
                                                                                                                     

Društvo Ekologi brez meja
Grablovičeva 52
1000 Ljubljana

Ljubljana, 12. februar 2014

Poročilo o delu v letu 2012

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 31.12.2012 je  imelo društvo 54 članov.
V letu 2012 smo pridobili 13 novih članov.

2. Projekti in dogodki
Aktivnosti smo izvajali na območju več občin in držav, predvsem v Evropi.

Kot nosilci:
- Očistimo Slovenijo 2012 s približno 40 dogodki
- Eko-koncept
- Let's do it Mediterranean: snovanje projekta
- Popis divjih odlagališč
- Zaključek projekta Vkljuci.se
- Star papir za novo upanje 2012
- Ločevalnik odpadkov / Kam sodi ta odpadek?
- Prijavi storilca
- Posvet Konec divjim odlagališčem
- Strokovni ekskurziji v Papirnico Vipap-Videm in DINOS-ov center

Kot partnerji:
- TD: Tekstil
- Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
- Pozor(!)ni za okolje
- Vrt na Povšetovi
- Čistilne akcije 2012
- Očistimo naše gore
- Recimo Ne sežigu odpadkov
- Zeleni okvir
- Nazaj k naravi v sotočju glasbe – glasbeni večer in ustvarjalne delavnice s skupino 
Terrafolk
- Sodelovanje na sejmih Narava-Zdravje in drugih ter dveh festivalih

Nadaljevali smo s sodelovanjem v okviru mrež Plan B za trajnostni razvoj (državna) in 
Let's do it! (mednarodna).

Aktivno smo spremljali spremembe zakonodaje tako na domačem kot evropskem nivoju.

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 2 dijaka BIC.

4. Informiranje in promocija
Poleg dejavnosti v okviru projektov in posameznih nepovezanih dogodkov je informiranje
potekalo tudi preko spletnih strani, družbenih omrežij in mesečnika. Spletne strani so 
bile prenovljene za lažji dostop do vsebin, naprej pa sta delovala še info telefon in e-
poštni naslov.
Kot gostje in predavatelji smo sodelovali na okroglih mizah, predavanjih in kot 
strokovnjaki s področja ravnanja z odpadki redno sodelovali z mediji.

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

http://www.ebm.si/

