
 

 

 

 

 

 

SKUPAJ  ZMOREMO  VEČ  

ZGODNJE IZKUŠNJE IN POT V ODRASLOST  

13. NACIONALNA KONFERENCA  

OB MESECU PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI 
 

Spoštovani, 

z veseljem vas vabimo,  

da se nam pridružite na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NACIONALNI KONFERENCI  

OB MESECU PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI,  

KI BO 6. NOVEMBRA 2019, OD 9. DO 17. URE 

V KONFERENČNI DVORANI HOTELA ŠPORT,  

NA OTOČCU. 
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PROGRAM DOGODKA 

8.00 – 9.00 Registracija udeležencev 
9.00 – 9.10 Pozdravni nagovor 
9 . 1 0  –  1 3 . 0 0  D O P O L D ANSK I  D E L  

9.10 – 10.00 Otroci in mladostniki prioriteta naših politik?  

(Plenarna okrogla miza s predstavniki Ministrstva za zdravje,  

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in  

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) 

10.00 – 10.30 Evropsko poročilo o drogah EMCDDA – predstavnik EMCDDA 
10.30 – 11.00 Odmor za kavo   
11.00 – 12.00 Razvoj, rast in zorenje možganov ter razvoj odvisnosti – Gašper Grobelšek, 

Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo 
12.00 – 13.00 Obremenjujoče izkušnje v otroštvu v povezavi z zasvojenostjo  

v odraslosti – Metka Kuhar, Fakulteta za družbene vede Ljubljana 

13.00 – 14.00 Prigrizek in ogled Tržnice znanja 
1 4 . 00  –  1 7 . 00  P O PO LD AN SK I  D E L  

14.00 – 15.00 Razvoj deviantne kariere mladega uživalca drog – Vanja Žmak,  

NIJZ OE Maribor 
P R E D S T A V I T V E  D O B R I H  P R A K S   

15.00 – 15.40 Stiske otrok in mladostnikov sodobnega časa – Mateja Petric,  

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto 
15.40 – 16.20 Dnevni center za otroke varuje in krepi duševno zdravje  

najbolj ranljivih skupin otrok in mladih –  Andreja Luštek,  

Društvo za razvijanje prost. dela NM 
16.20 – 17.00 Razprava in zaključki konference 
 
PROGRAMSKI ODBOR 

Ada Hočevar Grom, Doroteja Kuhar, Karmen Osterc-Kokotovič, Andreja Drev in Milan Krek (NIJZ),  

Jože Hren in Maša Serec (MZ), Mišela Mavrič (MIZŠ, Barbara Goričan in Urška Stepanek (MDDSZ). 

ORGANIZACIJSKI ODBOR  

Urša Križaj, Danijela Čutura-Sluga, Janja Janc-Jagrič, Nuša Kerč, Ada Hočevar Grom (NIJZ) 

Fotografija: Freepik 

Program  

bosta povezovala  

Anita Koprivc, 

dijakinja  

Gimnazije Novo mesto  

in  

Matic Žnidaršič,  

dijak  

Srednje zdravstvene 

 in kemijske šole  

Novo mesto 



 
 

O predavateljih in sodelujočih (po abecednem vrstnem redu)   

Gašper Grobelšek dr. med., specialist otroške 

in mladostniške psihiatrije 

Zdravnik, specialist otroške in mladostniške 

psihiatrije, član Izvršnega odbora Združenja za 

otroško in mladostniško psihiatrijo, ki deluje v 

okviru Slovenskega zdravniškega društva, 

diplomirani terapevt medicinske hipnoze in član 

Društva za medicinsko hipnozo Slovenije, 

Adolescent Identity Treatment (AIT) terapevt in 

stažist zakonske in družinske terapije na 

Družinskem inštitutu Bližina. 

Prof. dr. Metka Kuhar, Fakulteta za družbene 

vede, Univerza v Ljubljani 

Metka Kuhar je redna profesorica socialne 

psihologije. Zaposlena je kot predavateljica in 

raziskovalka na Univerzi v Ljubljani. Osrednja 

področja njene raziskovalne dejavnosti so: 

psihologija komuniciranja, psihološka travma in 

študije mladine. Certificirana je iz več pristopov 

telesne terapije, posebej metod razreševanja 

travme, kar izvaja v okviru Metta.si. Je vodja 

projekta »Prevalenca in dolgoročni vplivi 

obremenjujočih izkušenj v otroštvu na 

funkcioniranje v odraslosti« (Ciljni raziskovalni 

projekt; financerja: ARRS in Ministrstvo za 

zdravje; 1.4.2018-30.9.2020). 

Andreja Luštek, univ. dipl. soc. pedagoginja, 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo mesto 

Univ. dipl. socialna pedagoginja s strokovnim 

izpitom iz socialnega varstva in 18-letnimi 

izkušnjami na področju dela z ranljivimi 

skupinami. Na Društvu za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto je od 2001 

zaposlena kot strokovna vodja, njeno osrednje 

delovno področje pa je vključevanje otrok in 

odraslih s težavami v socialni integraciji 

(predvsem Romi in priseljenci). Je soavtorica in 

vodja integracijskih programov za priseljence in 

Rome, ukvarja pa se tudi s strateškim 

načrtovanjem na področju vključevanja ranljivih 

skupin in s strokovnimi prispevki na to temo. Kot 

članica komisije za izdelavo strategije za reševanje 

romske tematike v Mestni občini Novo mesto je 

sodelovala pri pripravi Strategije za obdobje 

2014–2020, je tudi soavtorica priročnika Socialni 

kapital in mladi ter Socialni kapital in socialno 

izključene skupine. 

Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja 

Predavateljica ima bogate izkušnje z izvajanjem 

izobraževanj, delavnic in individualnih ali 

skupinskih srečanj za strokovne in svetovalne 

delavce, starše in otroke ter mladostnike. 

Odlikujejo jo bogato strokovno znanje in izkušnje z 

različnih delovnih mest in nalog. Svoje delovne 

izkušnje je pridobivala na osnovnih šolah (11 let) ,  

23 let pa je že zaposlena v Posvetovalnici za učence 

in starše Novo mesto, kjer je že deveto leto tudi 

direktorica. Poleg vodilnega dela opravlja 

svetovalno pedagoško delo z otroki in mladostniki 

ter njihovimi starši, izvaja predavanja za starše in 

vodi delavnice za starše (šola za starše) ter 

delavnice za učence/dijake, izvaja strokovna 

tematska izobraževanja za pedagoške delavce, 

objavlja strokovne članke in prispevke s področja 

vzgoje in izobraževanja. Svoje strokovno znanje in 

bogate izkušnje prenaša in izmenjuje s starši, 

strokovnimi delavci (supervizija) in različnimi 

društvi in zavodi, ki opravljajo podobno poslanstvo. 

Skozi permanentno izobraževanje je (med drugim) 

pridobila dodatna znanja iz gestalt pedagogike, 

realitetne terapije in si pridobila naziv šolska 

mediatorka. Svoje znanje še vedno skrbno in vestno 

nadgrajuje s permanentnim izobraževanjem in 

študijem s pedagoško psihološkega področja. V letu 

2011 je izdala svoj vzgojni priročnik z naslovom 

Starševstvo je lep, a odgovoren poklic. 

Vanja Žmak, prof. sociologije in teologije, 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Od leta 2003 je zaposlena najprej na ZZV Maribor, 

kasneje NIJZ, v Centru za preprečevanje odvisnosti 

Maribor, kot strokovna delavka. Pri delu se ukvarja 

z mladostniki, ki posegajo po drogah, ter njihovimi 

svojci, njeno raziskovalno področje pa je prav 

razvoj deviantnosti pri mladostniku. Deviantnost v 

sociologiji pomeni vedenje, ki krši družbene norme, 

kar vključuje formalne (zakoni), ter neformalne 

kršitve . Obstaja ogromno definicij in pogledov na 

deviantnost. Določene oblike deviantnosti se 

pojavljajo na vsakodnevni ravni. Ker predstavljajo 

nekaj znanega, jim ne pripisujemo velikega 

pomena. Vendar pa so ravno ta vedenja nosilci 

družbene stabilnosti, kohezije in sprememb. Čeprav 

ta vedenja včasih kršijo tudi zapisane zakone, ali 

religiozna prepričanja, pa njihovo pojavljanje 

regulirajo kulturne norme. Pri mladostnikih je še 

posebej zanimivo preučevanje razvoja deviantne 

kariere. 


