
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

 KABINET ŽUPANA 
 

Adamićeva 10/IV., HR-51000 Rijeka 
T ++385 51 351616  F ++385 51 351646  E kabinet@pgz.hr; pgz.mediji@pgz.hr W www.pgz.hr 

 

 KLASA: 032-01/14-01/2 
 URBROJ: 2170/1-01-02/3-14-26 
 Rijeka, 10. veljače 2014. godine 
 
 
 

MEDIJIMA 
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PREDMET:   Sjednica Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti i zlouporabe droga PGŽ 
                       -PRIOPĆENJE,DOSTAVLJA SE- 
 

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Primorsko-goranske županije   
održalo je radni sastanak na kojem se raspravljalo o smjernicama za izradu županijskog 
Akcijskog plana sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012.-
2017. te Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012.-2014. Sastanak je 
vodila predsjednica Povjerenstva, zamjenica župana Primorsko-goranske županije, Marina 
Medarić. 

Jedna od tema bilo je izvješće o pojavi ovisnosti o drogama i zlouporabi droga na razini  
Županije, s detaljnijim prikazom stanja u protekloj 2013.g., koje je prisutnima prezentirala 
pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije, Đulija Malatestinić, a na 
temelju dobivenih podataka sustavnog praćenja i analize područja od strane Nastavnog zavoda 
za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.  

Stopa liječenih ovisnika u Primorsko-goranskoj županiji u 2012.g. iznosila je 300,8 na 
100.000 stanovnika (dobi 15-65 godina) i bila je viša od prosjeka Republike Hrvatske (220,2), 
čime je Županija bila na četvrtom mjestu po broju liječenih. Trendovi kretanja ukupno liječenih i 
novoprijavljenih ovisnika su isti kao u Republici Hrvatskoj, tako da se od 2006.g. postupno 
smanjuje broj novoprijavljenih opijatskih ovisnika. Ovakvi podaci upućuju na kvalitetu tretmana 
ovisnika u smislu dostupnosti liječenja, dobrom obuhvatu, te zadržavanju u procesu liječenja. 

Prema podacima MUP-a, evidentiran je porast broja kaznenih i prekršajnih prijava te 
zapljene opojnih sredstava. Naročito je zabrinjavajući nagli porast sintetskih droga – 
kanabinoida koji su, zbog lake modifikacije sastavnih molekula, izvan zakonske kontrole. Na 
sastanku je također istaknuto kako su posljednjih godina izdvojena značajna financijska 
sredstva iz proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna Grada Rijeke, namijenjena 
preventivnim programima za sprječavanje rizičnih ponašanja kod djece i mladih.  

Zaključak je Povjerenstva da treba unaprijediti koordinaciju i suradnju između svih službi 
koje su od zajedničkog javnog interesa u sprječavanju zlouporabe opojnih droga (MUP, DORH, 
Prekršajni sudovi, Udruge, JLS).    

Unaprijed zahvaljujemo na objavi priopćenja i srdačno pozdravljamo. 
  S poštovanjem,  
 
             
                  
 
 
DOSTAVITI:                                 
1.NASLOVU 
2.ARHIVA, ovdje 
 

Voditeljica Kabineta Župana 
 

Ermina Duraj 
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