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Celovito urejanje področja preprečevanja 
zasvojenosti – predlog zakonskih sprememb

Matej Košir, Inštitut Utrip

3. slovenski preventivni dnevi

Bohinjska Bistrica, 23. maj 2014

Projekt »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja
zasvojenosti« financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna
usposobljenost«, prednostna usmeritev 5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.

Ozadje problema

• druge oblike tveganih ravnanj in zasvojenosti 
vse bolj prisotne (raziskave) in hkrati 
zapostavljene

• motnje hranjenja, samopoškodbeno vedenje, 
zasvojenost z igrami na srečo, športne stave, 
internet (FB), računalniške ali video igrice, 
spletna spolnost (pornografija), odnosi …
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Ozadje problema

• skupna značilnost: tvegano in škodljivo 
vedenje, kompulzivnost (npr. prisilnost in 
nezmožnost opustiti vedenje kljub zavedanju težav)  
in abstinenčna kriza

• mnoge oblike zasvojenosti, ki prehajajo iz ene 
v drugo, se med seboj prepletajo, dopolnjujejo
(vse težje postaviti mejo med zdravim in „zasvojenim“ 
vedenjem, zlasti v primeru nekemičnih oz. vedenjskih 
zasvojenosti)

Skupna pobuda NVO

• predlagamo sprejem krovnega zakona o 
preprečevanju vseh oblik zasvojenosti, ki bo 
omogočil obravnavo tudi tistih zasvojenih 
oseb, ki niso vključene v obstoječi Zakon o 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in 
o obravnavi uživalcev prepovedanih drog
(ZPUPD)
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Skupna pobuda NVO

• želimo omogočiti enakopravno obravnavo 
številnih sodobnejših in vedno bolj prisotnih 
novejših oblik tveganega vedenja in 
zasvojenosti (tako z vidika strokovnega razvoja in 
izvajanja ter (so)financiranja)

• dolgoročno bi morala pristojna ministrstva 
stremeti tudi k enotnemu strateškemu 
dokumentu na področju preprečevanja 
zasvojenosti

Skupna pobuda NVO

• Zakon o preprečevanju zasvojenosti 
(predlog poslan MZ marca 2014)

• Povezava:
http://www.preventivna-platforma.si/skupne-pobude/
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Skupna pobuda NVO

� Delovni predlog: Ciril Klajnšček v sodelovanju s 
projektnimi partnerji 

� Svoje predloge in pripombe posredovali: 
� Zavod Zvezda, Koper 
� Društvo Žarek upanja, Ljubljana 
� Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo 
� Inštitut za zasvojenosti in travme
� Društvo Up 
� Društvo Projekt Človek 
� Zveza aktivov svetov staršev Slovenije 

Skupna pobuda NVO

� Svoje predloge in pripombe posredovali tudi: 

� dr. Mirna Macur, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

� Tanja Breznik, Delovna terapija in psihoterapija 


