
KAKO ZMANJŠATI PROIZVODNJO IN UPORABO 
PLASTIČNIH VREČK? Princip 3P (3R)

Prepreči (reduce): 
• Ne uporabljaj plastične vrečke! 
• Prinesi svojo vrečko (iz blaga, cekar, košara, torba, 
ipd.) s seboj v trgovino. 
• Vedno povej trgovcu, da ne potrebuješ vrečke. 

Ponovno uporabi (reuse): 
• Če plastično vrečko vseeno uporabljaš, le-to 
uporabi večkrat.
• V trgovinah, kjer zamenjajo staro vrečko za novo, 
odsluženo vrečko zamenjaj.
• Če ne za drugo, stare vrečke porabi za ločevanje 
odpadkov, a na samem mestu ne pozabi papirja, bioloških 
odpadkov idr. stresti ven in vrečke vreči v kontejner za 
plastiko oz. embalažo. Plastične vrečke ne sodijo v 
biološke ali navadne smeti! Niso biorazgradljive!  

Predelaj (recycle): 
• Ko plastična vrečka odsluži svoje delo (ko ni več upora- 
bna), jo pravilno odvrzi v zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadne embalaže, kjer se z njo nato zgodi dvoje:
• Reciklaža – Predelava v nove izdelke iz manj 
kakovostne plastike.
• Sežig kot alternativa odlaganju odpadkov na deponijah 
za ogrevanje in proizvodnjo elektrike. 
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2011
o problematiki plastičnih vrečk

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



REZULTATI ANKETE 
O PORABI PLASTIČNIH VREČK 
V SLOVENIJI

V mesecu novembru smo v okviru projekta Vrečka na 
vrečko izvedli spletno anketo ki smo jo razposlali po 
elektronski pošti, jo objavili na socialnem omrežju 
Facebook in na enem izmed spletnih forumov. 
Anketo so rešili kar 1003 anketiranci.

Ugotovitve:
• ljudje v večini doma hranijo do 30 plastičnih vrečk
• ljudje v večini ekološko ravnajo z odpadki in 
plastičnimi vrečkami

• Večine ljudi ne moti, da na blagajnah ne  
dobilo brezplačne plastične vrečke.

Graf 1:
Ukinitev brezplačnih 
plastičnih vrečk na 
blagajnah.

• Večina ljudi meni, da bi morala vlada  
ukrepati glede plastičnih vrečk.

Graf 2:
Ukrepanje vlade 
glede plastičnih 
vrečk.
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VREČKE NA SLOVENSKI OBALI: 
rezultati analiz iz leta 2010 
(SVOM - Služba za varstvo 
obalnega morja): 

• od januarja do oktobra smo na slovenski 
obali našli 1900 kg odpadkov; kar 85% 
celotne količine odpadkov predstavlja 
plastika

• plastične vrečke v skupini odpadkov 
rekreacijskih dejavnosti, katera je na drugem 
mestu, drugi najštevilčnejši odpadek na 
slovenski obali, takoj za plastično embalažo

• analize stanja plavajočih odpadkov: 
kar 90 % vseh odpadkov predstavlja plastika, 
plastičnih vrečk pa je kar 16%

• med plavajočimi morskimi odpadki smo 
našli kar 23 % plastenk 

• v živilskih trgovinah ljudje pogosteje zavrnejo plastično 
vrečko kot v neživilskih
• plastične vrečke ljudje uporabijo za različne namene, 
največkrat za shranjevanje smeti, prenos blaga iz 
trgovine in shranjevanje
• opažamo problem uporabe plastičnih vreč pri odpadkih, 
kot so pasji ali mačji iztrebki in plenice
• velika večina ljudi, ki pozna projekt Vrečka na vrečko, 
ga tudi podpira
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