
POSTANI ODGOVORNI TURIST
     in varuj raznolikost 

  kultur, ljudi in okolja

1. NAČRTUJ IN PRIPRAVI SE   
Razišči značilnosti destinacije in pripravi načrt v skladu s prinici-
pi odgovornega turizma. Nauči se osnov lokalnega jezika, da boš 
bolje razumel domačine. Imej primerno opremo.

2. ODKRIVAJ NOVA OBZORJA
Če se želiš osebnostno razvijati, ti to ne bo uspelo, če boš le 
doma. Pravo učenje se začne takrat, ko greš na potovanje. Vsak-
do, ki potuje, ima drugačen, bolj izdelan pogled na mnogo stvari. 
Med potovanjem naletiš tudi na težave, ki so velik izziv. Ko se 
vračaš s potovanj, se zaveš, da obstajata dva svetova: eden je 
tam, kjer si doma, drugi pa v tujini.

3. SPOŠTUJ LOKALNO KULTURO
Zanimaj se za način življenja in se ravnaj po pravilih, ki veljajo 
v tej deželi. Čeprav včasih marsikaj težko razumemo, bi morali 
tolerirati drugačnosti drugih kultur.

4. SODELUJ Z DOMAČINI
Poišči kontakt z domačini, pogovarjaj se z njimi o njihovem načinu 
življenja. Povprašaj jih o krajih, ki jih je vredno obiskati ter o 
stvareh, ki jih je vredno kupiti. S prostovoljnim delom in prispev-
ki podpri ranljive skupine ljudi. Tudi po potovanju ohrani stike z 
domačini, pošlji jim fotografije in pisma. Povabi jih, da obišče-
jo tvojo deželo in jim ponudi vodenje, hrano in prenočišče.

5. MISLI NA OKOLJE
Zmanjšaj negativne vplive potovanja na okolje. Uporabi nara-
vi prijazen in cenovno ugoden transport. Zmanjšuj smetenje. 
Uporabi biorazgradljivo embalažo ter embalažo za večkratno 
uporabo. V naravi pusti čim manj sledi za sabo.

6. PODPRI LOKALNO GOSPODARSTVO
Uporabljaj lokalni transport in prenočišča, kupuj lokalno pride-
lano hrano. Kupuj ročno izdelane spominke domačinov ter 
tiste, ki niso bili ustvarjeni s kršenjem Konvencije o otrokovih 
pravicah ali iz ogroženih živali in rastlin. Ko plačuješ, preveri, da 
gre denar v prave roke. 

7. IZOGIBAJ SE NEVARNOSTIM
Ne spravljaj sebe in drugih v nevarnost. Premisli dvakrat in naredi en-
krat. Naj tvoja družina in prijatelji vedo, kje potuješ in kaj nameravaš. 
Uredi si zavarovanje. Pri sebi imej telefonske številke reševalcev in 
predstavništev.

8. BODI SAMOZADOSTEN IN NEODVISEN
Imej vse, kar potrebuješ, da si lahko neodvisen in samozadosten. Ne 
zanašaj se na to, da ti bodo drugi pomagali. 

9. BODI DEL SKUPINE
Če potuješ v skupini, se pogovarjaj z drugimi o vaših idejah in počut-
ju. Spoštuj druge člane in bodi pripravljen tehtno zagovarjati svoja 
stališča. Ne pozabi spoštovati najšibkejšega člana skupine. Ne ravnaj, 
kakor da si sam.

V projektu sodelujemo naslednje šole:
Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj, Slovenija
First Sofia Mathematical School LTD, Bolgarija
Gymnázium Rumburk, Češka
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, Litva

ODGOVORNI TURIZEM spodbuja zavedanje turistov o nji-
hovem vplivu na naravno in kulturno dediščino destinacije, 
ustvarja pa tudi pozitivne učinke na lokalno gospodarstvo in 
povečuje blagostanje lokalne skupnosti.

V projektu raziskujemo priložnosti za razvoj odgovornega 
turizma v lokalnem okolju ter pripravljamo popotniški pro-
gram, vzporedno s temi aktivnostmi pa razvijamo tudi pod-
jetniške spretnosti. Vrhunec projekta bodo kratkoročne 
mednarodne izmenjave skupin dijakov, kjer bomo izvedli 
popotniške programe po principih odgovornega turizma.

10. OZAVEŠČAJ OKOLICO O ODGOVORNEM TURIZMU
Organiziraj predstavitve tvojega potovanja in poudari odgovorni tu-
rizem. Posreduj informacije o dobrih krajih in daj povratno informaci-
jo organizacijam, s katerimi si sodeloval. Naredi povzetek tega, kar si 
se naučil, kaj si skupaj z drugimi naredil dobro, kaj pa morate še iz-
boljšati. Še enkrat premisli o stereotipih, ki si jih imel o deželi in lju-
deh pred potovanjem, verjetno se je tvoje razmišljanje spremenilo.


