
ZELENA 
PLANICA 2023 
AKCIJSKI NAČRT



2     ZELENA PLANICA 2023  AKCIJSKI NAČRT

FIS SVETOVNO PRVENSTVO V NORDIJSKEM 
SMUČANJU PLANICA 2023
FIS svetovno prvenstvo nordijskem smučanju Planica 2023 je največji zimski športni dogodek v 
Sloveniji v letu 2023, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem 2023 v Planici. V organizacijskem 
odboru smo se zavzeto in strokovno spoprijeli z zahtevno pripravo, predvsem pa želimo 
narediti pomemben korak naprej pri organizaciji trajnostnih športnih dogodkov. Vsak športni 
dogodek, ne glede na velikost in panogo, je povezan z naravnim in družbenim okoljem, v 
katerem se odvija. Povezava je dvosmerna: okolje vpliva na dogodek in dogodek vpliva na 
okolje. Z udejanjanjem načel trajnostnega razvoja je naš cilj aktivno zmanjšati škodljive in 
povečati koristne učinke dogodka ter si prizadevati za pozitivno zapuščino. Želimo izkoristiti 
komunikacijski potencial svetovnega prvenstva za ozaveščanje in spodbujanje sprememb v 
ravnanju posameznikov in organizacij v smeri trajnostnega razvoja. Zato bo lahko vsak po svoji 
vesti v okviru trajnostnega projekta Zelena Planica 2023 sprejel »zeleno zavezo«.

S skrbno izbranimi cilji smo pripravili temelje za implementacijo številnih ukrepov v prakso. 
Upoštevali bomo dosedanje izkušnje domačih in tujih institucij ter strokovnjakov na tem 
področju. Želimo biti drugačni in postaviti zgled ter olajšati organizacijo trajnostnih športnih 
dogodkov vsem naslednjim organizatorjem. Tekoče bomo spremljali uresničevanje 
zastavljenih ciljev in po potrebi naredili tudi kakšno ciljno spremembo. Pred nami je velik izziv 
in od vseh sodelujočih deležnikov pričakujemo, da nam stopite naproti in s svojim odnosom do 
trajnostnega področja dodate kamenček v mozaik, ki bo velik.

Vse pozitivne in negativne izkušnje, ki jih bomo pridobili z organizacijo tega dogodka, bomo na 
koncu skupaj z že pridobljenimi izkušnjami organizatorjev evropskega prvenstva v rokometu za 
ženske 2022 združili v priročnik, ki bo v pomoč bodočim organizatorjem.

Na koncu še misel, ki smo jo zaznali pri proučevanju dobrih praks, in nas vzpodbuja k temu, 
da bomo zmogli: »Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto naravnih dobrin, ki so omejene, 
izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma.« (Juha Sipilä)
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TRAJNOSTNI AKCIJSKI NAČRT - PLANICA 2023
PODROČJE ŠT. 

CILJA
CILJ ŠT. 

UKREPA
UKREP

DRUŽBENA 
ODGOVORNOST 

1 Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in lokalnimi 
organizacijami 

1 Za vse dogodke in aktivnosti Planica 2023 bomo vzpostavili sodelovanje z 
lokalnimi organizacijami (kulturnimi, okoljskimi, idr.). 

2 Vključitev prostovoljcev iz 
lokalne in širše skupnosti 

2 Vključitev 700 prostovoljcev iz lokalne in širše skupnosti. 

3 Sodelovanje v projektu EKO 
šola - izziv za osnovnošolce

3 Dogovor s predstavniki EKO šole za sodelovanje pri projektu: Kako postati 
okolju prijazen navijač na športnih prireditvah in organizacija trajnostnih 
promocijskih dogodkov na OŠ.

4 Izdelava slikanice s trajnostno vsebino Vita v Planici!

4 Vpis mladih skakalcev in 
tekačev v klube

5 V sodelovanju s skakalnimi in tekaškimi klubi bomo povečali vpis mladih 
skakalcev in tekačev za 10 odstotkov. 

MOBILNOST 5 Zmanjšanje števila prevozov 6 Za mobilnostne potrebe dogodka bomo pripravili trajnostni mobilnostni 
načrt.

7 Spodbujali bomo sopotništvo (carpooling) za prihode z avtomobilom v 
Planico.

8 60 odstotkov predvidenih sestankov bomo opravili prek spleta (zmanjševanje 
prevozov udeležencev).

9 V okviru celotnega dogodka bomo zmanjšali število prevozov za 10 odstotkov 
v primerjavi s prejšnjimi dogodki.

6 Zmanjšanje ogljičnega odtisa 
mobilnosti

10 Zagotovili bomo urejene peš, kolesarske in tekaške poti za možnost prihoda v 
Planico (zelene oblike mobilnosti).

11 V sodelovanju s transportnimi partnerji bomo zagotovili dodatne vlake 
(Jesenice) in avtobuse v Planico in nazaj. 

12 Spodbujali bomo zmanjšano hitrost za 10 km/h v primeru prihoda z 
avtomobilom.

13 Zagotovili bomo brezplačne prevoze z vlakom za vse obiskovalce z 
vstopnicami in akreditacijami. 

ODPADKI 7 Zmanjševanje in ločeno 
zbiranje odpadkov 

14 Spodbujali bomo načelo zmanjšanja odpakov (kar v Planico prinesemo, iz nje 
tudi odnesemo). 

15 Obiskovalce bomo opozarjali, naj pravilno odlagajo vse odpadke v zelene 
otoke ločenega zbiranja odpadkov.

16 Zagotovili bomo zadostno število košev za ločeno zbiranje odpadkov in 
pripravili jasna sporočila oz. navodila za ločevanje odpadkov.

17 Pripravili bomo jasna navodila vsem sodelujočim pri organizaciji o pravilnem 
ravnanju z odpadki.

18 V načrtu za ravnanje z odpadki bomo opredelili mesta in točke, kjer se bo 
pojavilo največ odpadkov. 

19 Za akreditacije in druga označevanja bomo porabili reciklirane materiale in 
papir.

20 Na prizorišču bomo zagotovili 'trajnostne' prostovoljce za pomoč pri 
pravilnem odlaganju odpadkov (v pomoč obiskovalcem za pravilno odlaganje 
odpadkov). 

21 Uvedli bomo kavcijski sistem uporabe kozarcev za večkratno uporabo.

22 Pri tiskanju bomo uporabljali reciklirani papir. Kartuše in tonerje bomo 
ponovno napolnili (ne zavrgli). Zmanjšali bomo porabo papirja z elektronskim 
komuniciranjem in izničili nepotrebno tiskanje.

23 Od dobaviteljev bomo zahtevali, da dostavijo material v embalaži za ponovno 
uporabo in po predaji embalažo prevzamejo nazaj.

8 Reciklaža odpadkov 24 Ponudniki gostinskih storitev bodo uporabljali stoodstotno reciklirano 
embalažo (BIO, EKO).

25 Poskrbeli bomo, da po dogodku na prizorišču ne bo ostalo odpadkov. Z 
izbranim komunalnim podjetjem bomo zagotovili pravočasno odstranjevanje 
odpadkov v skladu s trajnostnim načrtom in reciklažo.
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PRIZORIŠČE 
(ENERGIJA, VODA, 
NARAVNO OKOLJE)

11 Uporaba potrebnih izdelkov s 
certifikati

33 Od partnerjev bomo zahtevali primerne trajnostne certifikate za izdelke, ki jih 
bodo uporabljali. 

12 Merjenje energije in vode 
(ogljični odtis)

34 Za vse udeležence bomo pripravili kalkulator za izračun osebnega ogljičnega 
odtisa.

35 S pomočjo zunanjega partnerja Climate Partner bomo izvedli oceno izračuna 
ogljičnega odtisa dogodka.

36 V dogovoru z izbranimi hoteli bomo predlagali možnosti za bolj trajnostne 
rešitve na področjih energije in vode ter pri preprečevanju nastajanja odpadne 
hrane pri obrokih (športniki in gostje).

37 Zagotovili bomo meritve porabe vode v časovnih obdobjih (pred, med in po 
prvenstvu).

38 Zagotovili bomo meritve porabe električne energije v časovnih obdobjih 
(pred, med in po prvenstvu).

13 Trajnostne rešitve za pomožno 
infrastrukturo

39 V NC Planica in začasni pomožni infrastrukturi (šotori, hale) bomo namestili 
termostate (s temperaturo 21 stopinj celzija). 

40 Na mesta, kjer ni pitne vode, bomo postavili pitnike. Promocija uporabe 
lastnih steklenic in bidonov.

14 Prijazno prizorišče, tudi ljudem 
s posebnimi potrebami

41 Poskrbeli bomo za zdravje in varnost ljudi in okolja ter dostopnost za vse (npr. 
gibalno ovirane, osebe z okvaro sluha, osebe z okvaro vida, starejše, starše z 
majhnimi otroki ipd.). 

42 Na prizorišču bomo uporabili materiale iz naravnih in obnovljivih materialov 
(lokalno, predelano, obnovljivo).

KOMUNIKACIJA 15 Trajnostni komunikacijski načrt 43 Določili bomo trajnostne ambasadorje (aktivna vloga prepoznavnih 
slovenskih športnikov).

44 Pripravili bomo komunikacijski načrt z natančno opredeljenimi cilji, ukrepi in 
kazalniki uspešnosti izvajanja trajnostnega projekta.  

45 Komunikacijski načrt bo usklajen z načrti partnerskih občin (skupno 
komuniciranje trajnosti in izkoriščenja na že utečenih komunikacijskih 
kanalih).

46 Zagotovili bomo, da bo 25 odstotkov obiskovalcev spletne strani obiskalo 
vsebine trajnosti. 

16 Trajnostne vsebine na spletni 
strani in družbenih omrežjih 

47 Obveščali bomo obiskovalce o aktivnostih trajnostnega dogodka. Spodbujali 
jih bomo, da trajnostne prakse prenesejo v svoje vsakdanje življenje.

V vsa uradna sporočila in komunikacijo o dogodku bomo vključili sporočila 
trajnostnega razvoja.

48 V času tekmovanj bomo prek uradnega napovedovalca in uradnih LED 
zaslonov večkrat opozorili in pozvali obiskovalce k upoštevanju trajnostnih 
ukrepov.  

49 Na spletni strani Planica 2023 in na družbenih omrežjih bomo primerno 
izpostavili področje trajnosti. 

17 Vključitev sponzorjev v 
trajnostne aktivnosti

50 V sodelovanju z Umanotero bomo izvedli posvet z naslovom S trajnostnimi 
dogodki do ogljično nevtralne in z viri učinkovite družbe. 

ZAPUŠČINA 18 Izdelava priročnika o 
organizaciji trajnostnega 
športnega dogodka 

51 Ključna spoznanja na področju trajnosti in z izkušnjami predhodnih podobnih 
športnih dogodkov bomo uporabili za izdelavo priročnika za prihodnje 
organizatorje športnih dogodkov na prostem.

19 Sodelovanje s partnerji in 
sponzorji 

52 Spodbujali bomo vključevanje sponzorjev in partnerjev v trajnostne projekte 
Planica 2023.

53 Aktivirali bomo sponzorje in jih vključili v aktivnosti trajnostnega akcijskega 
načrta.

20 Izračun multiplikativnega in 
drugih učinkov SP Planica 2023

54 V času organizacije prvenstva se bodo zbirali podatki o številu delovnih ur, 
številu ustvarjenih nočitev ter povprečne cene, oceni porabe udeležencev, 
prihodkih in stroških (po kategorijah). Izvedena bo ekonomska analiza 
(satelitski računi) in anketa za spremljanje zadovoljstva obiskovalcev.

21 Sodelovanje z državnimi in 
drugimi organizacijami

55 Vzpostavili bomo dialog z ostalimi organizatorji dogodkov, z državnimi 
institucijami in turističnim sektorjem (STO, TZS, LTO v regiji).

22 Oblikovanje zelene zaveze 
trajnosti 

56 Pred začetkom organizacije športnega dogodka bomo sprejeli zeleno zavezo 
trajnosti. 


