
                                                                                                                     

Društvo Ekologi brez meja
Grablovičeva 52
1000 Ljubljana

Ljubljana, 3. marec 2016

Poročilo o delu v letu 2015

Delovanje društva je potekalo v skladu s statutom, internim programom dela in 
zastavljenimi cilji društva. Realiziranih je bilo večina predvidenih aktivnosti in mnoge 
druge, potreba po katerih se je pojavila tekom leta.

1. Članstvo
Na dan 31.12.2015 je imelo društvo 78 članov.
Pridobili smo eno novo članico.

2. Projekti in dogodki
Aktivnosti smo izvajali na območju več občin in evropskih držav.

Kot nosilci:
- Volk sit, koza cela
- Zdrave ritke
- ZWS: strokovna ekskurzija v Bologno, mreža občin
- ZW smernice za dogodke v Ljubljani
- Mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu
- Izmenjave oblačil 17x (Tekstilnica)
- Popis divjih odlagališč

Kot partnerji:
- projekt programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«
- Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
- Smernice za Ljubljanski maraton
- Pozor(!)ni za okolje
- Čistilna akcija v Mostecu (begunski koridor)
- Let's do it Mediterranean

Nekaj podrobnosti je na voljo v donatorskem pregledu.

Nadaljevali smo s sodelovanjem v okviru mrež Plan B za trajnostni razvoj (državna), Let's
do it! ter Zero Waste Europe (mednarodni).

Aktivno smo spremljali in predlagali spremembe zakonodaje tako na domačem kot 
evropskem nivoju. Na vsakem po trikrat, v kar niso všteti skupni odzivi mrež, v katerih 
sodelujemo.

Pridruži se nam v svetu brez odpadkov in z donacijo podpri naše delo: www.ebm.si.
Hvala!

http://www.ebm.si/
http://ebm.si/m/EBM_Za_svet_brez_odpadkov_2015.pdf


                                                                                                                     

3. Izobraževanje, usposabljanje in praktikantstvo
Na praksi smo gostili osem dijakov in dijakinj BIC, nekaj študentov BC Naklo, študenta ŠC
Novo Mesto in študenta FHŠ Koper. Od tujih pa eno italijansko študentko naravovarstva 
in nemško študentko ekonomije.

4. Informiranje in promocija
Poleg dejavnosti v okviru projektov in posameznih nepovezanih dogodkov je informiranje
potekalo tudi preko spletnih strani, družbenih omrežij in mesečnika. Naprej sta delovala 
še info telefon in e-poštni naslov. Dnevno je bila odprta tudi pisarna.
Kot gostje in predavatelji smo sodelovali na okroglih mizah, predavanjih in kot 
strokovnjaki s področja ravnanja z odpadki redno sodelovali z mediji.

5. Razno
Odkar zbiramo podrobnejše podatke o prostovoljskem delu je postalo očitno, da večina 
prostovoljcev ne doseže praga »organiziranega prostovoljstva« iz Zakona o 
prostovoljstvu. Zato se nismo odločili za vpis v zbirnik, saj bi to v praksi pomenilo le več 
dela in zmede za prostovoljce.

Nadgradili smo sistem za vodenje stikov in adrem ter po dolgih bitkah vzpostavili sistem 
za spletne donacije. Izvedli smo video in sms kampanjo za zbiranje sredstev ter 
nadaljevali s prizadevanji za izboljšanje sistemske podpore okoljskim nevladnim 
organizacijam.

Prenovili smo spletno trgovino, razširili ponudbo in bolj aktivno začeli tržiti izdelke.

Ustanovili smo zavod Inštitut za krožno ekonomijo in ekologijo. Imena izbranega na 
prejšnji skupščini zaradi večih zapletov na UE nismo uspeli obdržati.

Pridruži se nam v svetu brez odpadkov in z donacijo podpri naše delo: www.ebm.si.
Hvala!

http://www.ebm.si/

