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Nasveti in priporočila za
zmanjševanje, ponovno rabo in
predelavo trdnih odpadkov ter
za zmanjševanje porabe vode za
lokalna turistična podjetja

4

temelji za čim manj
odpadkov - preprečitev
nastanka, ponovna
uporaba, recikliranje in
kompostiranje ter
preoblikovanje

sprememba
kulture

povezovanje in
vključevanje

izobraževanje lastnikov, vodstva,
osebja, gostov

krožno gospodarstvo ohranjanje vrednosti
izdelkom in materialom,
minimiziranje odpadkov,
zmanjševanje embalaže in
odpadne hrane, prihranek,
ugled, zadovoljni gosti

turizem s temelji na
ohranjenem
(naravnem in
družbenem) okolju

Spodbuda k trajnostnemu poslovanju in pomoč turističnemu
gospodarstvu pri uvajanju trajnostnih poslovnih modelov na
področju ravnanja z odpadki.
Za zeleno destinacijo in konkurenčno poslovanje.
https://www.kranj.si/, https://www.visitkranj.com/,
https://www.slovenia.info/zeleniturizem,
www.komunala-kranj.si
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opozarjanje in informiranje
obiskovalcev o lokacijah pitnikov
(zemljevid z označenimi lokacijami)
in deljenje steklenic za večkratno
uporabo in osveščanje o prednostih
pitja kakovostne vode iz pipe

spodbujanje pitja vode iz pipe zmanjševanje količine embalaže,
plastenk različnih pijač

namestitev zabojnikov in košev za
ločevanje odpadkov na hodnikih
(umik iz sob) - kreiranje ekoloških
otokov znotraj kompleksa ponudnika
in motivacija k premišljenemu
ustvarjanju in ločevanju odpadkov

www.archiexpo.com

brošure in letaki z navodili o
pravilnem ločevanju odpadkov
znotraj objekta in zakonitosti
ravnanja z odpadki na različnih
destinacijah (mesto, gore) v tujih
jezikih

izvedba dogodkov s trajnostno
naravnano vsebino (izmenjevalnica
oblačil, svetovanje s področja
ravnanja z odpadki, prikaz ponovne
uporabe predmetov) v sodelovanju z
zunanjimi izvajalci

ponudba pitne vode na prireditvah iz
prenosnega pitnika, navodila za
dostop in spodbuda obiskovalcev k
uporabi lastne embalaže - steklenica,
kozarec

kompostiranje bioloških odpadkov iz
kuhinj, kavne usedline in ostankov
hrane - prikaz uporabe komposta
(zasaditev vrta, loncev z zelišči, ki si
jih lahko obiskovalci naberejo ali pa
jih uporabimo v kuhinji)

vabilo obiskovalcem k prebiranju
letakov in brošur, ki so namenjeni
večkratnemu branju iz knjižnice
koristnih informacij "preberi-vrni" zmanjševanje odpadnega papirja
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naredimo korak več in pričnimo
vestno ravnati tudi z odpadki, ki jih
odlagamo v straniščno školjko, saj
se vsa odpadna voda vrne nazaj v
okolje - namestitev košev v toaletne
prostore za uporabljene higienske
pripomočke in namestitev
opozorilnih nalepk

pridobitev certifikata Voda iz pipe zaveza k pitju vode iz pipe v svojih
prostorih in na dogodkih, dvig
zavedanja, da je pitje pitne vode iz
pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše
kot poseganje po predpakirani vodi.

ocena stanja na področju ravnanja z
odpadki, s pitno in odpadno vodo na
lokaciji - priložnosti za izboljšave,
izvedba analize odpadkov in
spremljanje količine

www.archiexpo.com

povezava z lokalnimi podjetji, ki
spodbujajo predelavo in ponujajo
predmete za ponovno uporabo,
oprema prostorov s predmeti iz
druge roke (skodelice, pribor),
organizacija izmenjave uporabnih
predmetov ali obiska trgovine
sodelovanje v vseslovenskih akcijah
osveščanja s področja komunalnih
storitev in obeležitev vseh
pomembnejših svetovnih dnevov
posvečenih problematiki okolja
(evropski teden zmanjševanja
odpadkov, svetodni dan Zemlje)

dosledno ločevanje odpadnega
jedilnega olja (izvedba delavnice
izdelave sveč iz odpadnega jedilnega
olja - darilo za obiskovalce)

ukinitev embalaže pri zajtrkih in
drugih obrokih, kjer je to izvedljivo ponudba lokalnih proizvajalcev hrane

uporaba ekoloških čistil, udeležba na
delavnicah izdelovanja naravnih čisti
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motivacija obiskovalcev in gostov k
večkratni uporabi brisač - nagrada v
obliki pijače / prigrizka za vsako
nezamenjavo

vzpostavitev eko otokov na
prireditvi, dogodku - promotorji
svetujejo glede ločevanja odpadkov,
povezovalec prireditve opozarja na
pravilno ravnanje z odpadki

video vsebine z nasveti za trajnostni
bonton na lokaciji - vsak obiskovalec
lahko preveri pravila ravnanja, jasna
in kratka sporočila

www.archiexpo.com

trajen spomin za obiskovalca in trajen
odtis na okolju - obiskovalci ob
obisku prejmejo v trajno last
kovinsko slamico z logotipom,
kozarec z gravuro lokacije, skodelico

delavnice, svetovanje in
izobraževanja za zaposlene v
turizmu, goste, okolico in dobavitelje
s področja zmanjševanja odpadkov in
skrbnega ravnanja s pitno in odpadno
vodo

priprava letaka ali plakata, ki nazorno
prikaže ločevanje vseh materialov, ki
se bodo uporabljali na dogodku
(razgradljivi krožniki, pribor, različne
vrste hrane, servieti, steklo) in
navodila za zmanjševanje prostornine
embalaži

vzgoja obiskovalcev z zgledom

organiziran brezplačen prevoz za
obiskovalce dogodkov in zagotovitev
parkirnih mest izven mesta zmanjševanje onesnaženosti

