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Uvod  
 
Povezovanje in sodelovanje sta pojma, ki sta pomembna tako v zasebnem kot v 
poslovnem življenju, tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah. Podjetja, katerih cilj je za 
razliko od nevladnih organizacij čim večji dobiček, se za dosego tega cilja povezujejo 
z drugimi podjetji, s tem zmanjšujejo stroške poslovanja in postajajo bolj konkurenčna. 
Velike korporacije se povsod združujejo in tako postajajo še večje ter močnejše, saj 
lahko le tako obstanejo v današnjem vedno bolj razvijajočem se svetu.  
 
Zadnje čase se veliko govori tudi o prednostih povezovanja in sodelovanja nevladnih 
organizacij. Nevladne organizacije v svetu so že prišle do spoznanja, da je 
povezovanje in sodelovanje nujno za delovanje ter razvoj nevladnih organizacij in 
nevladnega sektorja v celoti, zato se ustanavljajo mrežne oziroma krovne nevladne 
organizacije. Organizacije se povezujejo v različne mreže, zveze, združenja in 
skupnosti.  
 
V Sloveniji sodelovanje in povezovanje še vedno ni dovolj sprejeto med nevladnimi 
organizacijami. Morda sta za to kriva slovenska zaprtost, morda strah pred 
spremembami. Analize kažejo različne vzroke, med glavnimi pa se pojavljajo: 

• strah pred konkurenco, saj se organizacije potegujejo za ista finančna 
sredstva, 

• nepoznavanje prednosti povezovanja in  
• nezadostne kadrovske ih druge kapacitete NEVLADNIH ORGANIZACIJ. 

 
Članarina je ena izmed največjih ovir za včlanjevanje v mreže, saj organizacije nimajo 
sredstev, s katerimi bi krile ta strošek. Slovenske mreže NEVLADNIH ORGANIZACIJ 
imajo nizke, včasih zelo simbolične članarine, zato pri povezovanju znotraj Slovenije, 
to ne bi smelo predstavljati ovire.  
  
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS si 
prizadeva tako za povezovanje na lokalni, regionalni in lokalni ravni kot na evropski 
oziroma mednarodni ravni. Z našim delovanjem, informiranjem, izdajanjem publikacij 
o mreženju in mrežah ter izobraževalnimi seminarji se trudimo zvišati raven 
povezovanja v Sloveniji. Spodbujamo vzpostavljanje neformalnih mrež, ki kasneje 
prerastejo v formalne, samostojne mreže. Velik deficit v Sloveniji vidimo predvsem pri 
področnem mreženju, vzpostavljanju področnih platform, ki bi se povezovale in 
delovale tudi na mednarodni ravni. 
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Pričujoča publikacija seznanja bralce s pomenom sodelovanja in povezovanja. 
Predstavlja tudi pomembnejše mreže v Sloveniji. Žal nismo mogli zajeti prav vseh, 
zato smo se omejili na tiste, ki so izkazale interes za objavo oziroma tiste, ki izstopajo 
na svojem področju.  
 
V Sloveniji je najpogostejše formalno povezovanje v obliki zvez društev, ki jih 
ustanovijo društva, ki imajo iste interese in dejavnosti. Največ zvez društev je na 
področju zdravja. 
 
 
Zakaj se nevladne organizacije povezujejo? 
 
Predvsem zaradi različnih koristi in ugodnosti, ki jih s tem pridobijo. Zavedajo se, da 
so povezane močnejše, da bodo dostopale do več informacij ipd. 
 
V okviru raziskovalnega projekta »Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega 
sektorja« so člani raziskovalne skupine ugotovili, da se nevladne organizacije 
najpogosteje povezujejo v mreže zaradi: 

• uveljavitve skupnih interesov (65,4%),  
• izmenjave informacij (59,2%) in  
• izpeljave skupnih projektov (57,3%).  

 
V najmanjši meri se povezujejo zaradi racionalne izrabe kadrov in drugih prostorskih 
in tehničnih virov (19,7%). Po tipih nevladnih organizacij ni razlik pri razlogih za 
povezovanje znotraj zvez, združenj in skupnosti, kar pomeni, da se organizacije prav 
vseh tipov povezujejo najprej zaradi uveljavitve skupnih interesov in izmenjave 
informacij na eni strani in najmanj zaradi racionalne izrabe kadrov in drugih 
prostorskih in tehničnih virov. 
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Ugodnosti članstva 
 
Organizacije z vključitvijo v mreže postanejo članice in s tem tudi uporabnice ter 
prejemnice posebnih ugodnosti, ki jih mreža zagotavlja svojemu članu. Glede na 
kategorijo članstva se razlikuje tudi obseg ugodnosti. Vsaka mreža ima natančno 
opredeljene ugodnosti, ki jih nudi posamezni kategoriji članstva. Glede na obseg 
ugodnosti ima določene tudi obveznosti članstva. Nekatere mreže nudijo več, 
nekatere manj, odvisno od njene velikosti, organiziranosti in misije. 
 
Ugodnosti članstva večjih mrež so ponavadi naslednje: 

- promocija organizacije, njenih aktivnosti in interesov, 
- dostop do ažuriranih informacij in novic, 
- vstop v kodirane dele spletne strani mreže, 
- sodelovanje v projektnih skupinah, kampanjah in akcijah, 
- tedenski ali mesečni časopisi in revije, 
- informacije o projektih in njihovih rezultatih, 
- poročila, vodiči, priročniki, zloženke, 
- dostop do dokumentov,  
- svetovanje (pravno, projektno, finančno, zbiranje sredstev,...), 
- pomoč pri razvoju članskih organizacij, 
- posebne storitve za članske organizacije, 
- svetovanje in pomoč pri iskanju partnerjev, 
- delavnice, seminarji, konference (brezplačno ali po ugodnejši ceni), 
- baze podatkov, 
- odprti in moderirani forumi ter 
- letni zbori. 

 
Zakaj bi naša organizacija sodelovala z drugimi?   
 
To je prvo vprašanje, ki si ga mora zastaviti nevladna organizacija in ga prediskutirati 
med svojimi zaposlenimi, tako vodstvom kot izvajalci storitev, zunanjimi sodelavci idr. 
Prvi korak k sodelovanju je določiti njegov cilj. Najpogostejši vzrok zanj so zagotovo 
skupni interesi. Nevladne organizacije prijavljajo ali izvajajo skupni projekt, 
izmenjujejo izkušnje in znanja, koristijo brezplačne usluge drug drugega, skupaj 
izvajajo politični ali družbeni pritisk ipd. Skupno delo prinese širše občinstvo, več 
politične moči, znanja in izkušenj.  
 

Vsaka organizacija lahko pride do odgovora na zastavljeno vprašanje tudi s pomočjo 
analize SWOT, s katero bo raziskala prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
povezovanja za organizacijo.  
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S kom naj se povežemo?  

Preden se odločimo za povezovanje moramo dobro spoznati različne organizacije, v 
katere in s katerimi se želimo povezati. Spoznati moramo kdo so, kaj počnejo, kakšne 
pogoje za članstvo postavljajo, kakšne bodo naše obveznosti in ugodnosti itd.   

Paziti moramo, da bodo koristi večje od obveznosti. Pri včlanjevanju v mreže 
nevladnih organizacij bodo ugodnosti, ki jih bomo kot  člani deležni, skoraj vedno 
odtehtale naše obveznosti do mreže. Obveznosti so pravzaprav nične v primerjavi z 
ugodnostmi. Lahko jih tudi ni.  

Kako pokazati in ohraniti interes za sodelovanje?  

Povezovanje se začne z izmenjavo informacij in kontaktov, rednim obveščanjem o 
novostih in dogodkih v organizacijah, vabljenjem na dogodke in druge aktivnosti, torej 
predvsem z ohranjanjem stikov. Pokažite interes za sodelovanje, redno kličite osebe 
iz nevladnih organizacij, s katerimi sodelujete oziroma želite sodelovati, obiskujte 
njihove dogodke in druge aktivnosti, poizkusite si zapomniti tudi njihove osebne 
interese, obiskujte ljudi osebno, ne čakajte, da se srečate na kakšni prireditvi, 
organizirajte srečanja, seminarje, konference ipd. Ko vaša organizacija z drugo 
organizacijo sodeluje pri projektu, poskrbite, da bodo ves čas vsi obveščeni o 
pomembnih zadevah, ki se dotikajo projekta, in da bodo vsi prisotni pri vseh fazah 
projekta od načrtovanja do ovrednotenja.  

Za vsako mrežo je zelo pomembno, da razpolaga z ažuriranimi informacijami in 
bazami podatkov. Mreža mora ohranjati stike s svojimi člani in se truditi za 
komunikacijo med svojimi člani, ne bo delovala, če ne bo interakcije, iniciativ, dajanja 
in sprejemanja s strani vseh članov. Zato komunikacijo potrebujemo stalno in jo 
moramo ohranjati ter izboljševati iz dneva v dan. Komunikacija in mreženje gresta z 
roko v roki.  

Z razvojem interneta in elektronske pošte so mreže dobile veliko večjo moč, saj 
komunikacija poteka veliko lažje, hitreje in ceneje. Prek svetovnega spleta si je tudi 
najlažje, najhitreje in najceneje izmenjavati informacije, ki se spreminjajo iz dneva v 
dan, obveščati javnost o prizadevanjih in aktivnostih mreže ter svetovnih kampanjah, 
osveščati o aktualnih tematikah, seznanjati javnost s pomembnimi vprašanji in 
predlogi mreže o teh vprašanjih, vplivati na politične organe, promovirati mrežo, in 
sicer s pomočjo njenih rezultatov, pomembnih dosežkov, odmevnih dogodkov ipd.  
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Kategorije članstva 
 
Mreže nevladnih organizacij različno opredeljujejo kategorije oziroma oblike članstva. 
Več kategorij je določenih predvsem zato, da imajo različne skupine in posamezniki 
možnost vključiti se v mrežo. Seveda ne pod enakimi pogoji in z enakimi ugodnostmi.  
 
Z vključitvijo v mrežo postane organizacija ali posameznik članica oziroma član te 
mreže ter s tem prevzame določene obveznosti (če le-te obstajajo) in postane 
upravičena do ugodnosti, ki jih mreža nudi svojim članom.    
 
Najpogosteje je zaslediti dve kategoriji članstva: 

• polnopravno članstvo in 
• pridruženo članstvo. 

 
Tema kategorijama se občasno pridružijo še kategorije članstva, kot so npr. 
ustanovno (nevladne organizacije, ki so ustanovile mrežo) in častno članstvo 
(določenim osebam, ki imajo posebne zasluge, se podeli naziv častni član ali članica). 
Lahko se kategorije članstva imenujejo tudi drugače npr. info članstvo, kjer člani 
prejemajo samo informacije. 
 
Za vsako obliko članstva imajo mreže določene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
fizične ali pravne osebe, ki želijo postati članice. Posebna komisija mreže nato določi, 
ali oseba oziroma organizacija izpolnjuje pogoje za članstvo. Za slednje je treba 
izpolniti pristopno izjavo, nekatere mreže pa zahtevajo tudi program organizacije, 
potrdilo o registraciji, statut ali akt o ustanovitvi. Predvsem za polnopravno članstvo 
večina mrež zahteva dodatne informacije o organizaciji, ki želi postati članica. V 
nekaterih mrežah obstaja tudi individualno članstvo, se pravi vključevanje 
posameznikov, druge pa vključujejo le pravne osebe.  
 
Organizacije delajo razlike med članstvom tudi glede na status organizacije, ki želi 
postati članica. Nevladna organizacija lahko postane polnopravna, vladna, 
gospodarska ali kakšna druga organizacija pa le pridružena članica. Možno je tudi, da 
polnopravna članica postane le organizacija, ki izpolnjuje posebej opredeljene pogoje, 
na primer deluje na določenem področju. Nekatere večje mednarodne mreže 
vključujejo le mrežne organizacije in ne posameznih nevladnih organizacij, v Sloveniji 
pa takšna mrežna organizacija ne obstaja.   
 
Najpomembnejša razlika med polnopravnim članstvom in pridruženim članstvom se 
ponavadi kaže s sodelovanjem v organih odločanja. Polnopravni člani imajo pravico 
zastopanja v organih odločanja, kot so sveti, komiteji, komisije, in obenem tudi volilno. 
Pridruženi člani ponavadi nimajo pravice zastopanja v organih odločanja ali pa imajo 
sedež, ne pa volilne pravice. 
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Vsaka nevladna organizacija, ki se želi vključiti v mrežo, mora dobro preučiti pogoje, 
ugodnosti in obveznosti, preden se odloči postati članica določene mreže. Ugotoviti 
mora, kaj pričakuje od članstva oziroma kaj želi pridobiti s članstvom in ali jim mreža 
to zagotavlja in s katero kategorijo članstva.  
 
 
Obveznosti članstva  
 
So manjše kot ugodnosti. Pri nekaterih mrežah člani obveznosti sploh nimajo, pri 
drugih je edina obveznost članarina oziroma letni prispevek, le redke pa zahtevajo 
dodatna udejstvovanja, poročanja ipd. Kljub temu da dodatnih obveznosti ni, se 
priporoča izmenjava informacij, znanj in izkušenj, poročanje o aktivnostih in dogodkih 
ter vse tisto, kar pomaga mrežni organizaciji in drugim članicam te organizacije pri 
njihovem delovanju.         
 
Višina članarine se od mreže do mreže razlikuje. Pri nekaterih se članarina določa na 
podlagi letnega prihodka, pri večini pa je enotna za vse člane, ne glede na velikost 
organizacije in njen letni prihodek. Če ima mreža več kategorij članstva, se višina 
članarine razlikuje med njimi. Najnižje kategorije ponavadi ne plačujejo članarine ali 
pa plačujejo zelo nizek znesek. Najvišjo članarino plačujejo polnopravne članice, ki 
imajo največ ugodnosti.   
 
Višina članarine v slovenskih mrežah je lahko zelo simbolična, lahko pa doseže več 
10.000 SIT. Kar je še vedno malo v primerjavi z najvišjimi članarinami evropskih mrež, 
ki dosežejo tudi 10.000 € in več. Večje, uglednejše, močnejše, bolj organizirane 
mreže, ki nudijo velik obseg storitev, imajo ponavadi višjo članarino kot manj razvite 
mreže.  
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Ovire pri vklju čevanju v mrežne organizacije 
 
Ovir za sodelovanje v mrežah, ki jih navajajo nevladne organizacije, je več. Nevladne 
organizacije se na splošno bojijo sodelovanja in povezovanja, saj to pomeni, da ne 
bodo same imele glavne vloge pri projektu, ampak bodo le del celote, del skupne 
akcije, ki bo vodila v rezultate, vendar za njih ne bodo zaslužni le oni, ampak celotna 
mreža. Delati skupaj pomeni, da ne bodo imeli kontrole nad celotnim procesom. Ovire 
nastajajo že pri preprostem timskem delu, sodelovanju peščice ljudi pri skupnem 
projektu ali pri povezovanju nekaj nevladnih organizacij v projektno skupino za doseg 
skupnih ciljev.  
 
Pri vključevanju v mreže se vsem oviram, ki so povezane z osnovnim sodelovanjem 
in povezovanjem, priključi še nekaj povsem novih. Nevladne organizacije se bojijo, da 
bodo morale veliko dati in da bodo za to malo prejele. Vključujejo se v veliko večje 
nevladne organizacije kot so same in to jih straši. Bojijo se tudi konkurence, saj se 
organizacije bojujejo za ista sredstva.  
 
Največja ovira, ki jo nevladne organizacije omenjajo, je članarina, ki pa ni vedno tako 
visoka, da si je majhne NVO ne bi mogle privoščiti. Nekatere mreže članarin niti 
nimajo. 
 
Nevladne organizacije se bojijo stroškov s prevozi na srečanja, konference in 
podobne dogodke, ki si jih mora organizacija ponavadi kriti sama, ter s kotizacijami za 
navedene dogodke. Tudi ti stroški se kmalu pokrijejo s skupnim delom, akcijami in 
programi, ki okrepijo mrežo in posamezno organizacijo, članico mreže.  
 
Ena od ovir, ki je zelo pomembna, je  ne-seznanjenost in pomanjkanje informacij o 
mrežah. V zadnjem času se tudi pri nas več govori in piše o tem, tako da se 
neinformiranost počasi odpravlja. Upamo, da bo tudi pričujoča publikacija pripomogla 
k temu. 
 
Nekaterim nevladnim organizacijam predstavljajo oviro za članstvo tudi prijavni 
postopki in birokratizacija mrež. Ti dve oviri sta najmanjši in najlažje premostljivi. Le 
nekaj časa mora preteči, obenem je treba imeti tudi potrpljenje za tiste, ki niso vajeni 
birokratskih postopkov.  
 
V Sloveniji je problem za majhno vključenost v nacionalne mreže med drugim tudi ta, 
da primanjkuje mrež. Zelo malo je področnih mrež. Priča smo bili že veliko neuspelim 
poizkusom povezovanja, nevladne organizacije so si to dobro zapomnile in jih žal 
jemljejo kot slabo izkušnjo in dokaz nezmožnosti povezovanja. Vendar, vsak neuspeli 
poizkus bi nas moral okrepiti z novimi znanji, izkušnjami, kontakti in predvsem 
metodami, kako naslednjič ukrepati, da bo povezovanje uspelo, na kaj biti pozoren in 
podobno.         
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Tehnike za sprejemanje odlo čitev v mrežah nevladnih organizacij  
 

Pri delu v nevladnih organizacijah se vedno srečujemo s sprejemanjem odločitev. 
Pogosto pride tudi do skupinskega odločanja o pomembnih zadevah. Zato smo v 
CNVOS pripravili nekaj metod glasovanja, ki vam lahko olajšajo delo predvsem v 
mrežah nevladnih organizacij.  
Upamo, da se boste na podlagi opisanih tehnik in pojmov naslednjič lažje odločili za 
izbiro prave tehnike. 
 
1. POSKUSNO GLASOVANJE: Oseba, ki vodi srečanje, povabi sodelujoče, naj z 
dvigom rok pokažejo, kako bi glasovali v tistem trenutku. Poskusno glasovanje ni 
dokončno; oseba, ki vodi srečanje, z njim samo preverja razpoloženje v skupini, da 
lažje nadaljuje delo.  
2. GLASOVANJE:  Pred začetkom glasovanja se je treba odločiti o treh ključnih 
vprašanjih. Določiti je treba, kdo lahko glasuje,* kateri glasovi štejejo** in koliko glasov 
je potrebnih za sprejem odločitve.***  

a. TAJNO GLASOVANJE:  Oseba, ki vodi srečanje, pripravi seznam 
oseb s pravico do glasovanja in neoznačene glasovnice. Vsakdo 
prevzame glasovnico in s podpisom na seznamu potrdi njen prejem. 
Vsakdo izpolni glasovnico in jo odda v skrinjico. Celotna skupina ali 
oseba, ki vodi srečanje, vnaprej določi skupino, ki nadzoruje štetje 
glasov. Prešteje se glasove za, proti in vzdržane ter pove rezultat 
glasovanja. 

b. JAVNO GLASOVANJE: Oseba, ki vodi srečanje, pozove vse, ki imajo 
pravico do glasovanja, naj z dvigom rok glasujejo o sklepu. Prešteje 
glasove za, proti ter vzdržane. 

3. METODA KRITERIJEV: Oseba, ki vodi srečanje, seznani vse sodelujoče s kriteriji 
za izbiro med variantnimi predlogi. Sodelujoči nato izločajo variante, ki ne ustrezajo 
prvemu kriteriju, nato drugemu itd. 
4. JAVNO TOČKOVANJE: Oseba, ki vodi srečanje, razdeli sodelujočim po 10 
nalepk, od katerih vsaka šteje 1 točko. Na plakatih so napisani različni predlogi. 
Vsakdo prilepi k predlogom, ki jih sam izbere, toliko točk, kolikor se mu zdi vprašanje 
pomembno. 
5. TAJNO TOČKOVANJE:  Oseba, ki vodi srečanje, razdeli sodelujočim po 10 
nalepk, od katerih vsaka šteje 1 točko. Razdeli jim tudi liste s posameznimi predlogi 
ter določi čas za točkovanje. Sodelujoči vsak zase točkujejo predloge z izbranim 
številom nalepk. Liste oddajo v skrinjico. Preštejejo se točke in se objavi rezultat. Pri 
tej metodi sodelujoči bistveno manj vplivajo drug na drugega. 
6. SEMAFOR:  Oseba, ki vodi srečanje, razdeli sodelujočim liste s pripomočkom, ki 
je natisnjen na drugi strani tega lista. Pripomoček pripravimo tako, da zložimo list v 
trikotno cev, pri čemer je vsaka stranica svoje barve. Ko potrebujemo mnenje o 
kakšnem vprašanju, vsak sodelujoči z izbrano barvo pove svoje mnenje. 

1. ZELENA:  Sem za. 
2. RDEČA:  Sem proti. 
3. RUMENA:  Nisem odločen/a. 
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* Glasujejo lahko: vsi prisotni, samo prijavljeni na srečanje ali tisti, ki imajo v 
skladu z že dogovorjenimi pravili pravico glasovanja. 
**   Štejejo lahko glasovi vseh z glasovalno pravico ali pa samo tistih, ki se pri 
glasovanju opredelijo za oz. proti.  
***   Če upoštevamo prejšnjo točko, potrebujemo za sprejem odločitve različno 
število glasov. »1/2 + 1«: potrebujemo polovico glasov in enega več oz. zaokroženo 
navzgor; »2/3 + 1«: potrebujemo dve tretjini glasov in enega več ali zaokroženo 
navzgor; »¾  + 1«: potrebujemo tri četrtine glasov in enega več ali zaokroženo 
navzgor; »konsenz«: vsi se morajo strinjati s predlogom; »konsenz –1«: s predlogom 
se morajo strinjati vsi razen enega. 
Absolutna večina: Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh, ki imajo 
glasovalno pravico (npr. društvo ima 200 članov in članic, odločitev je sprejeta, če 
zanjo glasuje najmanj 101 član/ica). 
Relativna večina: Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih na srečanju 
(npr. društvo ima 200 članov in članic; če jih je na srečanju prisotnih 50, je odločitev 
sprejeta, če zanjo glasuje 26 članov/članic). 
Kvalificirana večina: Določen je prag, kdaj je odločitev sprejeta (npr. za sprejem 
odločitve mora glasovati najmanj 70 članov in članic društva – ne glede na udeležbo 
ali število članov in članic društva). 
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Horizontalne mreže 
 
V začetku vam želimo predstaviti štiri horizontalne slovenske mreže, ki povezujejo 
različne nevladne organizacije, predvsem glede na njihov status. 
 
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS 
je mreža, ki povezuje nevladne organizacije različnih statusnih oblik, z različnih 
področij, različne velikosti, števila zaposlenih in prihodkov.  
  
Zveza društvenih organizacij Slovenije – ZDOS je mreža, ki povezuje društvene 
organizacije, torej nevladne organizacije, katerih statusna oblika je zveza društev.  
 
Združenje slovenskih ustanov – ZSU je mreža, ki povezuje ustanove. Gre torej še za 
eno mrežo, ki združuje nevladne organizacije glede na njihovo statusno obliko.  
 
Četrta horizontalna, statusna mreža, ki združuje nevladne organizacije, registrirane 
kot zasebni zavod, je Mreža zasebnih zavodov. Ta mreža je za razliko od ostalih treh 
neformalizirana in zaenkrat manj aktivna.     
 
V nadaljevanju so podrobneje predstavljene vse štiri omenjene mreže. 
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Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj  nevladnih organizacij 
(CNVOS) 
 
CNVOS je nevladna organizacija, ustanovljena v letu 2001, s strani 27 nevladnih 
organizacij, katere namen je, da krepi nevladne organizacije v Sloveniji. Ima 4 
zaposlene, 5 prostovoljcev in druge honorarne projektne sodelavce.  
 
CNVOS si s svojim delovanjem prizadeva za uspešnejše izvajanje dejavnosti in 
vidnejše uresničevanje poslanstva nevladnih organizacij, pomembnejši položaj 
nevladnih organizacij v družbi, ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu nevladnih 
organizacij, povezovanje in sodelovanje med nevladnimi organizacijami na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni, razvoj civilne družbe in predvsem nevladnega 
sektorja, seznanitev državnih in drugih institucij s stališči nevladnih organizacij, 
krepitev dialoga z Vlado RS, lokalnimi oblastmi in mednarodnimi institucijami, 
sistemske spremembe v prid nevladnemu sektorju ipd. 
 
Članstvo  
 
V letu 2006 CNVOS združuje že preko 240 društev, zasebnih zavodov in ustanov z 
različnih področij (sociala, kultura, okolje, mladi, človekove pravice,...), od tega je 15 
organizacij mrežnih. 
 
CNVOS je vključen v mednarodne mreže, kot so: European Foundation Centre – 
Orpheus Civil Society Network, Cedag – European Council for Non-Profit 
Organisations, Ecas – European Citizen Action Service, Social Platform, Central and 
Eastern European Citizens Network, BCSDN – Balcan Civil Society Development 
Network, Concord, CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation, 
Welcomeurope. 
 
CNVOS ima dve vrsti članstva: Info center CNVOS in Razvojni center CNVOS.  
 
Članica Info centra CNVOS lahko postane vsaka nevladna organizacija s podpisom 
pristopne izjave. Članstvo v Info centru je brezplačno. Ugodnosti članic pa so:  

• informacijska podpora,  
• ugodnejša izobraževanja, ki jih organizira CNVOS (delavnice, seminarji, 

študijski obiski ipd.),  
• brezplačen oziroma ugoden najem opreme (LCD projektor, prenosni 

računalnik, digitalni fotoaparat, diktafon, aparat za spiralno vezavo, rezalnik 
papirja-giljotina, bela tabla, zložljivi stoli itd.),  

• brezplačna uporaba prostora (za delavnice, sestanke ipd., do 20 ljudi), 
• brezplačno svetovanje pri prijavah na razpise, itd. 
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Članica Razvojnega centra CNVOS lahko postane vsaka zainteresirana organizacija, 
ki je ustanovljena kot društvo, zavod, ustanova ali v drugi pravno-organizacijski obliki 
na podlagi zakona in ima značilnosti, ki ji dajejo svojstvo nevladne organizacije. 
Članarina se določi na podlagi letnih prihodkov NVO. Članice Razvojnega centra 
CNVOS imajo poleg vseh ugodnosti, ki veljajo za članice Info centra, še naslednje: 

• partnerstvo pri projektih CNVOS, 
• aktivno vključevanje v razvojne politike CNVOS, 
• subvencionirano pravno svetovanje ipd.   

 
 

Naslov: Povšetova 37, SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 542 14 22 (23) 

Faks: 01 542 14 24 
E-naslov: cnvos@mail.ljudmila.org 
Domača stran: http://www.cnvos.si 

Ostale spletne strani: 
http://www.razpisi.info, 
http://www.balcan.org, 

http://www.drzavljanstvo.eu 
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Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) 

ZDOS je prostovoljna in neprofitna organizacija osrednjih slovenskih društvenih zvez. 
Deluje kot avtonomna, nevladna in nestrankarska zveza. Zvezo je leta 2003 
ustanovilo 11 osrednjih društvenih organizacij.  

Poslanstvo ZDOS je zavzemati se in prispevati k zagotavljanju boljših pogojev za 
delovanje in razvoj društvenih organizacij, ki prispevajo k celotnemu družbenemu 
razvoju in blaginji ljudi. 

Namen in cilji ZDOS so zlasti: 

• povezovanje društvenih organizacij za zagotavljanje ugodnejšega položaja 
društev in zvez društev v RS,  
 

• zavzemanje za priznavanje pomena dejavnosti društev in društvenih 
organizacij oziroma nevladnih organizacij kot tretjega sektorja v družbi 
nasploh,  
 

• predstavljanje skupnih interesov članic pred vladnimi in drugimi organizacijami 
na območju RS,  
 

• zavzemanje za ustrezno (so)financiranje delovanja ter iskanje trajnih legitimnih 
finančnih virov za delovanje in razvoj,  
 

• priprava in usposabljanje organizacij in njihovih vodstev za soočanje z novimi 
izzivi v družbi ter učinkovitejše in kakovostnejše delovanje,  
 

• povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in mrežami tako v Sloveniji 
kot tudi v mednarodnem prostoru z ciljem  
povečanja blaginje. 

 
 
 
Članstvo 
 
ZDOS trenutno povezuje 12 organizacij – zvez društev. Članice ZDOS so lahko samo 
osrednje (krovne) slovenske društvene zveze, ustanovljene na osnovi zakona o 
društvih. O vključitvi v ZDOS sprejme sklep ustrezni organ organizacije. Na osnovi 
pristopne izjave skupščina ZDOS potrdi članstvo in z novo članico podpiše člansko 
pogodbo.  
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Pravice članic so:  
• da njihovi zastopniki volijo in so izvoljeni v organe ZDOS,  
• da sodelujejo pri delu,  
• da dajejo predloge k delu organov in  
• da sooblikujejo in uresničujejo naloge in cilje ZDOS.  

 
 
 
Dolžnosti članic so:  

• da sodelujejo pri delu ZDOS,  
• da aktivno sodelujejo pri izvedbi programov,   
• da delujejo s ciljem uveljavljanja interesov društvenih organizacij,  
• da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov,  
• da redno plačujejo članarino in  
• da skrbijo za sredstva in premoženje, s katerim ZDOS razpolaga. 

 
 
  

Naslov: Lepi pot 6, SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 251 37 43 
Faks: 01 252 24 87 

E-naslov: info@zveza-zdos.si 
Domača stran: http://sl.zveza-zdos.si 
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Združenje slovenskih ustanov - fundacij  
( USTANOVA ZSU) 
 
Združenje (ZSU) je bilo ustanovljeno decembra 2000 kot nepolitična, nadstrankarska 
nacionalna organizacija slovenskih ustanov - fundacij. Je nosilec interesov civilne 
družbe, pobudnik sprememb obstoječe zakonodaje, ki je vsebinsko vezana na 
delovanje fundacij v Republiki Sloveniji, predlagatelj novih zakonskih rešitev v prid 
fundacij in vlagateljev finančnih in materialnih sredstev v  fundacije. 
 
Združenje, oblikovano na podlagi ustanovnega akta zainteresiranih fundacij v 
Republiki Sloveniji, si prizadeva ter moralno in denarno podpira: 

• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v fundacijah ter 
oseb, ki pri delu fundacij sodelujejo častno oz. kot prostovoljci; 

• promoviranje in pospeševanje vloge fundacij v slovenski družbi; 
• načrtovanje in izvajanje kampanj v podporo prizadevanjem slovenskih 

fundacij; 
• informiranje in pravno svetovanje pobudnikom za ustanovitev novih fundacij 

ter organiziranje fundacij; 
• zbiranje, raziskovanje in predelovanje informacij ter podatkov za statistično 

spremljanje in podpiranje izvajanja aktivnosti; 
• informiranje slovenske in mednarodne javnosti o slovenskih fundacijah; 
• pravočasno zaznavanje in uveljavljanje skupnih interesov slovenskih fundacij 

napram javni upravi; 
• vzpostavljanje dialoga z javno upravo ter za partnersko sodelovanje z njenimi 

predstavniki; 
• povezovanje združenja s podobnimi mrežami v Sloveniji in v drugih državah 

ter z mednarodnimi združenji fundacij. 
 
Združenje želi s svojim delovanjem prispevati, da bodo fundacije kot pomemben del 
civilne družbe v Sloveniji uspešnejše izvajale svojo vlogo in uresničevale svoje 
poslanstvo. 
 
Svoje cilje združenje dosega s spodbujanjem in pospeševanjem razvoja fundacij v 
Sloveniji, izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, izgradnjo sodelovanja med 
fundacijami ter drugimi nevladnimi, pa tudi vladnimi organizacijami, s spodbujanjem 
sodelovanja slovenskih fundacij z mednarodnimi, s solidarnostjo ter osveščanjem 
javnosti o pomenu fundacij. Združenje deluje v skladu z interesi prvotnih 
ustanoviteljev in vseh nadaljnjih soustanoviteljev. 
 
 

Naslov: Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana 
Tel.: 01 439 39 30 
Faks: 01 432 23 80 

E-naslov: info@zsu.si 
Domača stran: www.zsu.si 
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Mreža zasebnih zavodov (Mreža ZZ) 
 
Poleg CNVOS-a, ki združuje NVO vseh statusnih oblik, ZDOS-a, ki združuje društva 
in ZSU-ja, ki združuje ustanove, obstaja tudi Mreža zasebnih zavodov. Zasebni 
zavodi so zaenkrat edina statusna oblika organizacij civilne družbe, ki ni formalno 
povezana v mrežo.  
 
Neformalna Mreža ZZ žal ni povsem aktivna. Oblikovana je delovna skupina 
zainteresiranih zavodov, ki so pripravljeni sodelovati pri odpravi ovir, ki omejujejo delo 
zasebnih zavodov.  Usmerjeni so predvsem na vprašanja financiranja zasebnih 
zavodov, davčne in statusne zakonodaje,  odnosa države do zasebnih zavodov, 
participacije zasebnih zavodov v procesih odločanja, profesionalizacije, kadrovskih in 
prostorskih težav, sodelovanja z drugimi statusnimi oblikami nevladnih organizacij ipd. 
 
   

Več informacij o mreži najdete na 
http://www.pic.si/index.php?podrocje=nvo.  
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Zdravje 
 
Na področju zdravja delujejo številne mreže, ki povezujejo organizacije, delujoče na 
istem vsebinskem, vendar drugem geografskem področju. Slovenska zveza za 
zdravje je zastavljena najširše, saj vključuje organizacije iz različnih področij javnega 
zdravja. Druge mreže so praviloma osredotočene na nevladne organizacije, 
predvsem društva, ki nudijo pomoč bolnikom z določeno vrsto bolezni.  
 
V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj mrež s področja zdravja.  
   
 
Zveza društev – Slovenska zveza za zdravje (SZZ) 
 

SZZ je nevladna organizacija, uradno je bila ustanovljena avgusta 2006, sama 
pobuda za ustanovitev zveze pa se je zgodila januarja 2005 na delavnici 
“Vzpostavitev koordinacije NVO za področje varovanja zdravja«, katere namen je bil 
vzpodbujanje sodelovanja med NVO, ki delujejo na področju javnega zdravja. 
Organizatorji so bili: CNVOS, EPHA (European Public Health Alliance), EEN  
(Environment Network). 
Zvezo je ustanovilo 11 društev in združenj z različnih področij, ki se ukvarjajo z  
javnim zdravjem (sociala, zdravstvo, okolje, mladi, šport,...). Trenutno še nima 
zaposlenih. 
  
SZZ si prizadeva za  uvajanje aktivnosti, ki podpirajo in promovirajo zdravje z 
namenom izboljšati zdravje vseh ljudi, ki živijo v Sloveniji, promovirati pravice, 
sodelovati pri odločitvah, izboljšati položaj in sodelovanje uporabnikov zdravstvenega 
varstva pri uveljavljanju pravic, zagotoviti sodelovanje med društvi pacientov, 
uporabnikov, med zavodi za zdravstveno varstvo, z namenom zagotavljanja 
medsebojne podpore in oblikovanja koalicij, spremljati razvoj skrbi za zdravje, 
vzpodbujati občinske in  državne institucije, da bodo promovirale, spremljale in 
analizirale vse odločitve v smislu njihovega vpliva na zdravje in vzpostaviti 
posvetovalno delovno partnerstvo.  
 
Članstvo 
 
SZZ je vključena v mednarodno mrežo EPHA. 
  
SZZ ima dve vrsti članstva: 
• Polnopravne članice: Za polnopravno članstvo se lahko prijavijo naslednja 

društva: društva, ki se ukvarjajo s promocijo zdravja in preprečevanjem bolezni in 
poškodb v najširšem pomenu; društva, ki zastopajo uporabnike zdravstvenih in 
socialnih storitev ter izvajalce in se ukvarjajo z zdravjem prebivalstva; društva, 
katerih aktivnosti vključujejo zdravje kot eno najpomembnejših področij za 
kvaliteto življenja, kot so društva potrošnikov, razvojna in ekološka društva.  
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• Simpatizerji: So druge neprofitne organizacije in profesionalna telesa, ki lahko pri 
delu zveze sodelujejo, vendar brez pravice glasovanja, sem sodijo: izobraževalne 
in univerzitetne ustanove, profesionalna združenja, javni in zasebni zdravstveni in 
socialni zavodi, lokalna in  pokrajinska telesa, fundacije in zasebni zavodi ter 
druge neprofitne organizacije. 

  

Naslov: Povšetova 37, SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 43 82 760; 01 542 14 22 

Faks: 01 43 82 761 
E-naslov: lj@ozara.org, 
cnvos@mail.ljudmila.org 

Domača stran: / 
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Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije  
 

Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska organizacija, 
ustanovljena leta 1983. Zavzema se za takšne pogoje življenja, ki bodo zagotavljali 
enake možnosti vsem prebivalcem, ne glede na njihove telesne in intelektualne 
sposobnosti, za življenje po lastni predstavi in v sožitju z vsemi drugimi prebivalci. 
Svoje poslanstvo uresničuje s pomočjo Strateškega načrta za obdobje 2006-2010, 
katerega moto je SONČEK – EDEN ZA VSE. Ima status organizacije, ki deluje v 
javnem interesu na področju sociale, zdravstva in s programi za osebe s cerebralno 
paralizo in drugimi invalidnostmi. Ima 60 redno zaposlenih, 26 prostovoljcev, 77 
delavcev s podjemno in 8 delavcev z avtorsko pogodbo.V času poletnih počitnic preko 
študentskega servisa dela več kot 150 študentov (podatki veljajo za mesec julij 2006).  

 
Sonček izvaja naslednje programe:  

• varstveno delovni center (VDC), 
• bivalne skupnosti, 
• terapevtske kolonije, obnovitvena rehabilitacija in počitnice, 
• prevozi, 
• svetovanje, 
• izobraževanje, 
• kultura, 
• informativna dejavnost ter 
• šport in rekreacija. 

 
Članstvo 
 
Sonček združuje 18 regijskih društev, v katere je vključenih več kot 4.000 oseb s 
cerebralno paralizo (2119 je članov invalidov), mladih ljudi in njihovih svojcev ter 
strokovnjakov. Posamezna regionalna društva za cerebralno paralizo po Sloveniji, ki 
so vključena v Zvezo Sonček kot krovno organizacijo letno plačujejo Zvezi Sonček 
simbolično članarino. Ne glede na to simbolično ceno članarine, so člani, tako fizične 
kot pravne osebe, upravičeni do 20 % popusta pri uporabi storitev Zveze Sonček, npr. 
najem hiše v Rekreacijskem centru Sonček Elerji nad Ankaranom ali najem hiše v 
Rekreacijskem centru Sonček Vrtiče, najem kombija, možnost cenejšega jahanja itd.  
 
Neposredno se vključuje v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo 
ICPS in EU združenje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD. 
 

Naslov: Rožanska ulica 2, SI – 1000 
Ljubljana 

Tel.: 01 534 06 67; 01 534 26 43 
Faks: 01 568 60 75 

E-naslov: zveza@soncek.org 
Domača stran: http://www.soncek.org 
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Slovenska zveza za toba čno kontrolo (SZTK) 
 
SZTK je bila ustanovljena leta 2002 na pobudo ENSP - Evropske mreže za 
preprečevanje kajenja, slovenskih nevladnih organizacij, predstavnika Zdravniške 
zbornice Slovenije, predstavnice Ministrstva za zdravje RS, predstavnikov Inštituta za 
varovanje zdravja RS, z namenom promocije zdravega načina življenja in zmanjšanja 
umrljivosti in obolevnosti zaradi tobaka v RS. 
 
Poslanstvo SZTK je:  

• informiranje širše populacije o posledicah aktivnega in pasivnega kajenja,  
• motiviranje za spremembo vedenja,  
• informiranje širše populacije o predostih delovnih mest brez tobaka,  
• predstavitev podatkov analiz stanja in znanstvenih raziskav ter usklajenost s 

trendi tobačne politike v EU,  
• nenehno strokovno izobraževanje, sledenje svetovnim trendom, 
• motiviranje delodajalcev za prepoved kajenja v delovnih organizacijah,  
• povezovanje NVO, sodelovanje s tujimi NVO in državnimi inštitucijami, 

zagotovitev izmenjave izkušenj in dobrih praks,  
• izobraževanje prostovoljcev, vključenih v izvajanje dejavnosti za ciljno 

populacijo,  
• delo z mladimi; izobraževanja, predavanja in učne delavnice v šolah, 

motivacijski vikendi, vključevanje v projektno delo, 
• oblikovanje ustreznih sporočil v smislu informiranja javnosti, organiziranje 

javnih dogodkov, okroglih miz, tiskovnih konferenc, mednarodnih konferenc, 
razstav, natečajev, ipd.ter izvedba javnomnenjskih raziskav v podporo ZOUTI, 

• vplivanje na politiko - državne poslance, mestne svetnike v slovenskih 
občinah, 

• mednarodno sodelovanje v smislu podpore predlogom ZOUTI in priprava 
lastnih pobud (delegat SZTK v DZ), 

• uporaba tiskanih medijev, radia, TV, interneta, priprava spletnih strani in 
• sodelovanje z državnimi ustanovami. 

 
 
SZTK v letih 2005, 2006 in 2007 v sklopu svojih dejavnosti izvaja še naslednje 
projekte:  

• Delovno mesto brez tobaka,  
• Zmanjševanje rabe tobaka med mladimi,  
• Raziskava vpliva indirektnih reklam na mlade 
• Spodbujanje nekajenja skozi javne prireditve. 

 
Članstvo 
 
Združuje 16 nevladnih organizacij, ki v svoje delo vključujejo preventivo kajenja 
tobaka. K članstvu so vabljena vsa slovenska društva in organizacije, ki v svoje delo 
vključujejo promocijo zdravja in preventivo kajenja. 
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SZTK tesno sodeluje s Študentskima organizacijama Univerze v Mariboru in Ljubljani, 
Inštitutom za varovanje zdravja RS, CINDI Slovenija, nacionalnim sodelavcem SZO 
za tobak v Sloveniji, Ministrstvom za zdravje RS, CNVOS in Uradom RS za droge. 
 
SZTK je članica ENSP in evropske mreže Globalink. Povezana je s širšim evropskim 
in svetovnim prostorom.  

Naslov: Kopitarjeva 2, SI – 2000 Maribor 
Tel.: 02 235 55 06, 051 317 113 
E-naslov: misa.lovse@klin.org 

Domača stran: http://www.tobak-zveza.org 
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Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSS S)  

ZDSSS je invalidska, nevladna organizacija, ki so jo ustanovila medobčinska društva 
slepih in slabovidnih v Republiki Sloveniji po drugi svetovni vojni. Začetki organizirane 
civilno družbene skrbi za slepe in slabovidne pa v Sloveniji segajo že v leto 1920. 
ZDSSS je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja skupnih potreb članov društev 
slepih in slabovidnih po izvajanju posebhih socialnih in drugih programov in storitev, 
posebej prirejenih za slepe in slabovidne. lma 13 zaposlenih, prek 150 občasnih 
spremljevalcev, ki so razpršeni po celi Sloveniji in povezani v mrežo spremljevalcev 
ter druge zunanje sodelavce, ki pomagajo pri izvajanju številnih posebnih socialnih 
programov. V Zvezo društev slepih in slabovidnih je povezanih devet medobčinskih 
društev slepih in slabovidnih s sedeži v: Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ptuju.  

Poslanstvo ZDSSS je pomoč pri zadovoljevanju posebnih potreb slepih in slabovidnih 
pri vsakdanjem življenju in delu. ZDSSS skupaj z devetimi medobčinskimi društvi 
slepih in slabovidnih izvaja številne socialne programe in z njimi pomaga slepim in 
slabovidnim s celotnega območja Republike Slovenije. Gre za posebne socialne 
programe, ki jih slepi in slabovidni potrebujejo zaradi narave svoje invalidnosti 
predvsem pri premagovanju komunikacijskih in gibalnih ovir, ki jim onemogočajo 
celostno vstopanje v okolje. Področja teh programov so naslednja: informiranje, 
knjižnica za slepe in slabovidne, tehnični pripomočki, skrb za zdravje, mreža 
spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih, programi 
za slepe in slabovidne otroke in mladostnike ter njihove starše, socialna in 
emocionalna priprava slepe in slabovidne mladine za življenje, pomoč pri 
zaposlovanju slepih in slabovidnih, kultumo-umetniške dejavnosti, aktivnosti slepih 
žensk in športne, šahovske in druge rekreativne dejavnosti.  
 
Članstvo 
V devet medobčinskih društev slepih in slabovidnih je bilo na dan 31.12.2005 
včlanjenih 3823 članov; 2277 slepih in 1546 slabovidnih oseb. V medobčinska društva 
slepih in slabovidnih se lahko včlanijo slepe ali slabovidne osebe, ki živijo na območju 
delovanja posameznega medobčinskega društva in imajo takšno stopnjo izgube vida, 
kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti za Republiko Slovenijo. 
 
ZDSSS je članica Evropske in Svetovne zveze slepih, mednarodne organizacije 
gluho-slepih oseb – Defblind intemational, povezana pa je tudi v Nacionalni svet 
invalidskih organizacij Slovenije – NSIOS. 
 

Naslov: Groharjeva 2, SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 470 02 11 
Faks: 01 470 02 20 

E-naslov: zdsss@zveza-slepih.si 
Domača stran: http://www.zveza-slepih.si 
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Zveza slovenskih društev za boj proti raku (ZDBPR) 
 
Slovensko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno leta 1970. Zakon o društvih, ki 
je bil sprejet leta 1971 (Ur.1. SRS št. 37/71), je društvo ukinil in predvidel 
ustanavljanje regijskih društev za boj proti raku. Ko so le-ta nastala, so 1. marca 1984 
ustanovila Zvezo slovenskih društev za boj proti raku. V zvezo je sedaj vključenih 11 
regijskih društev, ki delujejo v Brežicah, Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Ravnah na Koroškem in v Velenju. Leta 
2005 je Ministrstvo za zdravje RS zvezi odobrilo status splošne humanitarne 
organizacije.  
 
Temeljna naloga in delo zveze in regijskih društev sta zdravstvena vzgoja in 
ozaveščanje prebivalstva o rakavih boleznih, pri čemer velja upoštevati, da se je 
mogoče raku z zdravim načinom življenja izogniti in ga uspešno zdraviti, če je odkrit 
dovolj zgodaj.  
 
Cilj sprejetja 10-letnega programa dela zveze Slovenija proti raku 2000-2010 je 
zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom. Za izvajanje tega programa so slovesno 
izjavo o sodelovanju 8. marca 2000 podpisali: Zveza slovenskih društev za boj proti 
raku, Ministrstvo za zdravje RS, Onkološki inštitut, Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport, Rdeči križ Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS in Zavod RS za šolstvo.  
 
V zvezi je redno zaposlena ena oseba s skrajšanim delovnim časom, pet 
prostovoljcev, dve stalni honorarni sodelavki in za posamezne projekte zdravniki 
specialisti različnih strok.  
 
Članstvo 
Zveza združuje 11 regijskih društev, v katerih je včlanjenih okoli 11.000 članov. Vsi 
člani prejmejo vsako leto vsa strokovna gradiva brezplačno. Prav tako so brezplačna 
tudi vsa predavanja in učne delavnice, ki so prilagojene potrebam posameznih regij.  
 
Zveza je polnopravna članica Mednarodne zveze za boj proti raku (L'Union 
Internationale contre le Cancer - UICC) in Evropske zveze za boj proti raku (European 
Cancer Leagues - ECL).  

 
Naslov: Zaloška 2, SI – 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 430 97 80 
Faks: 01 430 97 85 

E-naslov: zdbpr@onko-i.si 
Domača stran: http://www.protiraku.si 
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Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije (ZKDKS ) 
 
ZKDKS združuje 12 društev in klubov (KDK) iz vse Slovenije in je pomemben dejavnik 
pri varovanju zdravja srčnih bolnikov. Ustanovili so jo: Koronarni klub Ljubljana, 
Koronarni klub Celje in Koronarno društvo Slovenske Istre leta 1996. Zveza ima 
status humanitarne organizacije in status organizacije, ki deluje v javnem interesu na 
področju zdravstvenega varstva. 
  
Cilj in namen ZKDKS je ustanavljati nova društva in s tem omogočiti čim večjemu 
številu kroničnih srčno-žilnih bolnikov sodelovanje v programu vseživljenske 
rehabilitacije. 
  
Dejavnost ZKDKS in njenih članov KDK je vseživljenska rehabilitacija koronarnih 
bolnikov, ki zajema skupinsko rehabilitacijsko vadbo, delavnice zdrave prehrane, 
delavnice psihičnega sproščanja in stalno zdravstveno izobraževanje. KDK delujejo v 
40 krajih, kjer so organizirali 91 vadbenih skupin. V vadbo in druge rehabilitacijske 
dejavnosti je že vključenih preko 2900 članov - koronarnih bolnikov. 
  
V zvezi ni redno zaposlenih. Pogoje za izvajanje programa (kadrovske, finančne in 
prostorske) zagotavljajo člani – koronarni bolniki s prostovoljnim delom (vanj je 
vključeno cca 10% članstva).  
 
Strokovni del programa pa izvajajo člani strokovnega sveta zveze (zdravniki splošne 
medicine, internisti, psihiatri, psihologi, andragogi, diplomirani inženirji živilske 
tehnologije, profesorji športne vzgoje) in mentorji KDK (zdravniki splošne medicine in 
internisti) ter še 130 stalnih izvajalcev programa (drugi zdravstveni delavci). 
  
ZKDKS sodeluje z laičnimi in strokovnimi društvi ter zavodi, ki se ukvarjajo s 
problematiko zdravljenja in izboljševanja zdravstvenega stanja koronarnih bolnikov. 
Občasno, ko gre za skupne interese, sodeluje tudi z drugimi organizacijami kroničnih 
bolnikov in nevladnimi organizacijami, ko gre za skupne interese. 
  
 
Članstvo  
 
V zvezo se lahko včlani vsak klub ali društvo, ki sprejme in izvaja program 
vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov. 
 
 
Zveza jim nudi pomoč zlasti pri:          
vodenju in spremljanju programov rehabilitacije (svetovanje), 

• strokovnem usposabljanju izvajalcev programov za delo s koronarnimi 
bolniki, 

• zagotavljanju sredstev za izvajanje programov in kontrolo nad njihovo 
namensko porabo, 
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• ustanavljanju novih društev in klubov, 
• sodelovanju s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, 
• obveščanju koronarnih bolnikov, javnosti in organov oblasti o svoji 

dejavnosti in 
• zastopanju interesov in reševanju skupnih vprašanj članov pri republiških 

in drugih pristojnih institucijah. 
 

 
Naslov: Ulica Stare pravde 2, SI – 1000 

Ljubljana 
Tel.: 01 430 24 74 
Faks: 01 430 24 75 

E-naslov: zkdks@email.si 
Domača stran: v pripravi 

 



 - 31 - 
 

Razvoj 
 
SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno  sodelovanje in 
humanitarno pomo č   
 
Namen SLOGE je povezovanje in krepitev slovenskih nevladnih in neprofitnih 
organizacij, ki so aktivne na področju mednarodnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči.  
 
Platforma za dosego svojega namena izvaja sledeče dejavnosti: 

• vzpodbuja in izvaja skupno delovanje nevladnih organizacij, njihovo mreženje 
in sodelovanje, podpira in omogoča njihovo medsebojno komuniciranje, 
pripravlja strategije in poročila ter predloge predpisov za boljši položaj 
nevladnih organizacij, 

• skladno s predpisi sodeluje pri odločanju, oblikovanju politik, izvajanju razpisov 
in dodeljevanju javnih sredstev,  

• oblikuje delovne skupine in izvaja volitve za predstavnike platforme v delovnih 
skupinah mednarodnih organizacij, 

• izobražuje in vzpodbuja širšo javnost o pomembnosti sodelovanja in 
partnerstev pri razvoju in humanitarni pomoči, 

• nudi potrebno zagovorništvo in lobira pri pomembnih političnih odločitvah o 
razvojnem sodelovanju,  

• vzpostavlja informacijski-analitični center za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč, ki bo vodil baze podatkov in pripravljal poročila o stanju 
na področjih dela platforme v Sloveniji, 

• nudi strokovno pomoč, izobraževanje in informiranje nevladnim organizacijam 
o razvojnih možnostih, izobražuje prostovoljce itd. 

  
Članstvo  
Slogo je v letu 2006 ustanovilo 19 nevladnih razvojnih organizacij. Članstvo v Slogi je 
odprto za vse zainteresirane nevladne organizacije in druge akterje na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, vendar v skladu s Pravilnikom o delovanju 
mreže Sloga. 
 
Član mreže lahko postane organizacija, ki izpolnjuje sledeče pogoje: 

• je ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova in 
vpisana v ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo, 

• aktivno deluje na področju razvoja ali humanitarne pomoči,  
• ima sedež v RS, 
• zaprosi za članstvo skladno s tem pravilnikom, tako da na mrežo naslovi 

prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami, 
• njeno članstvo odobri strokovni svet zavoda, skladno s tem pravilnikom. 
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Pravice članov mreže so: 

• da aktivno delujejo v sekcijah mreže, 
• da predlagajo in volijo koordinatorje sekcij, 
• da dajejo pobude in predloge za delo mreže, 
• da uživajo in koristijo vse ugodnosti in usluge, ki jih mreža nudi svojim članom 

in 
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem mreže ter njenim finančno 

materialnim poslovanjem. 
 
Sloga je članica evropske mreže Concord. 
 
 
 Naslov: Povšetova 37, SI – 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 542 14 42 
Faks: 01 542 14 24 

E-naslov: info@sloga-platform.si 
Domača stran: www.sloga-platform.si 
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Okolje 
 
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije/Zveza Bio dar (ZZEKS)  
 
ZZEKS je nevladna organizacija, ustanovljena junija 1999. Predstavlja zvezo osmih 
regionalnih združenj slovenskih ekoloških kmetov. Trenutno je zaposlena 1 strokovna 
oseba, 2 redno dejavna prostovoljca, občasno prisotnih 8 strokovnih tajnikov in 7 
predsednikov posameznega združenja ter ostali člani upravnega in nadzornega 
odbora. 
 
Najpomembnejše dejavnosti zveze so: 

• podpora združenjem oz. kmetom pri reševanju skupnih vprašanj ekološkega 
kmetovanja in pri preskrbi z živili ekološkega porekla, usklajevanje dela 
članov, 

• vsestransko spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 
• promocija kolektivne znamke za ekološka živila BIODAR, 
• mednarodno sodelovanje in 
• skrb za trajno varovanja okolja v kmetijstvu. 

 

Živila ekološkega porekla so živila posebne kakovosti. Da bi jih kupci lahko 
prepoznali, je Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije registrirala znamko 
BIODAR, ki predstavlja kolektivno znamko za živila pridelana in predelana po 
Standardih Zveze. 
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Članstvo  
 

ZZEKS je zveza osmih regionalnih združenj slovenskih ekoloških kmetov, ki skupaj 
štejejo preko 1.064 rednih in podpornih članov vključenih v eno izmed 8-ih združenj. 
Redni člani združenj so kmetje, ki na celotni kmetiji gospodarijo v skladu s Standardi 
Zveze in so vključeni v nadzor ekološkega kmetovanja 

Zveza je redna članica IFOAM – mednarodne krovne organizacije za ekološko 
kmetijstvo, ki šteje prek 700 organizacij v približno 100 državah po vsem svetu. 

Naslov: Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana 
Tel:   01 230 12 01 
Faks: 01 439 71 05 

E-naslov: zveza.ekokmet@zveza-
ekokmet.si 

Domača stran: www.zveza-ekokmet.si 
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Starejši 
 
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) 
 
ZDUS je nevladna organizacija, ustanovljena  konec leta 1946 kot Društvo 
upokojencev Ljudske republike Slovenije, ki je bilo sredi leta 1976 preoblikovano v 
Zvezo društev upokojencev Slovenije. Je prostovoljno, interesno, nepridobitno in 
humanitarno združenje upokojencev, organiziranih v društvih in drugih organizacijah 
upokojencev. Ima predsednika in tajnika, 1,5 redno zaposlenih delavcev, nekaj 
občasnih honorarnih sodelavcev in številne prostovoljce iz vrst upokojencev. 
 
ZDUS  uresničuje interese in potrebe upokojencev oz. upokojenskih organizacij in 
zagotavlja, da so upokojenci enakopraven dejavnik družbenega in političnega 
življenja. 
 
Najpomembnejše naloge so: 

• spremljanje življenja starejših, odkrivanje njihovih potreb in problemov ter 
neposredno in  preko predstavnikov ZDUS v raznih institucijah in organih 
vzpodbuja javnosti in državne organe za njihovo razreševanje in  izboljševanje 
kvalitete življenja starejših nasploh, 

• proučevanje problematike pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega 
zavarovanja ter zdravstvenega varstva in si prizadeva za izboljšanje sistema, 

• skrbi za izboljševanje gmotnega in socialnega položaja starejših in pomoč pri 
uveljavljanju njihovih pravic, 

• izvajanje socialnih in drugih programov (rekreacija, kultura, šport, 
družabništvo,..) za izboljševanje kvalitete življenja starejših in vzpodbujanje ter 
usposabljanje prostovoljcev iz vrst starejših in druge za izvajanje teh  
programov, 

• spremljanje stanovanjske problematike starejših in njeno razreševanje v 
sodelovanju s Nepremičninskim skladom, 

• zagotavljanje izvajanja počitniške dejavnosti  starejših, 
• izvajanje  vzajemne samopomoči in 
• opravljanje drugih nalog, ki se pokažejo za potrebne zaradi varovanja in 

uveljavljanja pravic ter interesov starejših s področja delovanja ZDUS. 
 
Članstvo  
 
Člani ZDUS so organizacije upokojencev z območja Slovenije, ki se po sklepu 
njihovega pristojnega organa  vključijo v ZDUS. V letu 2006 je včlanjenih 463  društev 
upokojencev in številni klubi upokojencev ter 12 pokrajinskih zvez društev 
upokojencev (PZDU), v katerih se  združuje več kot 252.000 upokojencev iz vse 
Slovenije. 
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Pravice članov so, da sodelujejo pri vodenju ZDUS in da v ZDUS uresničujejo svoje 
specifične potrebe in interese ter koordinirajo bogato paleto  rekreativnih, kulturnih, 
socialnih, družabnih in drugih dejavnosti, ki potekajo v  organizacijah članicah. ZDUS 
za svoje člane  zagotavlja sistem »vzajemne samopomoči«.  
 
ZDUS je član  EURAG (Evropska zveza starejših) s sedežem v Gradcu, Avstrija. 
 

Naslov: Kebetova  9,  SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 519 50 86 
Faks: 01 515 29 57 

E-naslov: zdus@siol.net 
Domača stran: www.zdus-zveza.si 
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Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije ( ZDSGS) 
 
ZDSGS je samostojna, nevladna, prostovoljna, neprofitna, neodvisna in humanitarna 
organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju samopomoči za starejše ljudi in 
socialnega varstva. Ustanovilo jo je 15 lokalnih medgeneracijskih društev. 
 
Poslanstvo ZDSGS je ustvarjanje pogojev in možnosti za kakovostno življenje starih 
ljudi na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega povezovanje ter 
priprava srednje generacije na lastno starost.  
 
Ima 4 zaposlene in veliko število prostovoljk in prostovoljcev (770 voditeljic/voditeljev 
skupin).  

 
Programi zveze:  

• skupine starih ljudi za samopomoč (temeljni program),  
• usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za 

samopomoč,  
• intervizija in supervizija, 
• usposabljanje in izobraževanje organizatorjev lokalnih mrež, 
• izdajanje revije Prepletanja in  
• medgeneracijski tabori. 

 
 
Članstvo  
 
Zveza deluje na celotnem območju Republike Slovenije, njena dejavnost pa je 
namenjena vsem zainteresiranim članom, društvom in pomoči potrebnim 
posameznikom. Ima preko 5000 uporabnikov. 
 
 
 
 

Naslov: Partizanska cesta 12, SI – 2000 
Maribor 

Tel.: 02 234 75 70 
Faks: 02 234 75 71 

E-naslov:  zsggs@siol.net 
Domača stran: www.zdruzenje-zsggs.si 

 
PE Ajdovščina, Gregorčičeva ul. 20, 

Ajdovščina 
Tel.: 05 366 47 40, faks: 05 366 47 41 

PE Domžale, Ljubljanska c. 36, Domžale 
Tel.: 01 729 55 80, faks: 01 729 55 81 
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Mladi 
 
Mladinski svet Slovenije (MSS)  
 
MSS je krovna organizacija mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju - 
pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali 
političnimi usmeritvami. MSS predstavlja in zastopa mladinske organizacije doma in v 
tujini, spodbuja razvoj prostovoljnega organiziranja mladih - razvoj mladinskih 
organizacij kot instrumenta za in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju; in sicer 
na vseh nivojih: lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem. Interese 
mladih in mladinskih organizacij se trudi MSS zastopati tudi pred državnimi 
institucijami, med katerimi je ključni partner Urad RS za mladino. 
  
MSS ima pet delovnih področij: 
1. Mednarodno sodelovanje: MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem 
nivoju – član Evropskega mladinskega foruma (YFJ) je že od njegove ustanovitve l. 
1996. Preko svojih predstavnikov redno sodeluje v njegovih organih ali delovnih 
telesih.  
 
2. Izobraževanje in usposabljanje: MSS spodbuja razvoj neformalnega izobraževanja 
in si prizadeva za večje priznavanje tovrstnega izobraževanja.  
 
3. Socialne zadeve: K temu področju sodi  promocija prostovoljnega dela in različna 
področja socialne problematike mladih. MSS spodbuja razvoj in priznavanje 
prostovoljnega dela, predvsem med mladimi. MSS spremlja družbeni položaj mladih 
ter se odziva na različna dogajanja, ki nanj vplivajo.  
 
4. Razvoj mladinskih organizacij: Področje pod tem imenom je novo, ne pa tudi skrb 
MSS za razvoj prostovoljnega organiziranja mladih.  
 
5. Razvoj mladinskih politik: To področje je prav tako novo in naj bi predvsem 
spremljalo zakonodajo na področju mladine ter za ustrezno odzivanje MSS na 
dogajanja na področju priprave pravnih aktov, ki zadevajo mladino.  
 
 
Članstvo  
 
MSS ima polnopravno in pridruženo članstvo. Polnopravno članstvo lahko pridobijo 
prostovoljne, neprofitne mladinske organizacije, katerih nameni obstoja in konkretne 
oblike delovanja posegajo na različna področja življenja posameznika oziroma 
posameznice in družbe ter: 

• so registrirane kot društvo, zveza društev ali mladinska organizacija v politični 
stranki, registrirana po določbah zakona, ki ureja politične stranke;  

• se opredeljujejo kot mladinske in opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke 
in mladino ter delujejo po načelu: mladi za mlade in v korist mladih;  
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• imajo najmanj 70 % članstva in 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let; 
• so demokratično organizirane in samostojno (avtonomno) delujejo;  
• imajo najmanj 300 članov oziroma članic, ki so organizirani v najmanj 5 

organizacijskih enotah organizacije, ki delujejo v najmanj 15 občinah v 
različnih geografskih pokrajinah Republike Slovenije;  

• niso sestavni del obstoječe organizacije - članice MSS in nimajo identičnih 
ciljev ter namenov z obstoječo članico;  

• so pridružene članice MSS najmanj pol leta in zaprosijo za polnopravno 
članstvo. 

 
Pogoji za pridruženo članstvo se razlikujejo v zadnjih treh alinejah pogojev 
polnopravnega članstva.   
 
 
 
 

Naslov: Linhartova 13, SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 430 12 09 

E-naslov: info@mss.si 
Domača stran: http://www.mss.si 
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Zveza študentskih klubov Slovenije – Zveza ŠKIS  
 
Zveza ŠKIS je krovna organizacija študentskih klubov namenjena zastopanju 
interesov in povezovanju študentskih klubov na nacionalni ravni, izobraževanju, 
informiranju in organiziranju nacionalnih študentskih projektov. Med večje projekte 
spadajo ŠKISova tržnica, ŠKISova regata, Vsi na ŠKIs, malonogometna liga ŠKIS gol 
in festival ŠTUNF. 
 
Zveza ŠKIS od svojega začetka naprej deluje in skrbi za široko paleto študentske 
organiziranosti na različnih področjih ter sproti usmerja tok dejavnosti drugih 
"neštudentskih" subjektov v korist študentske populacije. Je alternativa vsem, ki stojijo 
na poti samosvojemu ter predvsem svobodnemu študentskemu umu, volji ter 
dejavnostim. Delovanje Zveze ŠKIS izhaja iz majhnih, z vseh strani materialno ali 
drugače ogroženih oblik, ki so si morale same zagotoviti obstoj. Šele ko so si 
zagotovile dovolj veliko stopnjo varnosti in avtonomnosti na najnižji ravni, so začele 
delovati skupaj in globalno.  
 
Članstvo  
Zveza ŠKIS združuje 50 študentskih klubov v Sloveniji s statusom študentske 
organizacije lokalne skupnosti (status ŠOLS) in 4 pridružene člane. Člani ŠKIS-ove 
družine pokrivajo celotno Slovenijo, od Jesenic do Bele Krajine, in od Lendave do 
Pirana. Lokalno študentsko organiziranje v Sloveniji je izjemno močno razvito in 
predstavlja unikum v evropskem in svetovnem merilu. Zveza ŠKIS skrbi za 
zastopanje interesov klubov znotraj Študentke organizacije Slovenije (ŠOS), v odnosu 
do drugih organizacijskih oblik ŠOS ter v odnosu do države in drugih interesnih 
skupin, skrbi za usklajen razvoj lokalnega študentskega organiziranja, svetuje in 
pomaga klubom pri njihovem delovanju, usklajuje interese študentskih klubov, rešuje 
morebitne težave med in s klubi. 
 
Študentsko organiziranje v Sloveniji ima štiri stebre: Študentsko organizacijo Univerze 
v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), Študentsko organizacijo univerze v Mariboru (ŠOUM), 
Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) in študentske klube (Svet 
študentskih klubov). Vsi štirje stebri so združeni v Študentsko organizacijo Slovenije 
(ŠOS). ŠOS je krovna organizacija vseh študentov, ki se šolajo v Sloveniji. Skrbi za 
zastopanje interesov vseh študentov predvsem v odnosu do države. Velik poudarek 
daje skrbi za socialni status študentov v zadnjem času pa prihaja vse bolj v ospredje 
skrb za kvaliteto visokega šolstva. 
 
 Naslov: Tržaška 42, SI – 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 423 69 70, 041 777 793 
Faks: 01 423 69 74 
E-naslov: info@skis-zveza.si 
Domača stran: http://skis-zveza.si/  
Ostale spletne strani organizacije:  

• http://www.skis-
zveza.si/international/ 

• http://www.skisova-trznica.si/ 
• http://www.stunf.org/ 
• http://www.vulkan.si/ 
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Zveza tabornikov Slovenije (ZTS)  

ZTS je prostovoljna, mladinska, vzgojna in nepolitična organizacija odprta vsem ne 
glede na poreklo, narodnost, vero ali prepričanje. Sloni na načelih svetovnega 
skavtskega gibanja in poudarja pomen pluralizma, svobode posameznika, miru in 
moralno etičnih vrednot – idealov, zapisanih v taborniški prisegi in zakonih. Prisegi, ki 
jo vsak novi član, po končanem pripravništvu, da sebi in taborniškemu gibanju.  

Namen ZTS je prispevati k razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, 
intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti kot posameznikov, kot odgovornih 
državljanov in članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. 

Delo v organizaciji temelji na združevanju v majhne skupine – vode, kjer se otrok 
nauči samostojnosti, pomena povezanosti z vrstniki in medsebojne pomoči, 
pripravljenosti pomagati pomoči potrebnim, pa tudi prevzemanja odgovornosti in 
nalog.  

Članstvo  
V Sloveniji deluje 89 društev tabornikov, ki so prisotna v vseh regijah in večjih krajih. 
ZTS je krovna organizacija vsem 89 društvom. 

ZTS je kot nacionalna skavtska organizacija članica Svetovne organizacije 
skavtskega gibanja (World Organization of the Scout Movement – WOSM), ki 
vključuje samo eno (nacionalno) organizacijo iz vsake države in ima sedež v Ženevi. 
Ta svetovna organizacija šteje skupno preko 28 milijonov članov. 

  
 

Naslov: Parmova 33, SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 300 08 20 
Faks: 01 436 14 77 

E-naslov: zts@rutka.net 
Domača stran: http://www.scout.si 

Ostale spletne strani: http://www.rutka.net 
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Zveza študentskih zvez in društev z mednarodnimi iz menjavami in strokovnimi 
praksami (KOMISP)   
 
Zveza KOMISP je nacionalna zveza mednarodnih študentskih zvez in društev. Pred 
približno petintridesetimi leti je bila ustanovljena kot koordinativni odbor za 
mednarodno izmenjavo strokovnih praks. S t. i. recepcijo, ki je zdaj program 
Mednarodne pisarne ŠOU in skrbi tudi za erasmus študente, so prvotno tri 
organizacije (AIESEC, IAESTE in DŠMS) skupaj reševale problematiko na področju 
pridobivanja bivalnih dovoljenj in drugih papirjev za tuje študente in organizirale 
družabni program za čas, ko so bili le-ti v Sloveniji.   

KOMISP je tudi eden izmed izvajalcev programa Leonardo da Vinci, s katerim 
spodbuja mednarodno mobilnost študentov. V tem okviru namreč KOMISP 
študentom, ki izpolnjujejo pogoje programa, dodeli finančno pomoč za opravljanje 
strokovne prakse v polnopravnih državah članicah EU in tudi EEC. 

Članstvo  
Združuje 18 najaktivnejših društev, ki vsako leto omogočijo več tisoč slovenskim 
študentom priložnost za odhod v tujino na različne kongrese, strokovna srečanja, 
poletne strokovne in jezikovne tečaje in opravljanje strokovnih praks. Vse članice 
zveze KOMISP so neprofitne, izobraževalne, nevladne in nepolitične organizacije, 
katerih člani so primarno študenti, ki delujejo prostovoljno. Za člane in članice teh 
organizacij zveza izvaja izobraževanja na teme, ki so povezane z delom v društvu 
(timsko delo, motivacija, projektno delo, vzpostavljanje kontaktov in razvijanje 
odnosov s podjetji ipd.). Organizira spoznavno zabavne in strokovno motivacijske 
vikende, na katerih se člani različnih organizacij spoznajo med sabo, se naučijo 
timskega dela in dobivajo ideje za nove projekte.  

Članice zveze KOMISP: AEGEE, AIESEC, BEST, DSMS, EASA, EESTEC, EFPSA, 
EGEA, ELSA, FEJS, IAAS, IACES, IAESTE, IPSF, IVSA, MG, Polituss, SIDSIC 

 
  
 
 

Naslov: Mednarodna pisarna, Kersnikova 
4, SI – 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 438 02 45 
Faks: 01 433 33 48 

E-naslov: komisp@kiss.si 
Domača stran: http://www.sou-

lj.si/mp/komisp.html 
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Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM)  

ZSPM je od ustanovitve postala s 3000 člani ena največjih mladinskih organizacij v 
Sloveniji in edina, ki se aktivno ukvarja z mladimi na podeželju.  

ZSPM je tudi članica Mladinskega sveta Slovenije. V tem obdobju si je tudi močno 
utrdila položaj v mednarodnem prostoru, saj je članica Evropskega komiteja mladih 
kmetov (CEJA) in Evropske podeželske mladine (Rural Youth Europe). Poleg tega 
intenzivno sodeluje v mednarodnih izmenjavah s sorodnimi organizacijami iz 
Madžarske, Nemčije, Avstrije, Italije, Belgije, Luksemburga, Nizozemske, Švice,… Pri 
svojem delu dobro sodeluje s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mladinskim svetom Slovenije, Uradom RS za 
mladino, Zadružno zvezo Slovenije, tednikom Kmečki glas, Zvezo kmetic Slovenije in 
še nekaterimi nevladnimi organizacijami v slovenskem prostoru.  

Članstvo 
ZSPM združuje vse mlade iz podeželja, tako tiste iz kmečkih družin, kot tiste, ki se 
šolajo in zaposlujejo izven kmetijstva. V društvih se učijo medsebojnega sodelovanja 
in dopolnjevanja ter s tem bogatejšega življenja na podeželju. Skupaj se učijo izražati 
mnenja in aktivno sodelovati v družbi.  

Naloga zveze je, da povezuje društva in lahko se pohvali, da se je v tem obdobju 
pobratilo kar nekaj le-teh. Povezava je oplemenitila njihovo delo. S tem ko se 
obiskujejo, spoznajo pokrajino in navade okolja, iz katerega prihaja pobrateno 
društvo. Sklepajo se nova prijateljstva.  

 
 

  
Naslov: Celovška 43, SI – 1000 Ljubljana  

Tel.: 01 433 12 70, 041 664 017 
Faks: 01 433 12 70 

E-naslov: info@zveza-zspm.si   
Domača stran: http://www.zveza-zspm.si 
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Zavod Mladinska mreža MaMa (Mreža MaMa)  
 
Mreža MaMa združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih 
centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore 
mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja 
v družbi. 
 
Mreža MaMa ima pravno formalno obliko zavoda, ki so ga ustanovile tri pravne osebe 
in s svojim pravnim statusom predstavljajo tri oblike organiziranosti mladinskih centrov 
(javni zavod, zavod in društvo). Delovanje mreže vodijo štirje organi, in sicer: svet 
MaMe (9 članov, kar 7 predstavnikov Kluba MaMa), strokovni svet (3 člani), direktor in 
zbor Kluba MaMa. 
 
Članstvo  
Prvotna težnja delovanja v neformalni obliki, s katero je Mreža pričela v letu 2000, ni 
dopuščala možnosti članstva v nobeni mreži. Tudi to je bil eden od razlogov, da je 
Mreža v letu 2005 izvedla postopek formalizacije in registracije v obliki zavoda. 
Trenutno poteka zbiranje informacij o delujočih mrežah v mednarodnem prostoru, 
navezovanje stikov in oblikovanje predlogov za članstvo. 
 
Članstvo v Mreži je omogočeno preko Kluba MaMa. Član Kluba MaMa lahko postane 
organizacija, ki je ustanovljena kot nevladna organizacija ali javni zavod in vpisana v 
ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo, ima sedež v Republiki Sloveniji, 
je prepoznana na področju mladinskega dela, zaprosi za članstvo, tako da naslovi na 
Mrežo MaMa prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami in njeno članstvo 
odobri svet zavoda. Zainteresirani lahko vloge za članstvo oddajo skozi celo leto in so 
sproti obravnavane na sejah sveta zavoda. Članarino določa letno zbor Kluba MaMa. 
Organizacije lahko z vlogo zaprosijo tudi za oprostitev članarine. 
 
Mreža s svojim delovanjem in v interesu svojih članov: 
 

• povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo 
na področju mladinskega dela v Sloveniji;  

• zastopa skupne interese članic napram vladnemu sektorju in ostalim 
sogovornikom;  

• redno obvešča članice in ostalo zainteresirano javnost o vseh dejavnostih in 
aktivnostih, ki se tičejo mladih in dela z njimi;  

• organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med 
članicami;  

• članicam nudi strokovno pomoč;  
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• skrbi za povezovanje med članicami Kluba MaMa in mladimi ustvarjalci;  
• mladim ustvarjalcem omogoča dostop do mladinskih prizorišč in podpira 

njihovo sodelovanje ter 
• skrbi za  neformalno izobraževanje mladih in mladinskih delavcev.  
 

Pri svojem delovanju Mreža MaMa med članicami Kluba MaMa in širšo javnostjo 
vzpodbuja in promovira ustvarjalne dejavnosti mladih ter uveljavljala načela strpnosti, 
dobrega sodelovanja in hkrati tudi družbene kritičnosti. 
 
 

Naslov: Kersnikova 4, SI – 1000 Ljubljana 
Tel.: 07 499 00 70 
Faks: 07 499 00 71 

E-naslov: info@mreza-mama.si 
Domača stran: http://www.mreza-mama.si 
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Nevladne organizacije s podro čnimi enotami 
 
V Sloveniji obstaja kar nekaj nevladnih organizacij, ki imajo več dislociranih enot, kar 
jih uvršča med mreže nevladnih organizacij. Spodaj navajamo primer ene od njih. 
   
 
Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost ži vljenja 
  
Je humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. 
Ustanovljena je bila leta 1994, z namenom izboljšanja skupnostne skrbi za osebe s 
težavami v duševnem zdravju v RS. Ima 43 redno zaposlenih ter 35 oseb vljučenih v 
programe javnih del. Poleg naštetih programe izvaja še 130 prostovoljcev.  
 
OZARA zagotavlja uporabnikom izvenbolnišnične oblike psihosocialne rehabilitacije in 
podpore (stanovanjske skupine, dnevni centri, svetovalne pisarne), s katerimi jim 
omogoča vnovično vključitev v družbeno in delovno okolje ter prispeva k njihovi boljši 
opremljenosti za samostojno in kakovostno življenje v domačem okolju. Posebno 
pozornost namenja še podpornim programom ter programom samopomoči in 
zagovorništva za uporabnike in njihove svojce, preventivnim aktivnostim, založniški 
dejavnosti, izobraževanju in pozitivni promociji duševnega zdravja. Programe 
usposabljanja, zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja je OZARA v skladu z 
Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov prenesla na pravni 
obliki posebnega statusa (invalidsko podjetje in zaposlitveni center), ki imata nalogo 
ustvarjanja delovnih mest in delovne integracije za osebe z invalidnostmi ter 
vključevanja ranljivih družbenih skupin. 
 
 
Članstvo  
 
OZARA ima sedež v Mariboru ter 20 dislociranih enot v Mariboru, Murski Soboti, 
Slovenj Gradcu, Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Izoli, Kopru, Celju, Brežicah, Novi 
Gorici, Črnomlju, Sevnici, Krškem, Bohinju, Tolminu, Ljutomeru ter na Ptuju, Ravnah 
na Koroškem in Jesenicah. OZARA ima skupaj 936 članov, njene storitve in programe 
pa koristi 1782 uporabnikov in 682 svojcev uporabnikov. OZARA ponuja brezplačne 
storitve in programe tako članom kot tudi nečlanom društva. 
 
OZARA je kolektivna članica Socialne zbornice Slovenije, društva SINAPSA ter 
Slovenske zveze za zdravje. OZARA ima sklenjene številne bilateralne sporazume s 
področnimi slovenskimi organizacijami in institucijami. Je tudi članica naslednjih 
mednarodnih združenj in organizacij: MHE - Mental Health Europe, EUFAMI – 
European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, 
GAMIAN Europe – Global Alliance of Mental Illnes Advocacy Networks, ARGE Ost-
West, združenja Bridging Eastern-Western Psychiatry ter skupine PRO MENTE 
Austria. 
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OZARA loči dve obliki članstva: redno in častno. Redni član aktivno sodeluje pri delu 
društva. Z izpolnitvijo pristopne izjave pridobi možnost glasovanja na občnem zboru 
ter je lahko voljen v organe društva. Pogoji za redno članstvo so opravilna sposobnost 
posameznika, polnoletnost ter spoštovanje pravil in drugih aktov društva. Članstvo je 
brezplačno. Častno članstvo pridobi član, ki ima posebne zasluge za razvoj in 
uspešno delo društva. Naziv častnega člana lahko podeli društvo tudi nečlanu 
društva, ki ima velike zasluge na področju razvoja duševnega zdravja. Naziv častnega 
člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora društva. Pogoj za pridobitev 
članstva so torej posebne zasluge za razvoja in uspešno delo društva ter spoštovanje 
pravil in aktov društva. Pomembno je vedeti, da vključevanje v programe društva, 
stokovna pomoč in podpora nista pogojeni s članstvom v društvu. 
 

Naslov: Ljubljanska 9, SI – 2000 Maribor 
Tel.: 02 33 00 444 
Faks: 02 33 00 447 

E-naslov: info@ozara.org 
Domača stran: www.ozara.org 
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Neformalne mreže 
 
Koalicija NVO za pravice pacientov 
Velik korak naprej pri povezovanju nevladnih organizacij, ki delujejo na področju 
varstva pravic pacientov, je bil storjen na konferenci z naslovom »Skupaj za boljše 
pravice uporabnikov zdravstvenih storitev«, ki jo je 10. marca 2005 organizirala Zveza 
potrošnikov Slovenije. Na konferenci so bile predstavljene britanske izkušnje pri 
vključevanju uporabnikov zdravstvenih storitev v  oblikovanje zdravstvene politike, 
ustanovljena pa je bila tudi Koalicija NVO za pravice pacientov. V koaliciji je združenih 
že 18 nevladnih organizacij, ki se skupaj zavzemajo za boljše pravice pacientov v 
Sloveniji.  
 
Med prednostnimi nalogami koalicije so: 

• prizadevanja za čimprejšnji sprejem zakona o pravicah pacientov,  
• izboljšanje položaja pacientov in 
• večja vloga pacientov pri oblikovanju zdravstvenega sistema.  

 
Koalicija je dosedaj organizirala tri okrogle mize. Prva okrogla miza je bila namenjena 
obravnavni problematike primarnega zdravstvenega varstva žensk, druga razpravi o 
predlogu Zakona o pacientovih pravicah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje, 
tretja pa razpravi o problematiki zdravstvenega varstva žensk. 
 

Koalicija NVO za pravice pacientov 
Zveza potrošnikov Slovenije, 

Nalsov: Frankopanska 5, SI – 1000 
Ljubljana 

E-naslov: zps@zps.si 
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Mreža NVO na podro čju revš čine in socialne izklju čenosti  
    
Mreža deluje v okviru CNVOS in je neformalno združenje NVO, ki prostovoljno 
pristopijo k sodelovanju z ostalimi. Večina dela mreže poteka virtualno. Trenutno je 
vključenih enajst članic, ki so enakopravne, ne glede na velikost, številčnost ali obseg 
dela.   
 
Mreža je vzpostavljena za vse NVO, ki delujejo na področju revščine in socialne 
izključenosti z naslednjimi skupinami: otroci in mladi, starejši, ženske, nasilje in 
zlorabe, odvisnosti, etične manjšine, nezaposleni, brezdomci, s težavami v duševnem 
razvoju, fizično ovirani, s prizadetostmi, istospolno usmerjeni, brez papirjev, revni, 
vladne inštitucije in mednarodne organizacije. 
 
Cilji mreže so vzpodbujanje in vzdrževanje sodelovanja med NVO, med NVO in 
vladnimi telesi ter med NVO in organizacijami EU. Mreža teži k izmenjavi in pretoku 
informacij, ustvarjanju odprtega prostora za dialog, ustvarjanju kolektivnih vrednost 
kot so solidarnost, skupno delo, soodvisnost, družbena akcija, participacija, 
vzpodbujanje različnosti ipd.  
 
S trdnim sodelovanjem med NVO želi pridobiti: 

• sistemske poti vključevanja NVO v delovanje vladnih institucij,  
• boljšo participacijo NVO pri izdelovanju strategij delovanja na področju 

revščine in socialne izključenosti,  
• boljše možnosti za vlado, da vključi NVO v svoje delo in  
• izboljšan dostop do mednarodnih virov.  

 
Mreža se pripravlja na preoblikovanje iz virtualne v fizično obstoječo mrežo NVO v 
povezavi z mednarodno organizacijo EAPN.  
 
 
 
 Mreža NVO na področju revščine in 

socialne izključenosti pri 
CNVOS 

Naslov: Povšetova 37, SI – 1000 
Ljubljana 

E-naslov: cnvos@mail.ljudmila.org, 
damjan_beton@yahoo.com 

Domača stran: 
http://www.cnvos.si/~suilicnat/mreza/ 
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Prostovoljstvo.org 
 
Je neformalna virtualna mreža organizacij, ki v svoje programe in delo vključujejo 
prostovoljce in tistih, ki prostovoljstvo šele uvajajo. Osnovna ideja je združiti 
organizacije, ki za svoje delovanje in programe potrebujejo pomoč prostovoljcev in 
druge zainteresirane organizacije in posameznike iz Slovenije za dosego 
predstavljenih ciljev: dviga vrednot prostovoljstva v Sloveniji in širjenje prostovoljstva 
med vsem aktivnim prebivalstvom Slovenije.  
 
Skrbnik informacijskega sistema Prostovoljstvo.org je Slovenska filantropija. Včlanijo 
se lahko samo neprofitne organizacije ali neprofitni deli profitnih organizacij, ki v svoje 
delovanje, programe, projekte, vključujejo prostovoljke in prostovoljce. 
 
Posredovalnica prostovoljstva je zamišljena kot posredovalnica informacij, podatkov 
in novic "online – v živo", osebno in po telefonu. Posredovalnica online je izvedena 
kot informacijski sistem na spletu, na spletnem naslovu www.prostovoljstvo.org. 
Namenjen je povezovanju in predstavitvi vseh organizacij, ki za svoje delovanje ali 
programe potrebujejo prostovoljce. Omogoča predstavitev organizacij ter 
komunikacijo med njimi in vsemi udeleženci na področju prostovoljstva (organizacija, 
uporabnik, prostovoljec) in kar najpreprostejšo pot iskanja primerne oblike 
prostovoljstva za potencialnega prostovoljca oz. uporabnika prostovoljnega dela.  
 
Omogoča neposredno povezavo s kontaktno osebo za prostovoljstvo posamezne 
vključene organizacije ali povezavo z uredništvom Prostovoljstvo.org, trenutno 
Slovensko filantropijo, kot skrbnico posredovalnice za pridobitev dodatnih informacij, 
osebni razgovor, svetovanje, usmeritve, usposabljanje. 
 
 
 
 

Prostovoljstvo.org  
Slovenska filantropija 

Naslov: Poljanska cesta 12, SI – 1000 
Ljubljana 

Tel.: 01 430 12 88 
E-naslov: info@prostovoljstvo.org 

Domača stran: 
http://www.prostovoljstvo.org 
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Mreža multimedijskih centrov Slovenije – M3C (Mreža  M3C) 

Mreža M3C je neformalna mreža, ki se je v sedanjem obsegu vzpostavila v obdobju 
2003-2004, tudi prek sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo in Ministrstva za 
informacijsko družbo. V letu 2004 je devet slovenskih multimedijskih centrov na 
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo pridobilo sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR). Aktivnosti mreže M3C so namreč skladne s strategijo 
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 
2004–2006 in s Programskim dopolnilom za obdobje 2004–2006.  
 
Namen Mreže M3C je trajno zagotoviti sodelovanje med multimedijskim centri v RS z 
namenom zagotavljati infrastrukturno in informacijsko podporno okolje na področju 
informacijske tehnologije, kulture, izobraževanja, trajnostnega in regionalnega razvoja 
ter socialne kohezije za izvajanje ukrepov iz Enotnega programskega dokumenta 
Republike Slovenije 2004-2006 in Državnega razvojnega programa 2007-2013 ter 
ostalih strateških dokumentov RS in EU. 
 
Skupni cilji partnerjev v okviru delovanja Mreže M3C so sledeči: 

• delovanje multimedijskih centrov v vseh statističnih regijah Slovenije; 
• vzpostavitev učinkovite in večsektorske povezave ter trajnega sodelovanja 

med multimedijskimi centri v skupni mreži; 
• izmenjava znanj, produktov in dobrih praks; 
• ustrezna sodobna IKT oprema posameznih multimedijskih centrov ter 

vzpostavitev in nadgradnja spletnih aplikacij in vsebin za širjenje znanja in 
sodelovanja na internetu; 

• ustrezni prostorski pogoji posameznih multimedijskih centrov; 
• omreženje ustreznih kulturnih pod-točk v posameznih statističnih regijah; 
• razvoj IKT infrastrukture, ki bo omogočila hitro, širokopasovno internetno 

povezovanje za raziskovalna, izobraževalna, kulturna in poslovna okolja; 
• spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja usposobljenih kadrov, ki združujejo 

ustvarjalnost, znanja s področja informacijske tehnologije in vodenja; 
• vzpostavitev in delovanje regijskih kulturno-informacijskih centrov. 
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Naloge Mreže M3C so sledeče: 
• spodbujanje programskega sodelovanja med posameznimi multimedijskimi 

centri v RS, 
• priprava in izvedba nacionalnega programa s področja multimedijskih centrov, 
• vzpostavljanje sodelovanja z nacionalnimi partnerji in 
• izvajanje promocijskih aktivnosti. 

 
Polnopravni člani mreže so vsi multimedijski centri in sorodne organizacije, ki k 
članstvu v mreži pristopijo v skladu s Sporazumom mreže.  
 
 

E-naslov: mreza@m3c.si  
Domača stran: http://www.m3c.si 
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Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 
Povšetova 37, SI – 1000 Ljubljana | telefon: (+386 1) 542 14 22 | faks: (+386 1) 542 14 24 
info@cnvos.si | www.cnvos.si 
 
Zbrala in uredila: Darja Sekula Krstič 
Oblikovanje naslovnice: Phant&Puntza 
Oblikovanje notranjosti: SALVE d.o.o 
Tisk: Tiskarstvo Stanislav Peklaj, s. p. 
 
Založil: CNVOS 
Izšlo s podporo Ministrstva za javno upravo. 
 
 
Ljubljana, oktober 2006 
 
 
 



MRE@E
NVO V
SLOVENIJI

naslovka_mreze_NVO.qxd  22.10.2006  20:51  Page 1


	naslovka_mreze_NVO 1.pdf
	finaleMREZE.pdf
	naslovka_mreze_NVO_Z.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


