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OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO 
 

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve 
Društvo za pomoč ljudem v 
stiski Zmagovita pot 

Cesta 4.julija 62,  
8270 Krško 

Ivana Zevnik 
T: 031 514 522 

Izvajajo Klub zdravljenih alkoholikov, svetovalno delo 
s svojci in posamezniki. Prostore za izvajanje skupin 
imajo zagotovljene na Cesti krških žrtev 11 v Krškem, 
ki so v lastni Centra za socialno delo Posavje, enota 
Krško.  

Center za socialno delo 
Posavje 

Cesta krških žrtev 11, 
8270 Krško 

T: 074904951 
E: gpcsd.krsko@gov.si  

Izvajajo skupinsko in individualno delo z uporabniki, 
pri katerih gre za zaznane posledice tveganega ali 
škodljivega pitja alkohola ali pa so težave v njihovem 
ožjem (družinskem) okolju. Tedensko izvajajo 
pripravljalno motivacijsko delavnico.  

Klub zdravljenih 

alkoholikov Brežice 

OM center, Dečno selo 32, 
8253 Artiče 

T: 041 923 855 
E: kza.brezice@gmail.com  

Podpora zdravljenim alkoholikom in njihovim 
svojcem. 

Klub zdravljenih alkoholikov 
Kaktus 

Ambulanta Ivana Jelovčan, dr. 
med. 
Trg svobode 14, 
8290 Sevnica 

T: 07 816 15 27 
E: amb.jelovcan@zd-
sevnica.si  

Podpora zdravljenim alkoholikom in njihovim 
svojcem. 

AA, Anonimni alkoholiki 

Sevnica 

 Mirko, 
T: 041 641 315 
E: info@www.aa-slovenia.si  

Je skupnost moških in žensk, ki si delijo izkušnje, moč 
in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem 
in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma. 

AlAnon  Marija, 
T: 051 303 194 
Vesna, 
T: 041 744 305 
E: info@al-anon.si  

Je skupnost svojcev in prijateljev alkoholikov, ki čutijo, 
da je bilo njihovo življenje prizadeto zaradi pitja 
nekoga drugega.  

Društvo Vezalka društvo 
za spodbujanje 

Ulica Slavka Gruma 114, 
8000 Novo mesto 

T: 040 469 283  
E: 
alenka.trifkovic@gmail.com  

Izvajajo program Kluba zdravljenih alkoholikov 
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kreativnega življenja in 
celostnega razvoja 
Društvo za Zdravje in sožitje 
v Družinah Trebnje 

Rimska cesta 23,  
8210 Trebnje 

Antonija Ajdič Jarc ali Taja 
Borštnar 
E: antonija.jarc@gmail.com  

Izvajajo program pomoči posameznikom s težavami 
na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola.  
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