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1.1 Predstavitev Zveze
Temeljni namen Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti (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  razvidno,  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 in je s tem pričela
aktivno posegati v politiko na področju drog 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 zaključil
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 pri izvajanje izobraževanja za delavce nizkopražnih organizacij in
sodelovanje pri strokovnih smernicah za zaposlene;

- poenotenje standardov in normativov na področju drog 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  drog  in
zasvojenosti;

- stabilno financiranje za delovanje Zveze;
- sooblikovanje politike splošne preventive na področju drog in zasvojenosti.

1.4 Predstavitev vodstva Zveze
Zvezo vodi predsednik/ca v mandatni dobi dveh let z možnostjo enkratne ponovne
izvolitve  v  to  funkcijo.  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 njeno 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, poroča 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/a 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: Igor 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.
Upravni odbor je izvršilni organ Občnega zbora, ki  odloča o strokovnih vprašanjih v
okviru  pooblastil,  določenih  s  statutom  Zveze,  sklicuje  Občni  zbor  in  pripravlja
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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 članic 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 njihovim 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 kulturo (www.konoplja.org); 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice; 

- Društvo za preventivno delo; 
- ARS VITAE – društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog; 

- JZ Socio Celje; 
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- CSD Gorenjska – enota Kranj (programa Katapult in Labirint).        

Upravni odbor:
- Predsednik: Jurij Anžin
- Člani:  Andrej  Miklavčič,  Mateja  Mlinarič,  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 drog in zasvojenosti; 

o sodelovanje z  nacionalnimi  in mednarodnimi  združenji  in  organizacijami  na
področju drog 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
drog; 

o brezplačno informiranje različnih 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 dejavnosti in doseganju zastavljenih ciljev v letu 2021

Mreženje NVO in podpora članicam Zveze: 
o organizacija 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 redno vzdrževanje in posodabljanje Facebook profila, ter spletne strani Zveze.

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 2021 se je sestala dvakrat
(18. seja, 11. maja 2021 in 19. seja, 8. decembra 2021).

Na  18.  virtualni  seji  je  bil  prisoten  predsednik  Zveze  Jurij  Anžin.  Komisija  je
predstavila  poročila  o  Zakonskih  pobudah  glede  regulacije  gojenja  konoplje  v
medicinske namene, o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih
drog s sklepom, da NIJZ pripravi pisno poročilo glede zlorab dveh snovi v Sloveniji,
tramadola in ketamina, predstavitev rezultatov raziskave ESPAD 2019 za Slovenijo
ter  se  seznanila  z  načrtom  evalvacije  Resolucije  o  nacionalnem  programu  na
področju  drog  2014-2020  in  Akcijskega  načrta  2019-2020  ter  pripravami  novega
strateškega  dokumenta  na  tem  področju.  Na  tej  seji  Zveza  NVO  ni  izpostavila
posebnih predlogov.

Na 19. virtualni seji Komisije Vlade Republike Slovenije za droge so bila obravnavana
poročila o zakonski pobudi glede regulacije gojenja konoplje v medicinske namene,
spremembe  in  dopolnitve  Uredbe  o  razvrstitvi  prepovedanih  drog,  Nacionalno
poročilo  o  stanju  na področju  prepovedanih  drog 2020,  poročilo  o predsedovanju
Slovenije EU – Horizontalni delovni skupini za droge ter poročilo o pripravi in izdelavi
novega Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2014 –
2020. Poročilo o Evalvaciji Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog
2014 – 2020, ki ga je po naročilu ministrstva za zdravje izdelala Zveza nevladnih
organizacij na področju drog in zasvojenosti, sta v odsotnosti predsednika predstavila
člana  in  avtorja  evalvalcije  Hanan  Košan  in  Luka  Mrak.  Sklep  komisije,  ki  se  je
nanašal na evalvacijo je bilo oblikovanje delovne skupine zadolžene za pripravo nove
resolucije in v kateri bodo vključeni tudi predstavniki Zveze NVO. 
Na 19. seji je pod točko "razno" uvrstila še vsebina člana Zveze Tomaža Korena in
sicer:  Država  RS v  kriminalni  združbi  zaradi  omogočanja  distribucije  kanabisa  in
pridobivanje nezakonitega denarja. Komisija točke ni obravnavala in je predlagala, da
se točko z vso priloženo dokumentacijo in dokaznim gradivom umesti na naslednjo
sejo.

o V letu  2021 je  Zveza opravila  evalvacijo Nacionalnega programa na področju
drog  2014-2020 v  katerem  je  ovrednotila  izvedbene  mehanizme  ter  razvojne
usmeritve,  ki  so  bili  začrtani  v  izteklem  strateškem  dokumentu.  Evalvacija  se  v
posebnem delu  osredotoča  še na delovanje  mobilnih  enot.  V  analizi  podatkov  je
sodelovalo 19 različnih organizacij, iz katerih je empirično gradivo posredovalo okrog
50  strokovnjakov  s  področja  socialnega  varstva,  zdravstvene  nege,  kemije  in
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medicine. V evalvaciji je sodelovalo več kot 30 ljudi, ki uporabljajo storitve programov
namenjenih uporabnikom drog s področja celotne Slovenije.

Nacionalni program na področju drog je temeljni dokument, ki začrtuje usmeritve na
področju drog in zasvojenosti, zaradi česar ima velik pomen za Zvezo, njene članice
in  uporabnike  ter  uporabnice.  Obširna evalvacija  je  omogočila  uvid  prenosa  tega
dokumenta  v  prakso  in  oblikovala  so  se  konkretna  priporočila,  ki  ne  smejo  biti
spregledana v pripravi novega nacionalnega programa.

Na tem mestu se v imenu upravnega odbora Zveze zahvaljujem Hani Košan (Kralji
ulice)  in  Luki  Mraku  (Šent)  za  izvrstno  opravljeno  delo.  Šlo  je  za  dolgotrajen  in
zahteven proces. Hvaležni smo za vajin čas, delo in strokovnost, ki sta jo izkazala.
Pridobljena finančna sredstva pa bodo pomembno vplivala tudi na prihodnost Zveze.
Zahvaljujem  se  tudi  vsem  drugim,  ki  ste  tako  ali  drugače  sodelovali  v  procesu
stvaritve evalvacije!

Skupni projekti in priprava na strokovna srečanja, sodelovanja in udeležba na
konferencah in kongresih:

o Organizacija konference z naslovom  Slovenski nacionalni program na
področju  drog  –  včeraj  in  jutri,  ki  je  potekala  11.  11.  2021.  Namen
konference je bil predstavitev rezultatov evalvacije nacionalnega programa
in  aktiven prispevek k   pripravi  naslednjega nacionalnega programa na
področju  drog.  Na  konferenci  so  sodelovali  pomembni  akterji  na  tem
področju (ministrstva, NVO, zdravstvene inštitucije).

o Vključenost Zveze v upravnem odboru organizacije DPNSEE.

o V letu 2020 je bilo opravljenih 205 prostovoljnih ur dela, ki sta jih opravila
dva  prostovoljca.  Tudi  sicer  je  vse  delo  v  okviru  zveze  opravljeno
prostovoljno in brez plačila. 

Ljubljana, 17. 3. 2022

     Predsednik Zveze                                                            Žig
         Jurij Anžin
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3. Finančno poročilo 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA za leto 2021

Zveza je imela na TRR računu 01.01.2021 denarnih sredstev v znesku: 2.358,09 eur
V bilanci stanja –aktiva sta izkazani dve postavki in sicer denarna sredstva, ki so bila na dan 
31.12.2021 na TRR-ju Zveze v znesku 12.446,84 eur in terjatve do članarin 2021 v znesku 
200,00 eur (Društvo Ars Vitae, Zavod za Informacijsko dej.). 
Na pasivi v Bilanci stanja pa je izkazan dolg do dobavitelja Alkatena d.o.o. – računovodstvo 
(za leto 2021) v znesku 150,00 eur. Račun bo poravnan do 31.3.2022, ko je rok plačila. 
Društveni sklad Zveze je v znesku 12.496,84 eur, kar pomeni da se ta sredstva prenesejo za
porabo v leto 2022.

Pojasnila k postavkam IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

V izkazu poslovnega izida so prikazani prihodki od članarin društev v znesku: 2.100,00 eur 
(1.600,00 eur nakazanih članarin za leto 2021 in 500,00 eur članarin je bilo nakazanih še od 
leta 2020). Za izvedbo evalvacije Nacionalnega programa je zveza od Ministrstva za Zdravje 
prejela 9.725,00 eur prihodkov. Skupaj torej prihodkov v 2021: 11.825,00 eur
Stroški, ki so prikazani in so nastali v letu 2021 v skupnem znesku 1.686,25 eur so iz naziva:
-stroški reprezentance-druženje članov: 186,70 eur
-stroški prevajanja – Dominatus : 84,38 eur
-stroški nagrade – Simona Šabić: 666,67 eur
-stroški naročnine ZOOM Video: 227,41 eur
-stroški računovodstva za leto 2021 v znesku: 150,00 eur (datum računa 31.12.2021)- račun 
bo plačan do 31.3.2022
-stroški računovodstva za leto 2020 v znesku: 150,00 eur (datum 31.5.2021) – poravnano je 
bilo v letu 2021
-stroški računovodstva za leto 2019 v znesku 146,40 eur (datum 28.2.2021 – pozabili smo 
zaračunati v letu 2019) – poravnano je bilo v letu 2021 
-provizija za vodenje TRR v znesku: 74,69 eur   

Prihodkov je bilo skupaj torej  11.825,00 eur, odhodkov pa 1.686,25 eur. Torej za leto 2021 
je presežek prihodkov večji od odhodkov za 10.138,75 eur.

Finančno poročilo pripravila
                                                                             Računovodkinja Zveze

                                                                        Nataša Zupanc Lah
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3.1 Mnenje nadzornega odbora in sprejem poročila:

Nadzorni odbor Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti v sestavi Borut
Bah in Tomaž Pečarič je pregledal dokumentacijo o delovanju Zveze v letu 2021 ter sledil
delu Zveze v tem obdobju.
Po  pregledu  pripravljene  dokumentacije  (vsebinsko  poročilo,  finančno  poročilo
računovodstva ter kartic konto za prihodke in odhodke je nadzorni odbor ocenil, da so bila
sredstva  v  letu  2021  izhajajoč  iz  dokumentacije  porabljena  namensko.  Prihodkov  je  bilo
skupaj 11.825,00 eur, odhodkov pa 1.686,25 eur. Torej za leto 2021 je presežek prihodkov
večji od odhodkov za 10.138,75 eur.

Po primerjavi podatkov za prihodke leta 2021 iz računovodskega poročila in pregleda kartic
konto  je  nadzorni  odbor  ugotovil  ujemanje:  2.100  eur  prihodkov  iz  naslova  članarin  in
9.725,00 eur prihodkov od Ministrstva za zdravje, skupaj 11.825,00 eur.

Po primerjavi podatkov za odhodke leta 2021 iz računovodskega poročila in pregleda kartic
konto je nadzorni odbor tudi ugotovil ujemanje, z dvema opombama (*):
Stroški, ki so prikazani in so nastali v letu 2021 v skupnem znesku 1.686,25 eur so iz naziva:
-stroški reprezentance-druženje članov: 186,70 eur
-stroški prevajanja – Dominatus : 84,38 eur
-stroški nagrade – Simona Šabić: 666,67 eur
-stroški naročnine ZOOM Video: 227,41 eur (*)
-stroški računovodstva za leto 2021 v znesku: 150,00 eur (datum računa 31.12.2021)- račun
bo plačan do 31.3.2022
-stroški računovodstva za leto 2020 v znesku: 150,00 eur (datum 31.5.2021) – poravnano je
bilo v letu 2021
-stroški računovodstva za leto 2019 v znesku 146,40 eur (datum 28.2.2021 – pozabili smo
zaračunati v letu 2019) – poravnano je bilo v letu 2021 (*)
-provizija za vodenje TRR v znesku: 74,69 eur  

Ostali zneski se ujemajo v računovodskem poročilu in kartic konto, podčrtana zneska (*) pa
se ujemata po združitvi štirih zneskov iz kartic konto:
-stroški naročnine ZOOM Video: 227,41 eur (*) = (PR:2021-6;INV11053547) 170,68 eur +
(PR:2021-7;INV11668653) 56,73 eur = 227,41 eur.
-stroški  računovodstva  za  leto  2019  v  znesku  146,40  eur  (*) =  (PR:2021-1;012021-15)
268,40 eur – (PR:2021-2;012021-157) 122 eur = 146,40 eur.

Na podlagi zgornjih pojasnil izdajamo pozitivno mnenje ter predlagamo, da se finančno  in
vsebinsko poročilo za leto 2021 sprejme na dopisni seji občnega zbora Zveze NVO. 

Ljubljana, 16.3.2021                                                         Predstavnik nadzornega odbora
                                                                                        Tomaž Pečarič                                                
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