OB SVETOVNEM DNEVU TURIZMA – ALI SMO ODGOVORNI TURISTI?
Vsako leto 27. septembra obeležujemo svetovni dan turizma. Leta 1970 je na ta dan
Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije pri OZN sprejela svoj statut, hkrati pa
datum sovpada s koncem glavne turistične sezone na severni polobli in njenim začetkom na
južni.
Ob tej priložnosti sva pripravili krajšo anketo, saj sva želeli med našimi dijaki poizvedeti o
poznavanju pomena tega dneva in o njihovih potovalnih navadah. V anketi je sodelovalo 44
dijakov iz 2. in 3. letnika, odgovorili so na sedem vprašanj.
Dijake sva vprašali, ali vedo, kaj je namen praznovanja svetovnega dneva turizma. Dan je
namreč namenjen osveščanju o vplivu turizma na mednarodno skupnost in njene socialne,
kulturne, politične ter ekonomske vrednote.
Odgovori najinih sošolcev so se temu kar dobro približali:
 Ozaveščanje ljudi o pomembnosti turizma za gospodarstvo.
 Da osvešča ljudi, da moramo kot turisti ravnati odgovorno in okolju prijazno.
 Seznaniti ljudi s pomenom turizma.
 Da opozorimo, da prekomerni turizem uničuje okolje.
 Seznanitev ljudmi s posledicami turizma.
 Da ozavestimo ljudi o trajnostnem oziroma odgovornem turizmu.
 Da se ljudem predstavi manj znane panoge turizma, opozori na vse pozitivne in tudi
negativne učinke turizma.
Vsako leto v Svetovni turistični organizaciji postavijo v ospredje temo, o kateri naj bi se
razmišljalo v povezavi s turizmom. Dijake sva vprašali, ali vedo, kaj je letošnja tema. 59 %
vprašanih je poznalo letošnjo temo dneva turizma, ki se glasi Turizem in delovna mesta:
boljša prihodnost za vse.
V drugem delu pa sva dijake spraševali o njihovih letošnjih potovanjih oziroma počitnicah. V
nadaljevanju so predstavljeni rezultati.
1. Kje si preživel letošnje počitnice?

Skoraj polovica vprašanih dijakov je letovala na Hrvaškem, nekaj več kot 20 % jih je
počitnikovalo v drugih evropskih državah, največ v Španiji in Italiji. Nekateri naši dijaki pa so v
poletnih počitnicah obiskali tudi Grčijo, Nemčijo, Irsko, Veliko Britanijo, Poljsko, Francijo,
Avstrijo, Rusijo in Ukrajino. Trije so bili celo izven Evrope, v ZDA, Kanadi in Egiptu. Le 7 %

anketirancev je obkrožilo, da so bili cele počitnice le doma, 14 % jih je bilo večinoma doma, a
so šli na več enodnevnih izletov po Sloveniji.

2. Kako dolge so bile tvoje počitnice oz. kako dolgo je bilo tvoje potovanje?

3. Kateri motivi za počitnice/potovanja so zate najpomembnejši?
Pri tem vprašanju so dijaki lahko obkrožili dve možnosti. Kot daleč najpogostejši motiv za
počitnice oziroma potovanja so vprašani navedli počitek in sprostitev (28 odgovorov), sledijo
zabava (22) , ogled mest in prestolnic (17) ter ogled naravnih in kulturnih znamenitosti (15).
Ostali motivi so bili še rekreacija v naravi, ogledi športnih prireditev in ukvarjanje z
adrenalinskimi dejavnostmi.
4. Kaj razumeš pod pojmom odgovorni turizem?
Pri Društvu Humanitas so odgovorni turizem opisali kot okolju in ljudem prijaznejši odgovor
na izzive sodobnega množičnega turizma, pri čemer se zavezuje k spoštovanju naravnega,
kulturnega in družbenega okolja, etičnemu razvoju lokalnega gospodarstva in širjenju
zavedanja turistov o lastnih vplivih na potovanjih.
Ključni del takšnega turizma je zavedanje o tem, kakšne so posledice turizma ter kako lahko
potujemo na okolju in človeku prijaznejši način.
Odgovori naših dijakov:
 Turizem, ki ne škoduje okolju.
 Kot turisti smo odgovorni, torej po mestu/naravi ne smetimo, ljudem se ne
posmehujemo, z okolico se poskušamo “pomešati” in ne izstopamo.
 Turisti z odpadki odgovorno ravnajo in varčujejo z energijo.
 Odgovorni turizem pomeni, da kot turisti spoštujemo naravo in lokalno kulturo.
 Da nosimo odgovornost do okolja, kjer smo, in do ljudi, ki jih obiskujemo.
 Turizem, pri katerem turist pametno in varčevalno uporablja resurse.
 Da se pred odhodom pozanimamo o destinaciji, ki jo bomo obiskali.
 Da se držiš kulture in pravil kraja, ki ga obiskuješ.
 Kulturno obnašanje, spoštovanje kulture obiskanega kraja.
 Turizem, kjer spoštuješ kulturo tujih držav, ne zapravljaš preveč, uporabljaš okolju
prijaznejša prevozna sredstva.

5. Kaj si na potovanju že naredil za družbeno in naravno okolje?
Pri tem vprašanju jih je največ odgovorilo, da so skrbno ravnali z vodo (31 odgovorov) in
uporabljali okolju prijaznejša prevozna sredstva (16) , spoštovali lokalni način oblačenja (14)
in ugasnili klimo (12). Ostali odgovori so bili, da so se odpovedali kakšni aktivnosti na
destinaciji prav zaradi škodovanja okolju (4) oziroma zaradi izkoriščanja lokalne delovne sile
(4).
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