
MLADI IN ODVISNOSTI 

Uvodni nagovor predsednice društva, Slavice Ravnik 

 

 

Spoštovani gosti, spoštovane kolegice in kolegi. 

 

Ponovno smo skupaj, tokrat že na tretjem strokovnem srečanju, ki ga organizira SLOVENTA. 

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije. 

 

Nosilna tema, ki jo boste slišali danes in jutri, je zastavljena dokaj široko tako z vidika 

področja oz. vrste odvisnosti kot tudi pristopov v obravnavi.  

Naše stališče znotraj  društva je, da je sodelovanje med različnimi terapevtskimi 

modalitetami in pristopi koristno, celo nujno, če želimo nuditi čim optimalnejšo 

obravnavo populaciji, ki to pomoč potrebuje. 

 

 

Odvisnost je motnja, ki ogrozi  tako telesno kot duševno ter socialno blagostanje 

posameznika, in njegove okolice.  

Posamezniki, ki zlorabljajo drogo imajo tudi povečano tveganje za okužbo z virusom HIV, 

hepatitisom, tuberkulozo in drugo komorbidnostjo . S tem zloraba drog predstavlja globalni 

zdravstveni in širši družbeni problem in zahteva multidisciplinarni pristop. 

 

Beseda DROGA se je prvič pojavila l. 1327 v angleškem letopisu. Izhajala naj iz arabske 

besede DOWA in pomeni surovino za pripravljanje zdravil, barvil ipd.  

 

Človeštvo že tisočletja uporablja rastlinske in druge izvlečke za zdravljenje bolezni, za strupe 

in omamljanje. 

 

Na Sumerskih ploščah najdemo prvič omenjen mak  v obdobju 4000 – 3000 let p.n.št. 

Egiptovski papirus v 16 st. p.n.št. opisuje recepte za več kot 800 zdravilnih pripravkov. 

Iz Egipta se je vpliv zdravilstva prenesel v Grčijo in od tam preko osvajalnih vojn v Rim. 

V času KRIŽARSKIH vojn so kristjani iz Bližnjega vzhoda prinesli opij. 

Španci so leta 1492 iz Amerike prinesli tobak.  

Leta 1850 je prvič izoliran kokain.  

Leta 1938 Hoffman odkrije LSD.  

V 60 letih 20. st. se uporaba LSD-ja zelo razširi.  

TA ČAS SE SMATRA ZA ZAČETEK » SODOBNEGA POJAVA NARKOMANIJE« 

V 70 tih je narasla uporaba heroina. 

V 80 ih se razširi med študenti uporaba ekstazija. 

V 90 ih se še poveča predvsem uporaba ekstazija in amfetaminov. 

 

Uradno vojno proti drogam in zlorabi drog je zastavil v ZDA Richard Nixon  leta 1971. 

 

Slovenija izvaja javnozdravstveno politiko za področje drog, ki vključuje preventivo- 

zmanjševanje škode- zdravljenje- socialno rehabilitacijo ter reintegracijo. 

 

Skupščina RS je leta 1992 ob zaznanem naraščanju uporabe prepovedanih drog sprejela 

Nacionalni program za preprečevanje pojava zlorabe drog v RS. 

V letu 1998 je bil ustanovljen VLADNI URAD. S tem je prevzela država odgovornost za 

urejanje tega področja. 



 

Od leta 2005 deluje v Sloveniji ZVEZA nevladnih organizacij za področje zmanjševanja 

škodljivih posledic zaradi uživanja drog. 

 

Od leta 2012 se v Sloveniji zaznava porast uporabe vseh prepovedanih drog, topil in plinov, 

znižala pa se je uporaba substitucijskih zdravil. 

 

V letu 2013 je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega 

varstva za obdobje 2013 -2020, v katerem je opredeljena mreža programov, ki so namenjeni 

tudi uporabnikom drog. 

 

V novejšem času vse bolj naraščajo tudi tako imenovane sodobne odvisnosti, ki jih 

zaznamuje zasvojenost ne samo z različnimi snovmi, temveč različna vedenja, ki vodijo v 

odvisnost: 

- zasvojenost z računalnikom 

- internetom 

- igrami na srečo 

- odnosi  

- z glasbo 

- idoli 

- s hrano 

- s spolnostjo 

 

 

V Sloveniji imamo za zdravljenje odvisnosti preko 40 programov. 

V okviru Zdravstvenega varstva deluje 18 centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti. 

 

Spoštovani, želim vam, da boste ob tokratnem izobraževanju dobili čim več uporabnega 

znanja za svojo poklicno prakso in da vam bo dalo novo znanje še več motivacije in 

vztrajnosti pri delu, ki je vsekakor emocionalno visoko obremenjujoče tudi za vse, ki nudite 

strokovno in človeško pomoč posameznikom, ki vas potrebujejo. 

 

Želim vam dobro delo in prijetno druženje. 

 

HVALA 

  


