Sioveniji se vedno predstavlja resen problem . Njegova dostopnost je tradicionalno visoka, razlicne tezave 

z zdravjem in na drugih podrocjih, ki jih povzroca, pa so pogoste in prizadenejo vse generacije. V Sioveniji 

se nismo uvedli vseh dokazano ucinkovitih ukrepov alkoholne politike, ceprav jih slovenska javnost mocno 
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podpira. Za ucinkovito izvajanje ukrepov tako na podrocju tobaka kot tudi alkohola, je kljucnega pomena 

prav vkljucevanje vseh deleznikov na lokalni ravni. Kazalniki za posamezno obcino 0 delezu kadilcev, visoko 

tveganem opijanju v izdaji 2017 niso bili objavljeni, ker jih pridobivamo iz anket, ki se izvajajo v veCietnih 

ciklih. Objavljeni pa so ze bili v porocilu za 2016. Kot kaze izdaja Zdravje v obcini 2017 je bilo v Mestni 

obcini Kranj zaradi bolezni, ki jih neposredno pripisujemo alkoholu, letno 1,79 bolnisnicnih obravnav na 

1000 prebivalcev3, kar je podobno kot je povprecje za preostalo Siovenijo (slika 3). Delez prometnih 

nezgod z alkoholiziranimi povzrocitelji znasa v Mestni obcini Kranj 7,41 %4 in se statisticno znacilno ne 
razlikuje od povprecja preostale Siovenije (slika 4). 

Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in vee), obclne, povprecje 2011-2015 

Zdr<NIl!VobtinlZ017 

Slovenlja [JEJ 

stopn)a na 1.000 preblvalcev 

m ltevilo je premajhno 
za zanesljivo ace no 

D nipodatka 

o 0.9 .Ii manj 

01,0-1,5 

01,6-2,1 

.2,2-2,7 

. 2,8.livel 

Slika 3. Stopnja bolnisnienih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu, pri 

osebah, starih 15 let in vee, Siovenija 2011-2015 

3 povprecje 2011-2015, starejsi od 15 let 
4 povprecje 2013-2015 
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Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzrocitelji. obcine. povprecje 2013-2015 
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.10,0.12.9 

• l3,Oalivec 

Slika 4. Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzrocitelji, obcine, povprecje 2013-2015 

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. Njeni rezultati so bili ze 

prikazani v lanskem poroeilu. Vee podatkov 0 raziskavi pa je dostopnih na spletni povezavi: 

http://www . n ijz.si/sites/www.nijz.silfi I es/ pu blikacije-d atoteke/h bsc_20 15 _ e _ verzija30 _ 06 _2015. pdf. 

Prav tako smo v lanskem poroeilu tudi ze predstavili rezultate raziskave 0 nekemicnih ali vedenjskih 
zasvojenostih mladih (ueencev osmih razredov) v slovenskih regijah. ki jo je v letu 2015 naredil NUZ v 
sodelovanju z Mladinskim zdruzenjem Brez izgovora v okviru projekta Norveskega finanenega mehanizma 
»Za zdravje mladih«. Vee 0 raziskavi je dostopno na: http://www.nijz.silsl!zasvojenost-z-igran jem
racunalniskih-iger-med-slovensklmi-osmosQlci, 

Izvedene preventivne aktivnosti: 

Na podroeju prepreeevanja in zmanjsevanja tvegane in skodljive rabe alkohola smo tudi v letu 2017 

izvajali aktivnosti za promocijo maturantske parade brez alkohola, ob mednarodnem dnevu FAS (9. 

septembru) smo strokovno in splosno javnost osveseali 0 nevarnostih izpostavljenosti se nerojenega 

otroka alkoholu in sirili sporoCilo, da med noseenostjo ni varne alkoholne pijaee. ni varne koliCine alkohola 

in ni varnega easa za pitje alkohola. Za veeanje splosne osveseenosti glede nezdruzljivosti pitja alkohola in 

udelezbe v prometu smo ob poteku nacionalne akcije »0'0 sofer - trezna odloeitev« 0 akciji obveseali 

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) spomladi pripravili razstavo 

likovnih izdelkov v trgovskem centru Qlandija Kranj, v jeseni pa razpisali likovni nateeaj za osnovne sole za 

novo solsko leta za osveseanje javnosti 0 nezdruzljivosti rabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc in 

udelezbe v prometu. Zdravstvene domove in Centre za socialno dele na Gorenjskem smo seznanjali s 

projektom Interdisciplinarna celostna obravnava tveganega in skodljivega pitja alkohola med odraslimi 
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prebivalci Siovenije (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - SOPA) in jih poskusali motivirati za 

odlocitev za vkljucitev v projekt v letu 2018. 

Na november, mesec preventive zasvojenosti, smo javnost opozarjali s plakatom v preddverju NUl OE 

Kranj ter na regijski spletni strani. Na podrocju preprecevanja 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 NUl OE Kranj razposlali lokalnim medijem 

izjave za javnost. Obvescali smo deleznike (zdravnike splosne medicine, referencne ambulante, 

zdravstveno vzgojne centre) 0 podaljsanju delovnega casa telefonske linije za opuscanje kajenja, Fakulteto 

za zdravstvo Angele Boskin pa smo vzpodbudili k sodelovanju v raziskavi 0 vrednotenju ucinkov novih 

ukrepov nadzora nad tobakom med studenti, katere cilj je bil pokazati smer in obseg vpliva ukrepov na 

zaznavanje, stalisca in kadilsko vedenje studentov. Osnovne sole smo usmerjali k sistematicnemu pristopu 

za zmanjsevanje skodljive rabe tobaka in drugih drog med ucenci. Distribuirali smo gradiva v okviru akcije 

za zmanjsevanja kajenja vavtomobilih. V okviru regijskega sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih 

psihoaktivnih snovi (NPS) smo organizirali delovni sestanek aktivnih clanov regijske mreze, v okviru 

regijskega EWS sta bili med partnerji izmenjani dve informaciji, potekalo je mesecno regijsko EWS 

porocanje. 

Poleg aktivnosti, ki so neposredno vezane na alkohol, tobak in nedovoljene droge, smo na NUl OE Kranj 

skozi celo leta izvajali se stevilne aktivnosti na podrocju varovanja in krepitve dusevnega zdravja ter 

promocije zdravja v solskem in vrtcevskem okolju. 

dl Osnovne so le: Mestne obcine Kranj (porocHa za vse osnovne sole so skupaj 5 svetovalnimi sluzbami 
pripravili ravnatel jisol; porocila je zbral g. Pavel Srecnik, ravnatelj OS Straziscel 

05novna sola Predoslje Kranj 
VRTEC 

stevilo 

Predavanje za 27 
starse 

Predavanja za 7 
vzgojitelje 
Drugo 
Skupaj 34 

Preventiva 

LAS 
Sebastjan Kristovic: 
Vztrajnost in prenasanje 
porazov 

Predlogi, opazanja s strani vrtca, starsev, vzgojiteljev 

Preventiva 

DRUGIIZVAJALCI 

lahvaljujejo se lokacijski akcijski skupini Mestne obcine Kranj za sofinanciranje predavanja v vrtcu. Glede 
na to, da imajo vzgojiteljice ze vrsto let po predavanju roditeljski sestanek, je udelezba s strani starsev 
vecja. Predavanje so starsi pohvalili. Temeljilo je na izkusnjah in na konkretnih primerih, ki jih bode starsi 
uporabili pri svoji vzgoji. 

OSNOVNA SOLA 

Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 

1.r 

2.r 

3.r 19 SAFE.SI 

19 

4.r 25 SAFE.SI 
25 
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5.r 26 Moja odlocitev (8 delavnic na 
temo zasvojenosti) 

27 Moja odlocitev (8 delavnic na 
temo zasvojenosti) 

6.r 19 SAFE.SI 
21 SAFE.SI 

7.r 24 Marjan Savnik: Beseda lahko 
mocneje udari kakor pest 

25 Marjan Savnik: Beseda lahko 
mocneje udari kakor pest 

8.r 47 Tilen Dominko: Digitalni 
drzavljan 

47 Tilen Dominko : Varno z 
mobilnikom na splet 

24 Miha Kramli : Zasvojenosti in 
odnos do psihoaktivnih snovi 

23 Miha Kramli: Zasvojenosti in 
odnos do psihoaktivnih snovi 

24 Drago Sukic: Mladi in alkohol 

23 Drago Sukic: Mladi in alkohol 

9.r 36 Tilen Dominko : Osvescena 
uporaba spleta in druzbena 
omrezja 

36 Tilen Dominko: Spletno nasilje 

17 Miha Kramli: Mladi in alkohol 

19 Miha Kramli: Mladi in alkohol 

Predavanja 35 Smid Damjana : Joj, puberteta 
za starse 

29 Kramli Miha : Radost in pasti 
nove tehnologije 

30 Vesna Vuk Godina : Kaksne 
otroke zelimo in kaj delamo, 
da to postanejo 

Predavanja 50 Prisotnost uciteljev na 
za ucitelje predavanjih za starse 
Drugo 

Skupaj 670 

Predlogi, opaianja 5 strani sole, starsev, otrok 
Zahvaljujejo 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 
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problematiko. Delavnice ucenci ocenjujejo zelo dobro, pray tako pa so bila predavanja delezna pohval 5 

strani uciteljev, starsev in vodstva sole. 
Enaki predlogi oz. pomisleki 5 strani solske svet. del. Sa sa 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, ne dopuscanju 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. 
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 dele 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 

l.r 
2.r 

3.r 
4.r 
S.r 
6.r 

7.r 9 Drustvo Oaza (Mladi in alkohol), 
Rdeci Kriz (Odvisnost in 
zasvojenost) 

8.r 9 Drustvo Oaza (Mladi in alkohol), 
Rdeci Kriz (Odvisnost in 
zasvojenost) 

9.r 12 Drustvo Oaza (Mladi in alkohol), 
Rdeci Kriz (Odvisnost in 
zasvojenost) 

Predavanja 9 Drustvo Oaza 
za starse 
Predavanja 
za ucitelje 
Drugo 

skupaj 39 

Predlogi, opaianja 5 strani sole, starsev, otrok 
V lanskem letu smo opazili porast po redni uporabi tobaka med ucenci, ki obiskujejo Prilagojeni program 
z nizjim izobrazbenim standardom, in sicer med ucenci od 6. do 9. razreda. Ucenci, dejstva, da kadijo niso 
skrivali, 5 tem so se celo postavljali pred vrstniki. Nekaj je bilo tudi takih ucencev, ki so poskusili z 
eksperimentiranjem pri uporabi tobaka, alkohola, marihuane in hlapil. 
Otroci in mladostniki OS Helene Puhar Kranj so ucenci 5 posebnimi potrebami, zaradi cesar predstavljajo 
izredno ranljivo in ogrozeno populacijo na podrocju zlorabe drog, se posebej ucenci, ki obiskujejo Posebni 
program vzgoje in izobrazevanja. Ucenci se na poti v in iz sole dnevno soocajo 5 situacijami, ko jih na 
avtobusni postaji ali cesti, ki vodi domov, ustavljajo mladostniki in jih nagovarjajo, da poizkusijo razlicne 
droge. 
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Glede na omenjeno skusamo ucence nase sole opremiti z osnovnim, preventivnim znanjem, kako ravnati 
v situaciji, ko se srecas z razlicnimi oblikami drog, s pomocjo preventivnih delavnic na to temo. Pomembno 
je, da mladostniki letno obnovijo in osvezijo znanje z omenjenega podrocja . 

Osnovna sola Staneta zagarja Kranj 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
1.r 58 • Promocija ustnega zdravja - Zdravstveni 

center Kranj 

• Zdrave navade 

2.r 48 • Osebna higiena 

• Torbica prve pomoci- RK Kranj 

3.r 54 • Zdrav nacin zivljenja 

4.r 53 • Promocija ustnega zdravja - Zdravstveni 
center Kranj 

• Preprecevanje poskodb - ZD Kranj 

• Spletne skrivnosti - Varni internet Ljubljana 

• Nasilje med vrstniki - Oaza Kranj 

5.r 50 • Zasvojenost -ZD Kranj 

6.r 63 • Odrascanje - ZD Kranj 

• »Daj svetu najboljse« - DBS Maribor 

7.r 49 • Pozitivna samopodoba in stres-ZD Kranj 

• »Zamolcane resnice« - Neodvisen.si 

• »Daj svetu najboljse« - DBS Maribor 

8.r 47 • Promocija ustnega zdravja - Zdravstveni 
center Kranj 

• Medsebojni odnosi - ZD Kranj 

• »Zamolcane resnice« - Neodvisen.si 

• Sem pametnejsi od mobilnega telefona -
Safe.si 

9.r 59 • Vzgoja za zdravo spolnost - ZD Kranj 

• Sirjenje znanj 0 RK in krvodajalstvu : RK Kranj 

• »Zamolcane resnice« - Neodvisen.si 

• Vrtiljak poklicev 

Predavanja za 200 + Komunikacija z najstnikom- Alter sola 
starse 

+ Internet- ulica v otroski sobi 
Predavanja za • Stres 
ucitelje • Pravopis 

• Promocija zdravja v zavodih 

• Varstvo pri delu 

• Odgovornost 
Drugo 
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Predlogi, opalanja 5 strani sole, starsev, otrok 
Na OS Staneta Zagarja Kranj smo v solskem letu 2016/2017 izvedli 23 delavnic na temo preprecevanja 
nasilja, resevanja razlicnih konfliktov in zdravega nacina zivljenja. 
Nasa sola je umescena ob rob stanovanjske soseske Planina, ob gozdicek. Mladi iscejo umaknjene dele 
za druzenje. 
Tezave, ki jih opazamo na solskem obmocju oziroma v neposredni solski okolici, so zaznane predvsem 
od pomladi do jeseni, ko so dnevi daljsi in je Ie po vreme. Zadrzevanje mladih je pogosto na solskem igriscu, 
ki je odprto, vcasih tudi v solskem gozdicku. V prostoru med solsko stavbo in prizidkom, ki je manj viden, 
prikrit s ceste, je pogosto zbiralisce. Najpogosteje se zadrzujejo konec tedna, ob lepem vremenu tudi 
med tednom, med pocitnicami. Posedajo po tleh, se druzijo in za seboj puscajo kupe odpadkov, 
plastenke, ogorke, plocevinke, tudi razbito steklo smo ze nasli ... 
V preteklosti nam je varnostnik informator zaposlen preko javnih del pomagal pri vzdrzevanju reda in 
opozarjanju. Marsikoga je preusmeril iz solskega gozdicka, kjer imamo klopi in igrala. Tega dela zaradi 
oddaje prostora v veliki telovadnici popoldne, parkirisca in delovnega casa zobne ambulante (dvakrat v 
tednu popoldne) ne moremo zapreti. V casu, ko nismo imeli varnostnika, so bile zadeve tezje obvladljive, 
sedaj pa imamo omogocen nadzor in varnostnik - informator s pogostimi obhodi poskrbi, da ne prihaja 
do razlicnih skod. Res pa je, da pregovarjanje vcasih takoj ne zaleze in je potrebno veliko potrpljenja, ker 
prva opozorila ne zalezejo. 
Posebno na dogajanje okrog prizidka smobili veckrat opozorjeni na svetu starsev s strani starsev 
prvosolcev, ki prihajajo po svoje otroke v podaljsano bivanje v kasnejsem popoldanskem casu. Poleg 
zadrzevanja mladih, ki posedajo po tleh in puscajo odpadke za seboj, so nase zelenice zanimive tudi za 
sprehajalce psov. Kljub napisom in opozorilom lastnikov nismo dosegli, da na solske zelenice lastniki ne 
bi vodili svojih psov. Nas predlog je, da se ziva meja, ki je na kar nekaj mestih ze dobro razredcena in 
osusena, hkrati pa kot ziva meja ni priporocljiva iz zdravstvenega vidika, odstrani in zamenja z zicnato 
ograjo. 

Osnovna sola Orehek Kranj 

Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 

1.r. 72 Zdravi zobki, skozi vse leto; 
Zdrave navade, Solski dispanzer 
ZD Kranj, dYe uri na oddelek, 
med letom; 

2.r. 68 Varnost v prometu; 
Osebna higiena, Solski 
dispanzer ZD Kranj, dYe uri na 
oddelek, med letomj 

3.r. 61 Sistematski zdravniski pregledi, 
ZD Kranj, med letom; Zdrav 
naCin zivljenja, Solski dispanzer 
ZD Kranj, dye uri na oddelek, 
med letom; 

4.r. 69 Zdravi zobki, skozi vse leto; 
Preprecevanje poskodb, Solski 
dispanzer ZD Kranj, dYe uri na 
oddelek, med letom; 

5.r . 59 Pametno odlocanje za Varno s kolesom v solo, skozi 
spletno sporocanje, Zavod vse leto; 
varni internet, 17. 10. 2016. Zasvojenost, Solski dispanzer 

ZD Kranj, dYe uri na oddelek, 
med letom; 

6.r. 64 Zamolcane resnice, Miha 
Kramli, Bojan Kodelja, 
Neodvisen.si, 5. 9. 2016; 
Sistematski zdravniski pregledi, 
med letom; 
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Odrascanje, Solski dispanzer ZD 
Kranj, dve uri na oddelek, med 
letom; 

7.r. 59 »Men se rola«, Janja Frelih Zamolcane resnice, Miha 
Gorjanc,lnstitut Krog,6., 13., Kramli, Bojan Kodelja, 
20.3.2017. Neodvisen.si, 5. 9. 2016; 

Dusevno zdravje, Solski 
dispanzer ZD Kranj, dve uri na 
oddelek, med letom; 

8.r. 58 Zamolcane resnice, Miha 
Kramli, Bojan Kodelja, 
Neodvisen.si, 5. 9. 2016; 
Vrtiljak poklicev, Radovljica, 
Marjeta Vene, 20. 10. 2016 
Kako reci ne, M iha Kramli, 12. 
1. 2017; 
Poklicni interesi, Kam in kako -
racunalniski program, Marjeta 
Vene, 
23.,26.5 ., 16. 6. 2017; 
Poklicna pot, Danilo Kozoderc, 
21.6.2017; 
Sistematski zdravniski pregledi, 
ZD Kranj, med letom; 
Medsebojni odnosi, Solski 
dispanzer ZD Kranj, dve uri na 
oddelek, med letom; 

9.r. 56 Zamolcane resnice, Miha 
Kramli, Bojan Kodelja, 
Neodvisen.si, 5. 9. 2016; 
Predstavitev SS za OS Trzic, 
Cerklje, Orehek, Marjeta Vene, 
18. 11. 2017; 

Kako reci ne, Miha Kramli, 13. 
1. 2017; 
Predstavitev razpisa za vpis v 
SS, M.Vene, 6.2. 2017; 
Iskreno in brez zadrzkov, Ula 
Hribar Babinski, Zdruzenje iz 
bube v matulja, 4., 8.,10. 5. 
2017; 

Vzgoja za zdravo spolnost, 
Solski dispanzer ZD Kranj, dve 
uri na oddelek, med letom. 

(izvedba v Izzivalec ulice, Bojan Kodelja, 
Predavanja za dvorani na Ne-odvisen.si, 19. 9. 2016; 
starse Primskovem) 
Ucitelje (izvedba v Sluzba ali druzina? Oboje, 
Strokovne dvorani na Aleksander Zadel, Zavod 7, 26. 
delavce Primskovem) 9. 2016; 
Drugo 20 Pricakovanja starsev, Tadeja 

Milivojevic Nemanic, 10. 11. 
2016; 

81 Internet - Ulica v otroski 
sobi, Safe.si, 5. 1. 2017. 

14 I 24 



79 Prenova domaee vzgoje, Marko 
Juhant, lavod Cmrlj, 16. 1. 
2017; 

114 Ponoreli otroci, utrujeni starsi, 
Miha Kramli, 6. 2. 2017; 

49 Predstavitev razpisa za vpis v 
55, Marjeta Vene, 6. 2. 2017; 

80 Kako otroka usposobiti za varno 
rabo digitalne tehnologije, 
Peter Topic, Institut za 
zasvojenost in travmo, 4. 5. 
2017; 

61 Prieakovanja sole in starsev ob 
vstopu v solo, Ivka Sodnik, 1. 6. 
2017. 

Skupaj 484 

Predlogi, opazanja 5 strani sole, starsev, otrok 
Sredstva s strani LAS-a so dobrodosla, vendar si zelimo, da bi bila dostopna za vee kot dve generaciji. 

Osnovna sola Matije topa Kranj 

Razred stevilo Preventiva Preventiva 
LAS DRUGIIZVAJALCI 

1.r 53 

2.r 65 Rdeei kriz: Torbica prve pomoei 

3.r 55 
4.r 52 lavod Varni internet: Spletne 

skrivnosti 
Drustvo Modrin: Verbalno in 
fizieno nasilje 

5.r 44 lavod Varni internet: Pametno 
odloeanje za spletno sporoeanje 
Drustvo Modrin: Uporaba racun. 
v prostem casu 

6.r 45 

7.r 58 Rdeci kriz: Motnje hranjenja 
8.r 43 

9.r 44 CIPS Kranj - karierna orientacija 
Predavanja za 150 lavod Varni internet: Varna in 
starse odgovorna uporaba spleta 
Predavanja za 42 Skrivnost odlicnih odnosov z 
ucitelje ucenci 

Drugo 

Skupaj 651 

Predlogi, opazanja 5 strani sole, starsev, otrok 
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. 5 tem poskusamo prepreciti podajanje 
neprimernih informacij ucencem, kar se je po nekaterih solah ze dogajalo. 
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Osnovna sola Jakoba Aljai a Kranj 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 

lor 76 Torbica prve pomoei, Biljana 
Djakovic, RK 

2.r 69 

3.r 64 

4.r 50 Varno v prometu, Biljana 
Djakovic, RK 

5.r 49 Medvrstnisko na5ilje (Policija) 
Cigava odgovornost so otrokove 
dolinosti (Unicef) 

6.r 41 Druiabna omreija in zaseita 
zasebno5ti na spletu (safe.si) 

7.r 46 Svet brez nasilja (Drustvo za boljsi 02 za vsakega (Brez izgovora) 
5vet) 
Mladi in alkohol (Oaza Kranj) 
Odvisnosti in druge pasti za mlade 
(Neodvisen.si) 

8.r 33 Motnje hranjenja (Labirint Kranj) 
Odvisnosti in odnos do 
psihoaktivnih snovi (Labirint Kranj) 
Zastrupitev z drogami in prva 
pomoe (RK Kranj) 
Odvisnost od racunalnika (Damjana 
Smid) 
Odvisnosti in druge pasti za mlade 
(Neodvisen.si) 

9.r 36 Odvisnosti in druge pasti za mlade 
(Neodvisen.si) 

Predavanja za 60 Sola in starsi (Damjana Smid) 
starse Rajsko otrostvo - peklensko 

30 mladostnistvo (Viljem Seuka) 

Izzivalec ulice, Sluiba ali druiina 
(Neodvisen.si) 

7 Cigava odgovornost so otrokove 
dolinosti (Unicef) 

Predavanja za 50 Ocenjevanje delovne uspesnosti 
ueitelje Delo z ueenci priseljenci (Mojca 

Jelen Madrusa) Komunikacija 
(Franka Bertoncelj) 

Drugo (za Zdravstvene vsebine, 2 uri na 
ueence) razred 

Skupaj 

Predlogi, opaianja 5 strani sole, starsev, otrok 
Preventivne delavnice in predavanja so dobro sprejeta zlasti med ueenci. Zunanji strokovnjaki prinasajo 
nova manja in naCine razmisljanja, zato jim vsi radi prisluhnejo. Zelimo si vee moinosti za izvajanje 
preventivnih dejavno5ti, vendar smo financno in easovno omejeni. Zelimo ohraniti preventivne delavnice 
5 5trani LASa . Preventivna predavanja za starse so glede na finaneni zalogaj 51 abo obi5kana . Pohvalili bi 
organizacijo predavanj za starse v mesecu septembru 2016 na Primskovem, v okviru projekta 
Neodvi5en.si. Menimo, da bi bila ta oblika izvedb predavanj bolj racionalna. Predlagamo, da se v 
naslednjem solskem letu naertujejo predavanja za starse za vee sol skupaj. 
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Osnovna sola StraZiSce Kranj 
VRTEC 

stevilo 

Predavanje za 80 
starse 
Predavanja za 2 
vzgojitelje 

Drugo 

Skupaj 82 

Preventiva 
LAS 
Pogresani napotki-
Marko Juhant 

Predlogi, opaianja 5 strani sole, starsev, otrok 

Preventiva 
DRUGIIZVAJALCI 

Zelo dober predavatelj, ki strokovno podaja svoje znanje in upamo, da ga tudi v bodoce dobimo v svojo 
sredino. 

OSNOVNA SOLA 

Razred stevilo Preventiva Preventiva 
LAS DRUGIIZVAJALCI 

lor 115 Zdrave navade - dipl.m.s ZD 
Kranj 

2.r 115 Osebna higiena - dipl.m.s ZD 
Kranj 

3.r 110 Zdrav nacin zivljenja - dipl.m.s ZD 
Kranj 

4.r 100 Preprecevanje poskodb - dipl.m.s 
ZD Kranj 

5.r 105 Zasvojenost- dipl.m.s 
ZD Kranj 

6.r 120 Odrascanje- dipl.m.s 
ZD Kranj 

7.r 90 Pozitivna samopodoba in stres-
dipl.m.s ZD Kranj 

8.r Ko sem ravnal odgovorno - Medsebojni odnosi in stres-
60 Lea Beznik dipl.m.s ZD Kranj 

8.r Spletne skrivnosti - Varni 
60 internet 

8.r Ujeti se ne dam- Boljsi svet 
60 

9.r Beseda lahko mocneje udari Vzgoja za zdravo spolnost-
92 kakor pest- dipl.m.s ZD Kranj 

9.r Boljsi svet 
Kako reci ne - Miha Kramli 

92 

Predavanja za 60 + 80 Nasilno vedenje otrok- Otroci potrebujejo gnezdo -
starse Damjana Smid Marko Juhant 

Predavanja za 
ucitelje 

Drugo 

Skupaj 

17124 



Predlogi, opaianja 5 strani sole, starsev, otrok 
Plan preventivnih dejavnosti skrbno nacrtujemo, saj je pomemben del preventive v solah. Predavatelji so 
preizkuseni in so pomembna imena v slovenskem prostoru na podrocju vzgoje in izobrazevanja. Imajo 
ustrezen preventivni program, dobre reference in tudi z ucenci znajo vzpostaviti dober odnos. Izbiramo 
teme, ki jih ucenci v teh letih najbolj potrebujejo, ob katerih se odrasli pogosto zaskrbljeno ustavimo, 
mladi pa se jim ne morejo izogniti. To so predvsem teme 5 podrocja samopodobe in odnosov, razne 
odvisnosti, samoposkodbe, nasilje .. . 
Sodelovanja z LAS- om si tudi zato zelimo se vnaprej, predlagamo pa bolj poenostavljen razpisni postopek, 
saj Ie ta prinasa ogromno nepotrebne birokracije. 

Osnovna sola Simona Jenka Kranj 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
7.r 114 Brez izgovora- 0 za vsakega 

8.r 111 Oaza - Mladi in nelegalne 
droge 

Predlogi, opaianja 5 strani sole, starsev, otrok 
Opazamo povecan trend zasvojenosti z internetom, pri katerem je, po mojem mnenju, se manj nadzora 
in poucenosti.. 

Osnovna sola Franceta Preserna Kranj 
VRTEC 

stevilo 

Predavanje za 45 
starse 

Predavanje za 
vzgojitelje 

Drugo 

Skupaj 45 

Preventiva 
LAS 
Zdenka Zalokar Divjak, 
Doslednost v vzgoji 

Predlogi, opaianja 5 strani sole, starSev, otrok 

Preventiva 
DRUGIIZVAJALCI 

Predavanja so s strani starsev in vzgojiteljic zelo dobro sprejeta in se jih udelezi resnicno veliko starsev. 
Sarno vsebino in pa izvajalca predavanja vsako letc strokovno izberejo vzgojiteljice vrtca v sodelovanju s 
svetovalno sluzbo . 

OSNOVNA SOLA 
Razred stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 
l.r Zdravstvena higiena - ZD Kranj 

Varna pot v solo - policist svetuje 
Zdravi zobki - ZD Kranj 

2.r isto 

3.r isto 
4.r Isto 

Zobna preventiva - ZD Kranj . 
S.r isto 
6.r 
7.r 72 Spletno nasilje in Zasvojenost isto 

s spletom in racunalnikom, 
Varni internet 

8.r Isto 
Zobna preventiva - ZD Kranj 
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9.r 69 Nasilje med vrstniki, Zavod isto 
Modrin in Nelegalne in 
legalne droge, RK Kranj 

Predavanja 35 1.Aleksander Zadel- Odvisnost 
za starse 

2.Zdenka Zalokar Divjak - Vzgoja 
36 otrok, odgovornost in 

postavljanje meja 
Predavanja 50 l.Varstvo pri delu 
za ueitelje 2.Peter Topic - Odvisnost 

3.Aleksander Zadel- Motivacija, 
samomotivacija in odgovorno 
vedenje 

Drugo 

Skupaj 262 

Predlogi, opazanja 5 strani sole, starsev, otrok 
Preventivne delavnice in predavanja so dobro sprejete tako s strani ueencev in starsev. Za starse in ueence 
planiramo tiste preventivne dejavnosti, ki so vezane na aktualno problematiko in potrebe tako sole kot 
sirse skupnosti. Ze dalj easa opozarjamo, da nam LAS omogoea delavnice samo za dva razreda osnovne 
sole, zeleli pa bi, da se sola samostojno odloei glede nato, kateri razred vkljuCiti v sam program. 

e) Srednie sole Mestne obeine Kranj (poroCilo za vse srednie sole ie zbrala gao Vera Dusak Prevc. 
svetovalna delavka Glmnazi je Franceta Preserna ) 

Gimnazija Kranj 

Oddelki stevilo Preventiva Prevent iva 
LAS DRUGIIZVAJALCI 

l.Ietniki 119 2 predavanji, Varni internet, Zdravstveni dom Kranj - 1 
Miha Kramli predavanje 

2.letniki 204 1 predavanje, Janez Ciperle Zdravstveni dom Kranj -1 
predavanje 

3.letniki 225 Zdravstveni dom Kranj - 2 
predavanji 

4.letniki 

Predavanja za 
starse 

Predavanja za 
ueitelje 

Drugo 

Skupaj 628 

Predlogi, opazanja 5 strani sole, starsev, dijakov 
Delavnice, ki smo jih izvajali so dijaki dobro sprejeli : kemiene in nekemiene odvisnosti, Narodnost, Varni 
internet. Dijakom so bili vsee predavatelji, ki so na zanimiv naein predstavljali razliena podroeja - ni bilo 
suhoparno, predstavljal i so vsakodnevne izkusnje. 
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Srednja ekonomska, storitvena in gradbena sola, SC Kranj 

Oddelki stevilo Preventiva Preventiva 
LAS DRUGIIZVAJALCI 

l.Ietniki 131 Zdravstveni dom Kranj (Zdrava 
prehrana in zdrav zivljenjski 
slog) 
Safe.si (Zasvojenost s 
tehnologijo) 

2.1etniki 129 Labirint omame Zdravstveni dom Kranj {Zdrav 
(Altersola, Iris Sober, s.p.) odnos do telesa) 
Medvrstnisko nasilje 
(Altersola, Iris Sober, s.p.) 

3.letniki 93 Zdravstveni dom Kranj (Varna in 
odgovorna spolnost) 
Se vedno vozim vendar ne 
hodim. 

4.letniki 34 Zdravstveni dom Kranj (Stres, 
spoprijemanje s stresom in 
tehnike sproscanja) 
Safe. si (Varni internet) 

Predavanja za *celotni SC ZD Kranj: Stres, 
starse Kranj, ni spoprijemanje s stresom in 

pod atka 0 tehnike sproscanja 
udelezbi Zasvojenost s 

prepovedanimi substancami 

Predavanja za 
ucitelje 

Drugo 

Skupaj 387 brez 
starsev 

Predlogi, opazanja s strani sole, starsev, dijakov 
Vse preventivne vsebine na soli so dobrodosle. Ker gre za zdravje otrok, starsi to zelo podpirajo. Glede 
na evalvacijo s strani dijakov, so delavnice kvalitetno izvedene in bi jih tudi v prihodnje radi izvajali. 
Pogresamo sofinanciranje teme »motnje hranjenja«, saj na soli v zadnjih dveh letih opazamo to 
problematiko. 

Solski center Kranj, Srednja tehniSka sola in Strokovna gimnazija 

Oddelki stevilo Preventiva Preventiva 
LAS DRUGIIZVAJALCI 

2.1etniki 100ddelkov Varni internet-
230 dijakov Tilen Dominka 

2.1etniki 100ddelkov Doge - drustvo OAZA 
230 dijakov 

2.letniki 100ddelkov Alkohol, ne hvala -
230 dijakov drustvo OAZA 
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1.letniki 70ddelkov Medvrstniske delavnice 
200 dijakov Mladinske zveze 

1.letniki 70ddelkov Zdrav zivljenjski slog v povezavi 
200 dijakov z naceli zdravega 

prehranjevanja, gao Alenka 
Terbovc 

2.letniki 100ddelkov Zdrav odnos do telesa: ustno 
230 dijakov zdravje, solarij, tatoo, piercing, 

zgodnje zaznavanje bolezenskih 
sprememb, ga o Alenka Terbovc, 
Zdravstveni dom Kranj 

3.letniki 80ddelkov Varna in odgovorna spolnost, 
195 dijakov predavatelja gao Alenka 

Terbovc, g. Jost Torkar 

4.letniki + 2. 70ddelkov Stres, spoprijemanje s stresom 
letnik PTI 160 dijakov in tehnike sproscanja, 

predavatelj g. Jost Torkar, 
Zdravstveni dom Kranj 

l.Ietniki PTI 20ddelka Kemicne in nekemicne 
45 dijakov zasvojenosti 

gao Alenka Terbovc, Zdravstveni 
dom Kranj 

Predavan ja za 

Starse Stres, spoprijemanje s stresom 
in tehnike sproscanja, 
predavatelj g. Jost Torkar, 
Zdravstveni dom Kranj 

Ucitelje 

Drugo 

Skupaj 

Predlogi, opazanja s strani sole, starsev, dijakov: 
Menimo, da so delavnice in predavanja dobro izvedene in pomenijo pomembno preventivno aktivnast, 
zato so tovrstne dejavnosti del Letnega delovnega nacrta sole. 

Gimnazija Franceta Preserna 

Oddelki stevilo Preventiva Preventiva 

LAS DRUGIIZVAJALCI 

1. letniki 130 (5 oddelkov) »Nasilje-kaj je to in kaj lahko 

naredim« -izvajalka gao Janja 

Frelih Gorjanc 

1. in 2. letniki Skupaj dijaki iz 10 Varna na spletu, izvajalec 

oddelkov Safe.si 

2.letniki 120 (5 oddelkov) Varni internet -zasvojenost s 

spletom -g. Tilen Dominko 
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2.letniki 120 (5 oddelkov) Prevencija pred drogami, 

izvajalec g. Mile Hodnik 

2. in 3. letniki 100ddelkov »5e vedno vozim -vendar 

ne hodim«, 0 varnosti v 

cestnem prometu, 0 zlorabi 

alkohola, izvajalec Zavod 

Vozim in Drustvo 

paraplegikov 

1., 2. in 3. letniki Iz 15 oddelkov Gledaliska predstava v KD 

Kokrica »Jaz, Batman« (0 

vrstniskem nasilju) 

3.letniki 100 (5 oddelkov) Gledalisce Ane Monro, 

pedagoska interaktivna 

predstava »Od-govor-nost« 

1. letniki 140 (5 oddelkov) Zdrav zivljenjski slog v 

povezavi z naceli zdravega 

prehranjevanja, gao Alenka 

Ter 

2.letniki 120 (5 oddelkov) Zdrav odnos do telesa: 

ustno zdravje, solarij, 

tatoo, piercing, zgodnje 

zaznavanje bolezenskih 

sprememb, gao Alenka 

Terbovc, Zdravstveni dom 

Kranj 

3.letniki 110 (5 oddelkov) Varna in odgovorna 

spolnost, predavatelja ga o 

Alenka Terbovc, g. Jost 

Torkar 

4.letniki 110 (5 oddelkov) Stres, spoprijemanje s 

stresom in tehnike 

sproscanja, predavatelj g. 

Jost Torkar, Zdravstveni 

dom Kranj 

Predavanja za 

Starse 20 Mladostnik, kdo si? Kako ti 

pomagamo?«, predavatelj 

dr. Franci Petek 

Ucitelje 40 »Mladostnik, kdo si? Kako 

ti pomagamo?«, 

predavatelj dr. Franci Petek 
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UCitelje 40 Predavanje 0 varnosti na 

spletu, izvajalec Arnes 

Skupaj Okoli 500 dijakov 

(nekateri v vee 

delavnicah) 

Predlogi, opazanja s strani sole, starsev, dijakov 
Na soli redno izvajamo preventivo s podroeja odvisnosti od raznih drog, varne rabe interneta 
(nevarnosti, zasvojenost), ze nekaj let pa tudi s podroeja nenasilne komunikacije. Delavnice iz podroeja 
varnega interneta so bile izvedene za dijake in zaposlene na soli. V solskem letu so bila zelo dobrodosla 
predavanja v okviru Vzgoje za zdravje v srednjih solah, ki sta jih izvajala strokovna sodelavca iz 
Zdravstvenega doma Kranj. Tematika predavanj je bila razliena po letnikih in prilagojena starosti dijakov. 
Vse delavnice so bile med dijaki dobro sprejete. Za naprej zelimo izvajati preventivne delavnice s 
podroeja preventive pred zlorabo drog, nenasilne komunikacije, spletnih nevarnosti, prehranskih motenj 
ter tehnike za spoprijemanje s stresom. V bodoee pa zelimo vkljueiti tudi dodatna izobrazevanja s 
podroeja vzgojne problematike za starse. 

fl Kranjski vrtci (poroeno Ie pod ala gao Andreja Pungartnik, psihologinja) 

stevilo Preventiva Preventiva 
LAS DRUGIIZVAJALCI 

Predavanje za 4X :: 100 *Dobro partnerstvo za Izvajanje preventivnih CAPP 
starse dobro starsevstvo delavnic(v 3 skupinah )-strok. 

* Kako postati navdihujoei delavke vrtca 
starsi za vase otroke 
* Rajsko otrostvo-peklensko 
najstnistvo 
* Zdrav odnos do gibanja, 
sporta-ene od poti v 
zivljenje brez odvisnosti 

Predavanja za 4X = 20 6 
vzgojitelje 

Drugo 

Za otroke 72 

Skupaj 120 

Predlogi, opazanja s strani vrtca, starsev, vzgojiteljev 
Starsi so s predavanji zadovoljni, nekateri si jih zelijo se vee. Prav tako je vedno vee tudi oeetov oz. parov. 
To jim omogoeamo tudi z organiziranim varstvom, v casu predavanja. 
Pri predavanjih jim je najbolj vsee, ee dajejo veliko konkretnih primerov, nasvetov, lastne izkusnje 
predavateljev; to da so strokovna a hkrati sproseena, zabavna. 
Za vzgojitelje so prav tako dobrodosla predavanja, ki prinasajo nove, uporabne informacije, ki jih podpirajo 
v njihovi profesionalni rasti in delavnice, ki krepijo njihove veseine za prepoznavanje stisk in nudenje 

pomoei otrokom. 
V KV v skladu z LDn izvajamo tudi vee prioritetnih nalog, ki so povezane s preventivo v najsirsem smislu 
(Pasaveek, Varno v prometu- Prometni varnostni dan; Zdravje otrok in zaposlenih v vrtcu (prehrana, 
gibanje .... ), Eko vrtec, Varno s soncem (NUZ). 

gl Mladi (porocHo je godala gao Spela Podobnikl 
V letu 2017 smo izvedli nekaj akcij, ki bi pomagale pri ozaveseanju mladih 0 skodljivosti drog. 
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 ... ). 
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V letu 2018 bomo izvajali enake akcije tekom koncertov kot v letu 2017, prav tako pa bomo poskusali 
organizirati kaksen projekt vee, ki se dotika tovrstne problematike. 

hI Center za social no delo. Center za pomoc. terapi jo in socialno rehabilitacilo. Labir int. Sejmisce 4 
{porocHo je podala gao Tina Mohar. strokovna delavka l 
Trend rasti poseganja po kokainu, novih sintetienih drogah in medikamentih (pomirjevala, protibolecinska 
sredstva, intervenozna uporaba oziroma zloraba opiatnih substitutov) je se vedno prisoten. Pri odrasli 

obravnavani populaciji upada uporaba heroina, pri mlajsih in starejsih mladoletnikih pa opazamo 
povecano eksperimentiranje z alkoholom, v kombinaciji s povecanim rekreativnim kajenjem marihuane. 
Med mlajsimi in starejsimi mladoletniki opazamo tudi zlorabo novih sinteticnih drog, ki pa je tezje 
dokazljiva s hitrimi testi, hkrati pa je povecana uporaba toksienih sredstev, ki ne spadajo med nedovoljene 

substance. 
Pri tej populaciji uporabnikov opazamo, da je vse bolj zaskrbljujoce opijanje z alkoholom ter vse bolj 
prisotno kompulzivno uzivanje alkohola. Tudi starostna meja, ko mladi zaenejo posegati po psihoaktivnih 
substancah, se niza. 

FINANCNO POROCILO 

LETO 2017 

I. ODHODKI - SKUPAJ 

Preventivne dejavnosti - skupaj 

javni razpis za preventivne programe 

Stroski okroglih miz, ostale aktivnosti, pogostitev - skupaj 

II. NEPORABUENA SREDSTVA - SKUPAJ 

Neporab/jena sredstva za stroske okroglih miz, ,,. 

neporabljena sredstva za preventivne programe 

Pripravila : 
Tina Bermez 
Visja svetovalka 

1( 

plan realizacija 

12.000,00 11.745,52 

11.600, 00 11.399,30 

11.600,00 11.399,30 

400,00 346,22 

254,48 

53,78 

200,70 

MILE HODNIK 

~irT~r 
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