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1. Predstavitev Zveze NVO na področiu drag in zasvQ,ienosti ter nieneqa delovania 

1.1 Predstavitev Zveze 
Temeljni namen Zveze NVO na področju drog in zasvojenostf (v nadaljevanju Zveza) je 

združevanje, sodelovanje ter razvijanje skupnih projektov organizacij na področju drog in 

zasvojenosti pri posameznikih in v družbi. Namen Zveze je tudi promocija konceptov dela na 

področju preventive, obravnave zasvojenosti in zmanjševanja škode na lokalni, regionalni, 

nacionalni in mednarodni ravni z izobraževanjem, intervencijami in organiziranjem različnih 

skupnosti pri reševanju težav in problemov zaradi uporabe drog. Zveza spodbuja in razvija 

ukrepe pomoči uporabnikom drog, ki temeljijo na socialni pravičnosti, solidarnosti, načelih 

enake dostopnosti in proste izbire oblik pomoči ter uporabnikom zagotavljajo dostojanstvo, 

enake možnosti in preprečujejo socialno izključenost. Iz zgornjih namenov je razvidna, da 

Zveza pretežni del svoje dejavnosti izvaja na področju socialnega varstva. 

Zveza presega ločevanje organizacij glede na način delovanja in sprejema razlike v konceptih 

in politiki delovanja članic . Razlike med članicami so koristne pri doseganju večje raznolikosti 

programov za uporabnike storitev. Zveza navzven nastopa enotno in deluje kot zastopnica 

interesov svojih članic. 

1.2 Kratek opis razvoja Zveze 
Zveza nevladnih organizacij na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog je bila 

ustanovljena leta 2005 z namenom združevanja nevladnih organizacij, ki delujejo na 

področju socialnega varstva. Ustanovitelji Zveze so: 

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, 

Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt, 

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot. 

Zveza je aktivno pričela s svojim delom, ko so ukinili Urad za droge inje s tem pričela aktivno 

posegati v politika na področju drag v Republiki Sloveniji. Z letom 2010 je bila Zveza 

povabljena k partnerskem projektu z naslovom Opolnomočenje NVO na področju 

zmanjševanja škode - informiranje, znanje in povezovanje, ki je bilo sofinancirano s strani 

Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; 

prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 

dialoga. Projekt se je zaključi! septembra 2012. po koncu projekta Zveza nadaljuje z 

izvajanjem aktivnosti v skladu s Strateškim načrtom delovanja Zveze za naslednjih pet let. 

1.3 Vizija razvoja Zveze 

Vizija se je izoblikovala iz potreb članic Zveze, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti: 

Varne sobe, uvedba medicinske konoplje in uvedba nizkopražnih programov v 

zapore; 
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Sodelovanje pn 1zvajanje izobraževanja za delavce nizkopražnih organizacij in 

sodelovanje pri strokovnih smernicah za. zaposlene; 

Poenotenje standardov in normativov na področju drag in zasvojenosti ; 

Uvedba zdravstvenega kadra v nizkopražnih organizacijah; 

Izvedba vseslovenske akcije testiranje uporabnikov nizkopražnih programov za 

hepatitis C; 

Strokovna podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju preventivnih programov in 

terenskih intervencij; 

Oblikovanje in vzdrževanje podatkovne baze o programih pomoči drag in 

zasvojenosti; 

Stabilno financiranje za delovanje Zveze; 

sooblikovanje politike splošne preventive na podračju drag in zasvojenosti . 

1.4 Predstavitev vodstva Zveze 

Zvezo vodi predsednik/ca v mandatni dobi dveh let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve v 

to funkcija. Na tej funkciji se izmenjujejo predstavniki različnih članic Zveze. Predsednik/ca 

Zveze je obenem tudi predsednik/ca Upravnega odbora, ki ga sestavljajo poleg 

predsednika/ce še 6 članov Zveze. 

Predsednik/ca vodi Zvezo in skrbi za njene delovanje po določilih veljavnega statuta in 

sklepih Upravnega odbora, predstavlja in zastopa Zvezo navzven, pripravlja in vodi seje 

Upravnega odbora in Občnega zbora Zveze, enkrat letno daje poročilo Občnemu zboru o 

delu Zveze, poreča Upravnemu odboru o delu Zveze med dvema sejama, je odgovoren/a za 

javnost dela in vodi stike z javnostjo, skrbi za zakonitost sklepov in poslovanja Zveze ter 

podpisuje akte in sklepe Občnega zbora in Upravnega odbora. 

Predsednik/ca Zveze ima svojega namestnika, ki ga izvoli Občni zbor. Namestnik 

predsednika/ce nadomešča predsednika/co v času njegove/njene odsotnosti z enakimi 

pooblastili. 

Tajnik/ca koordinira delo v Zvezi. Odgovoren je Občnemu zboru, predsedniku/ci in 

Upravnemu odboru. Tajnika/co imenuje predsednik/ca Zveze. Mandatna doba tajnika/ce 

Zveze je dve leti, z možnostjo ponovitve, razen če ne gre za zaposlitev na Zvezi za nedoločen 

čas . 

Predsednik: Jurij Anžin 

Podpredsednik: Andrej Miklavčič 

Tajnik in blagajnik: lgor Stojanov 

1.5 Predstavitev pomembnih organov Zveze 

Najvišji organ društva je Občni zbor, ki ga sestavljajo vse članice Zveze in voli vse druge 

organe Zveze. 

Zn-zu nc,•h1dnth ut,:?unizud j na področ'ju drog ln z1uvujrD05U 

- Alli:m ce ur Nuo Go..-crnm eot:al Or11,11oirn1ion 11 fo r Dr ugi an d A dktions • 

matična šLevilka: 1956485 ; ID: 69 197377 



ZVEZA 
NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 

• Alli:mce uf Nun Guvernroeot,d Organislltions fo r Drugs >1nd Adictiuns • 

Prečna ulica 6. I 000 Ljubljana., Slovenia., EU 
Trr: Sl56 6 100 0001 6524 103, Delavska hranilnica d.d. 
Wi:b: www.zmanjsev.mje-skode.si 
e-mail: infu@"Lmanjsevanje-skode.si 
matična ~tevilka: 1956485 ; ID: 69197377 

Upravni odbor je izvršilni organ Občnega zbora, ki odloča o strokovnih vprašanjih v okviru 

pooblastil, določenih s statutom Zveze, sklicuje Občni zbor in pripravlja poročila o delu ter 

predloge za Občni zbor, vodi vse zadeve, za katere ga je pooblastil Občni zbor, sprejema vse 

potrebne organizacijske ukrepe, pripravi predlog letnega poročila in finančno poročilo Zveze, 

sprejema Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Zveze in vodi finančno poslovanje 

Zveze, ustanavlja stalne in začasne komisije in imenuje in razrešuje predsednike komisij, 

pripravlja predloge o funkcijah v Zvezi in o nagradah zaslužnih članic Zveze ter posameznikov 
' in funkcionarjev Zveze ter poroča Občnemu zboru o svojem delu. 

Nadzorni odbor izvaja interni nadzor finančnega poslovanja Zveze, pregleduje in preverja 

dokumentacijo Zveze, pisno poroča Občnemu zboru o svojem delovanju vsaj enkrat v 

koledarskem letu, pregleduje letno poročilo Upravnega odbora in zaključni račun Zveze, daje 

oceno o finančnem poslovanju Zveze ter odloča o pritožbah v zvezi z delom posameznih 

članic organov zveze in lahko predlaga njihov odstop. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh 

članov, ki so izvoljeni na Občnem zboru za dobo dveh let. 

Strokovni svet je strokovno posvetovalno telo Zveze. Na željo ali zahtevo upravnega odbora 

Strokovni svet poda mnenje o strokovnih vprašanjih . Člane strokovnega sveta potrdi upravni 

odbor Zveze. V strokovnem svetu so lahko tudi posamezni strokovnjaki, ki ne prihajajo iz 

članic zveze. 

Častno razsodišče je disciplinski organ Zveze, ki ugotavlja kršitve članov in izreka sankcije. 

častno razsodišče sestavljajo trije na Občnem zboru izvoljeni člani za dobo dveh let, ki izmed 

sebe izvolijo predsednika/co. 

Zveza trenutno združuje 14 članjc in 2 pridruženi članici, katerih zaposleni strokovni delavci, 

strokovni sodelavci in laični delavci, sodelujejo pri različnih aktivnostih v okviru Zveze: 

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma; 

Združenje DrogArt; 

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot; 

Društvo za pomoč zasvojenim in njhovim bližnjim PO MOČ Sežana; 

Društvo Pot - pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Ilirska 

Bistrica; 

Društvo Projekt Človek; 

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje; 

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper; 

Društvo za pomoč in samopomoč Želva - Eureka Žalec; 

UP - društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem; 

Zavod za informacijsko dejavnost in alternativno kultu ra {www.konoplja.org); 

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice; 

Društvo za preventivno delo; 

ARS VITAE- društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drag; 

Zvcu ncvladnih 0111:anizucij Dll podroi'ju drug 1n nswj enostl 
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CSD Gorenjska - enota Kranj (programa Kata pult in Labirint) . 

Upravni odbor: 

Predsednik: Jurij Anžin 

Člani: Andrej Miklavčič, Simona Šabić, Samo Novakovič, Katja Kranjc, Tomaž Koren, 

Bojan Kuljanac 

Nadzorni odbor: 

Člani: Tomaž Pečerič, Borut Bah, Pavla Škerjanc 

Častno razsodišče : 

Člani : Polona Toplak, Katja Muršič, Hana Košan 

1.6 Pregled dejavnosti Zveze 

Zveza izvaja naslednje dejavnosti: 

o medsebojno informiranje in strokovna podpora programom članic ter iniciativam na 

tem področju; 

o oblikovanje in vzdrževanje podatkovne baze o programih in iniciativah na področju 

drag in zasvojenosti ; 

o sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi združenji in organizacijami na področju 

drag in zasvojenosti; 

o načrtovanje in brezplačna izvedba drugih akcij z namenom opozarjanja na položaj in 

potrebe uporabnikov nedovoljenih drog; 

o spodbujanje samoorganizacije in samopomoči med uporabniki prepovedanih drag; 

o brezplačno informiranje različn ih javnosti in sodelovanje z mediji. 

V skladu z veljavnimi predpisi ter nameni in nalogami, v obsegu za njihovo doseganje, so 

dejavnosti: 

o organizacija in izvedba strokovnih srečanj in izobraževanj, 

o načrtovanje in izvedba ter sodelovanje pri izvedbi raziskovalnih projektov, 

o založniška dejavnost v skladu z zakonom, lahko tudi pridobitna. 

Pridobitne dejavnosti lahko Zveza opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti 

dovoljuje Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja Zveza le v obsegu, potrebnem za 

uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna 

dejavnost je povezana z namenom in cilji Zveze, če lahko neposredno pripomore k 

uresničevanju namena in ciljev Zveze, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju 

prihodkov Zveze. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z 

nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo 

izkoriščenost sredstev Zveze. 
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2. Poročilo o izvedbi deiavnosti in doseganiu zastavlienih ciliev v letu 2020 

o mreženje NVO in podpora članicam Zveze: 

o organizacija volilnega občnega zbora in ostalih rednih srečanj članic Zveze 

NVO, 

o redna komunikacija in izmenjava informacij preko elektronske pošte, 

o sodelovanje v mednarodni mreži Drug Policy Network of South East Europe 

(DPNSEE); 

o spletno srečanje Zveze NVO na temo izkušenj in spoznanj iz obdobja 

epidemije 

o V okviru zveze smo v letu 2020 pripravili več javnih pisem, predlogov in 

pozivov; 

• urgentni poziv za sodelovanje in podporno delovanje v času epidemije 

koronavirusa SARS-CoV-2 na področju programov brezdomstva in 

zasvojenosti (naslovljeno primarno na MOL, v vednost NIJZ, MZ, 

MDDSZ, civilna zaščita), 

• predlog za nakup avtomatov za razdeljevanje sanitetnega materiala in 

pribora za injiciranje kat možen ukrep pri preprečevanju širjenja 

okužb z virusom SARS-CoV-2 (primarno naslovljen na MZ, v vednost 

MOL, NIJZ, MDDSZ, civilna zaščita, Ministrstvo za pravosodje}, 

• javno pismo podpore Društvu Stigma in poziv CPZOPD Ljubljana v 

povezavi z zniževanjem nadomestne terapije (naslovljena na ZD 

Ljubljana-Cente, v vednost MZ, CPZOPD Ljubljana) 

o priprava vsebin nove spletne strani Zveze, redna vzdrževanje in posodabljanje 

Facebook profila. 

o participacija pri oblikovanju politik in procesih odločanja na področju uporabe drog 

ter odzivanje na sistemske težave, s katerimi se soočajo nevladne organizacije na 

področju drog in zasvojenosti: 

o Aktivno sodelovanje v Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge -
medresorska delovna skupina (v nadaljevanju Komisije za droge), v letu 2020 
se je sestala dvakrat (16. seja, 14. februarja 2020 in 17. seja, 17. decembra 
2020). 

Na 16. seji je predstavnik Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti Borut 
Bah izpostavil vprašanje o konkretnih premikih na področju dobave, 
distribucije in širše uporabe (nazalnega} sredstva proti predoziranju z opioidi 
Nalokson, zlasti v programih zmanjševanja škode zaradi drog. Glede na 
prejšnje seje in razprave, kjer bilo poudarjeno, da realnih zadržkov za uvedbo 
tega sredstva v Sloveniji ni več, je Komisija Vlade RS za droge na 16. seji 
zapisala sklep, s katerim podpira čimprejšnjo uvedbo javnozdravstvenega 

Zve,la nevl11dnih orgun.i111eij na području drug in zas,,ojrnoitl 
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ukrepa »Nalokson za domov«. Komisija je pozvala NIJZ, da v sodelovanju z 
drugimi pristojnimi strokovnimi službami in Zvezo NVO na področju drag in 
zasvojenosti pripravi vse potrebno za pričetek izvajanja tega programa in o tem 
poroča na prihodnji seji Komisije. 

Na 17. seji Komisije Vlade RS za droge, ki je potekala virtualno, je bil prisoten 
predsednik Zveze Jurij Anžin. Komisija je predstavila poročila o stanju 
prepovedanih drag za leto 2019, točko o pripravi evalvacije Nacionalnega 
programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2014 - 2020, 
Predstavitev rezultatov raziskave ESPAD 2019 za Slovenija ter Priprave na 
predsedovanje Slovenije EU :- Horizontalni delovni skupini za droge. Na tej seji 
Zveza NVO ni izpostavila posebnih predlogov. 

Sklep iz 16. seje o uvedbi ukrepa »Nalokson za domov« je bil na 17. seji 
omenjen kot v procesu izvajanja, kar so s koncem januarja 2021 potrdili tudi 
na ZZZS in NIJZ - nazalni nalokson Nyxoid je bil od 1. marca 2021 dalje dodan v 

seznam storitev 15.43 »Zdravila za nadomestno zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drag in pripomočki«, okrožnica pa poslana vsem Centrom za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drag in lekarnam, ki 
centre oskrbujejo z zdravili. S tem smo se tud i v Sloveniji pridružili državam, ki 
imajo uveden ta ukrep za preprečevanje smrti zaradi predoziranj . 

o Prijava na javni razpis Ministrstva za zdravje za evalvacijo Nacionalnega 
programa na področju prepovedanih drog 2014-2020 

o skupni projekti in priprava na strokovna srečanja, sodelovanja in udeležba na 

konferencah in kongresih: 

o soorganizacija gibanja lzzivi odprte scene in aktivna udeležba pri ustvarjanju 
monografije Odprta scena: Zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki 
drog v Ljubljani. Povezavo do monografije lahko najdete na spletni strani Zveze. 
Ob izidu se je oblikova! dopis, ki smo ga poslali pomembnim deležnikom, 
medijem, objavili na naših spletnih kanalih 

o Zvezo NVO na področju drog in zasvojenosti v zvezi DPNSEE predstavlja član 
Zveze, Tomaž Koren, ki je tudi v upravnem odboru zveze DPNSEE." 

Sodelovanje Zveze v upravnem odboru organizacije DPNSEE, kjer smo v letu 2020 
imeli sestanke preko videokonferenc, saj nam je bilo onemogočeno fizično 

srečanje zaradi ukrepov povezanih z epidemijo virusa Covid-19 '. 

Potek epidemije in strogi ukrepi so v februarju pokazali, da bodo razmere izrazito 
vplivale na delovanje članic zveze DPNSEE in na naše uporabnike. Sodelovali smo 
pri pripravi smernic za odziv na epidemijo pri članicah zveze DPNSEE, kjer je 
Zveza NVO aktivno sodelovala in prispevala pomembne informacije. Zveza NVO je 

Zveu nevladnib urg11n.iudj n11 području drog in u svoji:nusti 
-Alliancc of Non. Governmental Org11nisation, for Drugs and Adictlun~ -
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tudi redna poročala o stanju v Sloveniji in o odzivu članic naše Zveze na 
epidemijo. 

Sode I ovali smo tudi na več online konferencah : 
- Conference on protection of vulnerable populations in South East 
Europe je potekala 23. aprila 2020 in so jo soorganizirali UNODC, EMCDDA in 
Pisarna za boj proti drogam s Hrvaške. 

- Social, mental and economic consequences of the coronavirus pandemic to the 
vulnerable populations in SEE: Do we know them and how to recognize and 
respond to them?, ki je potekala 17. julija 2020. Konferenco sta podprli tudi 
organizaciji European Monitoring Centre far Drugs in Drug Addictions in 
Correlation Harm Reduction Network. 

- Donors conference for vulnerable populations , je potekala 6. avgusta 2020. 

Zveza NVO in DPNSEE si redna izmenjujeta informacije o stanju v regiji, na 
področju novih drog in razpisov, ki so objavljeni v regiji za področje duševnega 
zdravja, drag - zasvojenosti in sociale. 

o V letu 2020 je bilo opravljenih 205 prostovoljnih ur dela, ki jih je opravi! en 
prostovoljec. ludi sicer je vse delo v okviru zveze opravljena prostovoljno in brez 
plačila . 

Zvi::ta nc,•hulnih orgltlllZacij na področju drog in 1,isrnjenosti 
- Alliance of Non Govcrnmcn!a l Orga.ni.sation.s fo r Drug, an d Adlctions -
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA za leto 2020 

Zveza je imela na TRR računu 01.01.2020 denar'nih sredstev v znesku: 3.124,14 eur 

V bilanci stanja -aktiva sta izkazani dve postavki in sicer denarna sredstva, ki so bila na dan 

31.12.2020 na TRR-ju Zveze v znesku 2.358,09 eur in terjatve do članarin v znesku 650,00 eur 

(lnner-leto 2018 še, Zavod za informacijsko dejavnost, Društvo Svit Koper, Slovensko 

združenje Šent, Društvo Up, JZ Socio, CSD Kranj- za Katapult). 

Na pasivi v Bilanci stanja pa je izkazan dolg do računovodstva v znesku 146,40 eur, ki se bo 

poravna! v letu 2021 in društveni sklad Zveze v znesku 2.861,69 eur, kar pomeni da se ta 

sredstva prenesejo za porabo v leto 2021. 

Pojasnila k postavkam IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

V izkazu poslovnega izida so prikazani prihodki od članarin društev v znesku: 1.700,00 eur. 

Stroški, ki so prikazani in so nastali v letu 2020 so iz naziva: 

-stroški računovodstva za leto 2019 v znesku: 146,40 eur-račun je sedaj upoštevan v 2020 in 

bo plačan v 2021 (faktura je bila izstavljena v 2020, ko se je oddala bilanca za 2019) 

-provizija za vodenje TRR v znesku: 65,45 eur 

Prihodkov je bilo skupaj torej 1.700,00 eur, odhodkov pa 211,85 eur. Torej za leto 2020 je 

presežek prihodkov večji od odhodkov za 1.488,15 eur. 

3.1 Mnenje nadzornega odbora in sprejem poročila: 

Finančno poročilo pripravila 

Računovodkinja Zveze 

Nataša Zupanc Lah 

Nadzorni odbor Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti v sestavi Tomaž 

Pečarič, Borut Bah in Pavla Škerjanec je pregleda! dokumentacija o delovanju Zveze v letu 

2020 ter sledi I delu Zveze v tem obdobju. 

Po pregledu pripravljene dokumentacije (vsebinskega in finančnega poročila, bilanc stanja 

ter porabe sredstev) smo ocenili, da so bila sredstva v letu 2020 izhajajoč iz dokumentacije 

porabljena namensko. Prihodkov je bilo skupaj 1.700,00 eur, odhodkov pa 211,85 eur. Torej 

za leto 2020 je presežek prihodkov večji od odhodkov za 1.488,15 eur. 

Z"l-"1'7 11 nevladnih urganiudj n11 pudročju drug in u1vojeno1li 
- Alliun ce of Non Go,•emmcnlal Organisations fo r Drug, and Ad.ictions -
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Glede bilanc stanja ,pa smo zaprosili z:a pojasnilo predsednika in podpredsednika Zveze. Dne,

26. 3. 2021 smo po e-po·šti prejeli nasled111jo obrazložitev:

Iz poročila w leto 20.1.9 je rrazvidno, da se je v leto 20.20 preneslo 3129,34 EUR, hkrati pa se je 
,v Jeto 20:20 prenesilo tudi 100 EUR doJg,a društva 1nner do .Zveze in 1850,6 EUR dolgov Zveze 
{zaključek kme't'ija .Pr" ,Konfovc, dolg do udelež.encev ,konference iz Italije in dalg za izdelavo 
spletne strani). Vsi .ti do:lgovi .Zve2e sa ,bili plača.ni ,v ,let.u 2020. Na dan 31.12.2019 je banka 
zaračunala .5,'20 EUR .za vodenje ,r.a.čun.a Zveze, .zaradi č,esar je stanje na 1.1.2020 dejansko 
3124,,14 EUR '(razvidno ,tudi iz Jetne,g,a ,pomčila .202D). 
V izkazanem ,poslovanju za 2020 ni bi:/ prikazan dolg iz 1eta 2019, ki je bil dejansko plačan v 
letu 2020, V poročilu iz J.eta 20'1.9 sicer piše_, da so bili računi plačani v 2020.

Še številke na kupu 2a teto 2(}20:

3124,14 (stanje na 1.!1..1020) + 100 ,(dolg lnner) - 1850,60 (dolgovi zveze)"" 1373,54 EUR 
("dejansko "stanje no 1.1.2020}.

11373,54 + 1700 (članarine 1600 + do,g Inn.er 1.00) - 211,,85 (stroški za 2020) = 2861,69 EUR
(.sreds.tva pren,esena v 2021 - ka.ko,r nave.d.e1no v finančnem poročilu).

Na pod:lag,i zgornjih poj;asni'.I izdajamo po·zitivno mnenje ter predlagamo, da se finančno in

vsebinsko poročilo za leto 2020 sprejme na do,pisni .seji občnega zbora Zveze NVO. 

Ljubljana., 29. 3. 20,21 

Predsedniik Zveze 

JurijA
� 

Predstavnica nadzornega odbora 

Pavla Škerjanec 

Žig 
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