
8. november – 19. november
ZBIRANJE MATERIALA na ljubljanskih vrtcih, šolah in 
fakultetah

15. november – 26. november
ZBIRANJE MATERIALA v Okoljskem centru na Trubarjevi 50

18. in 19. november

STOJNICA IDEJ
v BTC City, Aleja Mladih
od 11.00  do 14.00 in od 15.00 do 19.00 

INFO točka: problematika plastičnih vrečk in lončkov
ALTERNATIVA: vrečke za večkratno uporabo (info, nakup)
NAGRADA: Vsi, ki prinesete eno polno vrečo starih plastičnih 
vrečk dobite za darilo eno vrečo za večkratno uporabo!

20. november in 22. – 27. november

STOJNICA IDEJ 
na Kongresnem trgu na vogalu z Wolfovo
od 10.00 do 16.00

INFO točka: problematika plastičnih vrečk in lončkov
ALTERNATIVA: vrečke za večkratno uporabo (info, nakup)
NAGRADA: Vsi, ki prinesete eno polno vrečo starih plastičnih 
vrečk dobite za darilo eno vrečo za večkratno uporabo!

22. november – 25. november 
od  10.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00 
in 27. november 
od  10.00 do 14.00

DELAVNICE IZ PLASTIČNIH VREČK 
IN PLASTIČNIH LONČKOV 
na Kongresnem trgu na vogalu z Wolfovo

– delavnice iz plastičnih vrečk vodi umetnik The Miha Artnak
– delavnice iz plastičnih lončkov vodita Lukatarina

22. november – 26. november od 13.00 do 15.00 
in 27. november od 10.00 do 11.00 in od 12. do 14.00

KOŠARKA MALO DRUGAČE 
na Kongresnem trgu na vogalu z Wolfovo

Naredi si svojo žogo iz plastične vrečke in zadeni koš. 
Zmagovalec v posamezni igri dobi vrečko za večkratno 
uporabo! Košarko moderira Luka Štucin.

17. november – 27. november

BAGFOOT SAFARI 
Na Facebooku in YouTube-u ter na ulicah in v 
nakupovalnih središčih Ljubljane

BAGFOOT, kot pravijo kriptozoologi je nova hominidna vrsta, 
katere obstoj ni več pod vprašajem. Zadnja leta se čudno 
vrečasto bitje pogosto pojavlja v nakupovalnih središčih. Je 
najzvestejši potrošnik (plastičnih vrečk). Videli in posneli so ga 
že mnogi, pred kratkih pa so se na spletu pojavili tudi redki 
posnetki BAGFOOTA na nedeljskem izletu v naravi. Ujemite ga 
v akciji tudi vi!

Prvih 50 posnetkov ali GSM filmčkov Bagfoota obdarimo z 
vrečkami za večkratno uporabo. Posnetke pošljite na 
bigbagfoot@gmail.com

V primeru dežja posamezni dogodki na prostem odpadejo.

22. november – 26. november

SKRIVNOST KOSTI IN LOVKA NA LOVCE
na Kongresnem trgu na vogalu z Wolfovo 
od 10.00 do 16.00

Na Kongresnem trgu se izkopava kost za javnost. Najnovejše 
arheološko odkritje, ki lahko dokaže, ali gre za ponavljanje 
zgodovine ali možnost svobodne izbire glodalca. Nihče pa ne 
ve, da se zato lahko prebudi speča pošast.

Umetnino bo izdeloval umetnik The Miha Artnak.

22. november – 26. november

USTAVIMO SVETOVNO PRVENSTVO 
V PLASTIČNIH LONČKIH! / 
STOP THE WORLD CUP!  
na Kongresnem trgu na vogalu z Wolfovo 
od 10.00 do 16.00

Najbolj priljubljen šport na svetu ni nogomet, temveč 
kopičenje odpadkov. Ena izmed bolj absurdnih disciplin pa je 
prav potrošnja plastičnih kozarčkov. Uporaba traja le nekaj 
sekund, razgradnja tega luksuznega odpadka pa je več sto, 
če ne celo 1000 let. Zato bomo opozorili na ta problem in 
pravem športnem duhu pozvali, da ustavimo svetovno 
prvenstvo v plastičnih kozarčkih. Skupaj z udeleženci 
delavnic bomo ustvarili veliko žogo, cel svet in še marsikaj.

Umetnino bosta izdelovala Lukatarina.

26. november

MULAMUNDUS 2010/11 
otvoritev nove, tretje kolekcije Mula vrečk iz blaga 
v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 ob 18.00

Spoznajte naše tri nove, tokrat ponovno vzorčaste motive 
ter se seznanite s tem, kako opraviti nakup povsem brez 
plastičnih vrečk. Neprofitna iniciativa Mula vrečk je 
namenjena ozaveščanju ljudi o prekomerni uporabi plastičnih 
vrečk, hkrati pa ponuja potrošnikom tudi alternativo. 
Prikupne vrečke so oblikovane, potiskane in sešite v 
Sloveniji. Več na www.mula.si. 


