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Vabilo na strokovno srečanje in letni sestanek mreže, ki deluje na področju 

preventive zasvojenosti v Pomurski regiji 

 

Spoštovani, 

 

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo z namenom preprečevanja tveganih vedenj 

povezanih z uporabno novih psihoaktivnih snovi pred nekaj leti vzpostavili mrežo, ki zagotavlja hiter 

pretok informacij od nacionalnega koordinatorja sistema za zgodnje opozarjanje do lokalnih 

partnerjev in obratno.  

V naši regiji je ta mreža »prerasla okvirje« in deluje kot mreža deležnikov za preventivo različnih vrst 

zasvojenosti. Stkano mrežo želimo kontinuirano nadgrajevati in vzdrževati, ter čim bolj vključiti 

lokalno okolje v sodelovanje.  

V ta namen bomo organizirali sestanek mreže in strokovno srečanje, ki bo potekalo v torek,  

21. junija 2022, s pričetkom ob 9. uri  preko spletnega orodja ZOOM.  

  

Veselimo se srečanja z vami, saj lahko le s skupnimi močmi oblikujemo kakovostno in učinkovito 

mrežo sodelovanja, s katero bomo dosegli dobro ozaveščenost, informiranost ter posledično 

ustrezno odzivanje strokovnih služb.  

Na srečanje se prijavite na naslovu:  https://anketa.nijz.si/a/128286 

Povezavo na srečanje vam bomo posredovali dan pred srečanjem na vaš elektronski naslov.  

Za morebitna vprašanja  kontaktirajte regijsko koordinatorico:  

Jasmina Črnko Papić, jasmina.crnko-papic@nijz.si, 02/530 21 14.  

S spoštovanjem, 

Martin Ranfl dr. dent. med., spec. javnega zdravja, l.r. 
Predstojnik NIJZ OE  Murska Sobota 
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PROGRAM SREČANJA: 

 Vsebina Izvajalec 

9:00-9:15 Uvodni nagovor Martin Ranfl 

9:15 – 9:35 Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav NPS: 
zaznana tveganja za zdravje 

Andreja Drev 

9:35 – 9:55 Evropska spletna raziskava o uporabi drog – 
ključne ugotovitve 

Maruša Rehberger 

9:55 – 10:15 Predstavitev statističnih  podatkov  na 
področju prepovedanih drog v regiji 
Pomurje 

Damir Horvat 

10:15 – 10:40 Spremembe v terapevtskem pristopu do 
odvisnih v PB Ormož 

Miloš Židanik 

10:40-10:55 Odmor  

10:55– 11:45 Predstavitev Centra Šteker in oris rabe 
zaslonskih tehnologij med mladimi v 
severovzhodni Sloveniji 

Lea Šantl in Janja Srebrnič 

11:45 – 12:45 Izmenjava mnenj in izkušenj na področju 
preprečevanja zasvojenosti v Pomurski regiji 
(podaja iztočnic za razpravo s strani različnih 
deležnikov) 

Center za preprečevanje 
odvisnosti NJIZ OE MB; 
Center za krepitev zdravja ZD 
MS; 
Center za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog ZD MS; 
Center za duševno zdravje ZD 
MS; 
Združenje DrogArt.  

12:45 – 13:15 Čas za razpravo  

13:15  Zaključek srečanja  

 

 

 
 


