Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji v Žirovnici!

Glavno načelo pri zmanjševanju vpliva na okolje zaradi nastajanja odpadkov je »Zmanjšaj!«. To pomeni, da
količino odpadkov zmanjšujemo pri izvoru. Drugi dve načeli sta »Ponovno uporabi!« in »Pravilno loči!«.

Glavni cilji:











Zmanjšamo porabo vse plastike za enkratno uporabo v svoji dejavnosti
Svojim gostom na dogodkih/sestankih strežemo vodo iz pipe iz steklenih vrčev in kozarcev
Izogibamo se naročanju hrane v embalaži za enkratno uporabo
Za pitje na delovnem mestu uporabljamo lončke za večkratno uporabo ali lončke iz alternativnih
materialov
Ločeno zbiramo vse odpadne plastenke v košu z rumenim pokrovom (odpadna embalaža)
Pri pogostitvah uporabljamo izdelke za enkratno uporabo iz alternativnih materialov (na primer
papirja ali lesa) in izdelke za večkratno uporabo
Izogibamo se tudi drugi embalaži iz plastike za enkratno uporabo v pisarnah
Pravilno ravnamo z odpadno osebno zaščitno opremo (maske in rokavice za enkratno uporabo v času
Covid-19 epidemije)
Za čiščenje uporabljamo okoljem prijazna čistila in mila
Toaletni papir in brisačke v rojatnih hišah uporabljamo te, ki so narejeni brez kemikalij, z 99 % manj
porabe vode in energije.

Papir in tiskanje









Manj tiskamo
Uporabimo odpadni papir
Oblikovanje katalogov in prospektov
Pravilno ločujemo odpadni pisarniški papir in karton
Za brisanje rok uporabimo manj papirnatih brisač
Tiskamo le, če je nujno potrebno
Izogibamo se barvnemu tiskanju in uporabimo funkcijo prostega tiskanja ("draft"), ki porabi manj barve kot
prednastavljeno
Promocijske materiale Žirovnica tiskamo na 100% recikliran papir

Biološki odpadki


Pri Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši imamo urejen kompost, kjer ponovno uporabimo biološke odpadke

Nevarni odpadki


Izrabljene baterijske vložke oddamo ločeno v za to namenjeni zbiralnik, ki ga imamo v Čopovi rojstni hiši

Ozaveščanje


Spodaj navedene nalepke morajo biti nameščene v Prešernovi, Finžgarjevi in Čopovi rojstni hiši. Nalepke naj
bodo nameščene na vidna mesta za obiskovalce in zaposlene in na mesta in na mesta, ki so temu primerna (v
prostor, kjer je muzej oz. dediščine, nalepka ne sodi).

Organizacija dogodkov pod okriljem ZTK Žirovnica


Vsi dogodki se morajo v vsaj 70%, če ne v celoti organizirati po principu ZERO WASTE. Spodaj so priložena
priporočila in navodila za tako organizacijo.

Priloga:

Zelena pisarna STO - https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/zelena-pisarna
ZERO WASTE PRIROČNIK - https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2020/02/zero_waste_europe_guide-forzero-waste-municipalities_slovenian.pdf
ZERO WASTE PRIROČNIK DOGODKI - http://ebm.si/zw/wpcontent/uploads/2017/02/Zakonodajna_priporo%C4%8Dila_za_ob%C4%8Dine.pdf
Brez plastike Občina Žirovnica - https://skupnostobcin.si/podatki/obcine-brez-plastike-za-enkratno-uporabo-nadogodkih/#p3
Pravilnik sprejel Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, dne 6. 10. 2021

