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3. JULIJ - MEDNARODNI DAN BREZ VREČK  
 
Mednarodni dan brez vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez vrečk, ki si 
prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo. Z zmanjševanjem uporabe teh 
vrečk bi namreč zmanjšali negativne vplive na okolje, predvsem na oceane. 
 

Prvi korak k zmanjšanju onesnaženja moramo narediti sami! 

Naše podjetje s projektom »Plastična vrečka si ne zasluži všečka« za bolj čisto naravo 

Ena izmed naših glavnih nalog Komunale Brežice je zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju 

ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov. Zavedamo se, da je eden izmed velikih okoljskih izzivov 

prihodnosti problematika plastičnih vrečk, ki predstavlja resno grožnjo našemu zdravju in okolju. 

Namen projekta je opozoriti širšo javnost glede naraščajočih količin odvrženih plastičnih vrečk in z ozaveščanjem o 

alternativnih rešitvah zmanjšati njihovo uporabo ter s tem prispevati k zmanjšanju onesnaževanja okolja.  

SKRB VZBUJAJOČE ŠTEVILKE 

 Samo 1/10 proizvedenih plastičnih vrečk v EU konča na odlagališčih, 9/10 pa v naravi. 

 Plastične vrečke niso biološko razgradljive, razpadajo tudi do 1000 let, in sicer na mikrodelce, ki najdejo 
pot tudi v naše telo in so nevarni za naše zdravje. 

 Vsako minuto na svetu porabimo več kot milijon nakupovalnih vrečk. 

 Zaradi proizvodnje plastičnih vrečk se v ozračje vsako leto sprosti na tone emisij ogljikovega dioksida.  

 Za proizvodnjo plastičnih vrečk vsako leto porabimo od 60 do 100 milijonov sodov nafte.  
 

ALI VESTE? 

 20 minut povprečna uporaba večine plastičnih vrečk. 

 Slovenec na leto v poprečju uporabi med 150 in 300 plastičnih vrečk. 

 Za proizvodnjo 300 milijonov vrečk, kolikor jih na leto uporabimo v Sloveniji, porabimo toliko nafte, da bi 
z njo lahko dva mestna avtobusa brezplačno vozila vse leto. 

 Med odpadki, ki plavajo v slovenskem morju, je kar 90 odstotkov plastike, od tega je 23 odstotkov 
plastenki in 16 odstotkov plastičnih vrečk. 

 Med majem in septembrom 2007 je bilo na 1,5 km slovenske obale zbranih 2726 plastičnih vrečk in 
njihovih koščkov. 

 Človeštvo v eni uri odvrže 20.000 mobitelov, 13 milijonov pločevink, 14 milijonov plastenk, 45 milijonov 
plastičnih vrečk!  

 Če na teden vzamemo samo šest vrečk, to pomeni 305 vrečk na leto ali 24.095 vrečk na povprečno 
življenjsko dobo Slovencev. 

 30 milijonov plastičnih vrečk na leto v Sloveniji konča na odpadu. 
 

Države in mesta, ki so popolnoma prepovedala deljenje brezplačnih plastičnih vrečk: Mehika, Bangladeš, Indija, 

Mumbaj, Oakland, Kitajska, Kalifornija (ZDA). 

ZAKAJ ZMANJŠATI UPORABO PLASTIČNIH VREČK? 

 Manj onesnaževanja. 

 Varujemo življenje v oceanih, saj morske živali vrečke, zaradi podobnosti meduzam, zamenjajo za hrano. 

 Ohranjamo Zemljo in pitno vodo čisto. 

 



 

 

 Manj bolezni, h katerim prispeva razgradnja plastičnih vrečk. 
 

NASVETI ZA ZMANJŠANJE UPORABE PLASTIČNIH VREČK 

 Za začetek poskusite zdržati en teden ne da bi kupili ali vzeli brezplačno plastično vrečko v trgovini. 

 Majhne nakupe spravite v žep ali torbico. 

 Vedno imejte pri roku nakupovalno torbo, vrečko iz blaga ali košaro. 

 Recite brezplačnim vrečkam: NE, HVALA! 

 Za zelenjavo ali sadje uporabite pralne vrečke ali če se le da nalepite ceno neposredno na sadež. 
 

ALTERNATIVE PLASTIČNIM VREČKAM 

 Papirnate vrečke 
Pri izdelavi papirnatih vrečk se porabi več vode in energije kot pri izdelavi plastičnih, vendar pa je njihova 

prednost razgradljivost. Papirnato vrečko porabite do konca njene vzdržljivosti, reciklira pa se lahko do 

sedemkrat. 

 Vrečke iz blaga oz. vrečke za večkratno uporabo 
Vrečke iz blaga so lahke, močne, pralne in kar je najpomembnejše – za večkratno uporabo. 

 Košare, cekarji, zabojčki, kartonske škatle ipd. 
Košare, cekarje ali zabojčki imajo boljšo nosilnost od vrečk in so primerne za prenašanje težkih stvari. 

 

 


