
MESTNA OBCINA KRANJ 

Stevilka : 
Datum : 

122-22/2020-2-40/30/04 
21.2.2019 

MESTNI SVET MESTNE OBCINE KRANJ 

Zupan 11. 
Siovenski trg I, 4000 Kranj 

T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: ta!nISlvo.zupana@kranl.sl 5: www.kranj.si 

Zadeva: Porocilo 0 delu Lokalne akcijske sku pine za preprecevanje zlorabe drog v Mestni 
obcini Kranj za leto 2019 

Lokalna akeijska skupina za preprecevanje zlorabe drog v Mestni obcini Kranj (v nadaljevanju LAS) je 
strokovno posvetovalno telo zupana. Ustanovljena je bila leta 1999. Sestavljena je iz predstavnikov 
otroskega varstva, osnovnih in srednjih sol , mladih, soeiale, zdravstva, polieije, nevladnih organizaeij in 
obcinske uprave, ki se pri svojem delu srecujejo s problematiko zasvojenosti. LAS je vezana na mandat 
zupana. Zupan je, na podlagi 84. elena Odloka 0 zagotavljanju soeialno varstvenih dejavnosti v Mestni 
obcini Kranj (Ur.list RS, st. 15/14-UPB1, 76/15, 52/17, 64/18, 68/19), dne 28. 12. 2018 s sklepom imenoval 
LAS. 

Med nalogami, ki jih letno izvaja LAS je tudi naloga, da poroca Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj. V 
prilogi tako podajamo porocilo 0 delu LAS za leto 2019, z narejeno oeeno stanja na podrocju problematike 
drog v Mestni obcini Kranj za navedeno leto. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

S K L E P: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj se je seznanil 5 porocilom 0 delu LAS za preprecevanje zlorabe drog v 
Mestni obcini Kranj za leta 2019. 

~~:.~kl!J 
Nada Bogataj Krzan 

Vodja urad-;::;bene dejavnostl 

Priloga: 
Porocila a delu Lakalne akeijske skupine za preprecevanje zla 
2019 
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MESTNI SVET MO KRANJ 

Zupan 

Lokalna akcijska skupina za 
preprecevanje zlorabe drog 
Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: ta lnlslvQ.zupana@kran!.sl 5: www.kranj.si 

Zadeva: Porocilo 0 delu Lokalne akcijske skupine za preprecevanje zlorabe drog v Mestni 
obcini Kranj za leta 2019 

Lokalna akeijska skupina za preprecevanje zlorabe drog v Mestni obcini Kranj (v nadaljevanju LAS) je bila 
ustanovljena leta 1999. Sestavljena je iz predstavnikov otroskega varstva, osnovnih in srednjih sol, mladih, 
socia Ie, zdravstva, polieije, nevladnih organizacij in obcinske uprave, ki se pri svojem delu srecujejo s 
problematiko zasvojenosti. 
LAS je v letu 2019 pripravila operativni program za MO Kranj, ki ga je potrdil zupan MO Kranj, naredila je 
oeeno stanja na podrocju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika, zagotavljala je koordinacijo 
dela strokovnih sluzb, ki se s problematiko drog ukvarjajo na vseh treh ravneh preventive (primarna, 
sekundarna in tereiarna). Nadalje je LAS zagotavljala usklajenost lokalnih programov preprecevanja 
zlorabe drog, se povezovala z drugimi lokalnim! akcijskimi skupinami v Sioveniji ter osnovnim in srednjim 
solam ter vrteem v MO Kranj zagotovila sredstva za sofinaneiranje preventivnih programov za katere so 
se odlocili. 

OPIS IZVEDENEGA PROGRAMA 

1. LAS je v letu 2019 pripravila operativni program za MO Kranj, ki ga je potrdil zupan MO Kranj, naredila 
je oeeno stanja na podrocju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika, zagotavljala je 
koordinaeijo dela strokovnih sluzb, ki se s problematiko drog ukvarjajo na vseh treh ravneh preventive 
(prima rna, sekundarna in terciarna). Nadalje je LAS zagotavljala usklajenost lokalnih programov 
preprecevanja zlorabe drog ter osnovnim in srednjim solam ter vrteem v MO Kranj zagotovila sredstva za 
sofinaneiranje preventivnih programov za katere so se odlocili. Na koneu leta je bila izvedena tudi 
pogostitev za clane LAS. 

2. Izvajanje preventivnih programov v vrteih, osnovnih in srednjih solah: 
LAS je za izvajanje preventivnih programov v solskem letu 2019/2020 v vrteih, OS in SS ter Dijaskem in 
studentskem domu Kranj objavila javni razpis v visini 12.100,00 €, od tega za vrtee predvidoma 1.000 (, 
za osnovne sole 7.300 ( in za srednje sole ter DSD 3.800 (. Izbranim prijaviteljem je bil v meseeu juniju 
2019 izdan sklep in posredovana pogodba za izvajanje preventivnih programov v solskem letu 2019/2020. 
Izbranim prijaviteljem pa bode sredstva za izvedene preventivne programe nakazana v proracunskem letu 
2020. Ker sole izvajajo program za solsko leta in ker v tistem obdobju proracun za leta 2020 se ni bil sprejet 
in ni veljal so bila izbranim prijaviteljem v sklepu in pogodbi sredstva dodeljena v okvirni visini, stem, da 
v primeru, da bi se visina sredstev v veljavnem proracunu MO Kranj za leta 2020, namenjena za 
sofinaneiranje preventivnih programov v Mestni obcini Kranj za solsko leto 2019/2020, spremenila, se 
sklep dopolni in sklene dodatek k pogodbi. V proracunu za leta 2020 so bila sredstva sprejeta kot so bila 
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planirana, kar pomeni sofinanciranje preventivnih programov v Mestni obcini Kranj v solskem letu 
2019/2020 v visini 12.100,00 €. 

Vrtci, osnovne in srednje sole so zaceli delavnice in predavanja izvajati v mesecu septembru 2019 zakljucili 
pa jih bode v mesecu juniju 2020. 
Skupno so prijavitelji za vrtce prijavili 13 predavanj (odobrenih 11 predavanj), kar je 26 ur (odobrenih 
22 ur). 
Skupno so prijavitelji za osnovne sole prijavili: 
- 93 delavnic (odobrenih 88 delavnic), kar pomeni skupno 163 ur (odobrenih 143 ur), od tega 57 ur na 
temo alkohol, tobak in druge nelegalne droge (odobrenih 57 ur), zasvojenost od racunalnika 73 ur 
(odobrenih 73 ur), nasilje med vrstniki 19 ur (odobrenih 8 ur), motnje hranjenja (ni bilo ponudb), 
oblikovanje samopodobe 14 ur (odobrenih 5 ur), 
- 13 predavanj za starse (odobrenih 11). 
Skupno so prijavitelji za srednje sole prijavili 69 delavnic (odobrenih 69), kar pomeni skupno 133 ur 
(odobrenih 133 ur), od tega 60 ur (tudi 60 ur odobrenih) na temo alkohol, tobak in druge nelegalne droge; 
zasvojenost od racunalnika 47 ur (odobrenih 47 ur); nasilje med vrstniki 10 ur (odobrenih 10 ur); motnje 
hranjenja 0 ur, pozitivna samopodoba 16 ure (odobrenih 16 ur). 

Vrtci: 
- Kranjski vrtci za izvedbo stirih predavanj : Radosti in pasti nove tehnologije pri otrocih; Skozi igrivo 
agresivnost do empatije, Miti in resnice 0 partnerskih odnosih, Kako vzgajati otroke, da ne bode ranljivi 
za zasvojenost? 
- Zasebni vrtec Dobra teta za izvedbo treh predavanj: Logoped, (ujecnost, Kako najti pravo ravnovesje v 
zivljenju? 
-as Predoslje za izvedbo predavanja Ko je otrok agresiven, potrebuje mejo, pa tudi naso pomoc. 
-as Strazisce za izvedbo predavanja Recept 0 vzgoji. 
-as Franceta Preserna za izvedbo predavanja Doslednost v vzgoji. 

Osnovne sale: 
-as Strazisce delavnice za ucence 6. razredov 16 solskih ur (Spletne skrivnosti; Ne nasilju in drogam, 
da prijateljstvu in pozitivnim vzornikom) in ucence 8. razredov 16 solskih ur (Alkohol, cigareti? Ne hvala; 
Spletno nasilje) ter dve predavanji za starse (Kako pomagati otroku v stiski; Moc povezanega odnosa). 
-as Simona Jenka delavnice za ucence 6. razredov 12 solskih ur (Splet kot magnet za najstnike) in 
ucence 8. razredov 10 solskih ur (Kako se upreti pritiskom vrstnikov). 
-as Franceta Preserna delavnice za ucence 7. razredov 8 solskih ur (Spletno nasilje, Splet kot magnet 
za najstnike) in ucence 9. Razredov 6 solskih ur (Nelegalne in legalne droge, Pozitivna samopodoba) ter 
predavanje za starse (Vzgoja otrok, odgovornost in postavljanje meja). 
-as Orehek delavnice za ucence 7. razredov 6 solskih ur (Splet kot magnet za najstnike) in ucence 5. 
razredov 3 solske ure (Pametno odlocanje za spletno sporocanje) ter predavanje za starse (Kako 
prepreciti otrokovo custveno stisko in spodbuditi custveni razvoj?). 
-as Jakoba Aljaza delavnice za ucence 7. razredov 6 solskih ur (Mladi in alkohol) in ucence 8. razredov 
8 solskih ur (Odvisnost od racunalnika, Mladi in nelegalne droge) ter dve predavanji za starse (Sola in 
starsi; Tanka crta odgovornosti). 
-as Matije (opa delavnice za ucence 4. razredov 7 solskih ur (Spletne skrivnosti, Verbalno in fizicno 
nasilje) in ucence 5. razredov 12 solskih ur (Pametno odlocanje za spletno sporocanje, Aktivno 
prezivljanje prostega casal ter predavanje za starse (Zasvojenost s spletom - rizicni in varovalni dejavniki 
v druzini). 
-as Predoslje delavnice za ucence 7. razredov 6 solskih ur (Lazne informacije in prevare na internetu) 
in ucence 8. razredov 18 solskih ur (Spletno nasilje in ustrahovanje, Alkohol in mladi, Zasvojenost in 
odnos do psihoaktivnih snovi) ter dve predavanji za starse po svoji izbiri (Komunikacija z najstnikom; Kako 
lahko starsi pomagajo otroku pri ucenju in delu za solo; Postavljanje meja; Kaj lahko narediva za vec srece 
med nama). 
-as Staneta Zagarja delavnice za ucence 4. razredov 1 solska ura(O nasilju malo drugace) in ucence 
7. razredov 2 solski uri (Ne nasilju) ter predavanje za starse (Prehranjevalne nagrade). 
-as Helene Puhar Kranj delavnice za ucence III. stopnje 1 solska ura (Spletne skrivnosti) in ucence 7. 
razredov 5 solskih ur (Obvladajmo konflikte, Splet kot magnet za najstnike, Glas proti nasilju, Delavnica 
socialnih vescin, Jaz sem ok, ti si ok) ter predavanje za starse (Vzgoja otrok s posebnimi potrebami). 
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Srednje sole: 
- Gimnazija Franeeta Preserna delavniee za dijake 2. letnikov 10 solskih ur (zasvojenost od raeunalnika) ter 

dijake 1. letnikov 10 solskih ur (Nasilje: Kaj je to in kaj lahko naredim). 

- Gimnazija Kranj delavniee za dijake 1. letnikov 12 solskih ur (Mladostniki-mobilna druzbena omrezja) ter 

dijake 2. letnikov 16 solskih ur (Izzivi odraseanja). 

- Solski center Kranj od tega: 

Srednja tehniena sola in Strokovna Gimnazija delavniee za dijake 2. letnikov 54 solskih ur (Nelegalne droge; 

Alkohol, ne hvala; Zasvojenost z raeunalnikom), 

Srednja ekonomska storitvena in gradbena sola delavniee za dijake 2. letnikov 36 solskih ur (Alkohol, ne 

hvala; labirint omame; Zasvojenost z raeunalnikom) . 

3. LAS je opravila pregled poroeil in oeeno opravljenih programov po osnovnih in srednjih solah in v vrteih 
za solsko leta 2018/19. Pri tem je ugotovila, da sole vseh delavnie niso realizirale, predvsem iz zdravstvenih 

razlogov predavatelja in zato vsa sredstva niso bila porabljena. Nadalje se je ugotovilo, da so bili ueenci, 

dijaki, ueitelji in starsi z izvedenimi delavnieami in predavanji zadovoljni, kar izhaja iz naslednjih oeen: 

- vrtei: oeena predavanj po mnenju starsev 4,71; uporabnost predavanj po mnenju starsev: 4,57; oeena 

predavatelja po mnenju sole: 4,76) 

- osnovne sole: 

Delavniee za ueenee: oeena delavnie po mnenju ueeneev 4,33; uporabnost delavnie po mnenju sole 4,83; 

oeena predavatelja po mnenju sole: 4,82; 

Predavanja za starse: oeena predavanj po mnenju starsev 4,83; uporabnost predavanj po mnenju starsev 

4,73; oeena predavatelja po mnenju sole 4,85. Vseh predavanj za starse se je udelezilo 945 starsev, kar je 

79 starsev v povpreeju na enD predavanje. 
- sredne sole: oeena delavnie po mnenju dijakov 4,27; uporabnost delavnie po mnenju sole 4,82; oeena 

predavatelja po mnenju sole 4,68. 

4. LAS je v sodelovanju z Gimnazijo Franeeta Preserna organizirala predavanje: Dejavniki uspeha in 

zadovoljstva v zivljenju nasih otrok. Predavanje je financirala Mestna obeina Kranj, lokalna akeijska 

skupina za prepreeevanje zlorabe drog, potekalo pa je v prostorih Gimnazije. Predavalniea je bila polna, 

eea 140 poslusaleev. Predaval je priznani strokovnjak sportni psiholog dr. Matej Tusak, profesor na 

Fakulteti za sport. Tema je bila aktualna. Govoril je 0 uspehu, pomembnosti motivaeije, pomembnosti 

imeti eilje, samozavesti, samomotivaeiji, samodiseiplini, pomanjkanju in pomenu odgovornosti, pomenu 

timskega dela, vzpodbujanju vztrajnosti, ... Predavatelj je predstavil tudi vee primerov iz prakse. Z vzgojo 

skozi dejavnosti, tako sporta kot umetnosti, veliko pridobijo tako otroci kot starsi. Gre za nalozbo v vzgojo, 

da otroei skozi zivljenje 5 tem osvojijo zdrave navade, ki so popotniea za nadaljnje zivljenje. 

oeENA STANJA 
Za leta 2019 je bila izdelana tudi oeena stanja na podroeju problematike drog v MOK, in sieer 5 strani 

Polieijske postaje Kranj, Zdravstvenega doma Kranj - Center za prepreeevanje in zdravljenje odvisnosti od 
nedovoljenih drog, Naeionalnega instituta za javno zdravje, osnovnih in srednjih sol, vrteev, mladih in 

Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj: 

al Policijska postaia Kranj (poroello je podal g. Damija" Suhadolnik, pomoenik komandirja, policijskl 

inspektor specialist II, PP Kranj) 
Na Polieijski postaji Kranj smo oeenili in primerjali razmere med drugimi tudi po problematiki 

prepovedanih drog na obmoeju Polieijske postaje Kranj za leto 2018 in 2019. 

Na podroeju kriminalitete smo v primerjavi 5 preteklimi leti (2016, 2017, 2018) obravnavali manj kaznivih 

dejanj. Na okrozno drzavno tozilstvo smo tako podali kazenske ovadbe in poroeila v dopolnitev kazenskih 

ovadb zaradi 1.584 (2.000) kaznivih dejanj. 

Skupno smo obravnavali 1.118 (1.188) kaznivih dejanj zoper premozenje. 70% vse obravnavane 

kriminalitete. 
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5 podrocja prepovedanih drog je bilo obravnavanih 104 (31) kaznivih dejanj. Neupravicena proizvodnja in 
promet 5 prepovedanimi drogami, 103 (27) in Omogocanje uzivanja prepovedanih drog ali nedovoljenih 
snovi v sportu 1 (4). Tej problematiki smo namenili veliko pozornosti in smo pogosto opravljali nadzore 
nad varnostno obremenjenimi obmocji, predvsem na glavnem avtobusnem postajaliscu, Presernovem 
gaju, okolici metadonske razdelilnice - Zdravstvenega doma Kranj, javne podzemne garaze na obmocju 
Pia nine ter okolicah sol. 
Po prekrskovni plati smo po Zakonu 0 proizvodnji in prometu 5 prepovedanimi drogami obravnavali 90 
(59) krsitev. V teh primerih gre za zasege manjse kolicine prepovedane droge za odmerke za enkratno 
lastno uporabo odvisnika (prepovedane tabletke, heroin, kokain, konoplja - marihuana). 
Zasezene OrE!OCIVe,Cla'1e 

Grami 5,7 6,2 35,1 0,7 2,4 
Amfetamin 

Tablete 1,0 

Mililitri 15,0 
Benzodiazepini 

Tablete 2,0 355,0 41,0 

Grami 12,9 
Ekstazi 

0,7 89,1 

Tablete 469,0 100,0 

Heroin Grami 0,5 1,8 18,7 67,2 18,9 

Kokain Grami 0,1 1,9 54,2 24,0 

Konoplja - rastlina Kosi 5,0 7,0 134,0 

Konoplja - rastlina (marihuana) Grami 2.055,6 29.314,7 7.967,2 3.803,0 1.094,1 

Grami 23,6 7,2 3,1 
Konoplja - smola (hasiS) 

Mililitri 4,0 

Grami 6,9 
Konoplja ekstrakti 

Mililitri 70,0 0,3 

Lsd Grami 0,0 

Metadon Mililitri 55,0 348,0 6,2 1.350,0 496,0 

Mililitri 25,0 
Nedovoljenesno~vsportu 

Tablete 60,0 

Opij Mililitri 2,5 

Ostale droge,ki se lahko upor.v Mililitri 348,0 

medicini Tablete 101,0 221,0 

Ostale droge,ki se ne uporab. v Grami 5,4 1,8 21,4 

medicini Mililitri 60,0 

Na podrocju zagotavljanja javnega reda in splosne varnosti Ijudi je moe ugotoviti stabilno stanje in ugodno 
stopnjo varnosti Ijudi. Glede na podatke iz leta poprej se je stevilo zaprosil za interveniranje nekoliko 
povecalo sicer 1613 (1526) opravljenih intervencij. Zmanjsalo se je stevilo ugotovljenih krsitev javnega 
reda in miru 665 (699). Ostale ugotovljene krsitve so predvsem rezultat aktivnega ter kvalitetnega dela 
oz. ugotavljanja krsitev z lastno dejavnostjo policistov. To je predvsem posledica ustreznega planiranja 
dela, identificiranja varnostno obremenjenih obmocij in izvajanja ter odrejanja ustreznih nalog in oblik 
dela, na krajih in v casu, ko smo s sprotnimi analizami belezili gostitve dolocenih pojavov. Po Zakonu 0 

omejevanju porabe alkohola prekrskov ni bilo zaznanih. 

Pri nadzoru cestnega prometa je bilo zaradi prepovedanih drog odrejenih 33 (16) strokovnih pregledov, 
od tega 8 pozitivnih, 10 negativnih, 11 pa je strokovni pregled na mamila odklonilo. 
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Stevilo odrejenih alkotestov 6.219 (5.701), pozitivnih je bilo 309 (263). Odklonjenih je bilo 8 (7) preizkusov. 
Stevilo odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 32 (19), od tega 14 (11) pozitivnih. Stevilo pridrZanj 
11 (17), stevilo zaeasnih odvzemov vozniskih dovoljenj 101 (108). Povpreena stopnja alkohola je 1,60 
grama alkohola na kilogram krvi (leto prej 1,45). 

Glede na splosno oceno, da je bilo stanje na vseh segmentih dela policije v letu 2019 na obmoeju PP Kranj 
oz. MO Kranj ugodno in stabilno. 
Policijska postaja Kranj bo tako v letosnjem letu nadaljevala 5 poostrenimi nadzori v okviru rednega dela 
in 5 planiranjem poostrenih nadzorov. Prav tako bomo usmerjeni tudi na preventivno delovanje v okviru 
predavanj po solah in 5 tem ozaveseanju po problematiki prepovedanih drog. 

b) Zdravstveni dom Kranj - Center za preprecevanje in zdravlienie odvisnosti od nedovolienih drog 
(porocilo je podala gao Natasa Kern, dr. medl 
V Centru za prepreeevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog je bilo od zaeetka njegovega 
delovanja do konca leta 2019 registriranih skupno 689 uporabnikov programa. Center deluje v Kranju, 
Zdravstveni dom Kranj, ambulanta za razdeljevanje metadona in druge substitucijske terapije je tudi na 
Jesenicah, kjer pa je zdravnica, specialistka splosne medicine, delala Ie do konca decem bra 2019 in so 
trenutno brez zdravnika. 
V substitucijski program v Kranju je bilo ob koncu leta 2019 vkljucenih 215 pacientov, od tega 144 na 
terapiji z metadonom, 55 pacientov na substitucijski terapiji z buprenorfinom in 16 pacientov na terapiji z 
dolgo delujoeim morfinom. V psihosocialni obravnavi smo imeli 5 pacientov (ne prejemajo substitucijske 
terapije) . 
V Center se je v letu 2019 na novo vkljueilo 12 pacientov, ki so imeli tezave zaradi odvisnosti od 
nedovoljenih drog, ponovno je vstopilo v program 37 oseb. Povzamemo lahko, da stevilo novo vkljueenih 
pacientov zadnjih nekaj let ostaja priblizno enako, vee je ponovno vkljueenih. 
V letu 2019 sta 2 odvisnika nadaljevala zdravljenje z vkljueitvijo v druge programe ( terapevtske skupnosti), 
na detoksikacijo v Center za detoksikacijo Ljubljana so odsli 4 pacienti, 1 odvisnik je opravil ambulantno 
detoksikacijo v Centru. V zapor je odslo 5 odvisnikov, umrl je 1 pacient. 
V Centru se ukvarjamo z obravnavo odvisnikov od prepovedanih drog zdravstveni delavci razlienih 
specialnosti: psihiater, klinieni psiholog, dve zdravnici, specialistki splosne oz. druzinske medicine, dva 
diplomirana zdravstvenika in medicinska sestra.la pomoe pri delu v Centru smo v letu 2019 imeli se 
dodatnega zdravnika, specializanta druzinske medicine. Sodelujemo tudi 5 Centrom za socialno delo. 
Nudimo po moe v obliki informiranja, svetovanja, detoksikacije, zdravstvenih pregledov, vkljucno s 
testiranjem na viruse hepatitisa B,C in HIV, cepimo paciente proti hepatitisu B. 
Sest let delujemo v novih prostorih v pritlieju Zdravstvenega doma Krani, kar nam omogoea bolj 
kakovostno delo, pacienti se manj zadrzujejo pred centrom. Tudi problem preprodaje drog pred Centrom 
je manj perec. Obeasno pa imamo se vedno teiave zaradi krsenja terapevtskega dogovora, zlasti 
psihienega nasilja pacientov do osebja, povzroeanja materialne skode v prostorih Centra, fizienih 
obraeunov med pacienti, tudi v eakalnici Centra. 

c) Nacionalni institut za javno zdravje, obmocna enota Kranj (poroeilo sta podali mag. Marietka Hovnik 
Kersmanc, dr. med., spec. lavnega zdravja in mag. Daria Zupan, dipl. org. dela) 
Razsirjenost rabe psihoaktivnih snovi v populaciji in drugih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, spremljamo 
na osnovi epidemioloskih raziskav. Gre za nacionalne raziskave, narejene na reprezentativnih vzorcih, z 
uporabo standardiziranih vprasalnikov, ki omogoeajo tudi mednarodno primerljivost podatkov. Raziskave 
se ne izvajajo letno, ampak se ponavljajo v doloeenih easovnih (najveekrat stiriletnih) intervalih. Nekatere 
raziskave dajo oceno stanja po regijah in njenih upravnih enotah, izjemoma pa prikazujejo tudi podatke 
za posamezne obeine (npr. Mestno obeino Kranj) . 

1. RazSjr jenost rabe psjhoakt jvnih snoyi med odraslimj prebivalci 
1.1 Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016: 
V letu 2016 je NUl med odraslimi prebivalci Siovenije, starimi med 25 in 74 let, izvedel nacionalno 
raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki vkljueuje tudi del, vezan na uporabo tobaka in alkohola . 
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1.1.1 Pitje alkoholnih pijac: 
73,3 % anketiranih odraslih prebivalcev UE Kranj, starih od 25 'do 74 let, je v zadnjem letu obieajno pilo 

alkoholne pijaee v mejah manj tveganega pitjal, 15,2 % alkoholnih pijae ni pilo (abstinenti), 11,4 % pa je 

obieajno pilo eez mejo manj tveganega pitja. V primerjavi s povpreejem v Sioveniji, je bilo v UE Kranj 4,5 

% manj abstinentov in skoraj en odstotek vee anketirancev, ki pijejo eez mejo manj tveganega pitja (slika 

1). Tudi v primerjavi s povpreejem, ki velja za Gorenjsko (9,6 %), je v UE Kranj delez anketirancev, ki 

obieajno pijejo eez mejo manj tveganega pitja, visji. 
Pitje alkoholnih pijae je bolj razsirjeno med moskimi, saj je na Gorenjskem med njimi kar 3-krat manj 

abstinentov kot med zenskami. Moski pa popijejo tudi veeje kolieine alkoholnih pijae: 

delez moskih, ki obieajno pijejo eez mejo manj tveganega pitja, je skoraj 4-krat veeji kat pri 

zenskah; 
vee moskih (64 %) kat zensk (48 %) vsaj 1-krat v letu visoko tvegano popiva, kar pomeni, da so ob 
eni pivski priloznosti moski popili 6 meric alkohola ali vee, zenske pa 4 merice alkohola ali vee. 

Visoko tvegano popivanje med moskimi je vUE Kranj (68,7 %) bolj razsirjeno kot je povpreeje za 

Gorenjsko (63,9 %) (slika 2). 
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Slika 1. Delez anketirancev, starih ad 25-74 let, po stopnji pitja alkoholnih pijae, UE Kranj, Gorenjska in 

Siovenija, na osnovi poroeanja anketirancev raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016 
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Slika 2. Delez anketirancev, starih od 25-74 let, ki so vsaj enkrat v zadnjem letu ob posamezni pivski priloznosti popili 
vee pijac (moski 6 ali vee, zenske 4 ali vee), UE Kranj, Gorenjska in Siovenija, na osnovi porocanja anketirancev 
raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016 

1.1.2 Kajenje tobaka: 

Veeina anketiranih odraslih prebivalcev UE Kranj, starih od 25 do 74 let, ne kadi. 

Kadi 27,1 % anketiranih odraslih prebivalcev UE Kranj, kar je vee ad slovenskega povpreeja (23,1 %), v UE 
Kranj pa je manj tudi anketiranih oseb, ki niso nikoli kadile (slika 3). Kajenje tobaka je tudi med gorenjskimi 

anketiranci bolj razsirjeno kat je v povpreeju v Sioveniji. 

1 Meje manj tveganega pitja: odrasel moski ne vee kot dve merici alkoholne pijaee na dan ali ne vee kot 14 meric 
alkoholne pijace na teden, odrasla zenska ne vee kot enD me rico alkoholne pijaee na dan ali ne vee kot 7 meric 
alkoholne pijace na teden. Ena me rica alkoholne pijaeeje: en kozarec (ldl) vinal ali pol steklenice oz. ploeevinke (2,5dl) 
piva ali steklenica oz. plocevinka (0,5dl) radlerja ali Wee (O,3dl) zgane pijace oz. likerja ali ena stekleniea ali plocevinka 
(3,3dl) mesane gazirane alkoholne pijaee. 



69,4 % anketirancev iz UE Kranj, ki kadijo tobak (ali so ga kadarkoli kadili), je rednih kadilcev (to pomeni, 
da kadijo/ali so kadili vsak dan), kar je sicer manj kot na Gorenjskem, kjer znasa delez red nih kadilcev 
dobrih 72 %, ter je tudi pod slovens kim povpreejem (skoraj 72 %). 
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Slika 3. Delez anketirancev, starih od 25-74 let, glede na kadilski status, UE Kranj,_Gorenjska in Siovenija, 
na osnovi poroeanja anketirancev raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016 
1.2 Zdravje v obcini 
Zdravje v obeini je vir informacij 0 zdravju v vsaki slovenski obeini na osnovi 34-ih kazalnikov (ki so prikazani 
grafieno in stevilcno) ter njihove primerjave s stanjem v upravni enoti in regiji, v katero spada posamezna 
obeina, ter s slovenskim povpreejem (http://obcine.nijz.si). 
Kazalnik 0 delezu kadilcev ter kazalnik 0 visoko tveganem opijanju v izdaji 2019 nista objavljena. Podatke 
za ta kazalnika pridobivamo iz anket, ki se izvajajo v veeletnih ciklih, zadnji objavljeni podatki so ze bili 
prikazani v poroeilu LAS Kranj za leta 2016. 
V izdaji Zdravje v obeini 2019 sta prikazana dva kazalnika, povezana z rabo alkohola: 

bolnisniene obravnave zaradi bolezni, ki jih neposredno pripisujemo alkoholu 2
; 

prometne nezgode z alkoholiziranimi povzroCitelW. 
Kot kazejo podatki izdaje 2019, je v Mestni obeini (MO) Kranj zaradi bolezni, ki jih neposredno pripisujemo 
alkoholu, v povpreeju na let04 2,4 bolnisnienih obravnav na 1000 prebivalcev (starejsih od 15 let), kar je 
malo manj kot v gorenjski regiji (2,6), vendar statistieno pomembno vee od povpreeja Siovenije (2,0) (slika 
4). Od izdaje Zdravje v obeini 2016 (1,3) pa do izdaje 2019 se je stopnja bolnisnienih obravnav, ki odrazajo 
posledice pitja alkohola na zdravju pivcev, med prebivalci MO Kranj skoraj podvojila. MO Kranj se je tako 
iz skupine obein, ki so bile po tem kazalniku pod slovenskim povpreejem, premaknila v skupino obein, ki 
ga presegajo. Ta neugoden trend opozarja na nevarnost slabsanja zdravja prebivalcev, povezanega s 
pitjem alkohola, v MO Kranj. 

-_ .... -
... ·v 
u .... . -

Slika 4. Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, med prebivalci starimi 15 let in vee, obeine, povprecje 2013-2017 
(vir: Zdravje v oblini) 

2 Stopnja bolnisnicnih obravnav zaradi bolezni neposredno pripisljivih alkoholu opisuje stevilo bolnisnicnih obravnav 
zaradi stanj neposredno povezanih z alkoholom pri osebah starejsih od 15 let na 1.000 prebivalcev v opazovanem 
koledarskem letu. 
3 Delez nezgod, ki so jih povzroeili alkoholizirani udelezenci, opisuje stevilo nezgod, povzroeenih 5 strani alkoholiziranih 
udelezencev, glede na vse prometne nezgode v obcini. 
4 povpreeje 2013-2017 
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Delez prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzroeiteljiS v MO Kranj v povpreeju znasa 6,8 % in je nizji kat 
v gorenjski regiji (7,9) ter statistieno pomembno nizji ad povpreeja Siovenije (9,1) (slika 5). Od izdaje 
Zdravje v obeini 2016 (8,4) pa do izdaje 2019 se delez prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzroeitelji 
znizuje in je trend gibanja tega kazalnika ugoden . 

....... "-'........,... ---M .. .... .... 
...... '¥ ..... .,. 
I~.'" .-

Slika 5. Prometne nezgode z alkohoJiziranlml povzrocltelj l, obcine, povprecje 2013-2017 (vir: Zdravje v obCini) 

2. Otroci in mladostniki 
2.1. Razsirjenost rabe tobaka, alkohola in drugih drog med otroci in mladostniki 
Razsirjenost rabe drog med otroci in mladostniki v Sioveniji spremljamo v okviru nacionalne raziskave Z 
zdravjem povezano vedenje v solskem obdobju (HBSC), ki poteka v okviru mednarodne raziskave in se 
izvaja na stiri leta ad leta 2002 dalje. Zadnja raziskava, ki je bila narejena leta 2018, je pokazala, da je med 
otroci in mladostniki v Sioveniji se vedno najbolj razsirjena droga alkohol, ki mu sledi tabak, in nato 
konoplja, ki pa je najbolj razsirjena prepovedana droga. Razsirjenost uporabe drag narasea s starostjo. 
2.1.1. Tabak 
o kajenju tobaka kadarkoli v zivljenju je poroealo 2,2 % ll-Ietnikov, 9,8 % 13- letnikov, 27,4 % 15-letnikov 
in 45,8 % 17-letnikov. Da vsaj enkrat na teden kadi tobak je porocalo ad 0,8 % ll-Ietnikov do 19,8 % 17-
letnikov; vsak dan pa ad 0,4 % ll-Ietnikov do 15,6 % 17-letnikov. 
Pri starosti 13 let ali manj je prvic kadilo tobak 9,4 % 15-letnikov in 7,2 % 17-letnikov. 
V obdobju 2002 - 2018 se je znizala razsirjenost tedenskega in dnevnega kajenja tobaka med 13-letniki in 
15-letniki. Znizal se je tudi odstotek 15-letnikov, ki so prvic kadili tobak pri starosti 13 let ali manj. 
2.1.2. Alkohol 
o pitju alkohola kadarkoli v zivljenju je porocalo 14,9 % ll-Ietnikov, 40,1 % 13-letnikov, 70,7 % 15-letnikov 
in 86,0 % 17-letnikov. Da pije alkoholne pijaee vsaj enkrat na teden je poroealo ad 2,5 % ll-Ietnikov do 
25,9 % 17-letnikov. Opitih vsaj dvakrat v zivljenju pa je ze bilo 1,2 % ll-Ietnikov, 4,7 % 13-letnikov, 26,6 
% 15-letnikov in 52,1 % 17-letnikov. 
31,2 % 15-letnikov in 23,2 % 17-letnikov navaja, da so prvic pili alkohol v starosti 13 let ali manj; da so bili 
prvic opiti pri tej starosti pa navaja 7,1 % 15-letnikov in 7,0 % 17-letnikov. 
V obdobju 2002 - 2018 se je odstotek mladostnikov, ki so bili opiti vsaj dvakrat v zivljenju, znizal v vseh 
starostnih skupinah, odstotek tedenskega pitja pa med 13-letniki in 15-letniki. 
2.1.3. Konoplja 
o uporabi konoplje kadarkoli v zivljenju je porocalo 20,6 % 15-letnikov in 42,4 % 17-letnikov; v zadnjem 
letu 17,8 % 15-letnikov in 33,4 % 17-letnikov; v zadnjih 30 dneh pa je konopljo uporabilo 12,7 % 15-letnikov 
in 19,7 % % 17-letnikov. 
Mladostniki veeinoma zaznavajo, da je konoplja lahko dostopna : 48,S % 15-letnikov in 62,4 % 17-letnikov 
meni, da bi jo zelo lahko ali lahko dobili v naslednjih 24 urah. 
Prikaz trendov za daljse obdobje zaradi spremembe vprasanj ni mozen, mozna je Ie primerjava med 
letoma 2014 in 2018. Le-ta kaze, da se je med tema dvema letoma zvisal odstotek deklet, ki poroeajo a 
uporabi konoplje v zadnjih 30 dneh. 

5 povprecje 2013-2017 

8126 ________ _ 



2.1.4 Druge prepovedane droge (odgovarjali so samo 17-letnikil 
Med 17-letniki je uporabilo kadarkoli v zivljenju: 4,5 % ekstazi; 4,4 % zdravila z namenom, da bi se zadeli; 
4,2 % gobice; 4,1 % kokain; 3,8 % amfetamine; 3,6 % lepilo ali druga hlapila; 2,8 % LSD; 2,0 % nove 
psihoaktivne snovi; 0,8 % heroin. 
Vir: Jericek Klanscek H, Roskar M, Drev A, et al. Z zdravjem povezana vedenja v solskem obdobju med mladostniki v 
Sloveniji. Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018. Ljubljana: Nacionalni institut za javno zdravje, 2019. 
V publikaciji je dostopnih se vee podatkov 0 raz lienih vidiki mladostnikovega zivljenja in zdravja. 
Publikacija je dostopna na spletni povezavi : https:/ /www.nijz.si!sl/publikacije/z-zdravjem-povezana-vedenja-v
solskem-obdobju-med-mladostniki-v-sloveniji -izsledki 

2.2. Uporaba interneta in digitalnih tehnologij 
V okviru nacionalne raziskave HBSC 2018 so otroci in mladostniki odgovarjali tudi na vprasanja, povezana 
z uporabo interneta in digitalnih tehnologij . 
2.2.1. Igranje video/raeunalniskih/spletnih iger 
Da igrajo igre skoraj vsak dan je poroealo 18,6 % 11-letnikov, 22,2 % 13-letnikov, 19,0 % 15-letnikov in 
16,5 % 17-letnikov. 
Na dan igra igre 2-3 ure ali vee 33,3 % 11-letnikov, 48,2 % 13-letnikov, 52,1 % 15-letnikov in 54,4 % 17-
letnikov. 
Prisotnost znakov zasvojenosti z igrami (5 ali vee od 9 trditev na lestvici) se kaze pri 7,4 % 11-letnikov, 11,8 
% 13-letnikov, 11,4 % 15-letnikov in 10,3 % 17-letnikov. 
2.2.2. Problematiena uporaba spletnih socialnih medijev 
Prisotnost znakov problematiene rabe spletnih socialnih medijev (5 ali vee od 9 trditev na lestvici) je bila 
zaznana pri 4,1 % 11-letnikov, 9,6 % 13-letnikov, 12,4 % 15-letnikov in 7,8 % 17-letnikov. 
2.2.3. Pogovori preko interneta 
Da se na internetu lazje pogovarjajo 0 svojih skrbeh kot v zivo je poroealo 11,0 % 11-letnikov, 20,S % 13-
letnikov, 20,4 % 15-letnikov in 17,4 % 17-letnikov. 
Da se na internetu lazje pogovarjajo 0 svojih lastnih obeutkih kot v zivo je poroealo 12,5 % 11-letnikov, 
22,9 % 13-letnikov, 24,2 % 15-letnikov in 19,6 % 17-letnikov. 
Da se preko interneta lazje pogovarjajo 0 skrivnostih kot v zivo je poroealo 14,9 % 11-letnikov, 24,4 % 13-
letnikov, 21,4 % 15-letnikov in 16,8 % 17-letnikov. 
2.2.4. Int ernetni (online) stiki 
o dnevnih online stikih z dobrimi prijatelji je poroealo 46,3 % 11-letnikov, 64,2 % 13-letnikov, 74,7 % 15-
letnikov in 73,9 % 17-letnikov. 
o dnevnih online stikih z drugimi (npr. starsi, bratje/sestre, ueitelji) je poroealo 41,4 % 11-letnikov, 42,3 % 
13-letnikov, 42,2 % 15-letnikov in 39,7 % 17-letnikov. 
o dnevnih online stikih s prijatelji, ki so jih spoznali na spletu, je poroealo 13,9 % 11-letnikov, 22,8 % 13-
letnikov, 24,7 % 15-letnikov in 17,3 % 17-letnikov. 
Vir: Jericek Klanscek H, Roskar M, Drev A, et al. Z zdravjem povezana vedenja v solskem obdobju med mladostniki v 
Sioveniji. Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018. Ljubljana: Nacionalni institut za javna zdravje, 2019. 
Publikacija je dostopna na spletni povezavi : https:/ /www.nijz.si!sl/publikacije/z-zdravjem-povezana-vedenja-v
solskem-obdobju-med-mladostniki-v-sloveniji-izsledki 

3. Sistem za zgodnje opozar janje na pojav novih psihQaktivnih snoyj (regijska 51 EW5 mreial 
V letu 2019 je bilo med partnerji izmenjanih 32 informaciji 0 novih PAS. 
V drugi polovici leta 2019 smo organizirali in izvedli delovni sestanek aktivnih elanov regijskega EWS. 
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d) Osnovne sole MO Kranj (poroella za vse osnovne sole so skupaj 5 svetovalnimi sluzbaml pripravili 
ravnateljl sol; poroeila je zbral g. Pavel Srecnik. vodja aktiva ravnateliev OS in ravnateli OS Strazisce) 

Osnovna sola Predoslje Kranj (Jania Srsen, ravnateliica) 
Zahvalili bi se Lokaeijski akeijski skupini Mestne obcine Kranj za sofinaneiranje predavanja v vrteu. Glede 
na to, da imajo vzgojiteljiee ze vrsto let po predavanju roditeljski sestanek, je udelezba s strani starsev 
vecja. Predavanje so starsi pohvalili. Temeljilo je na izkusnjah in na konkretnih primerih. 
Oddelki vrtea: 

Predavanja Stevilo Izvedena greventivna Ostala izvedena greventivna 
za starse Qredavanja sofinaneirana s gredavanja 

strani LAS 

starsi 65 Nenasilje - vloga in naloga 
starsev, Ingrid Klemencic 

Zahvalili bi se lokaeijski akeijski skupini Mestne obcine Kranj za preprecevanje zlorabe drog v Mestni obcini 
Kranj, saj prispevate, da so ucenei, starsi, ucitelji delezni globljega pogleda na to vedno vecjo 
problematiko. Delavniee ucenci oeenjujejo zelo dobro, prav tako pa so bila predavanja delezna pohval s 
strani uciteljev, starsev in vodstva sole. 
Enaki predlogi oz. pomisleki s strani solske svet. del. Sasa Pesrl: glede na to, da imate pomembno vlogo 
pri preventivi, predlagam, da se z navedenimi smernieami za uporabo tehnologije med otroki in 
mladostniki, skodljivih posledieah, ... ze v porodnisniei in najzgodnejsem otrokovem obdobju seznani 
starse. 
Cris Rowan, delovna terapevtka na podrocju pediatrije, dr. Andrew Doan, nevroznanstvenik, Hilarie Cash, 
direktoriea programa za zdravljenje odvisnosti od interneta reSTART, so s sodelovanjem Ameriskega 
zdruzenja pediatrov in Zdruzenja kanadskih pediatrov (ameriski in kanadski pediatri zavzemajo strogo 
stalisce prepovedi uporabe mobilnih naprav med otroki starimi do 12 let) 

Starost 
KoUko Ne-nasilne Roene Ne-nasilne Nasilne Nasilne spletne video 

casa? vsebine na TV naprave videoigre videoigre igre in pornografija 

0-2leti Nit Nikoli Nikoli Nikoli Nikoli Nikoli 

3-Slet lura/dan -I Nikoli Nikoli Nikoli Nikoli 

6-121et 2 uri/dan -I Nikoli Nikoli Nikoli Nikoli 

13-18 let 2 uri/dan -I -I Omejiti na 30 min/dan Nikoli 

Splet: safe.si - Ker zasvojenost z zabavo na internetu poskoduje mozgane enako kot heroin, mislim, da bi 
bilo nujno potrebno razmisljati v smeri uzakonitve zakona 0 dopuscanju, nedopuscanju in omejitvi 
(mogoce starostni ter glede na podvrzenost vpliva vsakega posameznega otroka) uporabe tablie, 
mobitelov, racunalnikov, ipd, za zabavo ze predsolskih otrok ter otrok v soli. Primer: otroku staremu se ne 
3 leta starsi tudi v zdravstvenem domu ali bolniei dopuscajo igranje igrie, gledanje risank ure in ure, izrocijo 
mobitel za igranje igrie se brez njegove zelje. 
Miha Kramli, ZD Nova Goriea opominja, da se zasvojenost s pretirano uporabo interneta lahko zacne ze 
pri en em letu: otrok pritiska gumbek in zakikirika petelin, pod drugim gumbom zamuka krava . "To so 
intenzivni zvoki in barve, ce jim je majhen otrok izpostavljen po vec ur no dan in go nato peljemo v naravo, 
ga bo to zacela dolgocasiti, saj tam intenzivni zvoki in barve niso ves cas prisotni ... 
Tako kot kajenje ni dovoljeno v javnih prostorih, menim, da bi morala biti uporaba tablie, ipd. za zabavo v 
javnih prostorih prepovedana. 
Zakon 0 zakonski zvezi in druzinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1) v 4. clenu govori: Zaradi zdrave rasti, 
skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno zivljenje in dele imajo starsi praviee in 
dolznosti, da skrbijo za zivljenje, osebnostni razvoj, praviee in koristi svojih mladoletnih otrok. Te praviee 
in dolznosti sestavljajo roditeljsko pravieo. Ta clen sem navedla, saj menim, da, ko se otrokom dopusca 
neomejen cas oz. omejitev po zelo dolgem casu zabave na tablieah, mobitelih, ipd. starsi krsijo dolocbe v 
tem clenu namesto vzgoje za samostojno zivljenje »dopuscajo«, da postanejo njihovi otroei zasvojeni. 

101-26---------



Delavnice za Stevilo ucencev Izvedene greventivne Ostale izvedene Qreventivne 
ucence delavnice sofinancirane s delavnice 
razred strani LAS 

3.r 20 SAFE.SI 
18 
20 

4.r 28 SAFE.SI 
28 

s.r 22 SAFE.SI 
25 

6.r 27 SAFE.SI 
27 SAFE.SI 

7.r 27 Marjan Savnik: 8eseda 
lahko mocneje udari kakor 

29 pest 
Marjan Savnik: 8eseda 

27,29 lahko mocneje udari kakor 
27,29 pest 

Tilen Dominko : Varna in 
odgovorna uporaba spleta 
Tilen Dominko: Spletno 
nasilje 

8.r 17,21 Tilen Dominko: Digitalni 
drZavljan 

17,21 Tilen Dominko: Mobilna 
17 druzbena omrezja 

Goran Skobalj: Strpnost do 
21 drugih 
17 Goran Skobalj: Strpnost do 

drugih 
21 Miha Kramli: Zasvojenosti 

in odnos do psihoaktivnih 
snovi 
Miha Kramli: Zasvojenosti 
in 
odnos do psihoaktivnih 
snovi 

Predavania Stevilo Izvedena greventivna Ostala izvedena greventivna 
za starse gredavanja sofinancirana s predavanja 

strani LAS 

starsi 70 Ingrid Klemencic : 
Nenasilje- vloga in naloga 

64 starsev 
Marko Juhant: Kako 
postanemo starsi srecnih 
in uspesnih otrok? 

Predavanla Stevilo Izvedena greventivna Ostala izvedena preventivna 
za ucitelje predavania sofinancirana s predavanja 

strani LAS 

ucitelji 50 Prisotnost uciteljev na Janez Logar: Moe in pomen 
predavanjih za starse starsev- spodbujanje razvoja zdrave 

samopodobe in samospostovanja 
pri otroku in najstniku 
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Osnovna sola Helene Puhar (Janez Cuderman, ravnotelj) 
S tematikami preventivnih delavnic smo se v solskem letu 2018/2019 osredotocili predvsem na podrocja 
medsebojnih odnosov, pozitivne samopodobe in spoznavanja sebe. Pri izbiri tem preventivnih delavnic 
smo upostevali aktualno problematiko na soli in potrebe otrok. Preventivne delavnice ucencem 
pomembno pomagajo pri pridobivanju znanja, novih izkusenj, vescin in spretnosti v vsakdanjih situacijah 
in predstavljajo pomemben vidik pri splosnem funkcioniranju ucencev tako v soli kot doma. 
Ucenci OS Helene Puhar so ucenci s posebnimi potrebami, zaradi cesar velikokrat potrebujejo vec pomoci 
pri ucenju primernega izrazanja svojih potreb, graditvi pozitivne samopodobe, delu na medsebojnih 
odnosih, resevanju konfliktov in osebnih stisk, zaradi cesar je izvedba preventivnih delavnic z vkljucitvijo 
navedene tematike izrednega pomena. 
Izvajalci, ki smo jih izbrali, so bili pripravljeni izvedbo delavnic prilagoditi specifiki ucencev nase sole, 
uporabljali so metode in tehnike, ki so za nase ucence primerne (uporaba slikovnega gradiva, konkretnih 
primerov, ogled video vsebin, razgibanost predavanja). 
Ucenci so se preventivnih delavnic radi udelezevali, tematika le-teh se jim je zdela zanimiva, aktivno so 
sodelovali v aktivnostih v okviru programa delavnic. Ocenjujemo, da so pridobili uporabna znanja in 
informacije. 
Tudi delavnica za starse je bila prilagojena dejanskim potrebam starsev in zelo dobro sprejeta. Podajali so 
ocene, da so pridobili uporabna znanja. 

Delavnice za: Stevilo Izvedene Qreventivne Ostale izvedene Qreventivne 
ucence delavnice sofinancirane s delavnice 
RazredLStoQnja strani LAS 
III. stopnja PPVI 3 1x Platea (Sprosti se in uzivaj) 

3 1x Platea (Moja custva) 

3 1x Svetovalni svet (Clovekov 
odnos do hrane) 

3 1x Zavod Emma (Glas proti 
nasilju) 

3 1x Varni internet (Spletne 
skrivnosti) 

IV. stopnja PPVI 10 1x Platea (Sprosti se in uzivaj) 

10 1x Platea (Moja custva) 

10 1x Svetovalni svet 
(Clovekov odnos do hrane) 

8 1x Zavod Emma (Glas proti 
nasilju) 

7 1x Varni internet (Spletne 
skrivnosti) 

VI. stopnja PPVI 4 1x Platea (Sprosti se in 
uzivaj) 

4 1x Platea (Moja custva) 

4 1x Svetovalni svet (Clovekov 
odnos do hrane) 

3 1x Zavod Emma (Glas proti 
nasilju) 

4 1x Varni internet (Spletne 
skrivnosti) 

7.razred 11 1x Varni internet (Najstniki-
NIS splet kot magnet za 

najstnike 
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8.razred 7 1x Varni internet (Najstniki-
NIS splet kot magnet za najstnike 

Predavanja za: Izvedena I1reventivna Osta la izvedena I1reventivna 
Qredavanja sofinancirana s wedavanja 
strani LAS 

starse 6 1x Platea (Prva pomoe za 
izcrpane starse) 

Osnovna solo Staneta Zaqar;a Kran ; (Fani Bev,k, rovnateli ica) 
Delavnice za ueence in izobrazevanja za starse in strokovne delavce so bila dobro izbrana. Kljub 
pravocasnemu vabilu in spodbudi pa udelezba s strani starsev ni prav mnozicna. Ucenci so po delavnicah 
podali pozitivne ocene in so z njimi zadovoljni. Izvajalci so bili strokovni in so poslusalce nevsiljivo 
vkljucevali v vsebine. 

Delavnice za Stevilo ucencev Izvedene I1revent ivne Ostale izvedene Qreventivne 
ucence delavnice sofinancirane s delavnice 
Razred strani LAS 

l.r 48 Promocija ustnega zdravja -
Zdravstveni center Kranj 
Zdrave navade - ZD Kranj 

2.r 55 Osebna higiena - ZD Kranj 
Torbica prve pomoci- RK Kranj 

3.r 61 Zdrav nacin zivljenja 

4.r 52 Spletna zabava in spletne Promocija ustnega zdravja -
skrivnosti - Varni internet Zdravstveni center Kranj 
Ljubljana Preprecevanje poskodb - ZD Kranj 

5.r 58 Zasvojenost -ZD Kranj 

6.r 58 Odrascanje - ZD Kranj 
Spletne face - Brez izgovora 

7.r 55 Dusevno zdravje -pozitivna 
samopodoba in stres-ZD Kranj 

8.r 62 Spletno nasilje- Varni Promocija ustnega zdravja -
internet Ljubljana Zdravstveni center Kranj 

Medsebojni odnosi - ZD Kranj 
Temeljni postopki ozivljanja z 
uporabo zunanjega defibratorja -
ZD Kranj 

9.r 49 Vzgoja za zdravo spolnost - ZD 
Kranj Vrtiljak poklicev 

Predavanja Stevilo Izvedena I1revent ivna Ostala izvedena !;!reventivna 
za starse Qredavan ja sof inancirana 5 Qredavanja 

strani LAS 

starsi 200 Sporazumevanje, konflikti, Alkohol - Zavod Modrin 
iskanje resitev v odnosu 
starsi-otroci -Drustvo za 
boljsi svet 

Predavania Stevilo Izvedena Qreventivna Ostala izvedena Qreventivna 
za ucitelje Qredavanja sofinanci rana s Qredavania 

strani LAS 

ucitelji 45 Varstvo pri delu in pozarna varnost 
- g. J. Sekne 
Delo s priseljenci- gao Tjasa Mislej 
Sporazumevanje, konflikti, iskanje 
resitev v odnosu starsi-otroci -
Drustvo za boljsi svet 
IKT - Offis 565 - Saso Stanojev 

V tebi je moe - Nevenka Kamenik 
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Osnovno solo Orehek Kronj (Drogo Zalar, ravnatelj) 
V preteklih letih smo organizirali predavanja za starse in strokovne delavce vrtca posebej. Ker je vrtec 
majhen, so bili pogosto stroski predavanj previsoki. V zadnjih letih se vrtec vkljucuje tako v predavanja za 
starse kot tudi za strokovne delavce, ki se organizirajo v soli in so vsebinsko ustrezni populaciji vrtca in 
posebnostim te starostne skupine otrok. 
Starsi pohvalijo ta nacin organizacije, saj je veliko takih, ki imajo otroke v soli in v vrtcu. Strokovne delavke 
vrtca pa so vkljucene v razlicna izobrazevanja in projekte zunaj vrtca, kot so ldravje v vrtcu (NUl), Mreza 
solskih EKO vrtov, ipd .. Pridobljena znanja in izkusnje pa strokovne delavke v okviru vzgojiteljskih zborov 
prenasajo na vse zaposlene v vrtcu. 
Oddelki vrtca: 

Predavanja Stevilo Izvedena j,:1reventivna Ostala izvedena greventivna 
za starse gredavanja sofinanclrana 5 j,:1redavanja 

strani LAS 
starsi 80 Moe in pomen starsevstva -

(predavanje v spodbujanje razvoja zdrave 
organizaciji sole in samopodobe in 
vrtca) samospostovanja pri otrocih 

in najstnikih, Janez Logar in 
Violeta Irgl, 10. 10. 2018 

starsi 7 Miza odprtih vprasanj - vrtec 
Mavcice (jasli) 28. 11. 20018 

Predavanja Stevilo Izvedena greventivna Ostala izvedena greventivna 
za gredavanja sofinancirana 5 gredavanja 
vzgojitelje strani LAS 
vzgojitelji 24 Moe in pomen starsevstva -

(predavanje v spodbujanje razvoja zdrave 
organizaciji sole in samopodobe in 
vrtca) samospostovanja pri otrocih 

in najstnikih, Janez Logar in 
Violeta Irgl, 10. 10.2018 

vzgojitelji 24 Poucne igrace iz plastenk in 
druge embalaze, Knjigca - Miha 
lorec, 
10.1.2019 

vzgojitelji 24 Komunikacija z ucenci, ki motijo 
pouk, Damjana Smid, 6. 12. 2018 

v 

Sola se vsako leto prijavi na Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov za osnovno solo v 
Mestni obcini Kranj. Odobrenih financnih sredstev smo vedno veseli in se trudimo, da jih koristno 
uporabimo. Delavnice za ucence smo izvedli po predpisanem protokolu. Izbrana tema se je dotikala 
zasvojenosti od racunalnika, od interneta, racunalniskih igric, do spletnega nasilja. Delavnice so bile 
izvedene na tako na razredni kot predmetni stopnji. Potrdilo se je, da je bila tema aktualna, dobro sprejeta 
tudi med ucitelji. Ucenci so bili z izvedenimi delavnicami zelo zadovoljni. Izvajalci delavnic so bili aktualni, 
dinamicni, uporabili so interaktivne metode in oblike dela. 

Predavanje za starse sofinancirano s strani MOK je bilo pray tako odlicno. Udelezenci (starsi, strokovni 
delavci) so pohvalili izbrano vsebino, predavatelje z izkusnjami in sirokim strokovnim znanjem. 
Pohvalimo pa lahko tudi izvedbo predavanja za osnovne sole skupaj na Gimnaziji Franceta Preserna. 
Oddelki sole: 

Delavnice Stevilo ucencev Izvedene greventivne Ostale izvedene j,:1reventivne 
za ucence delavnice sofinancirane 5 delavnice 
Razred strani LAS 

1. r. 56 »ldrav zajtrk«, Sistematski 
zdravniski pregledi, lD Kranj, 
med letom ldravi zobki, skozi vse 
leta Varovanje zdravja, 
Nacionalni institut za javno 
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zdravje (NUl), dye uri na 
oddelek, med letom 

2. r. 73 »ldrav zajtrk«, ldravi zobki, skozi 
vse lere Varovanje zdravja, NUl, 
dYe uri na oddelek, med letom 

3. r. 68 »ldrav zajtrk«, 5istematski 
zdravniski pregledi, lD Kranj, 
med letom ldravi zobki, skozi vse 
leta Varovanje zdravja, NUl, dYe 
uri na oddelek, med letom 

4. r. 69 Varnost v prometu, skozi vse leta 
ldravi zobki, skozi vse leta 
Varovaje zdravja, NUl, dYe uri na 
oddelek, med letom 
»ldrav zajtrk« 

5. r. 61 Pametno odlocanje za spletno Varno s kolesom v solo, skozi vse 
sporocanje, Klavdija Kordis leta 

ldravi zobki, skozi vse leta 
Varovanje zdravja, NUl, dYe uri 
na oddelek, med letom 
»ldrav zajtrk« 

6. r. 69 »ldrav zajtrk« 
Varovanje zdravja, NUl, dYe uri 
na oddelek, med letom 
5istematski zdravniski pregledi, 
lD Kranj, med letom 
Prepoznavanje ucnih stilov, 555, v 
okviru razredne ure, med letom 
Izzivalec ulice 2, Neodvisen.si, 
lavod 7, Bojan Kodelja 

7. r. 66 »5plet kot magnet za »ldrav zajtrk« 
najstnike in 5pletkarimo proti Varovanje zdravja, NUl, dYe uri 
nasilju«, Tilen Dominko na oddelek, med letom 

Izzivalec ulice 2, Neodvisen.si, 
lavod 7, Bojan Kodelja 
Varna raba interneta, lavod brez 
izgovora (No Excuse) 

8. r. 65 »ldrav zajtrk« 
5istematski zdravniski pregledi, 
lD Kranj, med letom 
Kaj vpliva na izbiro poklica, 
Marjeta Vene 
Varovanje zdravja, NUl, dYe uri 
na oddelek, med letom 
Izzivalec ulice 2, Neodvisen.si, 
lavod 7, Bojan Kodelja 
Iskanje karierne poti, Danilo 
Kozoderc 
Varna raba interneta, lavod brez 
izgovora (No Excuse) 

9. r. 55 Varovanje zdravja, NUl, med 
letom 
Predstavitev 55 za OS Trz;c, 
Cerklje, Orehek, Marjeta Vene, 
»ldrav zajtrk«, 
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Predstavitev razpisa za vpis v SS, 
Marjeta Vene, 
Izzivalec ulice 2, Neodvisen.si, 
lavod 7, Bojan Kodelja 
Varna raba interneta, lavod brez 
izgovora (No Excuse) 

Predavanja Stevilo Izvedena greventlvna Ostala izvedena greventivna 
za starse gredavanja soflnanci rana s gredavanja 

strani LAS 
Starsi 80 Moc in pomen starsevstva - Ucna delavnica za starse in 
1. - 9. r. spodbujanje razvoja zdrave ucence, 4., S.r., Regina Bokan 

samopodobe in 
samospostovanja pri otrocih in 
najstnikih, Janez Logar in 
Violeta Irgl 

Starsi 60 Sola - Cigava odgovornost in Predstavitev razpisa za vpis v SS 
1. - 9. r. naloga, Damjana Smid za 9.r., Marjeta Vene 

Branje - Kako starsi lahko 
pomagamo, 1.-3.r., Dusa Gec 

Kako se z otrokom pogovarjati 0 

spolnosti, od 1.- 9.r., Damjana 
Smid 

Predavanja Stevilo Izvedena grevent ivna Ostala izvedena greventivna 
za uCitelje gredavanja sofinancirana 5 gredavanja 

strani LAS 
ucitelji Komunikacija z ucenci, ki motijo 

pouk, Damjana Smid 

Osnovno sola Matiie Capo Kroni (Milena Cuden, ravna teliica) 
Tudi v solskem letu 2018/2019 smo izvedli preventivne dejavnosti z dolocenimi izvajalci, ki jih poznamo iz 
preteklih solskih let. K temu nas vodijo predvsem odzivi ucencev, ki so z izvedenimi delavnicami zadovoljni 
- odlicne ocene, pomenljive povratne informacije, cesa so se naucili, kaj 5 spoznali ipd . la tematiko 
delavnic in predavanj za starse se odlocamo glede na aktualno problematiko na soli. V letosnjem solskem 
letu je bilo za starse zanimivo predavanje na temo sodobne vzgoje in sicer kako casovni ritem, razdelitev 
vlog, sluzbene in druge vsakodnevne obveznosti itd . vpllvajo na druzinsko dinamiko in vzgoJo otrok. 

Delavnice za Stevilo ucencev Izvedene greventivne Ostale izvedene !;!reventivne 
ucence delavnice sofinancirane 5 delavnice 
razred strani LAS 
2. 55 Rdeci kriz: Torbica prve pomoCi 
4. 65 lavod Varni internet: 

Spletne skrivnosti 
65 lavod Modrin: Verbalno in 

fizicno nasilje 
5. 36 lavod Varni internet: 

Pametno odlocanje za 
36 spletno sporocanje 

lavod Modrin: Aktivno 
prezivljanje prostega casa, 
droge 

7. 48 Rdeci kriz : Motnje hranjenja 

9. 56 Vrtiljak poklicev - karierna 
orientacija 

Predavanja Stevilo lzvedena greventivna Osta la izvedena greventivna 
za starse gredavan ja sofinancirana 5 gredavanja 

strani LAS 
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starsi 200 Zavod Modrin: Pasti 
sodobne vzgoje 

Predavanja Stevilo Izvedena Qreventivna Ostala izvedena Qreventivna 

za ucitelje Qredavanja sofinancirana 5 Qredavanja 
strani LAS 

ueitelji Delavnice FS In empatije 
(3sreeanja) 

Interno izobrazevanje - Plickers -
Inovativna pedagogika 1:1 

D. Smid: Vzgoja otroka in 
mladostnika 

Osnovna so/a Jakoba AHaia Kronj Ooie Povsin, ravnotelj} 
Preventivne delavnice in predavanja so dobro sprejeta zlasti med ueenci. Zunanji strokovnjaki prinasajo 
nova znanja in nacine razmisljanja, zato jim vsi radi prisluhnejo. Zelimo si vee moznosti za izvajanje 
preventivnih dejavnosti, vendar smo finaneno in easovno omejeni. 
Zelimo ohraniti preventivne delavnice s strani LASa, vendar smo zal zaradi doloeenih finanenih virov 
omejeni pri izbiri vsebin delavnic. Zelimo si izvajati tudi delavnice za izboljsanje samopodobe ter tematsko 
podobne delavnice, saj opazamo, da se vedno vee otrok in mladostnikov sooea s slabo samopodobo, 
anksioznostjo ter drugimi eustvenimi stiskami. 
Preventivna predavanja za starse so glede na finaneni zalogaj slabo obiskana. Podpiramo idejo, da se 
naertujejo predavanja za starse za vee sol skupaj . 

Delavnice Stevilo ueencev Izvedene Qreventlvne Ostale izvedene Qreventivne 
za ueence delavnice sofinancirane s delavnice 

razred strani LAS 

7.r 43 Mladi in alkohol, Drago Sukie 

7.r 43 Svet brez nasilja, Drustvo za 
boljsi svet 

8.r 36 Odvisnosti in odnos do 
psihoaktivnih snovi, Labirint 

8.r 36 Zastrupitev z drogami in prva 
pomoe 

8.r 36 Odvisnost od raeunalnika, 
Damjana Smid 

8.r 36 Motnje hranjenja, Anja Bas 

7.r 43 Kisik za vsakega, Brez izgovora 

7.r 43 Spletne face, Brez izgovora 

6.r 62 Spletno nasilje in varnost na 
internetu 

4.r 65 Medvrstnisko nasilje, policist 
Dusko Preradovic 

Zdravstvene vsebine, ki so jih 
izvajali strokovni delavci ZD Kranj : 

1. razred: ZDRAVE NAVADE 
2. razred: OSEBNA HIGIENA 
3. razred: ZDRAV NACIN 

ZIVUENJA 
4. razred: PREPRECEVANJE 

POSKODB 
5. razred: ZASVOJENOST 
6. razred: ODRASCANJE - dve 

plati medalje 
7. razred: DUSEVNO ZDRAVJE -

Pozitivna samopodoba in stres 
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8. razred: MEDSEBOJNI 
ODNOSI, TEMEUNI POSTOPKI 
OZIVUANJA 
9. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO 

SPOLNOST 

Predavanja Stevilo Izvedena Qreventivna Ostala izvedena greventivna 
za starse gredavanja sofinancirana s predavanja 

strani LAS 

starsi 55 Sola in starsi, Damjana Smid 
starsi 24 Prevzemanje odgovornosti -

Samostojni solar, Damjana 
Smid 

130 Medijski vpliv na zdravje otrok in 
mladostnikov, dr. Andrej Kovacic 

Predavanja Stevilo Izvedena preventlvna Ostala izvedena greventivna 
za ucitelje predavanja sofinancirana s predavanja 

strani LAS 
ucitelji 20 Kako se lotiti nasilja na soli, 

Krist jan Lesnik Musek 

30 Team teach, Zavod za gluhe in 
naglusne 

50 Prva pomoc, obnovitveni tecaj 

Osnovna sola 5traiisce Kranj (Pavel Srecnik, ravnateljJ 
Preventivne delavnice in predavanja so dobro sprejeta pri ucencih in starsih, zato si sodelovanja z LAS-om 
zelimo se naprej. Predlagamo pa, da se moznost delavnic za ucence razsiri na vee generacij, oz. prepusti 
soli, da izbere kateri generaciji ucencev bode namenjene delavnice. Zeleli bi se se boljse udelezbe starsev 
na nasih predavanjih . 
Oddelki sole: 

Delavnice Stevilo Izvedene Qreventivne delavnice Ostale izvedene Qreventivne 
za ucence ucencev sofinancirane s strani LAS delavnice 
razred 

l.R Zdrave navade - ZD Kranj 

2.R Osebna higiena - ZD Kranj 

3.R Zdrav nacin zivljenja - ZD Kranj 

4.R Preprecevanje poskodb - dipl.m.s 
ZD Kranj 

5.R Zasvojenost- dipl.m.s ZD Kranj 
6.R 97 Spletne skrivnosti - Varni internet Odrascanje - dipl.m.s ZD Kranj 

Jaz sem ok, ti si ok - Katja Kumse 

7.R Pozitivna samopodoba in stres-
psihologinja ZD Kranj 

8.R 116 Kako reci ne - Miha Kramli Medsebojni odnosi - psihologinja 
Spletno nasilje- Varni internet ZD Kranj 

9.R Vzgoja za zdravo spolnost-
dipl.m.s ZD Kranj 

Predavanja Stevilo Izvedena greventivna Qredavanja Ostala izvedena grevent ivna 
za starse sofinancirana s strani LAS predavanja 

starsi 70 Zascitni varovalni dejavniki 
otrostva in mladostnistva - Violeta 
Irgl in Janez Logar 

starsi 55 Prevzemanje odgovornosti -
Damjana Smid 
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Starsi so zelo visoko ocenili oba predavanja, zato si zelimo, da se sodelovanje z LAS Kranj nadaljuje se 
naprej. 

Oddelki vrtca : 

Predavan ja Stevilo Izvedena Qreventivna 
za starse j2redavanja sofinanci rana s 

strani LAS 

starsi 70 Zdrava odzivnost starsev, ki 
gradi otrokovo samostojnost 
in odgovornost - ko se otroci 
upirajo( Lea in Albert Mrgole) 

starsi 23 

Osnovno sola Simona Jenka Kran/ (Rudolf Planinsek, ravnatelj) 
Oddelki vrtca: 

Ostala izvedena Qreventivna 
Qredavanja 

Vstop otroka v vrtec - Damjana 
Smid 

Predavanje ja bila osnova za pogovore na roditeljskih sestankih. Starsi so predavanja pohvalili, zelijo jih se 
vee 

Predavanja Stevilo Izvedena Qreventivna Ostala izvedena I2reventivna 
za starse Qredavan ja sof inancirana s j2redavanja 

strani LAS 

starsi 70 Vzgoja otrok v danasnjem 
casu, Damijana Smid 

Oddelki sole: 
Evalvacija delavnic je pokazala, da so bili ueenci in ueenke zelo zadovoljni, koristno bi bilo, da bi Ie tem 
lahko namenili se vee sredstev. 

Delavnice Stevilo ueencev Izvedene j2reventivne Osta le izvedene j2reventlvne 
za ueence delavnice sofinancirane s delavnice 
razred strani LAS 

6.R 133 Najstniki - splet kot magnet, 
Varni internet 

8.R 112 Mladi in nelegalne droge, 
Oaza 

Osnovna sola Franceta Preserna Kranj (Ales Zitnik, ravnatelj) 
Preventivne delavnice in predavanja so dobro sprejete tako s strani ueencev in starsev. Za starse in ueence 
planiramo tiste preventivne dejavnosti, ki so vezane na aktualno problematiko in potrebe tako sole kot 
sirse skupnosti. Opazamo vedno manjsi interes starsev za obiskovanje predavanj. V ta namen planiramo 
predavanja za starse v okviru roditeljskih sestankov npr. ob zaeetku solskega leta, ko so prvi roditeljski 
sestanki ali pa ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. Potrebno bi bilo omogoeiti v okviru LAS, da se sredstva 
namenijo tudi ueencem razredne stopnje oz. da bi sola lahko sama izbirala pri odloeitvi, za katere razrede 
bi bile delavnice namenjene. 
Oddelki sole: 

Delavnice za Stevilo ueencev Izvedene J,;! reventillne Ostale izvedene j2reventivne 
ueence delavnice sofinancirane s delavnice 
Razred strani LAS 

1.R Zdravstvena higiena - ZD Kranj 
Varna pot v solo - policist 
svetuje 
Zdravi zobki - ZD Kranj 

2.R isto 

3.R isto 

4.R Zobna preventiva - ZD Kranj 

S.R isto 
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6.R isto 

7.R Spletno nasilje, Varni 
internet 

Zasvojenost 5 spletom in 
racunalnikom, Varni internet 

8.R Zobna preventiva - ZD Kranj 

9.R 69 Nelegalne in legalne droge - Simulacija sodisca, skupina 
RK Kranj odvetnikov 

Predavanja za Stevilo Izvedena Qreventivna Osta la izvedena Qreven tivna 
starse Qredavanja sofinancirana s predavanja 

strani LAS 

starsi 41 Vzgoja otrok, odgovornost 
(Varovalni in rizicni dejavniki 
najstnistva), Janez Logar in 
Violeta Irgl 

starsi 36 Vzgoja, Marko Juhant 

Predavanja za Stevilo Izvedena prevent ivna Ostala izvedena preventivna 
ucitelje predavanla sofi nancirana s predavanja 

strani LAS 
ucitelji Krepitev samopodobe, Janez 

Logar in Violeta Irgl 

Nemirni otroci, Damjana Smid 

Komunikacija s starsi, Tatjana 
Zidar 

M arko Juhant, Vzgoja, meje 

Plrtosek Zvezda, Moi gani 

Predavanja s strani starsev in vzgojiteljic so zelo dobro sprejeta. Starsi imajo interes za tovrstna 
predavanja. Vsebino in izvajalca predavanja pa vsako leta izberejo vzgojiteljice vrtca v sodelovanju s 
svetovalno sluzbo. 
VRTEC ob soli Kokrica Cesta na Brdo 4Sa 4000 Kranj' , , , 

Predavanja Stevilo lzvedena Qreventivna Ostala izvedena preventivna 
za starse Qredavan ja sofinancirana s predavanja 

strani LAS 
starsi 36 Psihomotoricni razvoj otrok v 

predsolskem obdobju, 
Andreja Zorman 

Predavanja Stevilo Izvedena Qrevent ivna Ostala izvedena Qreventivna 
za vzgojitelje !;1redavanja sofinanci rana s predavanja 

strani LAS 
vzgojitelji 7 Krepitev samopodobe, Janez 

Logar in Violeta Irgl 

Nemirni otroci, Damjana Smid 

Komunikacija s starsi, Tatjana 
Zidar 
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el Srednle sole MO Kranj (poroello la vse srednje sole je zbrala gao Vera Dusak Prevc, svetovalna delavka 
Gimnazije Franceta Presernal 

Gimnazijo Kroni 
Na delavnici Varni internet so dijaki spoznali prednosti uporabe interneta, pa tudi pasti, kako je 
pomembno varovati svojo zasebnost, pazljivost pri uporabi druzabnih omrezij. Delavnica je za dijake zato 
zelo poucna, mladi so pri uporabi druzabnih omrezij nepazljivi in podlezejo tudi nepredvidljivim in 
neprimernim vsebinam. Dijakom je bila delavnica vsec, saj so spoznali ze omenjene prednosti in 
pomanjkljivosti druzabnih omrezij. V delavnici za dijake 2. letnikov so spoznali dijaki preko igre vlog 
spoznali razlicne perspektive pogleda na konfllkt, kako v konfliktu ravnati in resevati probleme. 

Delavnice Stevllo dijakov Izvedene preventivne Ostale izvedene preventivne 
za dijake delavnice sofinancirane 5 delavnice 
Letnik strani LAS 
La 31 Varni internet 

1.b 30 Varni internet 

1.c 28 Varni internet 

1.C 27 Varni internet 

1.d 28 Varni internet 
1.e 30 Varni internet 

1.f 24 Varni internet 

1.g 23 Varni internet 
2.a 32 Nasilje nad vrstniki, Psihara 

terapije in svetovanja 

2.b 31 Nasilje nad vrstniki, Psihara 
terapije in svetovanja 

2.c 31 Nasilje nad vrstniki, Psihara 
terapije in svetovanja 

2.c 25 Nasilje nad vrstniki, Psihara 
terapije in svetovanja 

2.d 31 Nasilje nad vrstniki, Psihara 
terapije in svetovanja 

2.e 32 Nasilje nad vrstniki, Psihara 
terapije in svetovanja 

2.f 31 Nasilje nad vrstniki, Psihara 
terapije in svetovanja 

Solski center Kranj, za Srednjo tehnisko 5010 in Strokovno q;mnazi;o skupaj 
Menimo, da so delavnice in predavanja dobro izvedene in pomenijo pomembno preventivno aktivnost, 
zato so tovrstne dejavnosti del Letnega delovnega nacrta sole 

Delavnice Stevilo dijakov Izvedene preventivne Ostale izvedene preventivne 
za dijake delavnice sofinancirane 5 delavnice 
Letnik strani LAS 

2.letniki 90ddelkov Varni internet -
215 dijakov Alter sola 

2.letniki 90ddelkov Droge - drustvo OAlA 
215 dijakov 

2.1etniki 90ddelkov Alkohol, ne hvala -drustvo 
215 dijakov OAlA 

1.letniki 90ddelkov Medvrstniske delavnice 
245 dijakov Mladinske zveze 

1.letniki 90ddelkov Samopodoba, Temeljni postopki 
245 dijakov ozivljanja, gao Alenka Terbovc, 

ldravstveni dom Kranj 

2.1etniki 90ddelkov ldrav odnos do telesa: ustno 
215 dijakov zdravje, solarij, tatoo, piercing, 
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zgodnje zaznavanje bolezenskih 
sprememb, gao Alenka Terbovc, 
Zdravstveni dom Kranj 

3.letniki 60ddelkov Varna in odgovorna spolnost, 
165 dijakov predavatelja gao Alenka Terbovc, 

g. Jost Torkar 
4.letniki + 80ddelkov Stres, spoprijemanje 5 stresom in 
2.letnik 200 dijakov tehnike sproseanja, predavatelj g. 
PTI Jost Torkar, Zdravstveni dom 

Kranj 

l.Ietniki 20ddelka Kemiene in nekemicne 
PTI 41 dijakov zasvojenosti 

gao Alenka Terbovc, Zdravstveni 
dom Kranj 

Solski center Kranj. za Srednjo ekonomsko, gradbeno in storitveno solo 
Delavnice so zelo dobro sprejete med dijaki. Dajejo visoke ocene izvajalcem, zelijo si vee takih predavanj 
in delavnic, ker so za njih zelo pomembne. Siabsi je odziv starsev. 5 tem problemom pa se sreeujemo tudi 
na drugih podrocjih kjer se starsi tudi redko odzovejo povabilu v solo , 

Delavnice Stevilo di jakov Izvedene Qreventivne Ostale izvedene ~reventivne 
za dijake delavnice sofinancirane 5 delavnice 
Letnik strani LAS 
1.Ietniki 170 dijakov Temeljni postopki ozivljanja-ZD 

Kranj 

1.Ietniki 164 dijakov Zdrava prehrana in zdrav 
zivljenjski slog - ZD Kranj 

1.letniki 114 dijakov Zdrav odnos do telesa - ZD Kranj 

2.letniki 114 dijakov Labirint omame- 2.letniki 
Alter sola 

2.letniki 114 dijakov Medvrstnisko nasilje - Alter 2.letniki 
sola 

2.letniki 114 dijakov Alkohol, ne hvala - Alter sola 2.letniki 

3.letniki 75 dijakov Vozim pametno 

3.letniki 79 dijakov Varna in odgovorna spolnost (ZD 
Kranj) 

4.letniki 8 dijakov Kemiene in nekemicne odvisnosti 
(ZD Kranj) 

4. letniki 28. dijakov Spoprijemanje 5 stresom in 
tehnike sproseanja (ZD Kranj) 

Predavanja Stevilo Izvedena Qrevent ivna Ostala izvedena ~reventivna 
za starse Qredavanja sofinancirana 5 Qredavanja 

strani LAS 
starsi 5 Odnos dijakov do telesa skozi oei 

dijakov (ZD Kranj) 

Gimnazija Franceta Preserna 
Na soli redno izvajamo preventivo 5 podroeja varne rabe interneta (nevarnosti, zasvojenost), preventive 
pred zlorabo drag, pa tudi 5 podrocja nenasilne komunikacije. Evalvacije kazejo zadovoljstvo dijakov z 
vsebinami in predavatelji. V solskem letu so bila zelo dobrodosla predavanja v okviru Vzgoje za zdravje v 
srednjih solah, ki sta jih izvajala strokovna sodelavca iz Zdravstvenega doma Kranj . Tematika predavanj je 
bila razliena po letnikih in prilagojena starosti dijakov. Vse delavnice so bile med dijaki dobro sprejete. 
Za starse, ueitelje in strokovne delavce OS smo izvedli predavanje oz. delavnico na temo »0 izgorelosti« 
ki jo je izvedla dr. Eva Bostjaneie v januarju 2019. 
Za starse OS in SS v Mestni obeini Kranj , v sodelovanju z LAS Kranj, je bilo 3. 10. 2018, ob 18. uri v 
predavalnici Gimnazije Franceta Preserna organizirano predavanje z naslovom »Prek stika z odraseajoeimi 
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do ueinkovitega vpliva« ki sta ga izvedla Lea in dr. Albert Mrgole. Predavanja se je udelezilo skupno vee 
kat 130 starsev (ocenjujemo, da je bilo vsaj 30 starsev ad dijakov Gimnazije Franceta Preserna). 
Za naprej zelimo izvajati preventivne delavnice s podroeja preventive pred zlorabo drag, nenasilne 
komunikacije, spletnih nevarnosti (vpliv se kaze predvsem pri dijakih nizjih letnikov), prehranskih motenj 
ter tehnike za spoprijemanje s stresom. Iskali bomo zanimive in aktualne tematike s podroeja vzgoje za 
organizacijo predavanj za starse in ueitelje. 

Delavnice Stevilo dijakov Izvedene j2reventivne Ostale izvedene j2 reventivne 
za dijake delavnice sofinancirane s delavnice 
Letnik strani LAS 
1. letniki 30 (1 oddelek) »Nasilje-kaj je to in kaj lahko 

naredim« -izvajalka gao Janja 
Frelih Gorjanc 

1. letniki 135 (5 oddelkov) Temeljni postopki ozivljanja z 
uporabo AED, izvajalci iz 
Zdravstvenega doma Kranj (ga. 
Alenka Terbovc, g. Matjaz Livk) 

2.letniki 130 (5 oddelkov) Varni internet -zasvojenost s 
spletom -g. Tilen Dominko 

2.letniki 130 (5 oddelkov) 120 (5 oddelkov) Prevencija 
pred drogami, izvajalec g. 
Mile Hodnik 

1. letniki 135 (5 oddelkov) Zdrava prehrana in zdrav 
zivljenjski slog, predavateljica gao 
Alenka Terbovc 

2.letniki 130 (5 oddelkov) Zdrav odnos do telesa: ustno 
zdravje, solarij, tatoo, piercing, 
zgodnje zaznavanje bolezenskih 
sprememb, gao Alenka Terbovc, 
Zdravstveni dam Kranj 

3.letniki 130 (5 oddelkov) Varna in odgovorna spolnost, 
predavatelja gao Alenka Terbovc 

4.letniki 120 (5 oddelkov) Stres, spoprijemanje s stresom in 
tehnike sproscanja, predavatelj 
gao Marusa Pfajfar, Zdravstveni 
dam Kranj 

Predavanja Stevilo Izvedena [1reventivna Osta la izvedena j2 reventivna 
za starse j2redavanja sofinancirana s j2redavanja 

strani LAS 

starsi 30 »Prek stika z odrascajoeimi do 
ueinkovitega vpliva «, 
predavatelja Lea in dr. Albert 
Mrgole, 3.10.2018 

10 »Delavnica a izgorelosti«, dr. Eva 
Bostjaneic 

Predavanja Stevilo Izvedena j2reventivna Ostala izvedena Qreventivna 
za ucitel je j2 redavan ja sofinanclrana s j2redavan ja 

strani LAS 

ueitelji 35 / »Delavnica a izgorelosti«, dr. Eva 
Bostjancie, 10.1.2019 

f) Kranjski vrtci (poroello Ie podala gao Andreia Pungartnlk. psihologinia) 
Predavanja za starse so preventivno zelo pomembna, saj je predsolsko obdobje tisto obdobje, kjer se 
gradijo temelji otrokove kasnejse osebnosti in je zelo pomembno, da so starsi ozaveseeni, na kaksen naein 
lahko pripomorejo k temu. Vsi starsi, ki obiseejo predavanja so z njimi zadovoljni in si zelijo kaj podobnega 
se naprej. 
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Predavanja Stevilo Izvedena greventivna gredavanja Ostala izvedena greventivna 
za starse sofinancirana s strani LAS gredavanja 

starsi 30 Ali so nasi otroci res se premajhni? Pripravljenost na vstop v solo" -2x, 
Vesna Vuk Godina Marija Justin 

starsi 25 Ali je ta druzina res moja? Najina? St= 60 
Nova? Alenka Rebula 

starsi 15 Verbalno in neverbalno nasilje, 
Matic Munc 

starsi 20 Ali sem dober stars, ee moj otrok 
ni ves eas sreeen? Neva Strel 
Pletikos 

Predavanja Stevilo Izvedena greventivna gredavanja Ostala izvedena greventivna 
za vzgojitelje sofinancirana s strani LAS gredavanja 

vzgojitelji Skupaj priblizno Vsa 4 zgoraj nasteta 
25 

g) Mladl (poroello je podala gao Spela Podobnlk) 
V letu 2019 smo izvedli nekaj akcij, ki bi pomagale pri ozaveseanju mladih 0 skodljivosti drog. 
Tekom nasih koncertov smo izvajali akcijo Tudi trezen se lahko zabavam, kjer so hostese udelezenim 
brezplaeno preverile nivo alkohola v izdihanem zraku . Popolnoma trezni so dobili nagrado (KSK majica, 
KSK kondom, KSK kemik ... ). 
Alkohol in druge droge zlorablja kar veliko stevilo mladih, na drugi strani pa imamo mlade, ki svoje zivljenje 
zivijo relativno zdravo. Glede na ostale klubske aktivnosti ugotavljamo, da je med mladimi manj zanimanja 
za alkohol in droge ter vee za sportne in kulturne dejavnosti. 
V letu 2020 bomo izvajali podobne akcije tekom koncertov kot v letu 2019, bolj se bomo tudi posveeali 
ozaveseanju 0 skodljivosti kajenja. 

h) Center za socialno dele Gorenjska. enota Kranj. (poroello je podala gao Suzana Gladovie. CSO 
Gorenjska. enota Kranj) 
Na nas se obraea vse vee uporabnikov, ki posega po kokainu, novih sintetienih drogah in medikamentih. 
Pri odrasli obravnavani populaciji upada uporaba heroina, pri mlajsih in starejsih mladoletnikih pa 
opazamo poveeano eksperimentiranje z alkoholom, v kombinaciji s poveeanim rekreativnim kajenjem 
marihuane. Med mladimi prepoznavamo poveeano poseganje po GHB-ju, LSO-ju, amfetaminih in 
ekstaziju . Opazamo, da je moeno prisotna t.i. »party scena«, ki je popularna med srednjesolci. Med 
mlajsimi in starejsimi mladoletniki opazamo tudi zlorabo novih sintetienih drag, hkrati pa je poveeana 
uporaba toksienih sredstev, ki ne spadajo med nedovoljene substance. Starostna meja, ko mladi zaenejo 
posegati po psihoaktivnih substancah, se niza - po njej posegajo tudi osnovnosolci. Med mladimi se kot 
dejavniki tveganja za razvijanje zasvojenega naeina zivljenja kazejo: neuspesnost na solskem podroeju, 
neurejene druzinske razmere/poruseni odnosi s starsi (slabse socialne razmere, nasilje, prisotnost 
zasvojenosti pri drugih druzinskih elanih, vzgojna nemoe ter pomanjkanje virov moei pri prepoznavanju 
tveganih okolisein za osebni, telesni in psihieni razvoj mladostnika), vrstniki ter splosna razvita miselnost 
med mladimi, kako doseei cilje z manj truda in napora po eni strani ter iskanje vznemirjenja za razbijanje 
dolgeasa na drugi strani (v tem so omamna sredstva ueinkovito, a zacasno sredstvo s skodljivimi 
posledicami). 
Opazamo povecano uporabo kokaina, ki se je razsiril v razliene tipe druzb; vcasih je bil kokain prisoten na 
elektronskih zabavah in v krogu premoznejsih, zdaj pa ga konzumirajo na zabavah, na druzenju v lokalih, 
doma, v easu sluzbe ipd. Na zabavah z elektronsko glasbo (party) se pojavlja vee LSD-ja (trip, acid). Se 
vedno je razsirjena uporaba marihuane, speeda, ketamina, poveeuje se zloraba pomirjeval na osnovi 
benzodiazepinov (Helex, Apaurin ... ). Zmanjsuje se uporaba katinonov (npr. »sladoled«). Prav tako se 
zmanjsuje uporaba tobaka oz. nikotina. 
Starejsa populacija uporabnikov od 40 let naprej pocasi upada - gre za populacijo, ki jo pristevamo k 
uporabi klasicnih drog ter povezujemo s slabimi socialnimi razmerami. Zaradi spreminjanja trendov na 
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sceni drag, raste populacija mlajsih uporabnikov, pri katerih so v ospredju sinteticne droge ter poleg 
kemicnih tudi nekemicne zasvojenosti (igre na sreco, ad nasi, spolnost, delo, sport). Ta ista starejsa 
populacija uporabnikov ni motivirana za spreminjanje svojega zasvojenega nacina iivljenja, saj vecina 
sprejme trenutne okoliscine nespremenljive in so dejavniki, ki prispevajo h kakovosti njihovega vsakdana 
drugacni, laije dosegljivi, za okolico pa ovrednoteni kat dejavniki, ki ne prinesejo zadovoljujocega nacina 
iivljenja . Mlajsa populacija uporabnikov zavzema drugacen odnos - kaze motivacijo za spremembo 
svojega nacina iivljenja, stremi k razvijanju novih virov moCi ter prepoznavanju dejavnikov tveganja v 
svojem iivljenju. Vse to pa je mocno odvisno ad njihove pod pore in pomoci, ki so jo deleini v svoji 
neposredni bliiini in drugih virov (zaposlitev, uspesnost v soli in drugih iivljenjskih podrocij). 
Pri mlajsi populaciji se prepoznava potreba po poglobljeni individualni obravnavi, pri starejsih populaciji 
pa potreba taka po skupinski kat tudi individualni obravnavi - tu gre za populacijo tistih uporabnikov, ki 
so ie uspesno zakljucili druge visokopraine programe kat tudi tiste, ki sicer uspesno obvladujejo svoje 
iivlj enje, potrebujejo pa podporo Ie na dolocenih iivljenjskih podrocij . Med njimi se obcasno pojavi 
uporaba psihoaktivnih snovi, pri cemer pa je bolj v ospredju alkohol, marihuana, razl icna zdravila, heroin 
ali kokain. Predvsem slednji, je v zadnjem letu bolj aktualen tudi pri tistih uporabnikih, ki so se v lanskem 
letu vkljucili v individualno obravnavo. 

Stanovanjska skupina Katapul t . Sejmlsce 4: 
Stanovanjska skupina je namenjena posameznikom, ki so v preteklosti blaiili osebne stiske s pomocjo drag 
in/ali alkohola . Pogoj za vkljucitev je vzpostavljena abstinenca in motiviranost za delo na osebnih delovnih 
temah, saj verjamemo, da zgolj abstinenca ni dovolj za zadovoljujoce zivljenje. Poleg bivalne obravnave 
pa ponujamo tudi izven bivalno obravnavo za vse posameznike in njihove bliznje, ki so pri nas zakljucili 
program in iivijo samostojno zivljenje v skupnosti, z namenom nadaljnjega osebnega razvoja, spremljanja 
in pod pore. V izven bivalno obravnavo se lahko vkljucijo tudi posamezniki, ki prej niso bili vkljuceni v 
bivalni del obravnave nasega programa in so uspesno vzpostavili abstinenco v komuni/terapevtski 
skupnosti. 
V stanovanjski skupini sma znotraj bivalnega in izven bivalnega programa izvajali razlicne sku pine 
(terapevtska skupina, skupina za osebnostno rast, ustvarjalne in kuharske delavnice itd .), vsak ad 
uporabnikov pa je imel zagotovljeno tudi kontinuirano individualno obravnavo. Obe obliki pomoci 
obsegata podporo pri iskanju zaposlitve, aktivnem prezivljanju oziroma kreiranju prostega casa (tek, 
fitnes, glasba, ustvarjanje). Program je spodbujal sodelovanje uporabnikov z lokalno skupnostjo, 
izobrazevanje in omogocal sirjenje uporabnikove socialne mreie. Poleg navedenih dejavnosti programa, 
sma uporabnike spodbujali k vklju citvi v prostovoljno delo in opravljanje druibeno koristnega dela . 
Uporabniki so bili aktivni pri vkljucevanju v lokalno skupnost. Sodelovali so s stevilnimi organizacijami 
(Medgeneracijski center Kranj - LUK, Skrlovec - dnevni center za mlade, Zavod za turizem Kranj, Center 
Korak - Kranj), kjer so opravljali razlicna prostovoljna dela. Izjemno so se izkazali v delu z mladimi, kjer so 
pridobili dragocene izkusnje sprejetosti in da so bili pomembni za delovni proces teh organizacij, ki so se 
zanasale na njih. Nekateri uporabniki so se lotili zakljucevanja formalnega izobraievanja. Uporabniki so 
pridobivali tudi druga znanja (mladinska usposabljanja, solanje za nogometnega trenerja, solanje za 
nogometnega sodnika). 

Stevilo vkljucenih uporabnikov v stanovanjsko skupino se je povecalo. Povprecno je bilo namrec na mesec 
vkljucenih 17 uporabnikov, ad tega je bilo v povprecju nastanjenih 5 uporabnikov na mesec. Vseh 
nastanjenih uporabnikov v letu 2019 je bilo 10, vseh vkljucenih uporabnikov pa 63. 
V letu 2019 sma se naprej ohranjali visoko kvaliteto dela. Vzpostavila in ohranila se je skupina 
uporabnikov, ki je bila stabilna skozi celo leta. Oseben delovni odnos in stabilnost skupine je bila odlicna 
podlaga za proces osebne rasti in razvoja uporabnikov in uporabnic. Vzpostavilo se je odlicno (delovno) 
vzdusje med zaposlenimi in uporabniki, kakor tudi med samimi uporabniki. 

Reintegracijski center 

Program Reintegracijski center, ki deluje v okviru CSD Gorenjska, Enota Kranj, se je tudi v letu 2019 izvajal 
v Domu Vincenca Drakslerja, v Pristavi pri Trzicu. Okolje in prostori so idealni za izvajanje tovrstnega 
programa. V bivalno obliko obravnave je bilo v letu 2019 vkljucenih 18 razl icnih uporabnikov. Opravljenih 
je bilo 3367,2 nocitev (povprecno 280,6 na mesec). Uporabniki so opravili 1032,0 ur prostovoljnega dela 
v delavnicah FVD So.p. V izven bivalno obliko obravnave je bilo v letu 2019 vkljucenih 78 razlicnih 
uporabnikov. Skupno stevilo vseh razlicnih uporabnikov v letu 2019 je 96. Poleg tega je bilo v storitve 
preko telefona (informativni pogovori, krajsi svetovalni pogovori, pogovori s svojci) vkljucenih 30 razlicnih 
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oseb. V programu smo izvajali socialno rehabilitacijo in reintegracijo oseb, ki imajo tezave z razlienimi 
zasvojenostmi, tako kemienimi (alkohol, heroin, kokain, marihuana, pomirjevala ... ), kot nekemienimi oz. 
vedenjskimi (igre na sreeo, spletna pornografija, raeunalniske igre, odnosi, hrana ... ). V okviru izven bivalne 
obravnave smo nudili pomoe svojcem bivalnih uporabnikov, bivsim bivalnim uporabnikom in tistim, ki 
imajo tezave z zasvojenostjo, vendar ne potrebujejo bivalne obravnave. V bivalno obliko so bili letos 
vkljueeni Ie moski, v izven bivalno pa tudi zenske. V program so se vkljueevali uporabniki in uporabnice iz 
cele Siovenije, stari od 18 do 60 let. Razmerje med tistimi, ki imajo tezave z alkoholom in tistimi, ki imajo 
tezave z drogo (veCinoma heroin, kokain, nekoliko manj marihuana, LSD, plesne droge ipd.) , je priblizno 
pol-pol. 
Obeani MOK, ki imajo tezave z zasvojenostjo in zelijo abstinirati, se vkljueujejo v obe obliki obravnave. 
Veasih je veljajo, da se morajo odvisniki odmakniti eim dlje od doma, da je lahko zdravljenje uspesno, 
danes pa to ni vee nujno. Nase izkusnje so ravno drugaene. Za obeane MOK je vkljueitev v nas program 
povsem primerna, saj je lokacija ravno toliko oddaljena, da sprozilci ne delujejo vsakodnevno, po drugi 
strani pa je dovolj blizu, da se postopoma sprozilci lahko preokvirjajo (postopni izhodi v Kranj (sprva v 
spremstvu, nato samostojno), opravki, vikend izhodi. .. ). V letu 2019 so bili v bivalno obravnavo vkljueeni 
3-je obeani MOK. V izven bivalno obravnavo se vkljueujejo obeani MOK, ki so imeli ali imajo tezave z 
zasvojenostjo, vendar ne potrebujejo namestitve. Vkljueeni so tudi svojci oseb, ki so v bivalni obliki 
obravnave oz. svojci oseb, ki imajo tezave z zasvojenostjo. Letos je bilo vkljueenih 9 razlienih oseb. 
Na nas se obraea vedno vee starsev mladostnikov, ki prevee easa prezivljajo na telefonih in raeunalniku . 
Pri njih se opaza zmanjsana zainteresiranost za »realno« zivljenje izven druzbenih omrezij, igric in spletne 
pornografije. Niso dovolj motivirani, nimajo nobenih ciljev ipd . Preventivne delavnice in predavanja v 
vrtcih in solah so kljuenega pomena v sodobnem casu. 

FINANCNO POROCILO 

LETO 2019 plan 

I. ODHODKI - SKUPAJ 

Preventivne dejavnosti - skupaj 

javni razpis za preventivne programe 

predavanje za starse 

Stroski okroglih miz, ostale aktivnosti, pogostitev - skupaj 

II. NEPORABUENA SREDSTVA - SKUPAJ 

Neporab/jena sredstva za stroske okroglih miz, ... 

neporab/jena sredstva za preventivne programe 

Pripravila: 

~k~;f;J 

realizacija 

12.500,00 12.064,94 

12.100,00 12.005,54 

11.600,00 11.555,54 

500,00 450,00 

400,00 59,40 

435,06 

340,60 

94,46 

Suzana Gladovie 
Predsednica LAS 
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