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VABIMO VAS NA  
POSVET O DROGAH IN ZASVOJENOSTI 

z osrednjim sloganom 
 
 

POVEZANI IN PRIPRAVLJENI ZA NOVE IZZIVE 
 
 
 

Trendi uporabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih snovi se nenehno 
spreminjajo, pri svojem delu se srečujemo z novimi populacijami uporabnikov 

PAS, kar pred nas postavlja nove izzive in potrebo po hitrem ukrepanju.  
 

Uporaba psihoaktivnih snovi, zasvojenosti in druga tvegana vedenja 
predstavljajo kompleksno problematiko, pri reševanju katere smo lahko 

uspešni le, če različni deležniki delujemo usklajeno, v duhu skupnega 
doprinosa izboljšanja stanja v skupnosti.  

 
POSVET BO POTEKAL V ČETRTEK, 22. marca 2018 ob 9. uri 

v mali dvorani Kulturnega doma na Ravnah na Koroškem 
 

VABLJENI: 
predstavniki lokalnih akcijskih skupin, šolstva, socialnega varstva, zdravstva, 
policije, različnih vladnih, nevladnih in humanitarnih organizacij in vsi tisti, ki 

vas vsebina zanima, bodisi poklicno ali osebno.  
 
 

KOTIZACIJE NI! 
ORGANIZATOR POSVETA: Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne na 
Koroškem v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem.  
 
Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 19. marca 2018 na 
elektronski naslov branka.bozank@nijz.si Informacije lahko dobite tudi po 
telefonu: 02/ 8705 622 ali 031 638 641. Udeleženci prejmejo potrdilo o 
udeležbi. 

 
Veselimo se srečanja z vami. 

 
                                                                                    Neda Hudopisk, dr.med. 

                                                                                                                 spec. javnega zdravja 
predstojnica NIJZ OE Ravne na Kor. 
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PROGRAM POSVETA 

 
8.45 – 9.00 Registracija udeležencev  0:15 
    
9.00 – 9.15 Uvodni nagovori 

  
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
OE Ravne na Koroškem, Občina 
Ravne na Koroškem 

0:15 

    
9.15 – 10.15 Trendi uporabe drog med mladimi in integrirana 

storitev testiranja 
Simona Šabić in Lavra Vrlič, 
Združenje DrogArt 

1:00 

    
10.15 – 10.30 Modernizacija mobilnih enot za izvajanje 

preventivnih programov in programov 
zmanjševanja škode na področju prepovedanih 
drog 

dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje 
RS – prispevek še v dogovarjanju 

0:15 
 
 

    
10.30 – 10.45 Predstavitev ekipe regijske mobilne enote za 

izvajanje preventivnih programov in programov 
zmanjševanja škode na področju prepovedanih 
drog 

Marjeta Vaupot, mag.posl.ved in 
sodelavci, Zdravstveni dom Slovenj 
Gradec 

0:15 

    
10.45 – 11.00 Odmor  0:15 
    
11.00 – 11.15 Terensko delo z uporabniki drog in zmanjševanje 

škode na Koroškem 
Albina Kosmač, Društvo za pomoč 
in samopomoč na področju 
Zasvojenosti zdrava pot 

0:15 

    
11.15 – 11.30 Svetovalno delo z zasvojenimi osebami, 

ekperimentatorji, njihovi svojci oz. pomembnimi 
bližnjimi osebami 

Center za preprečevanje 
odvisnosti Maribor, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje 

0:15 

    
11.30 – 11.45 Regijski sprejemni center Koroške in mreža 

programov za mlade »Križišče«  
Renata Podjaveršek in Mateja 
Švab, Društvo Projekt Človek, 
Regijski sprejemni center Koroške  

0:15 

    
11.45 – 12.00 Klub zdravljenih alkoholikov Anka Pori, Zdravstveni dom Ravne 

na Koroškem 
0:15 

    
12.00 – 12.20 Regijski sistem za zgodnje opozarjanje na pojav 

novih psihoaktivnih snovi; 
Svetovanje osebam, ki tvegano in škodljivo 
pijejo alkohol – pristop SOPA  

Branka Božank, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje OE Ravne na 
Koroškem 

0:20 

    
    
12.20 – 13.00 Razprava  0:40 
    
 Zaključek posveta   
 
 
 
 


