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MOBILNOST 
ODPADKI IN OKOLJE 

HRANA IN PIJAČA
DRUŽBENA ODGOVORNOST IN KOMUNICIRANJE

ZAPUŠČINA DOGODKA

ORGANIZATORJI, 
IZVAJALCI, 

DOBAVITELJI OBISKOVALCI

ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI, 

EKIPE,  
DELEGATI

VODNIK ZA TRAJNOSTNO 
NARAVNANOST 

Zelena Planica 2023 upošteva trajnostne 
usmeritve in ukrepe za zmanjšanje negativnih 
ter povečanje pozitivnih vplivov na okoljskem, 
družbenem in ekonomskem področju. 

ZELENA PLANICA 2023 

SPREJMI ZAVEZO IN 
POGLEJ, KAKO LAHKO 
SKUPAJ NAREDIMO 
ZELENO PLANICO 2023.

ZAVEZA ZELENE 
PLANICE 2023
Obiskovalci, športnice in 
športniki ter sodelujoči na 
FIS svetovnem prvenstvu v 
nordijskem smučanju Planica 
2023 se zavezujemo, da si 
bomo skupaj prizadevali 
za svetovno prvenstvo, 
ki bo temeljilo na načelih 
trajnostnega razvoja. 
Tako bo Planica 2023 
prispevala k spoštljivemu 
ravnovesju med človekom 
in naravo, omogočala 
družbeno pravičnost in 
medgeneracijsko solidarnost.



ODPADKI in OKOLJE
❹ Kar prinesemo v Planico, iz nje tudi 

odnesemo.
❺ Odstranimo in pravilno odložimo vse 

odpadke v zelene otočke ločenega 
zbiranja odpadkov.

❻ Pri hoji sledimo označenim potem, ne 
vznemirjamo živali, rastlin ali njihovih 
naravnih habitatov.

❼ Z uporabo kalkulatorja preverimo svoj 
ogljični odtis in upoštevamo predloge za 
njegovo zmanjšanje. 

❽ Organizatorji izmerimo ogljični odtis 
dogodka, pogledamo, kje lahko odtis 
zmanjšamo in kako lahko poskrbimo za 
ogljično izravnavo.

MOBILNOST
❶ Omogočamo in uporabljamo zelene 

oblike mobilnosti za prihod na FIS 
svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju Planica 2023 (javni prevoz, 
skupinski prevozi, električna vozila, peš 
poti, tekaške proge, izposoja koles).

❷ Če gremo v Planico z avtom, na cesti 
zmanjšamo povprečno hitrost za 10 km/h 
in s tem zmanjšamo izpuste.

❸ Organizatorji zagotavljamo in 
spodbujamo zelene oblike mobilnosti z 
mobilnostnim načrtom.

CILJ: 10 odstotkov obiskovalcev v Planico 
pride z javnim prevozom ali  

s kakšno drugo obliko  
zelenega prevoza.

CILJ: Zelena Planica 2023 je dogodek  
brez odpadkov, vsi odpadki so  

ločeni in pravilno  
odloženi.



HRANA in PIJAČA
❾ Uporabljamo kavcijski sistem za 

embalažo in ne uporabljamo plastike za 
enkratno uporabo (kozarci za pijačo za 
večkratno uporabo, bio pribor ipd.).

❿ Organizatorji zagotovimo vsaj 
40 odstotkov hrane lokalnega in 
rastlinskega izvora.

⓫ Hrane in pijače ne mečemo v smeti.
⓬ Prinesemo lastno steklenico in 

uporabljamo pitno vodo iz pipe.
⓭ Alkohol uživamo v zmernih količinah.

CILJ: 20 odstotkov manj odpadne  
hrane kot na podobnih  

dogodkih v  
preteklosti.

CILJ: Ohranimo Planico takšno,  
kot jo imamo radi.

ZAPUŠČINA
⓳ Organizatorji poskrbimo za pozitivno 

ekonomsko zapuščino in pravično plačilo 
vseh sodelujočih.

⓴ Organizatorji izmerimo multiplikativne 
učinke dogodka in pripravimo trajnostni 
priročnik za prihodnje športne dogodke v 
Planici.

CILJ: Športni dogodki v Sloveniji  
naj postanejo trajnostni.

DRUŽBENA ODGOVORNOST 
in KOMUNIKACIJA
⓮ Organizatorji vključujemo EKO šole kot 

vzor mladim in starejšim obiskovalcem 
Planice.

⓯ S svojimi trajnostnimi praksami 
ozaveščamo in smo zgled, tudi prek 
družbenih omrežij.

⓰ Organizatorji smo izdelali jasno 
komunikacijo ukrepov zelene Planice 2023.

⓱ Spoštujemo lokalno skupnost in 
prostovoljce, ki s svojim delom omogočajo 
organizacijo FIS svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju Planica 2023.

⓲ Organizatorji bomo pripravili strokovni 
posvet na temo trajnostnega razvoja.


