
                                                                                                                      

Društvo Ekologi brez meja
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana

Ljubljana, 6. marec 2017

Poročilo o delu v letu 2016

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 31.12.2016 je imelo društvo 28 članov. Pridobili smo nekaj novih, zmanjšanje pa 
je zaradi izključitve dolgotrajnih neplačnikov članarine.

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

Kot nosilci:
- Zero Waste turizem
- Ne meč’mo hrane stran
- letno srečanje evropske mreže ZWE v Ljubljani
- organizacija prevoda in izdaje knjige Dom brez odpadkov
- ZWS: širjenje mreže občin, karta trgovin z možnostjo nakupa z lastno embalažo
- Izmenjave oblačil 11x (Tekstilnica)
- promocija uporabe vrečk za večkratno uporabo na tržnici v Ljubljani
- delavnica za otroke v MOL
- popis divjih odlagališč

Kot partnerji:
- okrogla miza To ni le reciklaža
- projekt programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«
- Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
- Let's do it Mediterranean

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 (dvakrat) 
kot evropskem nivoju (štirikrat). V to 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/


                                                                                                                      

3. Izobraževanje, usposabljanje in praktikantstvo
Na praksi smo gostili pet dijakov in dijakinj BIC, eno študentko Erudio in dva študenta 
FHŠ Koper. Kot žirantje smo sodelovali pri regionalnem tekmovanju Gibanje znanost 
mladini. Z večimi študenti pa smo sodelovali pri pripravi diplomskih nalog.

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. Redno 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
Sedež društva in pisarno smo preselili v Okoljski center na Trubarjevi 50 v Ljubljani.

Konec leta smo se vpisali v zbirnik »organiziranega prostovoljstva« po Zakonu o 
prostovoljstvu.

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

http://www.ebm.si/

