
namestitev varčnih LED žarnic
oprema električnih naprav z napisi, ki goste opozorijo, da naprave, kadar
jih ne potrebujejo, izklopijo
uporaba senzorjev za luči v toaletnih prostorih in na hodnikih
samodejno ugašanje klimatskih naprav v primeru odprtja oken
uvedba avtomatskega zapiranja vrat in dobro tesnjenje vrat in oken
namestitev termostatskih ventilov na radiatorje
uvajanje sistematičnega spremljanja porabe energije in zasledovanja
trendov porabe
izdelava ocene energetske učinkovitosti

Ukrepi za znižanje porabe električne in toplotne energije:

PRIPOROČILA ZA TRAJNOSTNO DELOVANJEPRIPOROČILA ZA TRAJNOSTNO DELOVANJE
TURISTIČNIH PONUDNIKOVTURISTIČNIH PONUDNIKOV

Destinacija Cerklje na Gorenjskem se je v svoji strategiji zavezala k trajnostnemu turizmu,
Za vas smo pripravili nekaj priporočil za trajnostno delovanje pri izvajanju turistične

dejavnosti. Z malo truda lahko vsi delujemo trajnostno in prispevamo k boljšemu jutri!

v sobe in hodnike namestimo obvestila in navodila o ločenem zbiranju 
odpadkov
v namestitvenih obratih zagotavljamo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov
izogibamo se proizvodom in surovinam, ki so pakirane za eno osebo
ne uporabljamo jedilnega pribora za enkratno uporabo

Ukrepi za zmanjšanje količine odpadkov:

sodelovanje z lokalnimi dobavitelji surovin, vključevanje lokalnih 
proizvodov v povratni embalaži
ob rezervaciji nastanitve naj gost navede, katere obroke bo koristil,
lahko izbira tudi polovične oz. manjše (otroške) porcije
vsak gost naj predhodno najavi, kateri meni bo izbral.

 

 
Pomembno je, da je trajnostno poslovanje vključeno v vsa področja delovanja, z 
ukrepi pa so seznanjeni in jih izvajajo tudi vsi zaposleni, gostje pa s trajnostnim 
delovanjem seznanjeni. Gostom se ob prihodu v nastanitev predstavi pravila 
obnašanja npr. glede večdnevne uporabe brisač ali dnevnega čiščenja sob - če 
želijo dnevno čiščenje, na to z ustreznim napisom opozorijo. 

K odgovornemu odnosu do okolja lahko prispevamo vsi!

uporaba sveže, sezonske, ekološke LOKALNE hrane
manj mesa in mlečnih izdelkov, več zelenjave in stročnic
zmanjšanje količin zavržene hrane (kupujemo kolikor potrebujemo)

Trajnostno prehranjevanje

Dobrodošli na Cerkljanski tržnici!

pridobitev okoljskih certifikatov
bogatitev trajnostno obarvane ponudbe destinacije
uporaba 100% recikliranega toaletnega papirja in papirja za tiskanje, 
z znakom za okolje
uporaba ekoloških čistil, mil in šamponov
uporaba izdelkov, pribora, posode itd iz trajnostnih materialov 
namesto plastičnih

Dodatne trajnostne rešitve/ukrepi:

Ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadne hrane:

uporaba okolju prijaznega prevoza in uporaba javnega potniškega
prometa
več pešačenja in kolesarjenja
izogibanje letalskemu in ladijskemu prevozu

zmanjšanje porabe v gospodinjstvu
uporaba energetsko učinkovitejših naprav
prehod na obnovljive vire energije

ZMANJŠAJMO OGLJIČNI ODTIS
TRAJNA MOBILNOST:

VARČEVANJE Z ENERGIJO:


