Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 (Uradni list RS,
št. 28/2004), 6. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi
uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999), 37. člena Statuta Občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) je Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje zasvojenosti v Občini Šentjur na svoji seji dne 28. maja 2007 sprejela

POSLOVNIK
Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Šentjur

I. SPLOŠNE DOLOČBE
S tem poslovnikom se ureja organizacija, način dela in delovno področje lokalne akcijske
skupine (v nadaljevanju LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami v Občini Šentjur.
Župan s sklepom o ustanovitvi LAS za preprečevanje zasvojenosti potrdi predsednika LAS,
namestnika predsednika LAS, člane LAS in imenuje sodelavca, ki vodi strokovnoadministrativna dela za potrebe LAS.
Predsednik sklicuje seje in vodi delo LAS. Namestnik predsednika sodeluje s predsednikom
pri njegovem delu, ga nadomešča v njegovi odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po
njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve.
LAS predlaga županu Občine Šentjur okvirni operativni program dela LAS do konca
tekočega leta za naslednje leto oziroma najkasneje do konca januarja za tekoče leto.
II. SEJE
LAS dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo na predlog predsednika, članov LAS ali na predlog župana. Sklic
seje s predlogom (dnevni red predlaga sklicatelj) dnevnega reda in gradivom za sejo mora
biti vročen članom LAS praviloma 5 dni pred sejo. Izjemoma je lahko gradivo vročeno na
sami seji.
Seji predseduje predsednik oziroma podpredsednik LAS. LAS veljavno sprejema stališča in
sklepe, če je na seji navzočih najmanj polovica članov. Odločitve sprejema z večino glasov
prisotnih članov LAS. Razprave praviloma niso časovno omejene.
Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in sprejetih odločitvah. Zapisnik seje se potrdi
na naslednji seji.

III. DELOVNO PODROČJE LAS
Naloge LAS v okviru Občine Šentjur so:
- usklajevanje dela ustanov, organizacij, strokovnjakov z različnih področij, posameznikov
ter interesnih skupin pri preprečevanju zasvojenosti v občini,
- priprava, izvajanje in vrednotenje planov in akcijskih načrtov na področju preprečevanja
zasvojenosti,
- priprava in izvedba raziskav oziroma analiz stanja glede uporabe in zlorabe dovoljenih in
prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti,
- razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje programov s področja preventive,
zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in socialne obravnave,
- sodelovanje z organi pregona pri preprečevanju ponudbe drog,
- informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva o problematiki drog in zasvojenosti,
- povezovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji,
- druge naloge na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so v skladu z operativnim
planom dela.
IV. IMENOVANJA IN RAZREŠITVE
Predsednik in podpredsednik LAS je lahko razrešen in imenovan na predlog najmanj petine
članov LAS, če za njegovo razrešitev glasuje večina članov LAS.
Na enak način se lahko imenuje in razrešuje člane LAS.
VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA LAS
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme LAS z večino glasov navzočih članov.
VII. KONČNA DOLOČBA
Poslovnik prične veljati z dnem podpisa.

V Šentjurju, dne 15.5.2007.

Predsednica LAS
Milena Senica Verbič, dr. med.
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člani LAS
župan Občine Šentjur
OZRK Šentjur
Oddelek za družbene dejavnosti, spis tu.

