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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 

 
 

1. 
 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o delu Lokalne 
akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013-2016 in  
Programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za 
obdobje 2017-2020. 
 

 
2. 

 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 609-287/2016 
Nova Gorica,                                               
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:  609-287/2016-34 
Nova Gorica, 11. maja 2017 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG) je z odlokom ustanovila javni zavod 
Mladinski center Nova Gorica. Poslanstvo javnega zavoda je izvajanje javne službe v 
javnem interesu. Izvaja predvsem naloge organiziranja in izvajanja interesnih dejavnosti 
za otroke in mladino, spodbujanja aktivnega preživljanja prostega časa in razvoj 
ustvarjalnosti pri otrocih in mladih.  
 
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica (v nadaljevanju: 
LAS) je bila prvič ustanovljena s sklepom župana dne 9.10.2003 z namenom usmerjanja 
in usklajevanja aktivnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, vezanih na 
problematiko drog, kot posvetovalno telo župana, Mestnega sveta MONG in drugih 
organov občine, kot tudi za posamezne izvajalce programov preprečevanja zasvojenosti, 
z delovanjem katere si MONG že vrsto let prizadeva, da bi z razvejano preventivo in 
ponudbo drugih programov s tega področja čim več pripomogla k preprečevanju ter 
zmanjševanju škodljivih posledic vseh oblik zasvojenosti v lokalnem okolju. LAS 
kontinuirano deluje od leta 2003 dalje. 

 
V skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Ur. list RS, št. 108/12, 5/14 in 2/16, v 
nadaljevanju: Odlok) so programi s področja zasvojenosti namenjeni ozaveščanju 
uporabnikov in širše javnosti o posledicah zasvojenosti, zdravljenju in integraciji 
uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh vrst 
zasvojenosti v mestni občini razdeljeni v sklope A, B, C in D. 
 
Financiranje programov s področja zasvojenosti v MONG iz sklopa A – Primarna 
preventiva se je do leta 2013 izvajalo po postopkih Zakona o javnem naročanju. 
Postopek javnega naročanja je vodil Oddelek za družbene dejavnosti MONG v 
sodelovanju z LAS. Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v MONG iz 
sklopov B, C in D se izvaja v skladu s tem odlokom na podlagi vsakoletnega javnega 
razpisa. Izvajanje programov je vezano na proračunsko leto. 

 
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in 
ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG (Uradni list RS, št. 5/14) aktivnosti s 
področja zasvojenosti iz sklopa A – Primarna preventiva za mestno občino od leta 2014 
izvaja javni zavod Mladinski center Nova Gorica.  
 
Terminologija na področju zasvojenosti se je skozi leta spreminjala in preoblikovala. 
Sodobni pristopi na področju preventive narekujejo uporabo nove terminologije. V planu 
dela LAS 2016 je namreč bila uporabljena še prejšnja terminologija, ki se uporablja tako v 
Odloku, Poročilu LAS 2007-2011, Programu LAS 2012-2015. 
 
V programu LAS za obdobje 2017 – 2020 se uporablja nova terminologija. Za lažje 
razumevanje razlik v pristopih v spodnji tabeli primerjamo dosedanje in novo 
poimenovanje: 
 
 
 



 

Nekoč Danes 

Primarna preventiva  Preventiva 

Sekundarna preventiva Zmanjševanje tveganj in škode 

Terciarna preventiva Zdravljenje in socialna obravnava 

 
Primarna preventiva je po dosedanjem pristopu usmerjena k abstinenci in časovnemu 
odlaganju prvega stika otrok in mladostnikov z drogami ter preprečevanju vseh oblik 
zasvojenosti. Poteka kot preventiva v vzgoji in izobraževanju in preventiva v družinskem 
okolju (preventivno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v mestni občini - izvajanje 
preventivnih predavanj/delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti za starše, učence, 
dijake in strokovne delavce vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodov).  
Primarna preventiva zajema tudi aktivnosti za specifične ciljne skupine ter aktivnosti 
namenjene ozaveščanju javnosti in spodbujanju civilne družbe k razumevanju in 
sprejemanju težav, povezanih z različnimi oblikami zasvojenosti. 
V primarno preventivo spada tudi raziskovalno delo in izvajanje analiz za ugotavljanje 
stanja in potreb na področju zasvojenosti, ki lahko služijo za podlago pri načrtovanju, 
oblikovanju, izvajanju in evalviranju aktivnosti, planov in strategij. 
 
Po sodobnem pristopu se preventivne dejavnosti delijo glede na ciljno populacijo/okolje in 
sicer na univerzalno, selektivno in indicirano preventivo ter na okoljske strategije. 
Navedeni tipi preventive so opisani v priloženem Programu LAS, katerim sledijo tudi 
ukrepi. 

 
Mladinski center Nova Gorica od leta 2014 koordinira delo LAS, ki s svojim delovanjem 
povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo s področjem zasvojenosti na 
območju MONG. S svojim delom LAS zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja 
problematike preprečevanja zasvojenosti v občini. Naloge LAS so: 
 

- skrbi, da je področje preprečevanja zasvojenosti ustrezno obravnavano v 
občinskih programskih dokumentih,  

- spremlja, ugotavlja in ocenjuje stanje na področju preprečevanja zasvojenosti v 
občini in uresničevanje občinskega programa na področju preprečevanja 
zasvojenosti, 

- usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov v občini, s katerimi se 
ureja področje preprečevanja zasvojenosti, 

- daje pobude, predloge in priporočila za hitrejše uresničevanje programov in 
sprejetih usmeritev na področju preprečevanja zasvojenosti, 

- spodbuja, povezuje in usklajuje delovanje organizacij, ki delujejo na področju 
preprečevanja zasvojenosti, 

- spremlja terensko delo na področju zasvojenosti, 
- obravnava druga vprašanja, pomembna za področje preprečevanja zasvojenosti. 

 
Mestna občina Nova Gorica že vrsto let predstavlja primer dobre prakse na področju 
zagotavljanja kakovosti in dostopnosti programov preprečevanja različnih oblik 
zasvojenosti. 
 
O uspešnosti programa priča tudi dejstvo, da se na Mladinski center Nova Gorica in LAS 
obračajo predstavniki drugih občin, ki bi po našem vzoru želeli usmerjeno delovati na 
področju preprečevanja zasvojenosti v svojih okoljih (Hiša mladih Ajdovščina, Center za 
mlade Domžale, ZTKMŠ Brda).  
 
Mreža akterjev na področju zasvojenosti v naši lokalni skupnosti pokriva vsa področja od 
preventivnih programov, socialne in zdravstvene oskrbe trenutno neozdravljivih bolnikov 
s kronično omamo kot socialno in zdravstveno urejanje zasvojencev. 



 

 
Na področju preventive Mladinski center Nova Gorica stremi k oblikovanju in izvajanju 
takšnih aktivnosti, ki so v skladu s standardi kakovosti na področju preventivnih 
programov. Tako na tem področju kot ostalih področjih preprečevanja in zmanjševanja 
zasvojenosti in škode, ki jo le-ta prinaša, vidijo pomen krepitve in razvoja že obstoječe 
mreže programov. 
 
LAS si bo tudi v prihodnjem obdobju ob podpori MONG prizadeval uspešno izvajati svoje 
naloge in nuditi strokovno podporo razvoju in krepitvi dejavnosti za preprečevanje 
zasvojenosti v našem lokalnem okolju. 

 
Gradivu prilagamo Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje 
zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013-2016 in Program Lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2017-2020. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo ter sprejme predlagani sklep. 
                                                                                                                                                                                             
Pripravili: 
mag. Marinka Saksida       Matej Arčon 
vodja oddelka                ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                       
višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                    
               
    
 
 
 
                                                                                              
PRILOGE: 

- Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova 
Gorica za obdobje 2013-2016 

- Program Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za 
obdobje 2017-2020. 
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