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1. POJASNILA K IZKAZOM
1. 1. Pojasnila na podlagi 26. člena Zakona o društvih
• Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju skladno z Zakonom o
društvih, SRS 33 in z akti društva
• Društvo uporablja pri vrednotenju računovodskih postavk SRS 33 po potrebi pa tudi splošne
standarde
• Društvo za vodenje poslovnih knjig uporablja dvostavno knjigovodstvo
• Društvo ni zavezanec za revidiranje računovodskih izkazov.
• Notranji finančni nadzor društva izvaja nadzorni odbor.
Vsi zneski v pojasnilu k računovodskim izkazom so v EUR brez centov.

1.2. Pojasnila k bilanci stanja
Čisti presežek odhodkov nad prihodki v tekočem letu znaša 10.614€
Društvo ne izkazuje zunajbilančne evidence.

1.3. Pojasnila k izkazu poslovnega izida
1. Prihodki od dejavnosti
V tekočem letu so bili realizirani prihodki v višini 120.474 €. Društvo na podlagi prihodkov, ki se
nanašajo na pridobitno dejavnost, ugotovi stroške porabljene za pridobitno dejavnost, ter na podlagi
tega razmejuje stroške med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo. Prihodki iz naslova pridobitne
dejavnosti so pridobljena sponzorska sredstva in prihodki, ki imajo lastnost pridobitne dejavnosti.
● dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini 86.706 €
● donacije drugih pravnih in fizičnih oseb: 14.477 €
● prihodkov članarine, prispevkov članov v znesku 1.300€
● prihodki od prodaje storitev in proizvodov 14.297€
● prihodki od prodaje trgovskega blaga 3.355€
● finančnih prihodkov v znesku 3 €.
● ostali prihodki od dejavnosti; 334 €
● Drugi prihodki: 2€

2. Odhodki iz dejavnosti

● stroški materiala 394€
● stroški storitev 32.863€
● stroški dela 65.445€
● dotacije drugim pravnim osebam 0€
● odpisi vrednosti 8.843€
● drugi odhodki iz dejavnosti 312€
● finančni odhodki 5 €
● drugi odhodki: 1 €

2.1. Presežek odhodkov nad prihodki – davčna bilanca
V davčni bilanci je znesek prihodkov pridobitne dejavnosti 17.989,42€, (na podlagi Pravilnika o
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti se za davčne namene med pridobitne prihodke
štejejo vsi prihodki razen namenskih javnih sredstev donacij, članarin) in znesek davčno
priznanih odhodkov: 16.374,88€, tako znaša po izračunu delež pridobitne dejavnost 14,93%

3. POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA
3.1. Splošni del
Društvo Ekologi brez meja je neprofitno združenje, ki si prizadeva izboljšati stanje okolja s poudarkom
na področju ravnanja z odpadki. To dosega s spodbujanjem sodelovanja ter aktivacije posameznikov
in organizacij v njihovem lokalnem okolju.
Društvo je bilo ustanovljeno spomladi leta 2009, vendar je začelo resno delovati jeseni leta 2009, ko
je nudilo pravno formalno ozadje okoljskemu projektu »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!« V juniju
2010 so se v društvu zaposlili prvi člani. Leta 2014 je društvo pridobili status nevladne organizacije s področja okolja,
ki deluje v javnem interesu.
Društvo sestavljajo organi: predsednik društva, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija.
Predsednik je del upravnega odbora, upravni odbor pa deluje kot posvetovalni in odločevalni organ in
sprejema vse odločitve o društvu po navadni večini glasovanja.
VIZIJA: "Svet brez odpadkov"
V družbi brez odpadkov so odlagališča in sežigalnice nepotrebni, saj proizvajalci preko okolju prijaznega oblikovanja
poskrbijo, da vse ločeno zbrane izdelke in materiale vrnemo v tehnološke procese ali jih brez tveganj zaupamo
kroženju snovi v naravi. Razvile so se nove oblike storitev najema in popravil izdelkov ter odgovorna potrošnja.
POSLANSTVO: "Skupaj hitreje premikamo meje"
Vsak vlak je sestavljen iz niza vagonov. Izkušnja akcij Očistimo Slovenijo nas je naučila, da je najbolj učinkovito gonilo
sprememb na vseh nivojih prav gibanje, ki se prične s povezovanjem dovolj velikega števila posameznikov. A za
povezovanje je potrebna lokomotiva, ki gibanje potegne do skupnega cilja.

Naše poslanstvo je aktivacija, spodbujanje in sodelovanje posameznikov, skupnosti, politike, industrije, podjetnikov
ter raziskovalcev na področju učinkovite rabe naravnih virov, ki prinaša nižje stroške, prihrani energijo in odpira
nova, zelena delovna mesta. Zato osveščamo in odpiramo možnosti za zmanjševanje nastajanja odpadkov, ločeno
zbiranje ter koristno izrabo materialov in snovi v odpadkih

3.2. Posebni del - aktivnosti in projekti
Društvo je v letu 2016 izvajalo več aktivnosti in projektov ter z njimi sledilo viziji, poslanstvu in programu dela.
Članstvo v mrežah
Društvo je aktivni član v mrežah: Zero Waste Europe, Let's Do It World, Plan B za Slovenijo, Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij.
Sofinancirani projekti s strani javnih sredstev:
1. PLAN B ZA SLOVENIJO
Nadgradnja in delovanje mreže nevladnih okoljskih organizacij je del projekta Plan B za Slovenijo, katerega nosilec je
Umanotera. Sofinancira ga ESS in Ministrstvo za javno upravo, sofinanciranje je 100%. Društvo je v sklopu četrtega
razpisa, katerega 4-letno izvajanje se je pričelo s 1.11.2015, nosilec aktivnosti na področju pregleda zakonodaje
ravnanja z odpadki, koordiniranje delovne skupine za učinkovito ravnanje z viri in aktivno sodelovanje v delovni
skupini za financiranje okoljskih nevladnih organizacij.
2. PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO NA PODROČJU TURIZMA - "ZERO WASTE TURIZEM"
Namen projekta je spodbuditi ponudnike turističnih storitev v aktivno vključitev v prehod v zeleno gospodarstvo.
Aktivnosti so usmerjene v sodelovanje s ponudniki namestitev (hoteli, restavracije, drugi) in organizatorje dogodkov.
Na podlagi študije primerov so nastale smernice za namestitve brez odpadkov in smernice za Zero Waste prireditve.
Projekt je podprt preko Podnebnega sklada Ministrstva za okolje in prostor v višini 82 %. Projekt se je pričel
24.3.2016 in se konča 28.2.2017.
3. "NE MEČ'MO HRANE STRAN!"
Po prejšnjem projektu s področja zavržene hrane je v tokratnem projektu osnovni namen raziskati stanje in možnosti
preprečevanja zavržene hrane v bolnišnicah in domovih za starejše ter osveščati o problematiki zavržene hrane
znotraj in zunaj teh ustanov. Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor preko razpisa za nevladne organizacije.
V projektu je partner Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt se je pričel izvajati 1.9.2016 in bo trajal do
31.10.2017.

Dogodki in programi, podprti s strani javnih sredstev:

4. LETNO SREČANJE MREŽE ZERO WASTE EUROPE IN ZERO WASTE MEST
21. in 22. aprila 2016 so se v Ljubljani, v Kinu Šiška, srečali člani mreže Zero Waste Europe. Na srečanju, ki je poleg
dvodnevnih za javnost odprtih predavanj potekalo zajemalo še dvodnevno strateško planiranje, je bilo organizirano v
sodelovanju z organizacijo Zero Waste Europe in partnerji Mestno občino Ljubljano ter Snago Ljubljana. Omenjeni so
dogodek tudi finančno podprli.
5. OKROGLA MIZA O KROŽNEM GOSPODARSTVU: "TO NI SAMO RECIKLAŽA!"
V partnerstvu z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji ter Ministrstvom za okolje in prostor je bila
1.7.2016 izvedena okrogla miza s predavanjem dr. Janeza Potočnika.
6. VARUHI PLANETA
Ob začetku poletnih šolskih počitnic, od 27. do 30.6.2016, smo pripravili štiri otroške interaktivne počitniške
delavnice na temo odpadkov, ki so bile za vse otroke brezplačne, sofinanciranje izvedbe je zagotovila Mestna občina
Ljubljana.
7. VREČKA NA VREČKO - MOL
Ob svetovnem dnevu okolja, 5. junija 2016, smo skupaj z umetnikom Lukom Mancinijem na ljubljanski tržnici izvedli
gverilski dogodek proti plastičnim vrečkam. Na njem so imeli mimoidoči priložnost od blizu opazovati nastanek čisto
pravega Bagfoota (po slovensko mu rečemo Vrečkožer). Hkrati so na stojnici lahko dobili vrečke za večkratno
uporabo in informacije o problematiki nerazgradljivosti vreč ter njihovem vplivu na okolje. Dogodek je bil finančno
podprt s strani Mestne občine Ljubljana, v okviru javnega razpisa za okoljske nevladne organizacije.
Poleg teh je društvo izvajalo še druge aktivnosti, ki so bile sofinancirane z drugih virov, lastnih sredstev ali pa so
bili prostovoljni:
8. PROGRAM "ZERO WASTE SLOVENIJA"
Mreži Zero Waste Slovenija so se v letu 2014 pridružile prve štiri slovenske občine, med drugim tudi Ljubljana, ki je
hkrati postala tudi prva evropska Zero Waste prestolnica, v letu 2015 sta se pridružili dve, v letu 2016 pa še dodatni
dve. Društvo v okviru programa koordinira aktivnosti, potrjuje nove občine in preverja napredek včlanjenih. Program
je financiran delno, preko prispevkov občin, članarine zaenkrat ni.
9. TEKSTILNICA
Kljub temu, da se je financiranje projekta izteklo, smo nadaljevali z aktivnostmi na področju izmenjav oblačil in
obutve (enkrat mesečno v Ljubljani na Walfdorski šoli) ter po potrebi izvajali druge aktivnosti (delavnice itd.).
10. IZOBRAŽEVALNA PREDAVANJA IN DELAVNICE, SVETOVANJA
Po dogovoru in skladno s povpraševanjem smo izvedli nekaj predavanj in delavnic ter opravili nekaj svetovanj.

3.3. Dodatna interpretacija društvenega financiranja
3.3.1. Zaposlitve

V letu 2016 so bile v društvu za polni delovni čas zaposlene 4 osebe, od tega je ena oseba opravljala delo preko
študentske napotnice. Zaposlitve so bile v večji meri in sorazmerno z opravljenim delom financirane iz razpisov,
delno pa krite iz lastnih sredstev.
Povprečna plača zaposlenega je znašala 874,20 eur (v letu 2015 666,18 eur), srednja vrednost mediana pa 958,00 eur
(v letu 2015 748,63 eur).
Stroški dela so znašali v skupni vrednosti 73.405,64 eur.
3.3.2. Prihodki
Društvo se je v letu 2016 večji del financiralo iz razpisov državnih ministrstev in drugih javnih sredstev. Izrazito
povečanje gre v primerjavi z letom 2015 na račun pridobljenih razpisov. Povečala so se sponzorska in donatorska
sredstva zaradi večjih aktivnosti na področju pridobivanja sredstev. Prav tako je velik skok na področju prodaje blaga
in storitev. Preostali del so manjše donacije in članarine.
Prihodki skupaj so znašali: 120.474,29 eur.
Tabela financiranja po vrsti financerja:
indeks

2013

2014

2015

2016

rasti glede
na l. 2015

PRIHODKI SKUPAJ
Prihodki od prodaje storitev
ali blaga
Članarine, prostovoljni
prispevki članov
Donacije
Prihodki - razpisi, subvencije
Drugo

118.185,40

139.205,87

93.122,00

120.474,29

1,294

28.548,71

29.133,40

29.195,55

17.652,36

0,605

1.849,46

2.448,24

5.791,00

1.751,00

0,302

7.556,00
78.496,34
1.734,89

11.435,14
94.897,18
1.291,91

3.487,38
54.159,93
488,00

14.476,93
86.255,34
338,66

4.151
1,593
0,694

3.3.3. Odhodki
Odhodki v letu 2016 znašajo skupaj 109.723,01 eur.
Tabele odhodkov
ODHODKI SKUPAJ

2013

2014

2015

2016

128.816,09

157.644,40

108.042,00

109.723,01

81.261,60

106.052,60

64.457,57

73.405,64

Stroški dela
(vključeni stroški prehrane, prevoza na
delo, regres, avtorski honorarji, štud.
servis)

Potni stroški zaposlenih, članov in
prostovoljcev
Stroški elektrike
Stroški pisarniškega, potrošnega
materiala in drobnega inventarja
Stroški prevoznih storitev
Stroški komunikacij, interneta
Stroški poštnih storitev
Stroški obratovanja nepremičnine
Najemnine
Bančne storitve, plačilni promet
Intelektualne in osebne storitve
Stroški izobraževanja, članarin
Licenčnine
Stroški reklame, sejmov,
reprezentance
Stroški storitev pri dejavnosti
Stroški drugih storitev, drugi
stroški
Amortizacija opreme
Nabavna vrednost materiala in
blaga

1.415,40

5.657,77

3.722,25

3.819,79

384,93

243,42

270,22

0,00*

1.156,58

452,77

356,18

394,55*

/
1.134,45
1.056,96
482,21
623,70
479,11
1.444,50
-

/
871,21
1.231,09
702,4
4.504,51
642,86
4.439,64
-

660,00
613,21
165,17
891,70
1.423,41
567,08
3.368,08
259,40
-

396,42
98,68*
190,53*
157,31*
84,58
114,84*
1.991,10
229,70
561,62

1.024,64

1.841,26

3.909,31

802,40

4.391,41

13.320,96

3.467,10

7.036,25

-

-

2.537,92

9.613,31

9.580,09

9.422,46

9.422,46

8.843,49

-

-

617,22

1.858,63

* v celoti ali delno zavedeni v postavki drugih stroškov zaradi knjiženja posrednih stroškov na projektih

3.3.4. Bilančno stanje
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 znaša 10.751,28 eur (v letu 2015 izguba 14.930 eur).

3.4. Zaključni del
Poročilo je pripravila predsednica društva Urša Zgojznik.
Letno poročilo je bilo sprejeto na skupščini društva, dne 27. marca 2017.

Za pripravo letnega poročila so odgovorne osebe:
Urša Zgojznik – predsednica društva
Polona Klemenčič – računovodja

