
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), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/010) ter 37. 
in 43. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) izdajam 
 

SKLEP 
 

o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS)  
za preprečevanje zasvojenosti v Občini  Šentjur 

 
1. člen 

 
S tem sklepom ustanavljam in imenujem sestavo Lokalne akcijske skupine (LAS) za 
preprečevanje zasvojenosti v Občini Šentjur kot strokovno posvetovalno telo na 
področju preprečevanja zasvojenosti (v nadaljnjem besedilu: LAS). 
 

2. člen 
 
LAS šteje 12 članic oz. članov, in sicer: 
 
1.  Milena Senica Verbič, predsednica 
2. Judita Methans Šarlah, namestnica predsednice 
3. Alenka Švegler, članica 
4. Mihelca Romih, članica 
5. Bogdan Rahten, član 
6. Tanja Gobec, članica 
7. Vanja Hriberšek, članica 
8. Lara Žmaher, članica 
9. Anica Novak, članica 
10. Andreja Tisel, član 
11. Nuša Rebernak, članica 
12. Smilja Vončina, članica 
 
 
Strokovno – administrativna dela za potrebe LAS opravlja Andreja Tisel, OZRK  
Šentjur.                      
 

3. člen 
 
Naloge in cilji LAS-a 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. 

 
4. člen 

 
Sredstva za izvajanje programa LAS se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine 
Šentjur. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih javnih sredstev, sponzorskih 
prispevkov, donacij ter drugih virov. 
 
 

5. člen 
Članstvo v LAS-u je častno. 
 
 

6. člen 
 
Z izdajo tega sklepa preneha veljati sklep št. 500-6/2004 (241) z dne 17. 4. 2007. 
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje sklepa in velja do preklica. 
 
 
 
Številka: 500-6/2004 (241) 
Šentjur, 25. 11. 2011 
 
 

Župan Občine Šentjur 
                                                                                                    mag. Marko Diaci 

 
 
 
Vročeno: 
-  Milena Senica Verbič 
-  Judita Methans Šarlah 
-  Alenka Švegler 
-  Mihelca Romih 
-  Bogdan Rahten 
-  Tanja Gobec 
-  Vanja Hriberšek 
-  Lara Žmaher 
-  Anica Novak 
-  Andreja Tisel 
-  Nuša Rebernak 
-  Smilja Vončina 
-  spis 


