
 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV  

 

1. NACIONALNA KONFERENCA OB MESECU PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI 

Strokovna konferenca bo potekala 7. novembra 2012, v Mladinskem kulturnem centru 

Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec.  

Vsebina letošnje nacionalne konference bo namenjena izzivom v preventivi, predvsem na 

področju selektivne ter indicirane preventive. Pojav vedno novih oblik psihoaktivnih snovi, 

trendov uporabe, različnih podskupin v populaciji, ki potrebujejo specializirane, predvsem 

pa »evidence-based« programe, zahteva tudi na vseh nivojih preventive zasvojenosti 

nenehno prilagajanje na potrebe okolja in ciljnih skupin.  

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS v okviru 

strokovne konference organiziral novinarsko konferenco. Prikazani bodo tudi najnovejši 

podatki raziskave ESPAD 2011 in strateški dokumenti na področju prepovedanih drog v 

Sloveniji.  

2. DRUGA NACIONALNA KONFERENCA O ALKOHOLNI POLITIKI 

Konferenca bo potekala 14. novembra 2012 na Bledu, v hotelu Golf, dvorana Jupiter, na njej 

pa bodo razpravljali o vlogi lokalne skupnosti in oblikah pomoči, ki so namenjene tistim, ki 

tvegano in škodljivo pijejo alkohol.  

Tudi tokrat bo v okviru konference organizirana "MOSA" tržnica, priložnost za vse, ki bi 

želeli udeležencem konference predstaviti svoje projekte in programe. 

3. NOVINARSKA KONFERENCA INŠTITUTA ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS 

Inštitut za varovanje zdravja RS bo 15. novembra 2012 pripravil novinarsko konferenco, na 

kateri bo predstavil rezultate Ankete o tobaku, alkoholu in drugih drogah ter ključne 

ugotovitve Nacionalnega poročila 2012 o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji. 

Na novinarski konferenci bo sodelovala tudi predstavnica Evropskega centra za spremljanje 

drog in zasvojenosti z drogami. 

 



 

 

 

4. PETI KONGRES PREVENTIVNE MEDICINE SLOVENIJE 

16. in 17. novembra bo v Grand hotelu Bernardin v Portorožu v programu Petega kongresa 

preventivne medicine predstavljen tudi sklop Bolezni odvisnosti – tako bo 16.11. 

izpostavljena tema Alkohol in droge, 17.11. pa bo govora o duševnem zdravju, alkoholu, 

tobaku in drogah.  

 

VABILO K SODELOVANJU 

 

Ob tej priložnosti bi k sodelovanju ponovno vljudno povabili tudi tiste med vami, ki boste v 

mesecu novembru področju preprečevanja zasvojenosti in drugih tveganih vedenj namenili še 

posebno pozornost. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne naredimo vsako leto zbir 

preventivnih aktivnosti, ki jih v mesecu novembru izvajate različne nevladne in vladne 

organizacije. Te zbrane informacije o dogodkih in aktivnostih so nato objavljene na spletni strani 

Ministrstva za zdravje RS ter na naši spletni strani.  

Prosimo vas, da nam na elektronski naslov branka.bozank@zzv-ravne.si posredujete kratke 

informacije o načrtovanih preventivnih aktivnostih v letošnjem mesecu novembru (kdaj, kje, kaj, 

komu je namenjeno,…), mi pa se bomo potrudili, da te dogodke približamo tudi širši javnosti.  

 

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne 
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