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Tovarna trajnostnega turizma 
 
 
Trajnostni tur izem smo kot kl jučno usmeritev zapisal i  v vse turist ične 
strategi je. Tako t iste, ki  usmerjajo nacionalno barko, kot t iste, ki  vodi jo 
destinaci je in tudi v vedno več t ist ih, k i  krmari jo tur ist ična podjet ja.  
 
Voljo in podporo, če ne celo zahtevo države, torej imamo. Pa smo v resnici 
pripravljeni in sposobni slediti strateškim kartam in s tem doseči zastavljene cilje? 
Bojimo se, da se na točki, ko bi morale strategije zaživeti marsikdaj ustavi. Kako 
naprej? 
 
Prav zato, da bomo lahko skupaj iskal i  prave poti  in rešitve na prav 
vsak izziv, k i  nam ga pot trajnostnega turizma postavl ja, bomo v samem 
srcu Ljubl jane, 14.12.2012 postavi l i  temeljni kamen zavodu Tovarni 
trajnostnega turizma.  
 
Zavod je neprofitna organizacija in njen namen je predvsem ustvarjanje okolja v 
katerem bomo z rešitvami, pogovori, znanji in viharjenjem možganov doprinesli h 
uresničevanju zastavljenih strateških ciljev. Zato bo v skupno mrežo povezoval 
strokovnjake vseh tistih področij, ki so ključna za uspešno implementacijo načel 
trajnostnega turizma v poslovanje, z vsemi, ki se pogumno podajajo na prav to pot. 
Postal bo središče znanja. Ponujal bo prav tista izobraževanja in delavnice, ki jih 
bodo njegovi člani iskali in potrebovali. Skrbel bo, da bodo mlade in inovativne 
poslovne ideje dobile prostor in priložnost za razvoj v uspešna podjetja. Spodbujal bo 
mlade k inovativnosti in podjetnosti. Z vsemi vami bo kreiral tiste projekte, ki rešujejo 
natančno opredeljene cilje. Ponujal bo podporo na vseh korakih, skrbel za 
povezovanje in komunikacijo. In postal prava mala tovarna trajnostnega turizma.  
 
H kreiranju Tovarne trajnostnega turizma smo pristopili posamezniki. Tisti, ki iskreno 
verjamemo, da je trajnostni vidik slovenskega turizma ključen za njen razvoj ter da 
ga bomo dosegli samo, če bomo tem ciljem sledili skupaj in na način v katerem bo 
prav vsak našel svoj prostor za doseganje lastnih in skupnih interesov.  
 
Ker pa tovarna ni naša, ampak je skupen prostor in koncept, ki je namenjen 
celotnemu slovenskemu turističnemu gospodarstvu in celo širšemu prostoru, k 
sodelovanju vabimo prav vse, ki na tak ali drugačen podpirate usmeritve tovarne in bi 
radi aktivno ali zgolj z moralno podporo pristopili h projektu. 
  
Veseli  smo, da je kot partner h projektu pristopi lo tudi mednarodno 
združenje Sustainable Tourism International s čimer je Tovarna postala 
tudi povezovali  element s tuj imi praksami, orodj i  in znanji .   
 



 
Naša skupna Tovarna trajnostnega turizma je našla dom bo v kotičku 
Ljubl jane, ki smo ga poimenovali  GOODPLACE. 
 

goodplace – za inovacije, 
goodplace – za znanje, 
goodplace – za rešitve, 

goodplace – za srečevanje 
 

goodplace za razvijanje in spodbujanje 
trajnostnega turizma v Sloveniji 

 
Tu se bomo srečevali, tu boste vedno dobili dobro kavo in prave sogovornike, tu 
boste našli znanje in ideje, tu boste dobili rešitve, tu boste lahko realizirali skrite 
zamisli, tu se boste lahko predstavili, se družili in srečevali.  
 
Pridružite se nam 14. 12. 2012 od 15. ure dal je in se kot podpornik 
podpišite na našo ”wall of good” ter postanite partner 
Tovarne trajnostnega turizma! 
 
15.00 – 16.00   GOODPLACE TO BE 
 

 Ustanovitel j i  zavoda: Predstavitev zavoda Tovarna trajnostnega turizma, 
njenih ustanoviteljev in partnerjev. Koncept delovanja ter možni načini 
vključevanja in povezovanja.  

 Pawel Nizinski /  Goodbrand Poljska, CR Navigator: Družbena 
odgovornost ter njeno mesto v turizmu. Prakse in rezultati.  

 Karin Ekhard / Sustainable Travel International:  Trajnostni turizem 
kot ključna globalna razvojna usmeritev ter mesto slovenskega turizma. 

 Okrogla miza z ustanovitel j i  in partnerj i  /  predstavitev partnerjev in 
njihovo mesto v Tovarni. 

 Postanite naš partner /  podpis stene WALL OF GOOD 
 
16.00 – 16.30   NOVINARSKA KONFERENCA 
 
16.30 -…… Vabimo vas, da skupaj preizkusimo vse kval i tete novega 
prostora: odmev etno-folk glasbene skupine Simbolični orkester pod 
vodstvom Bojana Cvetrežnika, kval i teto vina in drugega kar bo teklo ter 
sladke skrivnosti  naših zvestih podpornic. 
 
December je več kot pravi mesec, da se poslovimo od slabih praks in 
nazdravimo novim korakom.  
 
Ustanovitel j i :  
 
Jana Apih, Aleksandra Brezovec, Ira Jakša, Jan Klavora, Dejan Križaj, Irena Mraz, 
Nevenka Klun, Pawel Nizinski, Gregor Sakovič, Tina H. Zakonjšek 


