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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih 

drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 

obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

Uradni list RS, št. 98/99, 2/04-ZPNNVSM 

 1 

   

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o preprečevanju uporabe 

prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

   

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  V proračunu pokrajine zagotovi sredstva za financiranje dejavnosti 

nevladnih organizacij, ki izvajajo z nacionalnim programom 

usklajene dejavnosti ter dopolnjujejo dejavnosti javne službe na 

področju preprečevanja in obravnave odvisnosti od prepovedanih 

drog. 

16. člen* 

13. člen 

2 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ 

   

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.3 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o preprečevanju uporabe 

prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

   

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o preprečevanju uporabe 

prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

 

Izvajanje določil Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog /ZPUPD/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru prerazporeditve 

finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o preprečevanju uporabe 

prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog /ZPUPD/ 

 

1 Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih 

drog /ZPUPD/ določa ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in obravnavo uživalcev 

prepovedanih drog. Ukrepe, ki zajemajo informativne, zdravstveno vzgojne in svetovalne dejavnosti, 

zdravljenje, socialno-varstvene storitve in programe za reševanje socialne problematike, povezane z 

uživanjem prepovedanih drog ter spremljanje uživanja prepovedanih drog, izvajajo pristojna 

ministrstva. (1. člen ZPUPD). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 

obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

 

Drugi odstavek 1. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi 

uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ se spremeni tako, da se glasi: 

'Ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki zajemajo informativne, zdravstveno vzgojne in svetovalne 

dejavnosti, zdravljenje, socialno-varstvene storitve in programe za reševanje socialne problematike, 

povezane z uživanjem prepovedanih drog ter spremljanje uživanja prepovedanih drog, izvajajo 

pristojna ministrstva in pokrajine.' 

 

3.1 Preprečevanje uporabe prepovedanih drog in posledic uživanja 

 

2 Preprečevanje uporabe prepovedanih drog po ZPUPD vključuje informativne, izobraževalne in 

vzgojne dejavnosti, programe promocije zdravja in druge dejavnosti, ki dvigujejo kvaliteto življenja 

in zmanjšujejo uporabo prepovedanih drog in s tem škodljive posledice uživanja prepovedanih drog. 

Vrste preventivnih programov v skladu z nacionalnim programom na posameznih področjih določijo: 

minister, pristojen za zdravstvo, minister, pristojen za socialno varstvo, minister, pristojen za šolstvo 

in šport, minister, pristojen za notranje zadeve, minister, pristojen za pravosodje in minister, pristojen 

za obrambo. Za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih drog na lokalni 

ravni in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, občine 

lahko ustanovijo lokalne akcijske skupine (6. člen ZPUPD). 

 

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Proračun pokrajine. 16. člen* 

13. člen 

2 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Zagotavlja koordinacijo delovanja lokalnih akcijskih skupin. 6. člen* 2 

2     
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Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 

obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

 

V 6. členu Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog /ZPUPD/ se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

'Koordinacijo delovanja lokalnih akcijskih skupin iz prejšnjega odstavka zagotavljajo pokrajine.' 

 

Šesti odstavek 13. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi 

uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ se spremeni tako, da se glasi: 

'Programi, namenjeni zmanjševanju škode, so programi razdeljevanja injekcijskih igel, svetovanja o 

zmanjševanju škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugi programi, namenjeni zmanjševanju 

škode. Programe zmanjševanja škode, katerih namen je preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni, 

zagotavlja država.' 

 

Peti odstavek 16. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog /ZPUPD/ se spremeni tako, da se glasi: 

'Dejavnost nevladnih organizacij iz 13. člena tega zakona je sofinancirana iz državnega proračuna, 

proračuna pokrajine in drugih sredstev. Način sofinanciranja nevladnih organizacij je določen s 

pogoji in kriteriji posameznega uporabnika proračunskih in javnih sredstev v skladu z nacionalnim 

programom iz 3. člena tega zakona.' 

 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinski svet, pokrajinska uprava, pristojnosti, prepovedane droge.  

  

 

Uporabljene kratice 

 

ZPUPD - Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog /ZPUPD/ (Uradni list RS, št. 98/99, 2/04-ZPNNVSM). 

   

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/ 

(Uradni list RS, št. 98/99, 2/04-ZPNNVSM). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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