
 
 

Celje, 25. 10. 2016 

 

Spoštovani starši! 

 

Najprej Vas lepo pozdravljava in Vas vljudno vabiva na prvo letošnje predavanje za starše, ki ga 

organiziramo pod okriljem Sveta staršev Gimnazije Celje-Center. 

 

dr. Nuša Konec Juričič, Veronika Jazbec in Lara Rojc 

MLADOSTNIK IN DROGE 

 v četrtek, 10. 11. 2016, ob 18. uri (po govorilnih urah) v stari telovadnici  

Gimnazije Celje – Center 

 

Dr. Nuša Konec Juričič, zdravnica in specialistka socialne medicine, bo predstavila vpliv drog na živčni 

sistem in osebnostni razvoj mladostnika. Veronika Jazbec, prof. razrednega pouka, bo govorila o 

svojih dolgoletnih izkušnjah pri delu z odvisniki, ki lahko staršem pomagajo pri vzgoji mladostnikov v 

obdobju odraščanja. Lara Rojc, kriminalistična inšpektorica na Oddelku za organiziran kriminal v 

sektorju kriminalistične policije Celje, vam bo predstavila prepovedane droge, s katerimi se 

najpogosteje srečuje pri svojem vsakodnevnem delu na terenu, s sabo pa bo imela tudi kovček z 

imitacijami prepovedanih drog in pripomočkov za njihovo uživanje.  

 

Predavateljice bodo v predavanju, ki bo trajalo približno eno uro in pol pojasnile vpliv različnih drog 

na razvoj in odraščanje mladostnikov  ter oblikovanje njihove osebnosti. Pri tem bodo pozornost 

posvetile predvsem novim, sintetičnim drogam, ki se ponujajo preko medmrežja. Izpostavile bodo 

svoje izkušnje v prepoznavanju vedenjskih vzorcev mladostnikov, ki so v stikih z drogami. Govorile 

bodo o nevarnostih in pasteh, ki jih za mladostnike prinaša medmrežje. Predstavile bodo svoje 

izkušnje, kako komunicirati z mladostniki, ki so zaradi svojih psiholoških posebnosti, povezanih z 

odraščanjem, bolj rizična skupina za zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi. Namen predavanja je 

pomagati staršem otrok v obdobju mladostništva, pri prepoznavanju tveganih vedenjskih vzorcev in 

pasti, ki lahko vodijo do stika z drogami.   

 

Na GCC se zavedamo odgovornosti, da skupaj z vami starši, mlade obvarujemo pred številnimi pastmi 

sodobnega časa, zato upava, da se boste lahko predavanju odzvali v čim večjem številu. Pred tem pa 

ste seveda vljudno vabljeni tudi na redne mesečne govorilne ure, ki se bodo začele ob 17.00 

(razpored učilnic in odsotnih učiteljev bo objavljen na oglasnih deskah šole). 

 

Predsednica Sveta staršev GCC       Ravnatelj 

dr. Brigita Koklič        Gregor Deleja 


