PROSIMO, PIŠITE ČITLJIVO IN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Break Free From Plastic popis blagovnih znamk
Organizacija:
Ime vodilnega
zapisnikarja:
Število prostovoljcev:
Vrsta čiščenja:

Datum revizije:
Območje popisa (mesto /
regija):
Država:

○ Obala (ocean / morje /
estuarij)

○ Breg (reka / jezero)

Skupna prostornina zbranega materiala (#
vreč ali zabojnikov):

Ime blagovne znamke

1*
2*
3
4
5
6
7
8
9
10

Zala (plastenka)
Zala (zamašek)

○ Na površini / pod

○ Mesto / park / druga

površino vode

zemljišča

Prostornina vsake vreče ali zabojnika:

Proizvajalec / Matična družba
(če je prepoznana)

Lokalna ali
tuja?

vrsta
proizvoda*

vrsta
embalaže**

Pivovarna Laško Union
Pivovarna Laško Union

Lokalna
Lokalna

ŽE
ŽE

PET
PP

detergenti, čistilna sredstva, belilo,
pripomočki za čiščenje, cigaretni ogorki,
tekstilni izdelki, vreče, folija, itd.
posode za hrano in pijačo, posodice za
Živilska
živila, ovitki za peciva, piškote, hitro
embalaža (ŽE)
hrano, bonbone, sladkarije, omake,
pripravljene jedi, itd.
Izdelki za osebno milo, šampon, zobna pasta, gel, plenice,
nego (ON)
higienski vložki, medicinski izdelki, itd.
Končne popisne liste prosimo pošljite na:
Greenpeace Slovenija, Kladezna 10, 1000 Ljubljana
Ali pa skenirane na: info.si@greenpeace.org

IIII IIII IIII II
IIII IIII

končno število
kosov
(preštejte črtice)

17
10

**VRSTA EMBALAŽE (vnesite v zgornji stolpec)

*VRSTA PROIZVODA (vnesite v zgornji stolpec)
Gospodinjski
izdelki (GI)

število kosov
(vsak kos zabeležite s
črtico)

PET

#1 plastika: prozorne ali
obarvane steklenice za pijačo

PS

#2 plastika: steklenice za tekoče
HDPE produkte, steklenice za začimbe, ES
steklenice za mleko, itd.
#3 plastika: cevi, zavese za
PVC prhanje, otroške igrače, itd.
VS

PP

#5 plastika: jogurtovi lončki,
zamaški za plastenke, itd.

1

D

#6 plastika (polistiren): "pena" ali trda
posoda za hrano, lončki, itd.
Enoslojna embalaža (prozorna, prožna
plastična folija in ovitki, polietilenske
vrečke)
Večslojna, kompozitna, laminatna
embalaža (vrečke, zavojčki, "Tetra
Pak", itd.)
drugo ‐ kateri koli drug material, ki ni
naveden zgoraj ali je njegova vrsta
nedoločljiva

Dodatni list

Ime blagovne znamke

Proizvajalec /
Matična družba
(če je prepoznana)

Lokalna
vrsta
vrsta
ali tuja? proizvoda* embalaže**

število kosov (vsak kos
zabeležite s črtico)

končno število
kosov (preštejte
črtice)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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PROSIMO, PIŠITE ČITLJIVO IN Z
VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Končne popisne liste prosimo pošljite na:
Greenpeace Slovenija, Kladezna 10, 1000 Ljubljana
Ali pa skenirane na: info.si@greenpeace.org
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