
Lokalno akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Občini 
Šentjur 

 
Lokalno akcijska skupina (LAS) se je ustanovila 28. maja 2007 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).  

Ustanovitelj LAS, katera deluje kot strokovno posvetovalno telo na področju 
preprečevanja zasvojenosti je župan Občine Šentjur mag. Štefan Tisel, dr. med.. 
Las šteje 12 članov oz. članic ter 2 zunanji sodelavki,  ki delujejo pod vodstvom 
predsednice LAS Milene Senica – Verbič, dr.med..  Člani izhajajo iz organizacij oz. 
ustanov in sicer : Občina Šentjur, Center za socialno delo Šentjur, Šolski center 
Šentjur, Mladinski svet Šentjur, Zavod ETNO-EKO, OŠ Planina pri Sevnici, Razvojna 
agencija Kozjansko, Ljudska univerza Šentjur, Območno združenje rdečega križa 
Šentjur, Zdravstveni dom Šentjur ter zunanji sodelavki iz Zavoda za zdravstveno 
varstvo Celje in Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih 
drog Celje.  
Vsa strokovno administrativna dela za potrebe komisije  opravlja Andeja Tisel, 
Območno združenje rdečega križa  Šentjur.  
 
Ker je LAS ustanovljen  z namenom preprečevanja zasvojenosti so njene glavne 
naloge  in cilji: 
- 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.  
 

V današnjem času uporaba drog med mladimi še vedno narašča.  Najbolj razširjene 
droge so alkohol, tobak in marihuana pa tudi  druge nedovoljene droge – heroin, 
kokain, ekstazi ter druge vrste zasvojenosti, kot so ( npr. gledanje televizije, 
računalniške igrice, internet …).  

Pomembno je, da v kolikor se bomo starši zavedali, da takšne vrste zasvojenosti 
najpogosteje privedejo do številnih zdravstvenih in drugih posledic in, da lahko zelo 
hitro prerastejo v zlorabo, ta pa neopazno v dolgotrajno odvisnost, bomo lahko v 
veliko oporo našim mladim.  

Upamo, da nam bo skupaj uspelo s tem narediti pomemben korak  svetlejši sedanji in 
bodoči generaciji. 

                                                                                            

                                                                                             Predsednica LAS 

                                                                                 Milena Senica Verbič, dr. med., l.r. 



              
 
 
K temu pa nam lahko pripomorejo tudi  ustanove v okviru Lokalno akcijske skupine 
(LAS) na katerih lahko pridobite dodatne informacije o virih pomoči za preprečevanje 
zasvojenosti v Občini Šentjur. 
 
 
 

              LAS Občine Šentjur    
              Mestni trg 10, Šentjur 

 
        Kontaktna oseba: Andreja Tisel 
              Telefon: 747 13 62 
               sentjur.ozrk@rks.si 

 

         Center za socialno delo Šentjur   
            Dušana Kvedra 11, Šentjur    
          Skupina za zdrav način življenja 
         Kontaktna oseba: Alenka Švegler 
               
                    Telefon: 746 25 26 
                 alenka.svegler@gov.si 

           Zdravstveni dom Šentjur 

         Leona Dobrotinška 3 B, Šentjur 

                  Telefon: 746 24 00 

                   zd.sentjur@siol.net 

 

 
Območno združenje Rdečega križa 

Šentjur 
Mestni trg 5,Šentjur 

Svetovanje ljudem v stiski 
 

Telefon: 747 13 62 
svetovanje_sentjur@yahoo.com 

 
Ljudska univerza Šentjur 

Mestni trg 5, Šentjur 
Šola za starše 

 
Telefon: 747 16 70 
lusentjur@siol.net 

 
 
 

 
Mladinski svet Šentjur 

Mestni trg 2, Šentjur 
 

Kontaktna oseba: Marko Tuhtar 
Telefon: 041 984 222 

tuhtar@gmail.com 

 

Policijska postaja Šentjur 

Dušana Kvedra 10, Šentjur 

 

Telefon: 746 41 50 

pp_sentjur.puce@policija.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


