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ZAPISNIK
13. seje Komisije Vlade RS za droge

PODATKI O SESTANKU:
Datum sestanka:
6.2.2018

Kraj sestanka: MZ, Štefanova 5, velika
sejna soba

Pričetek sestanka:
10:00

Zaključek sestanka:
12:00

PREDLAGANI DNEVNI RED:
Predlog dnevnega reda:
A. Predstavitev in sprejem zapisnika pretekle seje ter potrditev dnevnega reda 13.
sestanka
B. Poročila:
1. Predstavitev Nacionalnega poročila o stanju na področju prepovedanih
drog 2016 (poročevalci: Ada Hočevar, Andreja Drev in Milan Krek)
2. Poročilo o delu Komisije za nadzor nad delom centrov za preprečevanje
in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (poročevalec: Milan
Krek)
3. Preprečevanje uporabe prepovedanih drog med mladimi:
i. Socialno varstvo (poročevalka: Marjeta Ferlan Istinič)
ii. Zdravstvo (poročevalka: Ada Hočevar)
4. Izvajanje Operativnega programa (poročevalca: Jože Hren, Maša
Serec)

5. Poročilo o delu Ministrstva za zdravje glede dostopnosti medicinske
konoplje v Sloveniji
C. Razno
PRISOTNI VABLJENI ČLANI:
– Jožica Maučec Zakotnik, predsednica komisije, državna sekretarka na MZ
– Vesna-Kerstin Petrič, MZ
– Marjeta Ferlan Istinič, MDDSZ
– Urška Stepanek
– Daniel Jug, Policija
– Igor Kovačič, MP
– Aleksander Pučko, MNZ
– Eva Salecl Božič, UIKS
– mag. Viktor Sladič, MORS
– Jure Gašparič, MZZ
– Matjaž Grkman, MKGP
– Primož Brinovec, FURS
– Tomaž Koren Dean Herenda, Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe
– Andrej Kastelic, Koordinacija CPZOPD
– Milan Krek, NIJZ
– Sonja Tomšič, NIJZ
– Andreja Drev, NIJZ
– Jože Hren, MZ
– Maša Serec, MZ
– Lidija Kristančič, MZ
Odsotni vabljeni člani:
– Damjan Režek, Ministrstvo za finance – Urad za preprečevanje pranja denarja
– Tjaša Kotar, MIZŠ
– Zvone Horvat Žnidaršič, CNVOS
Uvodoma je predsednica Komisije Vlade RS za droge Jožica Maučec Zakotnik prisotne
seznanila, da je seja komisije javna in da imajo glasovalno pravico le člani komisije in
ne ostali vabljeni, ki niso člani.
Še pred obravnavo 1. točke dnevnega reda je komisija obravnavala pobudo
Ministrstva za infrastrukturo, da se v komisijo vključi predstavnika omenjenega
ministrstva. V razpravi je bilo poudarjeno, da je namen komisije opredeljen v Zakonu o
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih
drog. Ključni namen komisije je koordinacija in izvajanje nalog opredeljenih v
Nacionalnem programu na področju dog.
Sklep: Komisija Vlade RS za droge se je seznanila s pobudo Ministrstva za
infrastrukturo.

A. Predstavitev in sprejem zapisnika pretekle seje ter potrditev dnevnega reda 13.
sestanka
Člani komisije so pregledali zapisnik 12. sestanka komisije in realizacijo njegovih
sklepov ter dnevni red 13. sestanka komisije Vlade RS za droge. Pod točko razno
bo obravnavan predlog Zveze nevladnih organizacij na področju drog in
zasvojenosti o izvedbi anonimnega testiranja na hepatitis v dnevnih centrih
programov zmanjševanja škode.
Sklep: Komisija Vlade RS za droge je potrdila zapisnik 12. sestanka ter
potrdila dopolnjen dnevni red 13. sestanka komisije Vlade RS za doge.
B. Poročila
1. Predstavitev Nacionalnega poročila o stanju na področju prepovedanih drog
2016
Andreja Drev in Milan Krek iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta predstavila
Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog 2017 (Omenjeno poročilo
vsako leto za EMCDDA (Evropski center za droge in zasvojenosti) pripravi
Informacijska enota za prepovedane druge iz NIJZ skupaj s številnimi strokovnjaki,
predstavniki različnih ministrstev, javnih in nevladnih organizacij ter raziskovalcev.
Sklep: Komisija Vlade RS za droge je potrdila Nacionalno poročilo o stanju na
področju drog v naši državi. Nacionalni inštitut za javno zdravje poročilo pošlje
Evropski agenciji za droge in zasvojenosti.
2. Predstavitev poročila o delu Komisije za nadzor nad delom centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
Milan Krek je predstavil poročilo o delu Komisije za nadzor nad delom centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Nadzor se je izvajal na
podlagi Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04) ter 2. Člena Pravilnika o izvajanju
nadzora nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 43/00).
Komisija je zbirala podatke na več načinov:
1. Vsak center sta obiskala najmanj dva člana komisije. Opravila sta ogled
prostorov, razgovor z zaposlenimi v centru in se na koncu najprej pogovorila o
delovanju centra z zaposlenimi v centru in jim svetovala glede pomanjkljivosti,
ki sta jih opazila in glede strokovnega dela. Člani komisije so se potem skupaj z
zaposlenimi v centru sestali še z vodstvom Zdravstvenega doma, kjer delujejo
centri, razen v Pivki, kjer je nosilec dejavnosti zdravnik s koncesijo. Na koncu je
bil oblikovan zapisnik o ogledu s ključnimi ugotovitvami. Vsak zapisnik je bil
nato poslan centru in vodstvu zdravstvenega doma, v katerem center deluje.
2. Preden je prišla komisija v center, je vodja centra dobil v izpolnjevanje obsežen
vprašalnik (206 vprašanj), v katerem je komisija spraševala o različnih temah

od ustreznosti prostorov, do pojava nasilja v centru, o konkretnem strokovnem
delu s pacienti, o sodelovanju z ostalimi programi, itd… Člani komisije, ki so
obiskali konkretni center, so predhodno dobili vprašalnik, na katerega je
odgovarjal vodja centra. Tako so lahko že usmerili svojo pozornost pri nadzoru
v posamezna področja, ki bi jih bilo potrebno bolj natančno pregledati.
3. V centre so bili poslani tudi vprašalnik za uporabnike centrov.
4. Analizirane so bile tudi spletne strani centrov
Sklep: Komisija Vlade RS za droge se je seznanila z usklajenimi predlogi
priporočili in ukrepov glede delovanja mreže centrov za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.
3. Preprečevanje uporabe prepovedanih drog med mladimi na področju
socialnega varstva
Marjeta Ferla Istinič je poudarila, da na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti že vrsto let posvečajo pozornost različnim oblikam zasvojenosti, v
zadnjem obdobju tudi preventivnemu delovanju. Strokovne aktivnosti, namenjene
reševanju socialne problematike, povezane z uporabo prepovedanih drog, se izvajajo v
okviru javne službe (62 centrov za socialno delo) ter v okviru zasebnikov in nevladnih
organizacij, ki izvajajo socialnovarstvene programe.
V okviru MDDSZ so pričeli z vzpostavljanjem programov pomoči na področju
obravnave in preprečevanja zasvojenosti že v letu 1996, intenzivneje pa po letu 2001.
V obdobju od 2001 do 2017 je bilo izvedenih že 17 javnih razpisov in sicer za vsako
koledarsko leto posebej. V letu 2017 so sofinancirali 30 socialnovarstvenih programov
na področju preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi drogami s številnimi
podprogrami, ki ponujajo širok spekter pomoči za uporabnike v različnih fazah uživanja
prepovedanih drog (visokopražni programi, reintegracijski programi ter nizkopražni
programi). Programi so bili financirani v skupni višini 3,7 mio eur. Med sofinanciranimi
programi namenjajo cca 50 % visokopražnim programom, 35 % nizkopražnim
programom in 15 % preventivnim programom. Število uporabnikov v letu 2016; v
visokopražne programe vključenih cca. 3116 oseb, od tega 443 mladoletnih,
nizkopražni programi 10.374, od tega 414 mladoletnih, v preventivnem programu, ki
ga izvaja Zduženja Drogart pa 8.094 mladostnikov. V zadnjem obdobju je usmeritev
ministrstva, da se v obravnavo otrok in mladostnikov, ki se srečujejo s stiskami,
vključujejo tudi svojci.
4. Preprečevanje uporabe prepovedanih drog med mladimi na področju
zdravstva
Ada Hočevar Grom je predstavila izhodišča Nacionalnega inštituta za javno zdravje
glede preprečevanja uporabe prepovedanih drog med mladimi. Poudarila je, da
Resolucija o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2014-2020
(ReNPPD) kot enega izmed ključnih ciljev postavlja krepitev preventivne dejavnosti,
informiranja in zgodnjih intervencij na področju drog.
Pomembno vlogo pri izvajanju preventivne dejavnosti imajo nevladne organizacije z
izvajanjem kakovostnih preventivnih programov. NIJZ je pričel razvijati Portala dobrih
praks po vzoru EMCDDA.

Sklep: Komisija Vlade RS za droge se je seznanila z aktivnostmi na področju
preprečevanja uporabe drog, ki potekajo znotraj socialnega varstva in znotraj
zdravstva
5. Izvajanje Operativnega programa
Prestavljeno na naslednjo sejo.

6. Poročilo o delu Ministrstva za zdravje glede dostopnosti medicinske
konoplje v Sloveniji
Vesna Kerstin Petrič in Jože Hren sta podala celotno poročilo o aktivnostih Ministrstva
za zdravje glede dostopnosti medicinske konoplje v Sloveniji. Poudarila sta
sodelovanje z Zdravniško zbornico, Javno agencijo za zdravila in medicinske
pripomočke Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS in zdravniško stroko. Ministrstvo
za zdravje je organiziralo mednarodni strokovni posvet s predstavniki mednarodnih
organizacij (Organizacija združenih narodov, Svetovna zdravstvena organizacija,
Evropski center za droge in zasvojenosti) in evropskih držav, ki že omogočajo gojenje
konoplje za medicinske namene (Avstrija, Nizozemska, Češka). Predstavljeni so bili
različni načini regulacije proizvodnje in rabe medicinske konoplje.
Sklep: Komisija Vlade RS za droge se je seznanila z aktivnostmi Ministrstva za
zdravje pri urejanju dostopnosti medicinske konoplje v Sloveniji.
C. Razno
Borut Bah in Simona Šabič sta predstavila poročilo o izvedbi anonimnega testiranja
na hepatitis C v dnevnih centrih programov zmanjševanja škode.
Sklep: Komisija Vlade RS za droge se je seznanila s poročilom o izvedbi
anonimnega testiranja na hepatitis v dnevnih centrih programov zmanjševanja
škode.

Zapisala: Lidija Kristančič

