Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 (Uradni list RS,
št. 28/04), tretjega odstavka 6. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in
o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04) in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993 s spremembami in dopolnitvami) je
Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 30. seji, dne 16. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS)
za preprečevanje zasvojenosti v občini Vrhnika

1. člen
Ustanovi se Lokalno akcijsko skupino (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občini Vrhnika
kot strokovno posvetovalno telo župana in občinskega sveta s področja preprečevanja
zasvojenosti (v nadaljnjem besedilu: LAS).
2. člen
Naloge in cilji LAS so:
- usklajevanje (koordinacija) dela ustanov, organizacij, strokovnjakov z različnih
področij, posameznikov ter interesnih skupin pri preprečevanju zasvojenosti v občini;
- priprava, izvajanje in vrednotenje strategij in akcijskih načrtov na področju
preprečevanja zasvojenosti v občini;
- priprava in izvedba raziskav oziroma analiz stanja glede uporabe in zlorabe
dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti v občini;
- razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje programov s področja preventive,
zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in socialne obravnave v občini;
- sodelovanje z organi pregona pri preprečevanju ponudbe drog na lokalni ravni;
- informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva o problematiki drog in
zasvojenosti;
3. člen
LAS ima 8 članov in sicer:
- župana,
- enega člana, ki ga predlaga Zdravstveni dom Vrhnika,
- enega člana, ki ga predlaga Policijska postaja Vrhnika,
- enega člana, ki ga predlaga Center za socialno delo,
- enega člana, ki ga predlagajo osnovne šole,
- enega člana, ki ga predlagajo organizacije s področja športa,
- enega člana, ki ga predlagajo organizacije s področja kulture,
- enega člana, ki ga predlagajo mladinske organizacije.
Člane LAS-a imenuje Občinski svet s sklepom.
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4. člen
Sredstva za izvajanje programa LAS se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Vrhnika.
Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih javnih sredstev, sponzorskih prispevkov in
donacij ter drugih virov.
5. člen
Delo LAS-a je javno. LAS deluje na sejah. Predsednika LAS-a imenujejo člani izmed sebe.
Predsednik sklicuje in vodi seje.
Pri obravnavi posameznih vprašanj lahko sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, ki niso člani LAS.
Člani LAS-a niso upravičeni do sejnine.
6. člen
Ustanovitveno sejo skliče župan.
Delovanje LAS-a je podrobno urejeno s poslovnikom, ki ga sprejme LAS v treh mesecih po
konstituiranju z 2/3 večino vseh članov.
7. člen
Občinska uprava zagotavlja LAS-u tehnično in administrativno pomoč.
8. člen
LAS je enkrat letno dolžan občinskemu svetu poročati o svojem delu in predstaviti akcijski
načrt za naslednje proračunsko obdobje.
9. člen
Ta sklep začne veljati 15 dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 2-01-220-3/2005
Datum: 17. 2. 2006

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar l.r.
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