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Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip"
Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje

Zveza društev na področju drog Slovenije
Tabor 9, 1000 Ljubljana

Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, 1000 Ljubljana

JAVNA RAZPRAVA O RESOLUCIJI NACIONALNEGA PROGRAMA
PREPREČEVANJA IN ZMANJŠEVANJA UPORABE PREPOVEDANIH DROG
DO LETA 2020
Prispevek nevladnih organizacij
V sredo 16.02.2011 je bila v prostorih Centra Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana javna
razprava o resoluciji nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe
prepovedanih drog do leta 2020.
Pred začetkom javne razprave je bila novinarska konferenca, ki se je začela ob 9.00. Prisotni
so bili novinarji: Ivan Botteri (Tiskovna agencija Morel), Jan Šiško (Vest.si), Sonja Poznič
Cvetko (STA), Barbara Hočevar (Delo) in Blaž Petkovič (Dnevnik).
Matej Sande iz Združenja DrogArt je novinarjem je predstavil namen in cilje javne razprave.
Maja Zorman iz Združenja DrogArt je predstavila projekt s področja sociale »Opolnomočenje
NVO«. Gre za krepitev vloge mreže nevladnih organizacij pri dialogu in sodelovanju z
ostalimi nevladnimi organizacijami, državo ter strokovno in širšo javnostjo.
Predsednica Zveze društev na področju drog Slovenije Vilma Kersnik pa je predstavila
projekt s področja zdravja »Preventivna platforma«.. Njegov namen je povezovanje in
sodelovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preventive, in ozaveščanje javnosti
o pomenu vlaganja v preventivo.

Na novinarski konferenci
Ob 9.30 se je začela javna razprava, ki jo je povezoval Alojzij Štefan iz Zavoda Pelikan
Karitas.
Namen javne razprave:
 Predstavitev dosedanjega dela glede usklajevanja osnutka resolucije o NP za področje
drog z nevladnimi organizacijami;
 pregled glavnih rezultatov usklajevanja v delovni skupini, ki jo koordinira MZ RS in
 zbiranje novih utemeljenih predlogov in pripomb na besedilo osnutka, ki ga je potrdila
Komisija za droge decembra 2010.
Cilji:
 doseganje soglasja NVO, ki delujejo na področju drog, glede predloga resolucije o NP
na področju drog 2010-2020,
 zagotavljanje možnosti za javno predstavitev pripomb in predlogov zainteresiranih
posameznikov in nevladnih organizacij,

 oblikovanje pripomb in predlogov podanih na javni obravnavi, ki bodo posredovani
delovni skupini za oblikovanje resolucije o NP 2010-2020, ki jo koordinira MZ RS.
Udeleženci
Predstavniki NVO, delovne skupine, CSD-jev, Zavodov za zdravstveno varstvo, zdravstvenih
domov, Socialne zbornice Slovenije, mladinskih centrov, novinarjev, kot tudi drugih
zainteresiranih organizacij ter posameznikov.

Udeleženci so skrbno poslušali in si delali opombe
Organizator
Vsebinska mreža NVO s področja sociale »Opolnomočenje NVO«

Vsebinska mreža NVO s področja zdravja »Preventivna platforma«
Program javne razprave
Vsebina prispevka
Kritični pogled in glavne dileme
NVO sektorja, ki deluje na
področju drog v kontekstu
predloga novega NP
Ključne pripombe NVO, ki so
bile sprejete v procesu nastajanja
osnutka NP
Proces nastanka osnutka NP –
sodelovanje NVO sektorja in
njihov prispevek h kakovosti tega
procesa; kako naprej do
akcijskega načrta ter vloga
predstavnikov NVO sektorja –
pričakovanja delovne skupine in
MZ RS
Preventiva v vzgoji in

Izvajalec
Vilma Kersnik, predsednica Zveze
društev na področju drog Slovenije
in Matej Sande – Združenje DrogArt

Ura
9.30 – 9.50

Jože Hren, MZ RS,
9.50 – 10.05
predsednik delovne skupine, ki
koordinira delovanje medresorske
delovne skupine za oblikovanje
novega NP

Zoran Maksimović, Društvo za

10.05 – 10.20

izobraževanju sprejeti predlogi NVO sektorja
Visokopražni programi – sprejeti
predlogi NVO sektorja
Varne sobe in menjava igel v
zaporih
Perspektiva uporabnikov v luči
novega NP – perspektive in
dileme
Odmor
Plenarna diskusija –
predstavitve predlogov in
kritičnih pripomb na osnutek
novega NP ter na vlogo
predstavnikov NVO sektorja, ki
delujejo na področju drog pri
njegovem nastajanju
Odmor
Povzetek predlaganih dopolnitev
ter oris nadaljnjega poteka
procesa obravnave predloga
novega NP ter proces oblikovanja
akcijskega načrta

preventivno delo
Klementina Sambolič, Zavod
Pelikan Karitas
Borut Bah, Društvo za zmanjševanje
škode zaradi drog Stigma
Milan Krek, Zavod za zdravstveno
varstvo Koper
posamezniki, predstavniki
organizacij, uporabniki

Matej Sande, Vilma Kersnik

10.20 – 10.35
10.35 – 10.50
10.50 – 11.05
11.05 – 11.30
11.30 – 13.00

13.00 – 13.15
13.15 – 14.00

Nekateri izvajalci dogodka, ki so pripravili program
Po odmoru je potekala predstavitev predlogov in kritičnih pripomb na osnutek novega NP ter
na vlogo predstavnikov NVO sektorja, ki delujejo na področju drog pri njegovem nastajanju.
Svoje mnenje in pripombe so delili z nami: Mihaela Lovše (Slovenska zveza za tobačno
kontrolo in javno zdravje), Toni Cahunek (Konoplja.org), Evita Leskovšek (Inštitut za
varovanje zdravja), Dušan Nolimal (Prohibicija slepi), Blaž Švab (Društvo socialni forum za
zasvojenosti in omame), Jaka Šubic (Prohibicija slepi), Zoran Maksimović (Društvo za
preventivno delo), Ciril Klajnšček (Rdeči križ Slovenije), Miha Kramli (ZD Nova Gorica,
Zdravljenje odvisnosti, Center za bolezni odvisnosti), Matej Jankovič (Konoplja.org), Jože
Hren (MZRS), Vida Najdič (Društvo Up) in Milan Krek (Zavod za zdravstveno varstvo
Koper).

Izhodišča in predlogi nevladnih organizacij ob nastajanju novega NP
Glavna izhodišča nevladnih organizacij na področju drog pri pripravi Resolucije o
nacionalnem programu na področju drog do leta 2020 so bila:
 Doseči, da se bodo strategije in cilji NP do leta 2020 uresničevali in da bo
sprejet ustrezen akcijski načrt, ki bo omogočal uresničevanje zastavljenih
ciljev.
 Doseči, da bo NP upošteval vlogo NVO kot izvajalke večjega dela socialno
varstvenih storitev na področju drog.
 Doseči izboljšanje položaja NVO in uporabnikov storitev.
Zahteve NVO, ki delujejo na področju drog so se izhajajoč iz izhodišč nanašale na:
 Vključenost predstavnikov nevladnih organizacij v ekspertno skupino, ki bo
spremljala izvajanje NP;
 Sodelovanje predstavnikov NVO pri pripravi akcijskega načrta;
 Enakopravna vloga NVO na področju drog pri oblikovanju politik in strategij
na področju drog;
 Izboljšanje pogojev za delo in zaposlovanje strokovnih delavcev ter
izboljšanje pogojev za uporabnike storitev.
Glavna vsebinska področja, na katerih so NVO zahtevale spremembe so bila:
 Preventiva: spodbujanje zdravega življenjskega sloga in doseganje kriterijev
oziroma priporočil za izbor preventivnih programov na področju drog v šolah;
 Zmanjševanje škode: varne sobe in menjava igel v zaporih;
 Terapevtski programi;
 Ureditev statusa marihuane in ibogaina.

Ljubljana, 25. januar 2011 – V torek, 25. januarja 2011 je v Ljubljani v sklopu švicarskoslovenskega sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialni razlik v razširjeni
Evropski uniji potekala javna predstavitev projektov in srečanje dobitnikov donacij 1. javnega
razpisa Sklada za NVO in za male projekte v okviru partnerstva. Na srečanju je svoj projekt
'Pilotska izvedba evropskega preventivnega programa EU-Dap v šolskem letu 2010/2011 v
Republiki Sloveniji - EU-Dap SI' predstavil tudi Inštitut za raziskave in razvoj 'Utrip'
(UTRIP). Več o projektu je na voljo na spletni strani: www.institut-utrip.si.
Fulda, 17. februar 2011 – Od 14. do 16. februarja 2011 je v nemškem mestu Fulda potekalo
srečanje projektne skupine evropskega projekta ProSkills (www.pro-skills.eu), ki sta se ga
udeležila tudi Sanela Talić in Matej Košir (UTRIP). Projekt je prvenstveno namenjen krepitvi
življenjskih veščin pri ljudeh, ki so v socialno neugodnem položaju, saj so ravno te veščine
pogosto ključne pri vključevanju socialno ranljivih skupin prebivalstva v normalno življenje.
V sklopu omenjenega projekta bo maja 2011 potekalo projektno srečanje v Ljubljani, gostil
pa ga bo UTRIP. V projektu kot zunanja strokovnjakinja sodeluje tudi Vladka Tonica z
Renesanse – društva za razvijanje kakovosti življenja iz Maribora (članica Zveze društev na
področju drog Slovenije).
Dunaj, 25. februar 2011 – Od 23. do 25. februarja 2011 je na Dunaju (Avstrija) potekala
zaključna konferenca evropskega projekta Democracy, Cities and Drugs II z naslovom 'New
challenges, new solutions', ki se ga je aktivno kot član znanstvenega odbora, predavatelj in
vodja ene izmed delavnic na temo vrednotenja programov udeležil tudi Matej Košir (UTRIP).
Konference se je udeležilo prek 150 strokovnjakov s področja prepovedanih drog in
predstavnikov pristojnih ustanov (zlasti mest in pristojnih ministrstev) iz vse Evrope.
Konferenco je podprl in z uvodnimi besedami udeležence nagovoril tudi dunajski župan. Več
o projektu in konferenci je na voljo na spletni strani: www.democitydrug.org.

