NASVETI ZA OBISKOVALCE MESTA
»Gost si na tem planetu, zato se pričakuje
od tebe, da boš zapustil takega,
kakršnega si našel, ali boljšega.«
(Marlo Morgan)
Trajnostna mobilnost
Kranj je nacionalnemu letališču najbližje večje mesto,
leži na pol poti med Ljubljano in Bledom in je zlahka
dostopno z vlakom ali avtobusom iz vseh koncev Slovenije. Imamo trajnostno zasnovane povezave v občini (javni mestni prevoz, Kranvaj, Car sharing, sistem
KRsKOLESOM) in zunaj nje.
Preverite trajnostno naravnane povezave do Kranja in
si sami izberite kako si boste ogledali mesto. Naš nasvet je, da razdalje premagujete okolju prijazno in namesto da bi se vozili z avtomobilom raje pešačite, kolesarite in uporabljajte javni potniški promet. S tem ne
boste le prispevali z zmanjševanju ogljičnega odtisa,
ampak bo to prispevalo tudi k vašemu dobremu počutju in bolj zanimivemu raziskovanju našega mesta.

Majhni koraki za velike spremembe
Pripeljite se k nam z javnim prevozom.
Če se boste k nam pripeljali z vašim jeklenim konjičkom,
boste parkirišče zanj našli tu.
Če se boste k nam pripeljali z avionom, izberite direktni let, če je to le mogoče. Letenje v poslovnem razredu pomeni večje breme za okolje in vašo denarnico kot
ekonomski razred.
Staro mestno jedro je dovolj majhno, da ga lahko
prehodite peš.
Okolica Kranja ponuja čudovite izlete s kolesom.

Ločevanje odpadkov
V Kranju odpadke skrbno ločujemo. Ločevanje zmanjšuje vplive na okolje in omogoča nadaljnjo predelavo.
Staro mestno jedro in tudi okolica sta opremljena ne
samo s koši za mešane odpadke, ampak tudi z ekološkimi otoki, kamor lahko odložite posebej embalažo,
papir, steklo in biološke odpadke. Tako se vam ne bo
potrebno posebej potruditi, da boste tudi kot obiskovalec mesta poskrbeli za čist in urejen Kranj. Naš nasvet je, da najprej poskrbite, da bo vaših odpadkov čim
manj. Kupujte preudarno in samo tisto, kar potrebujete. Če pa odpadki kljub vsemu nastanejo, jih pravilno
in vestno razvrstite v prave smeti. Čisto je lepo.

Majhni koraki za velike spremembe
Pri nakupovanju potrebščin bodite pozorni na ponudbo
brez embalaže.
Vljudno vas naprošamo, da odpadke odlagate
v smetnjake in ohranite naše mesto čisto.
Če boste v bližini ekoloških otokov, razvrščajte svoje
odpadke, da jih bo mogoče reciklirati.
V starem mestnem jedru imamo dve trgovini, kjer lahko
kupite zanimivosti iz druge roke ter vrsto trgovin z lokalnimi izdelki ter izdelki domačih rokodelcev.

Pitna voda
V Kranju je voda iz pipe zelo kakovostna, pitje vode iz
pipe pa bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po ustekleničeni vodi. Vodo iz pipe si lahko privoščite tudi kadar greste v mesto, saj sta na Slovenskem
in na Trubarjevem trgu na voljo pitnika. Odžejati se je
tako možno na sami lokaciji, ali pa si vodo natočiti v
lastno steklenico. S pitjem vode iz pitnikov prihranimo
denar, ker ne kupimo ustekleničene vode, hkrati pa
ne ustvarjamo nepotrebne odpadne embalaže. Naš
nasvet je, da si v Kranju brez skrbi privoščite požirek
odlične vode izpod okoliških gora ter s tem poskrbite
za svoje zdravje in za naše okolje.

Majhni koraki za velike spremembe
Kjerkoli boste pri nas prenočili, kjerkoli boste pri nas jedli
in pili – voda iz pipe vam je na voljo.
Uporabljajte steklenico za večkratno uporabo in jo polnite
z vodo iz pipe, ne posegajte po ustekleničeni vodi.
V mestu sta na voljo dva pitnika, iz katerih teče
odlična voda.
Na potepu po zeleni okolici so pitni tudi nekateri potočki.

