
 

ZELENI NAPOTKI ZA OBISKOVALCE 

Na Soča Outdoor Festivalu si prizadevamo minimizirati negativne vplive in najbolje prispevati k dobrobiti skupnosti, 

obiskovalcev in ostalih vpletenih. Pri načrtovanju in izvedbi našega dogodka sledimo Smernicam za zelene dogodke Slovenske 

turistične organizacije. Izvedba trajnostnega dogodka je odgovorna naloga, ki zahteva pomembno načrtovanje in usklajevanje 

za doseganje zastavljenih ciljev. Prav zato je pomembno, da v naših prizadevanjih sodelujejo vsi vpleteni: obiskovalci, lokalna 

skupnost in partnerji. 

Zaradi potencialnih negativnih vplivov na okolje, ki jih prinaša organizacija in izvedba dogodka z večjim številom udeležencev, 

smo s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Univerze v Mariboru pripravili analizo okoljskih vplivov. Skupni ogljični 

odtis Soča Outdoor Festivala 2019 je znašal 104.257 kg, kar pomeni 74,2 kg CO2 na obiskovalca. Verjamemo, da lahko s 

skupnimi močmi to še znižamo, zato aktivno snujemo nove iniciative, ki nam bodo pomagale doseči ogljično nevtralnost. 

Vsak od nas lahko pomembno pripomore k temu, da bo festival prijazen do okolja, v katerem se odvija. Prav zato smo za vse 

udeležence festivala oblikovali posebne napotke, ki vam bodo smernica k bolj odgovornemu ravnanju. Vabimo vas, da sledite 

tem nasvetom in soustvarjate trajnostno zgodbo Soča Outdoor Festivala. Bodimo skupaj zgled ostalim dogodkom! 

Transport predstavlja skoraj 90% ogljičnega odtisa, ki ga povzroči festival, zato lahko z izbiro bolj trajnostnega prevoznega 

sredstva veliko pripomorete z zmanjšanju le-tega. Pripotujte z vlakom ali avtobusom oziroma se z drugimi udeleženci 

dogovorite za deljenje prevoza do Tolmina. Hkrati ko boste zmanjšali pritisk na okolje in prispevali k lepši kulisi prizorišča, ki 

ne bo zasičeno z avtomobili, je to tudi odlična priložnost za sklepanje novih poznanstev! 

Zakaj ne bi udeležbe na Soča Outdoor Festivalu izkoristili za večdnevni oddih v Dolini Soče? Rezervirajte svoj oddih pri enem 

od lokalnih ponudnikov in izkoristite priložnost, da raziščete skrite kotičke Doline Soče. Pripravili smo poseben vodič po 

Dolini reke Soče, ki vam predstavi njene številne lepote in posebnosti. 

Tisti bolj avanturistični, ki boste spali v šotorišču na prizorišču, poskrbite, da boste za sabo pospravili in okolje po dogodku 

pustili tako kot je bilo pred vašim prihodom. Šotorjenje je najbolj okolju prijazna oblika nastanitve, ki jo lahko izberete –  

analiza okoljskih vplivov festivala je namreč pokazala, da obiskovalci, ki prespijo v šotoru, ne ustvarijo ogljičnega odtisa! 

Prosimo, pomagajte ohranjati naše okolje čisto tako, da pobirate vse smeti, ki jih vidite v naravi in seveda poskrbite, da jih 

prinesete s sabo v cilj oziroma na najbližjo okrepno postajo. Ločujte odpadke in jih odvrzite na za to določena mesta. Na 

prizorišču bodo seveda posebni smetnjaki za ločevanje, zato vas prosimo, da preden smeti odvržete preverite, ali je zabojnik 

namenjen plastiki, papirju, mešanim ali biološkim odpadkom ☺. Poskusite zmanjšati količino odpadkov, ki jih proizvedete, 

zlasti ko gre za plastiko za enkratno uporabo.  

Ostanite na označenih poteh in pomagajte ohraniti lepote narave, skozi katero vas bo popeljala vaša preizkušnja. Bodite 

spoštljivi do živali, če jih slučajno srečate na poti. Poskrbite tudi za vašo varnost in uporabljajte predpisano obvezno opremo. 

Na prizorišču in okrepnih postajah ne boste našli ustekleničene vode. Uporabite svoj Soča Outdoor Festival lonček in si vodo 

nalijte iz sodov, na okrepnih postajah pa vam jo bodo postregli naši prostovoljci v posebnih vrčih. Pomagajte nam ohraniti 

obilje naših vodnih virov tako, da skrbno ravnate z vodo. Ko se boste po teku tuširali poskrbite, da voda ne bo tekla »v 

prazno«. 

Ste vedeli, da je veganska prehrana okolju bolj prijazna? Prehrana sicer predstavlja manjši del našega vpliva na okolje, 

vseeno pa je lahko pomemben delček mozaika v prizadevanjih za razogljičenje festivala – veganski meni ima kar 90% nižji 

ogljični odtis kot mesni. No, ste se torej pripravljeni za en dan odreči mesu? ☺ Zdaj imate priložnost. 

Širite zeleno zavest. Spodbujajte druge udeležence, da ravnajo odgovorno. Če opazite, da nekdo nenamerno škoduje okolju 

ali lokalni skupnosti, ga prosimo, da to tudi opozorite. 

Ne pozabite, z majhnimi koraki lahko veliko dosežemo. Osvojite zelene navade in jih vključite v svojo rutino tudi doma. 

Delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno miselnost. 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/zeleni-dogodki
https://www.soca-valley.com/sl/nastanitve-in-dozivetja/accommodations
https://soca-outdoor.com/wp-content/uploads/2022/03/SOF-Vodi%C4%8D-po-dolini-So%C4%8De.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ujemite_prijavni_rok_do_24_aprila_in_prihranite&utm_term=2022-04-15
https://soca-outdoor.com/wp-content/uploads/2022/03/SOF-Vodi%C4%8D-po-dolini-So%C4%8De.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ujemite_prijavni_rok_do_24_aprila_in_prihranite&utm_term=2022-04-15
https://soca-outdoor.com/obiskovalci/
http://www.soca-outdoor.com/

