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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
ZADEVA:   Poročilo o opravljenem delu LAS (Lokalne akcijske skupine) za 
preprečevanje zlorabe drog v mestni občini Kranj za leto 2009 
 
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v mestni občini Kranj (v nadaljevanju 
LAS) je bila ustanovljena leta 1999. LAS je strokovno posvetovalno telo župana. Sestavljajo 
ga strokovnjaki kot predstavniki naslednjih področij: sociale, zdravstva, policije, krajevnih 
skupnosti, srednjih šol, osnovnih šol, kranjskih vrtcev, nevladnih organizacij, politike in 
mladih.  
Med nalogami, ki jih letno izvaja LAS je tudi naloga, da poroča svetu Mestne občine Kranj. V 
prilogi tako podajamo poročilo o opravljenem delu LAS-a za leto 2009, z narejeno oceno 
stanja na področju problematike drog v mestni občini Kranj za navedeno leto. 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 
 
 

SKLEP: 
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o opravljenem delu LAS-a za 
preprečevanje zlorabe drog v mestni občini Kranj za leto 2009. 
 
 
Pripravila: 
Manja Vovk, višja svetovalka                                                            
 
 
Uroš Korenčan                                    Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
vodja oddelka za družbene zadeve                                            ŽUPAN 
 
 
 
Priloga: 
- Poročilo o opravljenem delu LAS (Lokalne akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe 

drog v mestni občini Kranj za leto 2009 
 



 

 
MESTNA OBČINA KRANJ 

Lokalna akcijska skupina  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 66, fax 04/ 237 31 67 
 
Številka:  122-12/2010 – 47/04          
Datum:     13.4.2010       
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ      
  
Zadeva: POROČILO O OPRAVLJENEM DELU LAS (Lokalne akcijske skupine) 
  za preprečevanje zlorabe drog v  mestni občini  Kranj za leto 2009 
 
Lokalna akcijska skupina LAS za preprečevanje zlorabe drog v mestni občini Kranj je bila 
ustanovljena leta 1999. Sestavljena je iz predstavnikov: vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, 
mladih, sociale, zdravstva, policije, krajevnih skupnosti, nevladnih organizacij in občinske 
uprave. Gre za strokovnjake, predstavnike služb, ki se profesionalno ukvarjajo z bio-psiho-
socialnimi vidiki zdravja prebivalstva. 
LAS Mestne občine Kranj je v letu 2009 pripravila operativni program za Mestno občino 
Kranj, ki ga je potrdil župan Mestne občine Kranj, naredila je oceno stanja na področju 
zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika, zagotavljala je koordinacijo dela 
strokovnih služb, ki se s problematiko drog ukvarjajo na vseh treh ravneh preventive 
(primarna, sekundarna in terciarna). Nadalje je LAS zagotavljala usklajenost lokalnih 
programov preprečevanja zlorabe drog s cilji nacionalnega programa in državne strategije 
preprečevanja zlorabe drog, obveščala je javnost o problematiki drog v lokalni skupnosti, se 
povezovala z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji ter v letu 2009 osnovnim 
šolam, srednjim šolam in kranjskim vrtcem mestne občine Kranj zagotovila sredstva za 
sofinanciranje preventivnih programov za katere so se odločili in izbrali sami. 
 
 
OPIS IZVEDENEGA PROGRAMA 
 
1. Izvajanje preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah 
mestne občine Kranj: 
 
Za izvajanje preventivnih programov v šolskem letu 2009/10 je Lokalna akcijska skupina 
pozvala kranjske vrtce, osnovne in srednje šola, da sami posredujejo predloge za 
sofinanciranje preventivnih programov. Odzvali so se vse osnovne šole, medtem ko je bil 
odziv srednjih šol slabši. Sredstva je Lokalna akcijska skupina za izvajanje preventivnih 
programov na temo odvisnosti razdelila sledeče: 
 
Vrtci: 

- Kranjski vrtci (4 predavanja za starše, v višini 560,00 EUR), 
- Orehek VVE (1 predavanje za starše, v višini 140,00 EUR), 
- Stražišče Kranj VVE (2 predavanji za starše, v višini 280,00 EUR), 



- Predoslje VVE (2 predavanji za starše, v višini 280,00 EUR), 
- France Prešern VVE (1 predavanje za starše, v višini 140,00 EUR). 
 
Osnovne šole: 

- Jakoba Aljaža (odvisnost, nasilje, za 7. razred;  odvisnost od računalnika, za 8. razred;  
odvisnost, nasilje, Center za odvisnosti, za 8. razred; odvisnost od računalnika, za 9. razred; 
odvisnost, nasilje, za 9. razred; odnosi med spoloma, za 9. razred, v višini 952,00 EUR), 
- Orehek (nasilje med vrstniki, za 7. razred; odnosi med spoloma, za 8. razred; odvisnosti, za 
8. razred; raznovrstne odvisnosti, za 9. razred; odnosi med spoloma, za 9. razred, v višini 
920,00 EUR), 
- Simona Jenka (kako se upreti pritiskom vrstnikom, za 7. razred; razvijanje pozitivne 
samopodobe, za 8. razred, v višini 752,00 EUR), 
- Franceta Prešerna (odnosi med spoloma, za 7. razred;  nasilje med vrstniki, za 7. razred, 
nasilje med vrstnik, za 8. razred; raznovrstne odvisnosti, za 8. razred; odnosi med spoloma, za 
9. razred; v višini  1.105,00 EUR), 
- Matija Čopa (svet brez nasilja, za 7. razred; čustveni svet fantov in deklet, za 7. razred;   
zdrava prehrana, za 7. razred; svet brez nasilja, za 8. razred;  čustveni svet fantov in deklet, za 
8. razred; odvisnosti: igre, internet, za 8. razred;  tak sem, pa kaj, za 8. razred;  svet brez 
nasilja, Za boljši svet, za 9. razred; čustveni svet fantov in deklet, za 9. razred;  odvisnosti: 
igre, internet, za 9. razred; spolnost mladostnikov, za 9. razred, v višini 1.152,00 EUR; šola pa 
ne bo izvedla vseh delavnic, in sicer delavnic v višini 300,00 EUR, zato je bilo šoli dejansko 
odobrenih 852,00 EUR), 
- Stražišče Kranj (medosebni odnosi, za 7. razred; kako reči ne, za 8. razred; men se rola, za 8. 
razred; zasvojenost, za 9. razred; medosebni odnosi, za 9. razred, v višini 1.140,00 EUR), 
- Predoslje (motnje hranjenja, za 7. razred; kako se upreti pritiskom vrstnikov, za 7. razred;- 
motnje hranjenja, za 8. razred, droge in odvisnosti, za 8. razred; odnosi med spoloma, za 9. 
razred; razumevanje alkohola, za 9. razred, v višini 760,00 EUR), 
- Staneta Žagarja Kranj (beseda močneje udar, za 7. razred; tak sem pa kaj, za 7. razred;   kako 
se upreti pritiskom vrstnikov, za 7. razred; spolnost do drugih, za 8. razred;  mladi in alkohol, 
za 8. razred; odnosi, varna spolnost, tveganje, za 8. razred; reševanje konfliktnih situacij, za 9. 
razred;  droge, Oaza, za 9. razred, v višini 747,00 EUR). 
 
Srednje šole: 

- Tehniški šolski center (odvisnost v srednjih šolah na teme raznovrstne odvisnosti, odnosi 
med spoloma, 40. šolskih ur, v višini 1.200,00 EUR), 
- ESIC, ekonomsko trgovska šola (odvisnost v srednjih šolah na teme nasilje med vrstniki, 
oblikovanje samopodobe, raznovrstne odvisnosti, odnosi med spoloma, 50. šolskih ur v višini 
700,00 EUR), 
- ESIC, ekonomska gimnazija (odvisnost v srednjih šolah na teme nasilje med vrstniki, 
oblikovanje samopodobe, raznovrstne odvisnosti, odnosi med spoloma, 74. šolskih ur, v višini 
2.250,00 EUR). 
 
 
2. Letne športne igre šolarjev 
V Velenju so bile organizirane 9. slovenskih letnih igre šolarjev. Mestna občina Kranj se je 
iger udeležila drugič. Leta 2008 je namreč Mestna občina Kranj pristopila v Slovensko 
združenje mednarodnih iger šolarjev, kateri je pridruženi član Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Učence, ki so se iger udeležili, so izbrali klubi. Obakrat so šolarji Mestne občine 
Kranj zasedli 4. mesto, v letu 2009 je sodelovalo 17 občin. 



 
 
 
 
3. Javnost je  v letu 2009 LAS seznanila o pojavnosti zlorabe drog v lokalni skupnosti preko 
lokalnih sredstev javnega obveščanja in organizirane preventivne prireditve. 
 
V letu 2009 je Lokalna akcijska skupina, namesto planirane okrogle mize v preventivnem 
mesecu odvisnosti, sodelovala na okrogli mizi, ki jo je organiziral Klub študentov Kranj. 
Okrogla miza je poteka v restavraciji Dali. Okrogla miza je bila dobro obiskana. Tema 
okrogle mize je bila področje odvisnosti v povezavi z družinskim in vrstniškim nasiljem. 
Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo Kranj je skupaj z drugimi službami v 
preteklih letih že opravljal pobiranje odvrženih igel. V letu 2009 sta bili dve akciji pobiranja 
igel v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj. 
 
4. Sprotno se je spremljalo gibanje problematike drog v občini in svetovanje pri usklajevanju 
služb; programov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem zlorabe drog. Lokalna akcijska skupina je 
naredila tudi pregled in oceno poročil o opravljenih programih izvajalcev izbranih na javnih 
razpisih. Na osnovi poslovnika in programa dela LAS vsako leto poroča o svojem delu in 
pripravi program za prihodnje leto. 
 
 
 
OCENA STANJA 
 
 
Za leto 2009 je bila narejena tudi ocena stanja na področju problematike drog v mestni občini 
Kranj, in sicer s strani Policijske postaje Kranj, Centra za pomoč, terapijo in socialno 
rehabilitacijo Kranj (v okviru CSD)  in Zdravstvenega doma Kranj – Center za preprečevanje 
in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog: 
 
 
a) Policijska postaja Kranj (poročilo je podal g. Marko Novak, pomočnik 
komandirja): 
 
Na Policijski postaji Kranj smo ocenili in primerjali razmere po problematiki prepovedanih 
drog na območju Policijske postaje Kranj za leto 2008 in 2009. Ocena zajema celotno 
območje, ki ga pokriva policijska postaja Kranj, saj smo mnenja, da problematike 
prepovedanih drog ne moremo ocenjevati samo za območje MO Kranj. Uživalci in 
preprodajalci prepovedanih drog namreč operirajo na širšem prostoru in se ne ozirajo na 
občinske meje. 
Represivni ukrepi PP Kranj  na področju prepovedanih drog: 
S področja prepovedanih drog je bilo v letu 2009 obravnavanih 21 kaznivih dejan, v letu 2008 
pa 17 kaznivih dejanj.  Krajevno najbolj izpostavljena območja, kjer se zadržujejo uživalci 
drog so avtobusna postaja, okolica ZD Kranj, Prešernov gaj, zapuščen kompleks nekdanjega 
Hotela Jelen , zaznati pa je tudi povečan pojav prisotnosti prepovedanih drog izven mesta 
Kranj, po okoliških vaseh. 
Problematiki po prepovedani drogi smo posvečali veliko pozornosti in smo vsakodnevno opravljali nadzore na 
navedenih lokacijah Rezultat kontrol v letu 2009 je tudi 73 ugotovljenih kršitev po Zakonu in proizvodnji s 



prepovedanimi drogami, zaradi posedovanja drog v manjših količinah za lastno uporabo. Leto poprej je bilo 
podobnih zasegov 87. Vrsta in količina zaseženih drog je razvidna iz spodnje tabele. 
 

Zasežene prepovedane droge 

 

Vrsta zasežene prepovedane droge 2008 2009 Porast/upad (v %) 

Amfetamin  GRAMI  - 23,8 - 

GRAMI  0,0 0,3 3300,0 Benzodiazepini  

TABLETE  - 306,0 - 

Ekstazi  TABLETE  - 0 - 

GRAMI  11,4 15,1 31,6 Heroin  

MILILITRI 2,2 2,1 -6,4 

GRAMI  0,2 5,0 2181,8 Kokain  

MILILITRI - 0,5 - 

Konoplja - rastlina  KOSI  29,3 7,0 -76,1 

Konoplja - rastlina (marihuana) GRAMI  426,7 318,8 -25,3 

Konoplja - smola (hašiš)  GRAMI  56,1 - - 

Metadon  MILILITRI 19,5 37,0 89,7 

 
Kazniva dejanja s področja prepovedanih drog 
 

Število KD 
Število 

ovadenih 
osumljencev 

Vrsta kaznivega dejanja 

208 
200

9 

porast/ 
upad 
(v %) 

200
8 

200
9 

poras
t/ 

upad 
(v %) 

Neupravičena proizvodnja in 
promet s  
prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu  
in predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog 15 14 -6,7 12 14 16,7 

Omogočanje uživanja 
prepovedanih drog ali 
nedovoljenih 
 snovi v športu  2 7 250,0 2 8 300,0 

Zloraba 
prepove
danih 
drog  

Skupaj  17 21 23,5 14 22 57,1 

 
 



 
 
 
b) Zdravstveni dom Kranj – Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
nedovoljenih drog (poročilo je podala ga. Nataša Kern, dr. med) 
 
 
Na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog (v nadaljevanju 
Center) je registriranih 549  uporabnikov programa. Center deluje v Kranju, ambulanta za 
razdeljevanje metadona in druge substitucijske terapije je tudi na Jesenicah. 
V substitucijski program v Kranju je trenutno vključenih 175 pacientov, 5 pacientov je 
vključenih v psihoterapevtsko obravnavo. 80,6 % je moških, 19,4 % pa žensk. Na Jesenicah je 
vključenih 46 pacientov,od tega je 17,4%  žensk. 
V letu 2009  je  nekaj odvisnikov odšlo na zdravljenje iz našega Centra v druge programe. Pet 
pacientov je odšlo v terapevtske skupnosti, ambulantno detoksikacijo je opravilo 15 
odvisnikov, detoksikacijo v Centru za detoksikacijo Ljubljana pa 3 odvisniki. 
V zapor je v letu 2009 odšlo 12 odvisnikov,vsi razen ene ženske so bili moškega spola.  
V Centru se ukvarjamo z obravnavo odvisnikov od nedovoljenih drog zdravstveni delavci 
različnih specialnosti: psihiater, psiholog, splošni zdravnik in medicinska sestra. Sodelujemo 
tudi s Centrom za socialno delo. Nudimo pomoč v obliki informiranja, svetovanja, 
detoksikacije, zdravstvenih pregledov, vključno s testiranjem na viruse hepatitisa B, C in HIV, 
cepimo paciente proti hepatitisu  B. 
Center ima težave predvsem zaradi zbiranja in zadrževanja uporabnikov metadonskega 
programa pred Centrom. Ni izključena tudi preprodaja drog, zato smatramo, da bi bil potreben 
pogostejši nadzor policije pred Centrom, zlasti ob petkih, ko vsi pacienti dobijo metadon za 
domov za čas vikenda, ko je Center zaprt. 
V Centru imamo tako kadrovske kot prostorske težave. Kljub temu, da število odvisnikov 
narašča, število zaposlenih ostaja enako (kot npr. l. 2005, ko smo imeli vključenih 92 
pacientov). Tako v Kranju kot na Jesenicah delujemo v premajhnih in neustreznih prostorih. 
 
 
 
c) Center za socialno delo, Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, 
Labirint, Sejmišče 4 (poročilo je podal g. Mile Hodnik, vodja Centra) 
 
 
Telefon programa: 04/25 – 68 – 781      Elektronski naslov: info@labirint-omame.si, 
www.labirint-omame.si.  
Center nudi pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenim od dovoljenih in 
nedovoljenih psihoaktivnih substanc in njihovim svojcem. Naš osnovni namen je omogočiti 
vsakemu posamezniku, ki ima težave zaradi uživanja prepovedanih drog, da spremeni svoj 
način življenja do te mere, da lahko ostane ali ponovno postane socialno vključen v družbo. 
V Centru za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo smo zaposleni strokovni delavci in 
sodelavci s področja socialnega dela, psihologije, pedagogike in sociologije. Sodelujemo z 
laičnimi terapevti z izkušnjo uspešno premagane odvisnosti, prostovoljci in zunanjimi 
strokovnjaki. 
 
Posegamo na področje tako kurative, kot tudi preventive.  
Preventiva: 



Namen preventivnih delavnic je osveščanje, izobraževanje, ter poudarjanje vrednot zdravega 
načina življenja brez odvisnosti v osnovnošolskem, srednješolskem prostoru, kot tudi v širši 
javnosti. V šolskem letu 2009 smo v  preventivnih delavnicah zajeli preko  300 učencev 
osnovnih šol MOK. Preventivne delavnice se izvajajo tudi na PUM-u v Radovljica, Šk. Loka, 
kjer se  vključujejo dijaki iz Kranja. Gre za populacijo individualno obravnavanih mlajših 
mladoletnikov, ki so po osnovni šoli izstopili iz sistema izobraževanja zaradi  posledic 
jemanja drog. V letu 2009 smo poleg delavnic na temo zasvojenosti glede na zaznavanje 
rizičnih situacij med osnovnošolci ponudili nove vsebine in sicer delavnice na temo nasilja 
med mladimi in motenj hranjenja. Preventivne dejavnosti potekajo na treh nivojih: med dijaki 
in učenci, med učitelji in šolsko svetovalno službo, ter med starši. Na podlagi preventivnih 
delavnic opažamo, da se starši prej odločajo za reševanje problematike zasvojenosti in tudi 
prej zaznajo situacije v katerih se njihovi otroci soočajo z uporabo ali zlorabo drog. 
Predvidevamo, da je osveščanje in informiranje staršev mladoletnikov boljše, saj zaznavamo 
vedno večje število svetovanj in obravnav mladoletnikov in njihovih staršev. Med njimi je 
velik del tistih, ki so še v fazi eksperimentiranja ali občasne uporabe psihoaktivnih snovi, 
zgodnja obravnava in svetovanje pa dajeta dobre rezultate; v obliki krajših, intenzivnih 
intervencij in obravnave celotnega družinskega sistema mladostnika se namreč lahko doseže, 
da faza eksperimentiranja ne preide v rabo in zlorabo psihoaktivnih substanc.  
Program aktivno sodeluje z ostalimi organizacijami, ki delujejo na področju zasvojenosti: 
Zdravstveni dom Kranj – Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih 
drog, Stigma, Fundacija Vincenca Drakslerja, z nevladnimi projekti na področju odvisnosti v 
RS, ter komunami doma in v tujini. Sodelujemo tudi z Ministrstvom za pravosodje in sicer v 
programu opravljanja splošno koristnega dela, ki se izvršuje po odločbah Zakona o prekrških.  
Gre za izvrševanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, s katerim 
sodišče nadomesti plačilo globe ali prestajanje krajših kazni zapora. Ciljna populacija tega 
dela programa so tisti bivši odvisniki, ki so dosegli abstinenco in finančno niso sposobni 
poravnati dolgov oziroma kazni prekrškov, ki so jih storili v času odvisnosti od drog. V 
povprečju letno obravnavamo 3 – 5 takih uporabnikov.  
Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih je s selitvijo pridobil možnosti 
novih oblik psihosocialnih storitev za uporabnike drog. Osnovni program Labirinta zajema 
dnevni center in sprejemni del, ki poleg informiranja in individualne in skupinske svetovalno 
terapevtske obravnave ponuja tudi možnost aktivnega preživljanja prostega časa v obliki 
različnih strukturiranih delavnic in skupin.   
 
Ocena stanja: 

Še vedno opažamo trend rasti poseganja po kokainu in ekstaziju, ter hkrati rahlo zniževanje 
uporabe heroina pri odrasli obravnavani populaciji. Pri mlajših in starejših mladoletnikih pa 
opažamo povečanje eksperimentiranja z alkoholom, kajenjem tobaka in marihuane.  
Ocenjujemo tudi, da se starostna meja ko mladi začnejo posegati po psihoaktivnih substancah 
niža, opažamo namreč povečano število tistih, ki so že posegli po katerikoli substanci že v 
petem in šestem razredu, kar je razvidno iz anket in pogovorov, ki jih naš program vzporedno 
opravlja pred in po izvedbi  preventivnih delavnic. Na podlagi teh navedb predlagamo 
nadaljnjo zagotavljanje in podporo LAS-u, pri izvajanju preventivnih delavnic, ki so 
vsebinsko vezane na tematiko povečanega samovrednotenja mladih in ozaveščanje staršev o 
zgodnji prepoznavnosti sprememb, ki mlade lahko usmerjajo v uporabo psihoaktivnih snovi. 
Le zgodnje odkrivanje teh dejavnikov namreč omogoča uspešno obravnavo in preprečevanje 
uporabe in zlorabe drog. Ocenjujemo tudi, da izvedene delavnice in srečanja s starši v 
osnovnih šolah že kažejo na  hitro prepoznavanje znakov in posledic pri ekperimentiranj ali 
rekreativni uporabi psihoaktivnih snovi v tretji triadi učence.  V letu 2009 gre za porast števila 



informativnih  posvetovanj staršev osnovnošolskih otrok v našem programu. Predlagamo, da 
se skuša doseči izvajanje vsebinskega sklopa delavnic, ki so ciljno naravnane na trenutne 
trende in rizične faktorje, ki vodijo mlade v eksperimentiranje in zlorabo psihoaktivnih snovi. 
 
Glede na število uporabljenih in prodanih igel v Kranju ocenjujemo kot zelo rizično stanje. 
Podatki kažejo, da je med odvisniki v veliki meri prisotna intravenozna uporaba psihoaktivnih 
substanc, kot tudi porast uporabe kokaina,  v intra-venski obliki.  
Program aktivno sodeluje z nizkopražnim programom  Stigma, ki opravlja nizkopražne 
storitve v Kranju. V Kranju je bil v letu 2009  vzpostavljen kontakt s 85 različnimi uporabniki 
drog, ki ne želijo nobene vključitve v ciljno obravnavo. V Kranju so prisotni vsak torek med 
9.00 in 15.00 uro. V pogovorih z uporabniki so identificirali lokacije, kjer se uporabniki 
zbirajo v večjem številu – okolica metadonske ambulante, avtobusna postaja,  ob zapuščeni 
hiši in  delu parcele, ki meji na parcelo lastnika Alpetour.  Izvedli smo  dve večji čistilni akciji 
odvrženega pribora (eno v sodelovanju Stigmo), v katerih smo pobrali preko 4000 igel. Ocena 
letne porabe igel in pribora je preko 15.000 komadov. S strani občanov dobivamo klice po 
nujni ureditvi prostorov za avtobusno postajo, kanjonu Kokre, predvsem zaradi 
igel,metadonskih stekleničk in ostalega pribora.   
Opažamo tudi povečano število zadrževanja uporabnikov drog, ki prihajajo z Jesenic, Bleda, 
Žiri, Radovljice in Tržiča. Predlagamo, da je nujno zaradi  možnosti okužbe otrok in ekologije 
(plastika) obvezno pristopiti k planskem načrtovanju  rednih akcij čiščenja kužnih materialov 
in osveščanja otrok in prebivalstva o morebitnih nevarnostih, ki so lahko posledica 
nepravilnega ravnanju z okuženimi iglami in brizgami. Seveda je potrebno poiskati izvajalca 
teh akcij in kdo bo finančno pokril  materialne stroške izvedbe, ki nastanejo  
  

PRILOGA: Vključenost posameznikov v Program za pomoč, terapijo in 
socialno rehabilitacijo zasvojenih v letu 2009. 
 
 

1. Tabela: Vključenost posameznikov v letu 2009 
             

LABIRINT jan feb mar apr maj jun jul avg Sep okt nov dec 
skupno št. uporabnikov oz. 
obravnavanih v 
sprejemnem delu v 
navedenem mesecu 

  
34 

  
39  

  
45 

  
32  

  
43 

  
48  

  
63 

  
 58 

  
64 

  
75  

  
83 

  
85  

 29 34  40  28  40  43  56   44  54  69  68 70  skupno št. uporabnikov oz. 
obravnavanih iz 
MOK v sprejemnem delu v 
navedenem mesecu 

                        

8  12  14  12  15  13  16   16 16  16  17  16 povprečno št. obravnavanih 
oz. uporabnikov 
v sprejemnem delu na dan v 
navedenem mesecu 

                        

skupno št. opravljenih 
individualnih obravnav 
za navedeni mesec (obiskov) 

 89 
  

128  
  

182  
  

162  
  

140  
  

166  
  

192  
  

 191 
  

229 
  

307 
  

 315 
  

 309 
  

skupno št. opravljenih ind. 
obravnav -obiskov 
za navedeni mesec, ki so 
občani MOK 

76  
  

110  
  

168  
  

151  
  

122  
  

151  
  

170  
  

 170 
  

198  
  

 265 
  

 270 
  

 268 
  

skupno št. skupinskih 
obravnav, to je skupin 

  
5  

  
8  

  
10  

  
7  

  
7  

  
10  

  
11  

11  
     
10 

 22  22 22  



za navedeni mesec 

 
 
 
 
 
2.1. Graf: Število uporabnikov v sprejemnem delu in število individualnih obravnav v 
Programu za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih po mesecih. 
 
 

 
 
 
 
2.2. Graf: Število uporabnikov iz MOK v sprejemnem delu in število individualnih obravnav 
uporabnikov iz MOK v Programu za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih po 
mesecih. 
 
 

 
 



 
 
 
 
2.3. Graf: Povprečno število uporabnikov na dan in skupno število skupinskih obravnav po 
mesecih. 

 
 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
 
    LETO 2009 EUR EUR 

I. ODHODKI - SKUPAJ 15.000,00 14.027,50 

 plan realizacija 

   

1. Preventivne dejavnosti - skupaj 13.100,00 12.778,00 

vrtci 1.100,00 1.400,00 

osnovne šole 7.300,00 7.528,00 

srednje šole 4.700,00 4.150,00 

vrnjena sredstva za preventivne programe  300,00 

   

2. Stroški okroglih miz, ostale aktivnosti - skupaj 2.000,00 95,50 

reprezentanca, pogostitev članov LAS   95,50 

   

3. Prerazporejena sredstva  1.154,00 

letne športne igre šolarjev   1.154,00 

   

II. NEPORABLJENA SREDSTVA - SKUPAJ 972,50 
stroški okroglih miz   672,20 



vrnjena sredstva za preventivne programe   300,00 

 
Pripravila: 
Manja Vovk, univ.dipl.soc.del.    MILE HODNIK, soc. del. 
               predsednik LAS 
 
 


