
Alessandra Priante, dobrodošli v podcastu. 

Najlepša hvala, zelo sem vesela, da sem z vami. 

Verjetno je delo v turistični industriji v teh nenavadnih časih izziv, kajne? 

Zelo velik izziv da, čeprav moram reči, da mi še nikoli ni bilo v takšen užitek kot zdaj, iskreno. 

Alessandra Priante, menite, da je ta trenutek za turizem prelomnica? 

Zdaj je zelo zanimiv čas, s katerim se soočamo vsi na področju turizma in mislim, da je največji izziv ta, 

da se zdaj vsi zavedamo pomena turizma za življenje, gospodarstvo, družbo itd., vendar v resnici 

čutimo, da ne postorimo dovolj. Narediti moramo več, saj je bil turizem zagotovo ena največjih žrtev 

krize, ne samo zato, ker so ljudje v težavah, ampak tudi zato, ker se zdi, da sta stanje duha in pozitivizem 

v  turizmu v tem trenutku nekoliko izgubljena. 

Rekli ste, da trenutno ne delamo dovolj, kje vidite možnosti za izboljšave? 

Zelo, zelo se borimo za zavzemanje, za prepoznavnost, za koordinacijo, vendar se nam zdi, da se vlade 

včasih počutijo nekoliko poražene. Čutijo, da leži večja prioriteta na nacionalnem zdravju. Težko je in 

problem je, da smo drug drugemu obljubili, da bomo naredili, kar je bolje, da se bomo usklajevali, da 

bomo bolj sodelovali, vendar se zdi, da je to nekoliko težje, kot smo mislili. 

Ali je možen prehod na nove ključne kazalnike uspešnosti ali želimo le doseči vrednosti iz leta 2019? 

To je odlično vprašanje. Pravzaprav sem zelo naklonjena prehodu na nove kazalnike uspešnosti, ker 

nikoli nisem menila, da so ključni samo količinski kazalniki kot so številke, ki so resnično spremenile 

pravila igre. In obratno, vedno sem mislila, da so številke smiselne le, če ustrezajo cilju. Zato menim, 

da je zdaj čas, da destinacije resnično premislijo o svoji strategiji in razmislijo, koga želijo in koliko (op. 

obiskovalcev) želijo, kdaj jih želijo in kaj še lahko storijo, ter se temu prilagodijo. Namesto da bi bili 

samo v liniji sprejemanja bi se morali pomakniti bolj v linijo nadzora. Rekla bi, da je treba na primer 

kazalnike uspešnosti prilagoditi temu, da ne zasledujejo le velikega števila gostov, ki pridejo v enem 

mesecu, ampak morda drugačno število gostov, ki se razporedijo za obdobje šestih mesecev, in po 

šestih mesecih boste lahko imeli vsaj 80 % gostov, ki se vrnejo, kar je eden od ciljev turizma. Nihče ne 

želi, da ljudje samo pridejo, ampak da se vračajo in vračajo in vračajo. Menim, da je primer Slovenije 

odličen, saj je Slovenija ena tistih destinacij, kamor prideš in si rečeš: da, hočem se vrniti. 

To je pa lepo slišati. Zadnje leto in pol je bilo za turistično industrijo kot adrenalinska vožnja. Kako 

dolgo bo po vašem mnenju še tako? 

Lahko vam povem, da smo pripravili številne napovedi in izvedli veliko raziskav na globalni ravni. Večina 

iz industrije in širše meni, da se pred letoma 2023 in 24 ne bomo mogli vrniti na resnično trdno raven. 

Seveda je vse odvisno od tega, kako hitro bomo zares odprli svoje meje in naredili nekaj usklajenega, 

pri čemer bo potovanje zares lažje kot zdaj. 

Kaj menite, da se bo zgodilo dolgoročno? Ali se bo turistični promet povečal takoj, ko ne bo covida? 

Na stvari ne gledamo tako. Mislim, da se moramo spremeniti, covid mora biti nekako lekcija za vse, 

zato moramo malo spremeniti način, kako živimo. In s tem tudi naš prosti čas. Zato pričakujem, da 

bodo stvari nekoliko drugačne, pričakujem, da bodo ozaveščenost in trajnostna vprašanja vsekakor 

širša in globlja. In zato pričakujem, da bodo stvari drugačne. Mislim, da smo vsi razumeli, da mora biti 

narava in ostalo v središču ciljev, namesto da bi jo zlorabljali. Moramo biti malo bolj spoštljivi, zato 

resnično upam, da bo to pot naprej. 



Kaj kažejo napovedi Svetovne turistične organizacije? 

Naša dolgoročna napoved seveda ne more presegati določene meje. Nihče ni pričakoval covida, zato 

so napovedi kot ostalo (op. negotove). Napovedi so vsekakor odvisne od tega, kot sem omenila, v 

kolikšni meri bodo ponovno odprte meje. Vsekakor bomo videli, kako velik je vpliv krize na turizem 

šele od leta 2023-24 naprej. Vendar je očitno, da z obnovo ne moremo čakati na naslednjo različico 

virusa. Biti moramo nekoliko bolj proaktivni in pozitivno naravnani. 

Evropski turistični trg ne deluje kot enoten trg v smislu enotnih protokolov. Zakaj in kdo je za to 

odgovoren ter kakšni naj bodo naslednji koraki? 

Za usklajene protokole smo si prizadevali tudi na globalni ravni, saj smo globalna institucija. EU je 

izjemno pomembna zaradi zgleda, ki ga daje. Dejansko pa imamo Afriko, Azijo in obe Ameriki, zato ni 

tako enostavno najti skupne poti. Bližnji vzhod, Rusija, vse to so veliki trgi, zlasti za Evropo, ki je imela 

konec leta 2019, na kar bi rada vse spomnila, 51-odstotni delež mednarodnih turističnih prihodov. 

Mislim, da moramo poiskati skupni jezik za nekaj, kar je zdaj vsekakor veliko bolj racionalno. Menimo, 

da se je na primer zelena prepustnica (green pass), ki naj bi olajšala potovanje, zdaj očitno uporabila 

kot nacionalno orodje za to, da se v bistvu govori o dostopu. Tako je iz orodja, ki bi olajšalo potovanje 

med mejami, postalo orodje, ki ljudem omogoča vstop in izstop iz stranišča ali restavracije, tako da je 

to res nekoliko zavajajoče. Zato menim, da je treba pogovor nadaljevati in ga razširiti ter vanj vključiti 

azijske države, afriške države, južnoameriške države, severnoameriške države. Resnično moramo 

razpravljati o teh vprašanjih. Poglejte na primer Anglijo. Velika Britanija je velik trg za mnoge, za mnoge 

destinacije, na primer za Slovenijo. Zdaj, ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz EU, se moramo res 

pogovoriti in zagotoviti, da bo ta vrsta karantene, rdeči seznam, črni seznam, karkoli že, smiseln, sicer 

bomo brez razloga kaznovali podjetnike, ki so vse svoje življenje gradili na turizmu. 

Alessandra Priante, čezmorski trgi so bistveni za evropski turizem, hkrati pa je evropski trg gonilo 

razvoja turizma v Aziji. V teh časih pandemije lahko opazimo velik upad turističnih prihodov, kar je 

boleče tako za Evropo kot za azijski trg. Kako bo na azijski turizem vplivalo pomanjkanje evropskih 

turistov? 

Vsekakor bi rekla nasprotno. Azijski turisti ne morejo priti v Evropo, ker morajo po vrnitvi v hotel v 

karanteno. 14 dni ali celo več se ne morejo srečati z nikomer. To je kazen, zato se azijski turizem 

ponovno razvija znotraj Azije, evropski turizem pa se ponovno razvija znotraj Evrope. Trenutno se torej 

dogaja to, da transnacionalne meje res niso velik, saj veste, privlačen dejavnik. Vendar menim, da nam 

mora to dati čas za razmislek. Resno, če mi dovolite, bom malce provokativna, saj smo v Evropi veliko 

govorili o kitajskih turistih. Vsi so v nekem trenutku govorili, da morajo imeti milijon kitajskih turistov, 

dva milijona, toliko milijonov Kitajcev. Moje vprašanje je bilo vedno, ali želite milijon kitajskih turistov. 

Zato se vračam k temu, kar sem govorila prej: zdaj je res čas za razmislek. Ali je vaša destinacija odlična 

destinacija za azijske turiste in kakšne azijske turiste si želite, saj je Azija zelo široka regija, zato se 

morate vprašati, kaj boste naredili, kaj boste ponudili in koga iščete. Mislim, kot sem že rekla, da je to 

res čas, ki ga ne smete zapraviti, ni pomembno, kdo je ciljna skupina, pomembno je, kdo ste vi. Mislim, 

če bi bila to vaša hiša, ali bi v svojo hišo spustili vsakogar brez razlikovanja ali pa bi svoje goste izbrali 

in se ravnali po tem, kdo bi po vašem mnenju cenil vašo notranjo opremo, vašo hrano, vašo lepoto in 

da bi naredil točno to, kar bi vi. Mislim, da je to ključno. To moramo vključiti v igro. Ne gre več za to, 

da bi se prebili do cilja, ampak gledamo na nekaj dolgoročnejšega, kjer mora turizem ponovno postati 

gonilna sila pozitivnega gospodarstva v državah in svetu. 

Da, kot ste dejali, je čas za premislek, vendar se bodo turisti verjetno težko odločali za potovanja na 

oddaljene čezmorske destinacije tudi po koncu koronakrize. 



Zagotovo je bilo zaupanje močno prizadeto in nihče se ne počuti varnega pri potovanju dlje od 

določene razdalje. Toda turizem je ravno nasprotje tega, kar smo doživeli s korono; turizem je povezan 

z zaupanjem, brez ovir, z vstopanjem v neznano brez velikih omejitev, zdaj pa z ukrepi korone 

spoznavamo ravno nasprotno - da moramo biti distancirani, da ne smemo zaupati neznanemu in da 

moramo ostati v bližini svoje družine. Zato mislim, da nas čaka tudi veliko čustvenega dela, ki ga 

moramo začeti iz ničle, vendar sem zelo pozitivna. Upam, da se bodo stvari res normalizirale, saj nič ne 

prekaša neposredne življenjske izkušnje. Nikoli nisem verjela v nekaj virtualnega, v umetno inteligenco. 

Komaj čakam, da se dejansko vrnem v pisarno, verjetno nazaj na potovanja, čeprav imamo nekateri 

srečo, da v bistvu nikoli nismo nehali potovati. Vendar močno verjamem, da se lahko resnično vrnemo 

k turizmu kot pozitivnemu elementu v našem življenju in tudi gonilni sili za mir in razumevanje med 

ljudmi. 

Digitalni in trajnostni razvoj sta ena od ključnih preobrazb. Kako UNTTO vidi evropski digitalni in 

trajnostni prehod? Mislim, ali je evropski turizem dovolj hiter in agilen, ali vključuje celotno 

vrednostno verigo? 

Je. Moram biti iskrena, da so evropske države, govorimo o EU 27, digitalno preobrazbo vzele zelo resno, 

vendar ta digitalna preobrazba ne pomeni le zagotavljanja, da na primer obstaja digitalna ponudba ali 

vnaprejšnje upravljanje prihodkov. Digitalna preobrazba je za nas predvsem tudi usposabljanje. Zelo 

smo osredotočeni na ustvarjanje ekosistema zagonskih podjetij na globalni ravni, pa tudi na uvajanje 

in podpiranje spletnega usposabljanja, spletnega izobraževanja, saj nam digitalno ponuja različna 

orodja. Vendarle pa ne smemo pozabiti na glavne cilje in vsekakor sta izobraževanje in usposabljanje 

zelo pomembna cilja, saj je turizem na prvem mestu, ko gre za strokovnjake za prihodnost, zato bi se 

res radi odzvali na klic na pomoč celotnega turističnega sektorja, ki se zlasti letos sooča s 

pomanjkanjem strokovnega osebja, ki bi podpiralo njihove turistične dejavnosti. To je eden od glavnih 

razlogov, zakaj številni hoteli niso mogli ponovno poslovati. To je resnično čas, ko lahko turizem ponudi 

raznolike poklice polne izzivov. Zato se pravzaprav zavzemamo za večje in poglobljeno usposabljanje 

ter boljše usposabljanje in da bi turizem še naprej ostal alternativa za znanja in spretnosti ter 

zaposlovanje v prihodnosti. 

Prej ste dejali, da turizem temelji na zaupanju, zato Alessandra Priante, delite z nami svoje mnenje, 

katerih je pet najpomembnejših sprememb za evropski turizem v prihodnosti? 

Zdaj imam jaz vprašanje za vas: ko rečete Evropa, imate v mislih EU 27 ali želite, da grem dlje? 

Dlje. 

Ok in zakaj pet? 

Ne vem. Lahko so tudi tri. 

Mislim, da bi se morali osredotočiti na, kot sem že dejala, na zaupanje, ki je ključno. Krepitev zaupanja 

pomeni tudi večje sodelovanje, kar je druga stvar, med destinacijami in vladami, med javnim in 

zasebnim sektorjem, pa tudi med državami. To res ni čas za medsebojno tekmovanje, to je čas, da se 

učimo drug od drugega. Tretja stvar bi bila zagotovo, da bi se morali nekoliko bolj prizadevali za večje 

znanje na področju raziskav. Ne glede na to, ali gre za velike ali majhne količine podatkov, ti so 

temeljnega pomena za sprejemanje odločitev. Nadalje je ključno izobraževanje in usposabljanje, torej 

veščine, na katere bi se morali resnično osredotočiti. In nenazadnje moramo ponovno odkriti sebe. 

Torej še ena stvar, ki jo moramo resnično storiti, je, da se zavedamo, kako pomemben je turizem za 

vse nas na vseh ravneh in v vsaki starosti. Torej veste, ko ste odraščali in ste bili v zelo zgodnjih letih, 

pravijo, da so se v vašem nevrokognitivnem pristopu razvili spomini in mislim, da smo v turizmu zelo 



odgovorni za spomine, ki jih ustvarjamo za druge ljudi. Bom navedla primer. Zdaj sem s fantastičnim 

blejskim županom v restavraciji na blejskem gradu s pogledom na dih jemajoč razgled, ki ga ni mogoče 

opisati z besedami in pred mano je majhen dojenček, ki ima morda šest mesecev, morda niti ne, sedem 

mesecev. Njeni spomini in njen pogled, čeprav se tega ne zaveda, ampak tisto, kar je tam, razvija trdno 

nevrokognitivno podlago in to jo bo oblikovalo kot osebo za vedno. Kamorkoli gremo, karkoli 

absorbiramo, je dejansko nekaj, kar prispeva k našemu razvoju in ne pozabimo na eno stvar. Stvari 

delajo ljudje. Ko nekdo nekaj čuti in misli, se stvari naredijo na določen način in lahko smo še tako 

racionalni in kot kolektiv še tako objektivni, so v resnici ljudje tisti, ki naredijo razliko in ljudi oblikujejo 

izkušnje, izkušnje pa pogosto ustvarjajo kraji, ki jih obiščemo. Zato so kraji, ki jih obiščemo, del naše 

notranje rasti in rasti sveta. Zato se zavzemamo za bolj inovativen in trajnosten svet, v katerem ljudje 

razumejo, da trajnost ni le lepa beseda, ki jo postavite ob bok svetovni politiki, ampak je nekaj, kar 

dejansko prakticirate vsak dan in to tako, da ste najboljši obiskovalec in najboljši gostitelj, kar ste lahko. 

Zato bi se vam res rada zahvalila, da ste me povabili v ta podcast in mi dovolili, da z vami delim svoj 

košček misli, in res čestitam Sloveniji za to veliko in lepo prizadevanje za Bled. Res se veselim, da bom 

lahko prispevala k razpravi, in mislim, da bi morali imeti še veliko takšnih srečanj. 

Alessandra Priante, 27. septembra praznujemo svetovni dan turizma. Letošnja tema je turizem za 

vključujoča rast. Kaj je glavno sporočilo, ki ga želi UNTTO izpostaviti? 

Evropa bo za vedno zgled za rast turističnega sektorja. Vsi morajo videti, kaj Evropa počne na področju 

turizma in vsega ostalega. Upam, da Evropejci to razumejo, saj v nekaterih trenutkih dvomim, da res 

čutijo odgovornost, da so zgled preostalemu svetu. Ali bomo to še naprej počeli in poskrbeli, da si bodo 

zapomnili, koliko je vredno, saj vse, kar je v Evropi, posnemajo v preostalem svetu. 

Kriza covid-19 močno vpliva na turistično industrijo. Še vprašanje za konec, ali je kriza obenem tudi 

priložnost za turizem? 

No, kot sem že rekla, je. Mora biti, ker se iz te lekcije moramo nekaj naučiti. Mislim, da če to izpustimo 

ali se samo vrnemo k istim napakam, ki smo jih delali prej, to pomeni, da si ne zaslužimo lepote, ki jih 

prinaša turizem. Vsekakor se moramo učiti, absolutno. 

Alessandra Priante, najlepša hvala za ta intervju in prijetno bivanje na Bledu vam želim. 

Najlepša hvala, potrudila se bom po svojih najboljših močeh, uživam, kot rečemo v španščini disfrutad. 

Uživam v fantastični gostoljubnosti Bleda, župana, oblasti, s katerimi se bom srečala v prihodnjih dneh, 

in res se mi zdi, da razumem, zakaj je vaš slogan v Sloveniji "I feel love". Edina država, ki ima ljubezen v 

svojem imenu. Tako da res bog blagoslovi Slovenijo in veliko sreče.  

Najlepša hvala za vaš čas, Alessandra Priante. 

Hvala. 


