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SOČA OUTDOOR FESTIVAL

Soča Outdoor Festival in trajnost se prepletata od prvih izvedb dogodka na Sotočju.
Festival razvijamo po načelih odgovornega, trajnostnega poslovanja, prizadevamo si
zmanjšati negativne vplive na naravno in družbeno okolje ter ohranjati in izpostavljati
posebnosti, identiteto okolja, v katerem se festival odvija. 

Z majhnimi koraki vsako leto nadgrajujemo trajnostne prakse. Predani smo nenehnemu
izboljševanju trajnosti našega dogodka, k temu pa spodbujamo tudi naše obiskovalce.
Poleg ohranjanja naravnega okolja sta naši vodili tudi spodbujanje razvoja zdrave,
vključujoče družbe ter podpiranje lokalne skupnosti in gospodarstva.

Trajnostno je veliko več kot le »zeleno«. Pri organizaciji trajnostnega dogodka si
prizadevamo minimizirati negativne vplive in najbolje prispevati k dobrobiti skupnosti,
obiskovalcev in ostalih vpletenih. Naš cilj je doseči optimalno ravnovesje med okoljsko,
družbeno in gospodarsko odgovornostjo.

Pri načrtovanju in izvedbi našega dogodka smo letos sledili »Smernicam za zelene
dogodke« Slovenske turistične organizacije. V zelenem načrtu smo si zadali
konkretne cilje z ukrepi, kako bomo zmanjšali negativne vplive dogodka na okolje in
krepili pozitivne učinke na lokalno skupnost. V nadaljevanju povzemamo, kako uspešni
smo bili pri tem in s kakšnimi izzivi smo se srečali.

Trajnostno poročilo zajema vsa področja, na katerih smo sledili zelenim smernicam oz.
ciljem v zelenem načrtu. Dejavni smo bili na področju načrtovanja dogodka in
komunikacije, pri izbiri lokacije in prevozov, pri upravljanju z nastalimi odpadki, vodo,
energijo, aktivno smo naslovili trajnost v kulinariki in se povezovali z lokalno skupnostjo.

Pri organizaciji in trajnostnih prizadevanjih nam aktivno pomagajo in z nami sodelujejo
prostovoljci, sponzorji, ostali partnerji in lokalna skupnost, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo.

Ekipa Soča Outdoor Festivala



200 prijavljenih v
festivalsko
šotorišče.

 
 
 
 

Več kot polovica
udeležencev je v
Tolminu prespala

vsaj 1 noč.
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SOČA OUTDOOR FESTIVAL 2022 V ŠTEVILKAH

Organiziran brezplačen
avtobusni prevoz iz Ljubljane
in Zagreba.

Poskusna vpeljava
virtualne darilne
vrečke za tekmovalce.

V sklopu dogodka je potekal prvi
festival za osebe s posebnimi

potrebami - 
Parafestival.

Začetek
spremljanja

porabe vode,
elektrike in

količine
odpadkov.

Leseni pokali za zmagovalce -
deske za rezanje, 
izdelane v lokalnem 
okolju.Povečanje

deleža
veganskih

obrokov na
40 %.

Vsi tekmovalci so ob
prijavi podpisali zeleno
zavezo Soča Outdoor
Festivala.

Zeleni napotki
za udeležence

in partnerje
dogodka.

186 ločeno
zbranih

plastenk.



NAČRTOVANJE IN KOMUNIKACIJA
Pri načrtovanju in izvedbi našega dogodka smo letos sledili »Smernicam za zelene dogodke«
Slovenske turistične organizacije. V zelenem načrtu smo si zadali konkretne cilje z ukrepi, kako
bomo zmanjšali negativne vplive dogodka na okolje in krepili pozitivne učinke na lokalno
skupnost. 

Za udeležence festivala smo pripravili posebne zelene
napotke, trudimo pa se, da poleg ozaveščanja
predvsem že sami poskrbimo za to, da sprejmemo
trajnostne odločitve in udeležence usmerimo v
trajnostno ravnanje. 

V prijavni obrazec smo dodali zeleno zavezo Soča
Outdoor Festivala, ki jo ob prijavi preberejo in
sprejmejo vsi tekmovalci.

Del organizacijske ekipe Soča Outdoor Festivala je že od samega začetka
strokovnjakinja iz področja trajnostnega razvoja, Jana Apih, ki skrbi
za to, da se festival že deset let razvija po načelih trajnosti. Jana je
direktorica Zavoda tovarna trajnostnega turizma Goodplace, ki je
soorganizator festivala. Na letošnji izvedbi je skrbela za upoštevanje
zelenih smernic na dogodku.

Posebne napotke smo pripravili tudi za naše partnerje.
Veseli nas dejstvo, da so naši partnerji in ponudniki, ki
na dogodku sodelujejo kot razstavljavci, trajnostno
ozaveščeni in svoje trajnostne iniciative delijo z
udeleženci festivala. 

zbiranje plastenk v posebnem zabojniku (Continental)
zagotovitev dveh brezplačnih avtobusov iz Ljubljane in Zagreba (Continental)
deljenje zelenih napotkov (adidas Terrex)
delavnica priprave energijskih tablic (adidas Terrex)
osveščevalna akcija »take nothing but pictures« (adidas Terrex)

Partnerji so nam pomagali tudi pri ozaveščanju udeležencev z različnimi iniciativami pred,
med in po dogodku:

Za obiskovalce in partnerje smo po koncu dogodka pripravili anketne vprašalnike, s katerimi 
 smo preverjali njihovo mnenje o letošnji izvedbi. Dobili smo koristne povratne informacije,
vključno s priporočili, ki jih bomo v čim večji meri skušali upoštevati v naprej. Veseli nas tudi
dejstvo, da tako partnerji kot udeleženci prepoznajo naša trajnostna prizadevanja in jih
podpirajo.

Idej, kako dogodek narediti še bolj okolju prijazen, trajnosten, nam ne zmanjka - vsako leto uvajamo
nove trajnoste iniciative, za katere pa si želimo, da bi se jih udeleženci bolj posluževali. Izziv nam
predstavlja način, kako naše iniciative bolj približati, bolje skomunicirati udeležencem in
privabiti njihovo pozornost, da bi se bolj aktivno vključili. V prihodnje bomo temu namenili še več
pozornosti in skrbno osveščali našo ciljno publiko.



LOKACIJA IN PREVOZ
Prizorišče dogodka je dostopno z javnim prevozom (avtobus, vlak).
Avtobus med Mostom na Soči in Tolminom je reden, cca 1bus/uro. Poleg
vlaka, na Most na Soči vozi tudi avtovlak. Na spletni strani obiskovalcem
nudimo informacije, kako lahko z javnim prevozom pridejo v Tolmin.

Obiskovalce smo spodbudili, da bi se pripeljali z vlakom, tako, da smo jim
obljubili 20 % popust na startnino v prihodnjem letu. Enako bomo storili v
prihodnjem letu.

S sponzorjem Continentalom smo organizirali brezplačni avtobusni prevoz iz Ljubljane in
Zagreba. Avtobus iz Zagreba se je napolnil s skupinami, avtobus iz Ljubljane pa smo ponudili
posameznikom. 

Odprli smo posebno Facebook skupino za deljenje
prevozov in tako udeležence spodbujali, da se zorganizirajo
tako, da ne hodijo na festival vsak s svojim avtom. Skupina ima
že 350 članov.

Zaradi velikih količin materialov, ki jih potrebujemo v sklopu dogodka, se prevozom s kombijem
ne moremo izogniti. Za označevanje prog in prehajanje po festivalnem prizorišču pa se
uporabljajo električna kolesa.

Da smo zmanjšali količino avtomobilov na prizorišču, smo letos parkirišča
uredili na dodatnih lokacijah, parkirišče ob prizorišču pa smo namenili le
organizatorjem, razstavljavcem in tistim, ki so bivali v kampu. Udeležence
smo pozivali, da pridejo po statne številke že v petek, prespijo na
destinaciji in na tekmo v soboto pridejo peš. Da bi zmanjšali pritisk na
okolje, smo organizirali tudi festivalni kamp, v katerem je 1-3 noči
prespalo skoraj 200 obiskovalcev.

V sklopu dogodka se je v nedeljo odvijal tudi Parafestival, športni dogodek, namenjen osebam s
posebnimi potrebami. Prizorišče je dostopno za gibalno ovirane, ob 
načrtovanju smo sodelovali z organizatorjem Parafestivala, ki si je vse 
pogledal in potrdil. Imeli smo tudi dva posebna wc-ja za invalide. 

Z aktivnostmi v letošnjem letu smo naredili pomemben korak k zmanjševanju števila avtomobilov,
vsekakor pa se zavedamo, da je še veliko prostora za napredek. Največji izziv je sprememba navad
obiskovalcev.

Glede na rezultate anket je razvidno, da se udeleženci zavedajo, da lahko z odločitvijo za organiziran
transport pomembno pripomorejo k znižanju vpliva na okolje, hkrati pa je izziv predvsem to, da so
radi fleksibilni, zato se odločajo za lasten prevoz. Veseli tudi dejstvo, da se veliko udeležencev odločilo
udeležbo na festivalu združiti z daljšim oddihom v Dolini Soče, posledično pa je lasten prevoz
zanje edina možnost.



TRDNI ODPADKI

Sadje, ki se je vrnilo iz okrepnih postaj, smo ponudili ob kosilu,
preostanek pa, skupaj z nekuhano hrano, peljali v dom upokojencev
Tolmin. Nekaj preostale hrane smo si razdelili organizatorji in prostovoljci.
Kruh smo podarili lokalnim kmetom za krmljenje živali.

V preteklih letih smo izvedli že veliko aktivnosti za zmanjševanje količine odpadkov. Največji korak
je predstavljal umik plastike za enkratno uporabo. Tekmovalce spodbujamo, da s sabo
prinesejo lončke za večkratno uporabo, saj na okrepnih postajah nimamo lončkov. Sodeč po
rezultatih ankete med udeleženci je to trajnostna iniciativa, ki jo najbolj opazijo. 

Obiskovalce smo k ločevanju pozivali preko zelenih napotkov in oznak na
smetnjakih. 

Za označevanje tras v čim večji meri uporabljamo zastavice, ki so trajne in si jih
delimo z organizatorji drugih tekaških prireditev.

Continental je na svojem razstavnem prostoru postavil posebno škatlo, v kateri so zbirali
plastenke. Udeležence so k zbiranju plastenk povabili tako, da so izžrebancu podarili set
pnevmatik iz reciklirane plastike. Skupno so zbrali 186 plastenk.

Ker gre v promocijske vrečke običajno veliko reklamnih
letakov, smo letos partnerje nagovorili, da raje prispevajo
materiale, ki bodo uporabni, da zmanjšamo količino
odpadkov, saj večina reklamne letake zavrže. Pozvali smo
jih, da nam raje pripravijo spletne letake, ki smo jih umestili
na spletno stran kot virtualno darilno vrečko za
tekmovalce. Partnerji so iniciativo dobro sprejeli.

Pri tako množičnem dogodku predstavlja ločevanje velik izziv, vendar bomo na podlagi izkušenj iz
letošnje izvedbe nadaljevali s prizadevanji ter se še bolje organizirali na tem področju.

Komunala Tolmin nam ne more posredovati natančnih podatkov o količini ustvarjenih odpadkov, zato
bomo oceno letos ustvarjene količine vzeli za izhodiščne in na njihovi podlagi pripravljali načrte in
ocene za vnaprej.

Plastiki za enkratno uporabo se izogibamo v največji možni meri, izziv pa nam predstavljajo
sponzorski materiali, ki so v določenih primerih še vedno v plastični embalaži. V prihodnje bomo s
partnerji še bolj aktivno komunicirali in jih nagovarjali k izogibanju plastiki. Letos smo s
Continentalom organizirali zbiranje plastenk, da bi čim več plastike tudi ločeno zbrali. 

Zavedamo se, da še vedno lahko zmanjšamo tudi količine odpadkov, ki jih ustvarimo kot
organizator.

Ob registraciji tekmovalci dobijo vrečko s sponzorskimi
materiali - vrečke za so izdelane iz trajnostnih materialov.
Majice, ki jih prejmejo tekmovalci, so iz 100 % recikliranega
poliestra (oziroma 50 % bombaža, 50 % poliestra). Majice so
bile sicer pakirane v plastičnih vrečkah, ki pa so razgradljive.



VODA

ENERGIJA IN OGLJIČNI ODTIS
Ogljični odtis SOF 2019 - 87,9 % ustvari transport na
prizorišče, 8,3 % nastanitev tekmovalcev, 3,8 % pa prehrana.

Poraba vode 2022:

32 m3

Zadovoljni smo, da je poraba vode na Soča Outdoor Festivalu relativno nizka. Prizadevali si bomo, da
tako tudi ostane. V prihodnje bomo nadaljevali z ozaveščanjem o skrbnem ravnanju z vodo in z
dodatnimi napisih v tuših in sanitarijah opozarjali na racionalno rabo vode.

Vode se na festivalu ne porabi veliko. Z
vodo skrbno ravnamo in k temu
spodbujamo vse udeležence festivala.

Poraba elektrike 2022:

454 kWh

V sodelovanju s Fakulteto za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
smo pripravili analizo okoljskih vplivov
Soča Outdoor Festivala 2019. 

Skupni ogljični odtis celotnega dogodka je
znašal 104.257 kg CO , od česar kar 87,9
% predstavlja transport.

V letošnjem letu smo pripravili izračun okoljskih vplivov festivala s poudarkom na ogljičnem odtisu. V
prihodnje bomo spremljali učinkovitost ukrepov, ki smo jih uvedli, in sledili spremembam. Zavedamo
se, da se ogljičnega odtisa kljub ukrepom ne da popolnoma izničiti, zato bomo raziskali možnosti za
izravnavo ustvarjenega ogljičnega odtisa.

organizirali brezplačen avtobusni prevoz iz Ljubljane in Zagreba,
tekmovalcem komunicirali, da z izbiro veganskega obroka znižajo svoj ogljični odtis – tako
smo delež naročila veganskega kosila povečali z 20 % na 40 %,
organizirali šotorišče, kjer so tekmovalci lahko prespali - v šotorišču je prespalo skoraj 200
obiskovalcev.

Na podlagi izračunov smo si zadali aktivnosti, s katerimi bi prispevali k zmanjšanju vplivov na
okolje. Tako smo:
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PONUDBA HRANE IN PIJAČE

LOKALNA SKUPNOST

Kljub temu da prehrana predstavlja manjši delež ogljičnega odtisa, ki ga naš dogodek ustvari, je
povečanje naročila veganskega menija (ki ustvari 90 % manj CO   kot mesni) eden od korakov, ki smo
si jih zadali za zmanjševanje vplivov na okolje. Naš namen ni spreminjanje prehranjevalnih navad ali
propagiranje veganstva, temveč predstaviti, kaj pomeni razlika v izbiri obroka in kako lahko z
majhnimi odločitvami zmanjšamo svoj vpliv na okolje.

Prizadevamo si, da bi tekmovalcem kot nagrado podarili nekaj lokalnega in tako promovirali
lokalno ponudbo. Žal tokrat z lokalnim proizvajalcem tolminskega sira nismo uspeli doseči dogovora.

Na dogodek smo preko Turizma Dolina Soče povabili lokalne ponudnike in jim dali na voljo
brezplačen prostor za prodajo svojih izdelkov.

Na letošnji izvedbi so zmagovalci prejeli posebne pokale: ročno izdelane lesene deske za
rezanje, izdelane v lokalnem okolju.

Festival je v lokalni skupnosti dobro sprejet. Trudimo se, da vsem ponujamo priložnosti za sodelovanje,
vsi imajo dostop do dogodka. V prihodnje si želimo več povezovanja z lokalno turistično
organizacijo in v sodelovanju organizirati še kak dogodek, ki bi bil še bolj namenjen celotni lokalni
skupnosti.

Ker festival raste, potrebujemo vsako leto veliko število prostovoljcev, kar je včasih precejšen izziv. V
zahvalo vsem prostovoljcem, ki nam pomagajo pri izvedbi dogodka, bomo organizirali piknik in se jim
tako še enkrat zahvalili za sodelovanje.

Za topli obrok za tekmovalce smo se dogovorili z lokalnim ponudnikom. Za postrežbo smo
tudi tokrat uporabljali razgradljive posode in lesen pribor.

Povečanje
deleža izbire
veganskega

obroka na 40 %.

Udeleženci so imeli kot vedno možnost izbire med mesnim in
veganskim menijem. V letošnji izvedbi smo naročilo veganskega
menija povečali z 20 % na 40 %.

V vseh primerih, kjer je to mogoče, so v izvedbo dogodka vključeni lokalni
prebivalci in ponudniki. Po odzivih sodeč je dogodek med domačini dobro
sprejet, veliko je prostovoljcev, ki sodelujejo pri pripravi prostora, na
okrepnih postajah in pri ostalih aktivnostih.

Poti, ki jih uredimo za namene tekmovanja,  so nato celo leto
urejene na voljo domačinom in obiskovalcem.

Želimo si, da bi udeleženci festivala ostajali dlje v Dolini Soče in spoznali lepote tega okoliša,
hkrati pa tako gradimo na prepoznavnosti lokalnih ponudnikov. Pripravili smo tudi daljši »vodič«
po Dolini Soče, ki smo ga poslali naši bazi kontaktov, bivšim udeležencem festivala, prejme pa
ga tudi vsak nov, ki obišče spletno stran in se prijavi na e-novice. Ocenjujemo, da je letos več kot
polovica udeležencev v Tolminu in okolici prespala vsaj 1 noč.
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Zavod Tovarna
trajnostnega turizma

GoodPlace
Visit GoodPlace, d.o.o.

Zavod za razvoj
aktivnosti na prostem

Marsky


