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Umestitev problematike v širši okoljski kontekst 

  1.1 Problematika plastičnih vrečk  
V Sloveniji količine odpadkov naraščajo, od leta 2002 do 2008 so narasle za 55 %. Večino odpadkov 

odložimo na odlagališčih, kar je najslabši možni način ravnanja z odpadki. S tem zavržemo naravne 

vire, ki jih je na zemlji omejeno. Za življenje, kot ga živimo danes, bi potrebovali 2.5 Zemlje in ne le 

eno. Moramo se začeti obnašati bolj racionalno. 

Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane. Projekt Vrečka na vrečko opozarja, da je prišel tudi v Sloveniji 

čas za to, da se lotimo preprečevanja nastajanja odpadkov, ki ga EU zakonodaja opredeljuje kot 

prioritetni način ravnanja z naravnimi viri. V Sloveniji na leto porabimo od 150 do 300 plastičnih vrečk 

na osebo, ki jih v povprečju uporabljamo le okoli 20 min. Zakaj, ko pa lahko namesto vseh teh 

uporabimo le eno. S tem prispevamo k ohranitvi naravnih virov, varčujemo z energijo, potrebno za 

proizvodnjo plastičnih vrečk, poleg tega pa prispevamo k temu, da se odlagališča počasneje polnijo. 

In še Slovenija bi bila veliko bolj čista, saj plastične vrečke ne bi več v tako velikih količinah krasile 

obrežij rek. V Sloveniji recikliramo le 3-4% plastičnih vrečk, kar pomeni, da ostale končajo na 

odlagališčih in v naravi. Plastične vrečke se razkrajajo tudi do 1000 let in predstavljajo grožnjo za 

naravo ter za zdravje ljudi in živali. Pri tem velja poudariti tudi, da so vrečke narejene iz neobnovljivih 

surovin, kot sta nafta in zemeljski plin. 

  1.2. Alternativa plastičnim vrečkam 
Namesto uporabe plastičnih vrečk se tako spodbuja uporabo platnenih vrečk za večkratno uporabo, 

velik poudarek pa je tudi na ozaveščanju ljudi o pomenu varovanja okolja in narave. In kakšna je 

alternativa plastičnim vrečkam? Mnogi posamezniki dokazujejo, da plastičnih vrečk v resnici ne 

potrebujemo. Alternative plastičnim vrečkam so: košare, vrečke iz blaga, torbe ali pa škatle, ki jih ima 

vsaka trgovina ogromno. V mnogih državah in mestih po vsem svetu (Irska, San Francisco, 

Melbourne, Kitajska, Izrael, Južna Afrika) so plastične vrečke prepovedali ali pa je potrebno zanje 

plačati okoljsko takso, ki ljudi vzpodbudi, da dobro premislijo, preden vrečko kupijo. Največ vrečk 

namreč v Sloveniji razdelijo trgovine brezplačno. V društvu si prizadevamo za prenos dobre prakse iz 

Irske, ki je leta 2002 uvedla okoljsko takso na plastične vrečke v višini 33 centov. Takso se plača le za 

plastične vrečke, ki jih trgovci delijo brezplačno pri blagajni in ne za tiste, v katere damo meso, sadje 

in zelenjavo. V primeru Irske je delež uporabe plastičnih vrečk v nekaj tednih padel za 94 %. Kljub 

začetnemu nasprotovanju trgovcev, je sedaj večina trgovcev postala velik zagovornik takse, saj je 

Irska od uvedbe takse bolj čista dežela. Najboljša alternativa bi bila seveda refill trgovina (trgovina z 

možnostjo povratne embalaže) brez embalaže, kamor bi lahko prišel vsak od nas s svojo steklenico, 

posodo ali vrečko iz blaga. V Sloveniji jih žal še ni, se da pa po tem zgledu že kupiti mleko na 

mlekomatih. 

Dokler nimamo takih trgovin, se resnično ne moremo v celoti izogniti uporabi plastičnih vrečk. Kar pa 

lahko naredimo, je to, da jih uporabljamo čim manj, ko pa jih, jih odvržemo v zabojnik za embalažo, 

saj so kvaliteten material za predelavo. 
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Tokratni ustvarjalci razstave Vrečka na vrečko in Fotka na fotko 

1. 1 Razstava pošasti Lovka na lovce 
Avtor: The Miha Artnak  

Miha je vsestranski umetnik vizualnih komunikacij. Je dobitnik številnih mednarodnih nagrad in 

priznanj, kot so Brumen, Golden Drum, nagrada slovenskega oglaševalskega festivala (SOF), 

Magdalena,... Sodeluje na številnih razstavah, med katerimi je bila doslej najbolj opazna Grafitarji in 

Street Art razstava v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) v Ljubljani. Je soustanovitelj 

kreativne skupine ZEK in Kraljestva Mir. 

Spletna stran: www.artnak.net 

1. 2 Fotografska razstava: Fotka na fotko 
Avtor: Žiga Šmidovnik  

Žiga, rojen leta 1983 v Ljubljani, je soustanovitelj neformalne fotografske skupine AFDA in član 

Fotokluba Ljubljana. Za seboj ima dve samostojni razstavi. Prva, z naslovom Ples z odpadki – poglej in 

očisti!, je potekala lani, kot spremljevalna aktivnost projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, 

preko katere je avtor skušal predstaviti tako priprave na projekt kot tudi kontraste med 

neonesnaženo naravo in tisto, posejano z raznovrstnimi odpadki. Tudi sicer se, kot ljubitelj 

reportažne fotografije, večinoma ukvarja z dokumentiranjem raznoraznih dogodkov in utrinkov iz 

vsakdanjega življenja. V svoji drugi razstavi Kolezija – vseh nas ruševine je predstavil propadanje tega 

nekdanjega ljubljanskega kopališča, ki je bilo pomembno stičišče več generacij, ter ga skušal povezati 

s splošnimi družbenimi trendi ignoriranja vsega, kar ne prinaša velikih dobičkov posameznikom ali 

družbam. Zadnje leto dni deluje kot fotograf društva Ekologi brez meja. 

1. 3 Plesna predstava: Projekt 39 ali 39 vaj za umiranje 
Avtor in izvajalec: Gregor Kamnikar (Zavod Federacija) 

Gregor Kamnikar deluje kot plesalec in koreograf na področju sodobne plesne umetnosti več kot 20 

let v okviru Zavoda Federacija Ljubljana. Skozi svoje delo izraža, kar doživlja v življenju. V svojem delu 

rad premišlja vse prvine predstave: vsebino, obliko, način dela, način nastopanja, odnos do občinstva, 

vpetost v širši družbeni kontekst. Iz tega razmišljanja in doživljanja je zrasel tudi projekt 39, ki ima 

podnaslov 39 vaj za umiranje. Tema projekta je jasna: minljivost. Meni, da je minljivost v današnji 

družni tabu tema ali vsaj odmaknjena na rob. Tako kot je pomembno znati začeti in izpeljati projekt, 

odnos, idejo, je potrebno znati s tem tudi zaključiti. Projekt 39 se bo izvedel 39-krat. Vsaka izmed 

39ih vaj za umiranje bo predstavljena in izvedena na plesni predstavi, ki traja 39 minut. Vsaka 

predstava se zgodi na drugem kraju. 

1. 4 Pokrovitelj razstave: BTC d.d. 
BTC je sopotnik velikih poslovnih sistemov in inkubator malih, družinskih podjetij; prenekateremu 

posamezniku, ki se je pripravljen spoprijeti s tržnimi izzivi sodobnega časa, ponuja ustvarjalne 

http://www.artnak.net/
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priložnosti. Z velikimi in malimi partnerji družba gradi čvrsto partnerstvo in obojestransko zaupanje. 

Družba BTC posluje z več kot 3000 poslovnimi partnerji. 

Dosedanji rezultati kažejo, da dosega delniška sružba BTC ves čas razvoja stabilno poslovanje in rast. 

Dosežki razvoja se, poleg dobrih poslovnih rezultatov, odražajo tudi v rasti poslovnega ugleda, v 

prepoznavnosti in rangiranju v očeh javnosti. 

Spletna stran: www.btc.si 

 

Več podatkov:  

http://ebm.si/oj/tekoci-projekti/bag-on-bag.html 

Fotografije projekta, november 2010 (Avtor: Žiga Šmidovnik): 

Zaključna prireditev:  

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/KongresniVIPRVIDEL# 

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/KongresniVIDRUGIZakulisje# 

Dan 1 (kongresni):  

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/Kongresni22112010# 

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/Bagfoot# 

Dan 2:  

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/KongresniIILPP_Tivoli23112010#4 

Dan 3:  

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/KongresniIII24112010# 

Dan 4:  

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/KongresniIV25112010# 

Dan 5:  

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/KongresniV26112010# 

BTC:  

https://picasaweb.google.com/SciFi.punk/StojnicaBTC# 
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