
ZAVOD ZA SPORT, TURIZEM IN PROSTI fAS
SEZANA, KosovrlovA u;ICA 1c,6?la sE2.qrun

Zaposleni v Zavodu za 5port, turizem in prosti das Seiana

spREJEMAMo Erle rut KoDEKS vruRtzMU,

ki ga je Turistiino zvezo Slovenije priporodila v sprejem in Sirjenje vsem destinacijam ter se

zavezujemo, da ga bomo v destinaciji (smiselno) upo5tevali, izvajali in Siriliv okviru aktivnosti razvoja

trajnostnega turizma v destinaciji - v obiini SeZana.

S tem sprejmemo naiela Etiinega kodeksa v turizmu (The Global Code of Ethics for Tourism), ki ga je

sprejela Generolna skupiiino Svetovno turistiino orgonizaciio - WTO v Santiagu oktobra 1999 in z

njim postavila temelje za razvoj turizma na prehodu v novo tisodletje in sicer:

- Prispevek turizma k skupnemu razumevanju in spoStovanju med ljudmi in narodi,

- Turizem kot sredsWo za individualno in skupno izpolnitev,

- Turizem kot dejavnik trajnostnega razvoia,

- Turizem kot dejavnost, ki uporablja kulturno dediSiino dloveitva in sodeluje pri njeni izboljiavi,

- Turizem kot dobidkonosna dejavnost za driave in skupnosti,

- Obveznosti udeleiencev pri razvoju turizma,

- Pravica do turizma,

- Svoboda do turistidnega gibanja,

- Pravice delavcev in podjetnikov v turistidni industriji,

- lzvrievanje nadel Etidnega kodeksa v turizmu.

Zavedamo se, da Etidni kodeks v turizmu predstavlja priporotila za odgovoren in trajnosten razvoj

svetovnega turizma na zadetku novega tisodletja, pritem pa dodaja novo razmi5ljanje, ki odseva na5o

spreminjajodo se druibo na prehodu v novo tisodletje ter da se bo z upo5tevanjem njegovih nadel

zmanjial negativen vpliv turizma na okolje in kulturno dediSdino, pri tem pa povedalo 5tevilo

prednosti, kijih bodo imeli prebivalci turistidnih krajev. Razumemo ga kot 'iivi dokument', ki smo ga

destinacije doline (smiselno) upoitevati pri razvoju trajnostnega turizma, ga Siriti povsod, kjer lahko

in se vkljudevati v njegovo izvrievanje, s dimer bomo lahko varovali prihodnost turistidne industrije

ter razSirili prispevek sektorja h gospodarski rasti, miru in razumevanju med drZavami sveta, kar je

tudi poudarjeno v uvodu kodeksa.
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