
26. november: 10:00–13:00, ob 12:00 glavni dogodek

ZAKLJUČNI ULIČNI DOGODEK 
na ljubljanski tržnici (Pogačarjevem trg)

10:00–13:00
Glasbeni mix
• DJ-ja Žakpižon in Felis Catus

Razstava umetnin in uporabnih predmetov, 
narejenih v tednu ETZO:

• The Miha Artnak
• Lukatarina
• Barbara Živčič

Razstava drugih umetnin in uporabnih predmetov 
iz plastične embalaže:

• TMpriboljški
• Rompom
• Natan Esku
• Smetumet
 
11:00–12:00
• Improleptika 
• Modna revija pelerin iz natečaja Moja pelerina (Anselma)

12:00
• Kosta 
• Govor organizatorjev projekta: povzetek preteklih dogodkov 
in predstavitev umetnin 
• Plesni spektakel »Who's BAG?« z Bagfootom in šolo za 
nastopanje Bast ter drugimi prostovoljci 
• Govor organizatorjev fotonatečaja Vrečka na veji: 
razglasitev zmagovalnih fotografij, podelitev nagrad, napoved 
razstave + poseben gost: ambasador fotonatečaja Sašo Papp 
• Simpl, Perro in Rudstah (Datura, Nedelaz)

V primeru močnega dežja ali snežnega zameta posamezni 
dogodki na prostem odpadejo.

18. november: 13.00–19:00 in 
19. november: 10.00–13.00 

STOJNICA v BTC City, Aleja Mladih     

• informacije o problematiki plastičnih vrečk in plastenk
• informacija o možnosti alternative
• NAGRADA:  Vsi, ki prinesete eno polno vrečo starih 
plastičnih vrečk dobite za darilo eno vrečo za večkratno 
uporabo!

19. in 26. november: 10.00–13.00 in
21.–25. november: 10:00–16:00

STOJNICA IDEJ
na ljubljanski tržnici (Pogačarjev trg)

• informacije o problematiki plastičnih vrečk in plastenk
• informacija o možnosti alternative
• NAGRADA:  Vsi, ki prinesete eno polno vrečo starih 
plastičnih vrečk dobite za darilo eno vrečo za večkratno 
uporabo!

23. november – 27. november: 9:00–20:00

ZBIRANJE PLASTIČNIH VREČK na 27. slovenskem 
knjižnjem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani

21. november in 23. november: 12:00–14:00

DELAVNICA „Izdelava spalnih vreč iz 
plastičnih vrečk“ v prostorih Kraljev ulice

V okviru projekta Vrečka na veji se bo v prihodnjem tednu 
zgodila delavnica izdelovanja spalnih vreč v sodelovanju s 
Kralji Ulice. Na delavnici bomo najprej pripravili zloglasne 
vrečke, nato pa jih z likanjem povezali v površino spalke. Na 
koncu bomo dodali še pregrinjala za toplejšo namestitev ter 
s tem nakazali ponovno uporabo trgovinskih vrečk.
Delavnico vodi Barbara Živčič, Ekologi brez meja
Opomba: Delavnica je namenjena Kraljem ulice.

21. november – 25. november: 10:00–16:00
The Miha Artnak: 

POMLAD JE SEN ZIME/
RISE OF THE FALL
na ljubljanski tržnici (Pogačarjev trg)

»Ob lanskem snegu se je pojavila nova vrsta pošasti. 
Prilagodila se je ekosistemu, a ker smo v tem letu drastično 
zmanjšali uporabo plastičnih vrečk, je avgusta letos umrla od 
lakote. Narava smeti je sicer trdovratna in ni je mogoče kar 
tako obvladati. Z lahkoto se nam prilagaja, sploh kadar pri 
našem ravnanju nismo dosledni. Prilagaja se nam v vseh 
letnih časih in poskuša preko nerazgradljivih plodov vsak
dan zasesti še večji prostor pod soncem.«
Opomba: s pomočjo Andraža Tarmana (Rompom) in Erika Vidmarja (Tisa)

21. november – 25. november: 10:00–16:00
Lukatarina in vi

TRAVNIK 
na ljubljanski tržnici (Pogačarjev trg)

Oblikovalca Katarina Mrvar in Luka Mancini (Lukatarina) 
letos sodelujeta kot ustvarjalca travnika, sredi katerega bo 
raslo drevo. Sadila bosta pisane in povsem bionerazgradljive 
cvetlice iz plastenk in s tem opozarjala tudi na ta številčni 
odpadek, pri čemer jima lahko pomagate tudi vi. 

26. november na zaključni prireditvi

BAGFOOT »Who's BAG?« PLESNI SPEKTAKEL 
na ljubljanski tržnici (Pogačarjev trg)

ter na Facebooku in YouTube-u

Lukatarina, poznavalca fenomena Bagfoot, pravita, da 
namerava bojda ponovno pomešati štrene naši akciji - tokrat 
s pravo ULTRA BOMBASTIČNO/ŠOV DANCE/PLASTIK 
FANTASTIK/HIPHOP/NAKUPOVALNO PLESNO točko, ki jo 
bo izvedel v soboto na zaključni prireditvi s plesalci šole za 
nastopanje Bast in drugimi prostovoljci. 

S plesnim spektaklom z naslovom »Who's BAG?« namerava 
dokazati, da je nakupovanje praznik vseh ljudi. Brez plastične 
vrečke pa, kot pravi Bagfoot, pravega nakupovanja ni! Hm, 
upajmo, da mu ne uspe!



Partnerji projekta Vrečka na vrečko: 
Ekologi brez meja, Eco Vitae, The Miha Artnak, Lukatarina
Pridruženi partnerji projekta Vrečka na vrečko: 
Nataša Zuljan, Marko Orel, SRCe
Partner fotonatečaja Vrečka na veji: Ekomagazin.si

Podporniki in pokrovitelji:

Gem, Ekoteka d.o.o., BTC City, Pro Commerce d.o.o., Si.mobil, 
Tisa d.o.o., ZAG, Tempora, Prozvok d.o.o., Proprom, Kralji ulice,
Cankarjev dom, Snaga d.o.o., MOL, Robert, Super d.o.o., KUD Plac,
Pizzerija HAM-HAM

Tisk zloženk je omogočil: Printam.si

Zrno na zrno pogača. Kamen na kamen palača. 
Vrečka na vrečko – se splača?

Spet smo tu! 

Zadovoljni smo z rezultati preteklega leta in podpiramo 
določene ukrepe s strani velikih trgovcev, ki omejujejo rabo 
vrečk. Naša misija pa se nadaljuje, ker kot kaže naš 
fotonatečaj Vrečka na veji je vrečka še vedno ena najbolj 
pogostih odpadkov v naravi, predvsem na obrežjih rek. 
Opažamo, da vrečke za sadje in zelenjavo tako v centrih 
kot na stojnicah na tržnici še vedno ostajajo problem. 

Sistemske spremembe na področju omejevanja porabe 
plastičnih vrečk v Sloveniji še vedno niso sprejete in tudi če 
bi bile, te navadno nimajo hitrih učinkov – zato so toliko bolj 
pomembne ozaveščevalne kampanje, ki kontinuirano 
opozarjajo na naraščajoče količine plastike, ki jo proizvaja in 
odvrže človeštvo v škodo okolju.  

Ukrepati je treba zdaj in vsakdo z malimi spremembami 
svojih navad lahko prispeva svoj del, zato:

• Oglasi se na eni izmed stojnic, kjer dobiš 
vse informacije v zvezi s to problematiko!
Prinesi na eno izmed stojnic svoje stare 
plastične vrečke in osvoji nagrado:

1 POLNA VREČA PLASTIČNIH VREČK = 
1 VREČA ZA VEČKRATNO UPORABO

• Oglej si naše umetnike med samim 
ustvarjanjem umetnin in pomagaj 
soustavarjati tudi ti!

• Pridi na zaključno prireditev, kjer ne bo 
manjkalo zabave, smeha in inovativnih idej!

Spet bomo ustvarjali! 
Tokrat iz starih plastičnih vrečk 
in rabljenih plastenk.

S kakšnim namenom? 
Da vas spomnimo, da je problem plastične 
emablaže še vedno pereča tema! 

Na ljubljanski tržnici (Pogačarjev trg) 

in v BTC v času Evropskega tedna 

zmanjševanja odpadkov 

19. – 26. november 2011

Pridruži se nam tudi TI!
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