B. 1. ii. Točka dnevnega reda: Akcijski načrt na področju prepovedanih drog 2019 - 2020
(poročevalca: Vesna-Kerstin Petrič, Jože Hren)
V procesu izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014 – 2020
je v zaključni fazi medresorskega usklajevanja zadnji akcijski načrt na področju prepovedanih drog za
leti 2019 in 2020. Hkrati z akcijskim načrtom je v usklajevanju tudi Poročilo o realizaciji predhodnega
akcijskega načrta. Predvidoma bo enotni dokument posredovan v obravnavo na Vlado RS do konca
tega meseca.
V akcijskem načrtu so podrobneje opredeljeni oziroma operacionalizirani posamezni cilji, ki so
zapisani v omenjeni Resoluciji, načini njihovega uresničevanja in konkretne naloge posameznih
nosilcev za uresničevanje tega dokumenta. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je torej
resolucija ter prioritete in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci izvajanja
tega načrta.
Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so bili izbrani na podlagi ugotovljene dodane
vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov. V akcijskem
načrtu je izrecno naveden tudi časovni okvir, znotraj katerega naj se izvedejo dejavnosti, pa tudi
institucije, odgovorne za njihovo izvajanje in poročanje.
Krovni cilj resolucije je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja
uporaba prepovedanih drog. Z njo in izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in
uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja po
drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje
tudi na sprejete strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter na strategije na
področju socialnega varstva.
Pripravo Akcijskega načrta je koordiniralo Ministrstvo za zdravje in ga usklajevalo z ministrstvi
pristojnimi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti in predstavniki nevladnih organizacij.
Za spremljanje izvajanja akcijskega načrta je zadolženo Ministrstvo za zdravje kot pristojno ministrstvo
za reševanje problematike prepovedanih drog, ki imenuje ožjo delovno skupino za spremljanje
izvajanja tega akcijskega načrta. Predstavniki omenjene ožje delovne skupine redno poročajo Komisiji
Vlade Republike Slovenije za droge o procesu izvajanja akcijskega načrta.

