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Datum: 24. 7. 2017  
 
SPOROČILO ZA JAVNOST  
 
 
 
 
Zadeva: Dvanajsti delovni sestanek Komisije Vlade RS za droge 
 
Na julijskem delovnem sestanku Komisije Vlade RS za droge, ki jo vodi državna 
sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Jožica Maučec Zakotnik, so člani potrdili 
Nacionalno poročilo o stanju na področju drog v Sloveniji ter se seznanili z rezultati 
raziskave ESPAD.  
 
Obenem so se člani komisije seznanili z informacijo Ministrstva za zdravje glede Uredbe o 

spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog ter o proceduralnih zapletih 

glede Bupropiona ter informacijo Ministrstva za zdravje glede poročila o realizaciji Akcijskega 

načrta na področju drog za leti 2015/16 in s procesom priprave/obravnave predloga novega 

Akcijskega načrta na področju drog za leti 2017 in 2018. Komisija je prejela tudi informacijo 

Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve glede prevoda Enotne konvencije o 

narkotičnih drogah iz leta 1961 in predlagala Ministrstvu za zunanje zadeve da pristopi k 

prevodu celotnega besedila Enotne konvencije o narkotičnih drogah iz leta 1961 v slovenski 

jezik.  

 

Komisija Vlade RS za droge se je seznanila tudi s faznim poročilom nadzora nad delovanjem 

centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Na prihodnji seji se bo 

komisija seznanila s stroko usklajenimi predlogi priporočil in ukrepov glede delovanja mreže 

centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter s končnim 

poročilom o pilotskem projektu Varna soba za injiciranje drog. Komisija bo na eni izmed 

naslednjih sej obravnavala možnosti nadaljnjega razvoja tega programa.  

 

Naloga Komisije za droge je usklajevanje vladne politike, ukrepov in programov za 

zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog, preprečevanje uživanja in zmanjševanje 

povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih 

drog ter programov zdravljenja in rehabilitacije. Komisija zagotavljala tudi usklajenost 

mednarodnega sodelovanja ter skrbi za spremljanje in izvajanje določil konvencij mednarodnih 

organov in organizacij.  

 

 


