
Dobrodošli v podcastu Luis Araujo. Najprej čestitke za predsedovanje portugalski nacionalni 

turistični organizaciji in Evropski komisiji za turizem. Verjetno za vas kot vodjo zahtevni časi, kajne? 

Najprej hvala Marjana, vesel sem, da sem tukaj, in hvala tudi Slovenski turistični organizaciji. Mislim, 

da vsi živimo v zahtevnih časih, kar zadeva turizem, ampak ja, tudi jaz imam majhen delež pri tem. 

Turistična industrija se sooča z izzivom največjih sprememb in preobrazbe pravzaprav v vsej svoji 

zgodovini. Na kateri dosežek, preboj portugalske NTO (op: nacionalna turistična organizacija) v 

zadnjih letih ste najbolj ponosni? 

Mislim, da je Portugalska v zadnjih letih doživela velik razvoj. Veliko je povezano s povezljivostjo. 

Povečali smo povezljivost naše države, zlasti z destinacijami na dolge razdalje, z Azijo, Bližnjim 

vzhodom, Združenimi državami Amerike in Kanado ter seveda Južno Ameriko. Veliko je povezano s 

promocijo in prepoznavnostjo pri potrošnikih, pri čemer se zdaj precej osredotočamo na digitalno 

promocijo, rekel bi, da 90 % našega proračuna namenjamo digitalni promociji In tretjič: razvoj (op. 

turističnega) produkta v celotni državi. To pomeni ne le osredotočanje na bolj turistične destinacije, 

ampak razvoj v celotni državi, ki jo vidimo kot celoto. Država, ki jo lahko obiščete 365 dni na leto in na 

celotnem ozemlju, to je velik dosežek in rekel bi, da smo bili pri tem uspešni. V letu 2019 smo dosegli 

rekordnih 27 milijonov gostov, predvsem pa smo v štirih letih povečali prihodke za 60 %, natančneje 

za 64 %. To so torej podatki, ki smo jih imeli v letu 2019, vendar so pred nami zagotovo zelo veliki izzivi. 

Luis Araujo, kakšen je vaš pogled na zmogljivosti za obnovo in odpornost od dodelitve sredstev RRA. 

Za turizem je pomembno, da se industrija ponovno zažene in obnovi v smeri zelene in digitalne 

industrije. Delež sredstev za turizem je razmeroma nizek in večinoma usmerjen v nastanitveno 

industrijo. Vaše mnenje? 

No, ja, dejansko je bil in videli smo, da v vseh državah članicah ni bilo skrbi ali posebne skrbi v zvezi s 

turizmom in nekaj, kar smo videli v zadnjem letu in pol, je, kako krhek je ta sistem in kako pomemben 

je na drugi strani za celotno gospodarstvo vsake države. Ne gre samo za južnoevropske države v 

primerjavi s severnoevropskimi, temveč za celotno državo in celotno Evropo. Zato pravimo dvoje: Prvič, 

menimo, da ta sektor potrebuje podporo in drugič, ta sektor sestavljajo mala in zelo majhna podjetja. 

Zato nima smisla razmišljati o načrtu za oživitev gospodarstva, če ne upoštevamo, da moramo 

poenostaviti in izboljšati komunikacijo, da bi mala podjetja, zlasti mala in srednja, razumela, kaj lahko 

od tega pridobijo. Finančno, pa tudi na drugih področjih, kot so usposabljanje, razvoj izdelkov, inovacije 

ali celo poskusi večjega sodelovanja med državami, med podjetji znotraj držav, da bi lahko dosegla 

večjo odpornost, na kar se osredotočajo načrti v Evropi. Zato bi rekel, da je, tudi če turizem ni 

upoštevan, vse odvisno od tega, kako se bodo ta sredstva izvajala v kateri državi. 

Ali menite, da je turizem dovolj obravnavan v programu RRF, in ali so vsi izvajalci v vključeni dobavni 

verigi zaskrbljeni? 

Ko razmišljamo o turistični izkušnji v številnih državah, ta ne temelji le na nastanitvi ali prevozu. Celotna 

izkušnja, restavracije, doživetje je to, da najamemo turističnega vodnika v državi, ki nam je všeč, ali pa 

se sprehodimo po poljih. Če želimo povečati odpornost našega turizma, moramo razmišljati o 360-

stopinjski turistični verigi v vsaki državi. Rekel bi, da smo včasih zelo osredotočeni na sredstva, zelo 

osredotočeni na tiste, ki imajo v državi bolj stalno prisotnost, kot so hoteli ali druge vrste objektov in 

pozabljamo, da ta sektor sestavljajo ljudje, in če se ne bomo osredotočili na znanje, inovacije in odnos 

ljudi, bomo v prihodnosti zagotovo izgubili konkurenčnost, zlasti v Evropi. Ob upoštevanju, da je Evropa 

prva turistična destinacija na svetu. 



Gostinski sektor in industrija srečanj sta dva izmed najbolj prizadetih sektorjev. Ali lahko v 

prihodnosti pričakujemo še večji upad v teh sektorjih? 

Mislim, da bo prišlo do zelo velikih sprememb, to je gotovo. To moramo videti kratkoročno ter 

srednjeročno in dolgoročno. Kratkoročno je to zagotovo eden od najbolj žrtvovanih sektorjev, zato 

moramo izboljšati sposobnost privabljanja tovrstnih prireditev in jih izvajati varno, kar je po mojem 

mnenju najpomembnejše in to vidim v vsaki državi in v vsakem podjetju. Prizadevamo si za protokole, 

ki ljudem zagotavljajo, da so varni in da lahko varno organizirajo svoj dogodek pri nas ali v kateri koli 

drugi državi v Evropi. Vendar pa se moramo zdaj osredotočiti na to, kako lahko preoblikujemo ta sektor, 

kako ga lahko naredimo bolj privlačnega, morda vključimo druge vrste doživetij in se ne osredotočamo 

le na sam sektor prireditev. Mislim, da bo to sprememba, ki jo bomo videli na dolgi rok, in upam, da 

bo to pozitivna sprememba. Zato je tako pomembno, da so ta sredstva, ki jih imamo zdaj, ne le sredstva 

za odpornost, ampak tudi sredstva v  novem načrtu za Evropo. Tako je pomembno, da so namenjena 

tovrstni transformaciji. Ko govorimo o dvojnem prehodu, digitalnem in zelenem prehodu, turizem ne 

sme biti le eden od sektorjev, ki to bolj izkoristi, ampak je lahko tudi gonilo tega prehoda znotraj 

Evrope, zato je pomembno, da vsaka država članica razume, da je turistični sektor na to pripravljen, 

zagotovo pa za to potrebuje podporo. 

Da, strinjam se. Ali menite, da bomo v turizmu v prihodnosti lahko sistematično nagrajevali tiste, ki 

bodo potovali bolj trajnostno, na primer zunaj glavnih turističnih sezon na manj obremenjenih 

območjih s trajnostnimi prevoznimi sredstvi itd.? 

Mislim, da je nagrada že to, da obiščemo kraje, ki jih še nismo obiskali ali ki jih v zadnjih letih nismo 

toliko obiskovali. Mislim, da bo prišlo do zelo velikih sprememb. Pravzaprav smo tem spremembam 

priča že zdaj. Iskanje vedno več znanih območij za odprt prostor, stik z naravo, pristnost, ki jo čutimo 

in ki jo najdemo v katerem koli delu naših držav, je zdaj ključnega pomena in mislim, da ima Evropa pri 

tem pomembno vlogo. Razmišljati moramo o tem, da moramo kot najbolj konkurenčna destinacija na 

svetu, ki sprejme toliko milijonov ljudi, to izkoristiti, pokazati, kaj imamo najboljše in, kar je 

najpomembneje, biti zgled svetu. Ko govorimo o Evropi, govorimo o družbenih vrednotah, o skrbi drug 

za drugega, o partnerstvu in sodelovanju. To je tisto, kar počne turizem, zato moramo, če želimo, da 

se to izvaja v naših državah in po vsej Evropi, razmišljati o tem, da moramo sodelovati prav zaradi tega. 

Luis Araujo, ali se bo gospodarsko upravljanje v EU okrepilo na podlagi izkušenj in izvajanja 

nacionalnih načrtov za oživitev in odpornost, v katerih imajo poleg naložb pomembno vlogo tudi 

reforme? 

Da, popolnoma se strinjam in zagotovo potrebujemo naložbe. Potrebujemo naložbe v javno 

infrastrukturo, v mobilnost, v okolju prijaznejše in bolj zelene rešitve na področju prometa, vendar se 

vedno ukvarjamo z istimi stvarmi. Govorimo o ljudeh in o odnosu in nikoli ne bomo spremenili načina 

prodaje naših izdelkov, načina promocije, načina privabljanja ljudi, če ne bomo razmišljali v smislu 

trajnosti, če ne bomo razmišljali o tem, kako pomembna je raznolikost v našem sektorju in kako 

bistvena je vključenost v prihodnosti, ki prihaja. 

Glavna naloga Evropske potovalne komisije je poleg promocije Evrope kot ene od destinacij na tujih 

trgih predvsem lobiranje. Kako močna je Evropska potovalna komisija na tem področju? 

Imamo tri področja, na katerih delamo intenzivneje. Prvo je, kot ste rekli, promocija, spodbujamo obisk 

Evrope v smislu destinacij na dolge razdalje. Drugo največje področje so raziskave. ETC je združenje, ki 

deluje že več kot 70 let, ustanovljeno je bilo leta 1948 in predstavlja nacionalne turistične organizacije 

v Evropi. Področje raziskav v raziskovalnem delu, zlasti v času, ko se toliko govori o podatkih in pomenu 

podatkov za odločanje v prihodnosti, je nekaj, s čimer se znotraj Evrope zelo intenzivno ukvarjamo. In 



tretje področje, kot ste dobro povedali, je zavzemanje. Zavzemanje za bolj trajnostne destinacije v 

Evropi, zavzemanje za rast turizma in pomen turizma v vsaki državi, ne glede na to, ali gre za zelo veliko 

turistično destinacijo ali ne tako veliko turistično destinacijo, in svoje delo seveda opravljamo skupaj z 

vsemi NTO in zelo se zahvaljujem Slovenski turistični organizaciji, ker je bila aktivna in je prenesla svoje 

izkušnje in vso podporo tudi na ta tri področja, za katera menimo, da je dobro organiziran v smislu 

predstavitve tega, kar lahko Evropa ponudi svetu v smislu turizma. Seveda to ni le del javnega, temveč 

tudi del zasebnega sektorja, zato je vloga ETC graditi most med sektorji, državami in celinami. To je 

vloga, ki je veliko večja od dejavnosti ETC, temveč temelji tudi na dejavnostih vsakega člana in 

sodelavca ETC. 

Omenili ste razmere v Sloveniji. Lani je bil slovenski turizem po rasti domačega turizma med 

najuspešnejšimi evropskimi državami. Kakšen je vaš pogled na slovenski turizem? 

No, mislim, da je, kot sem rekel, vzor v smislu tega, kar počnete, v smislu sposobnosti privabljanja 

lastnih ljudi, kar mislim, da je ena od stvari, ki smo se ji v zadnjem letu in pol zelo posvetili vsi na 

notranjem trgu, in mislim, da je to zelo priporočljivo in zelo pozitivno. Hkrati bi rekel, da je najboljše, 

kako dobro promovirate trajnost, in to ne samo v smislu promocije, ampak v smislu spremembe 

odnosa ljudi, ki delajo v turizmu do trajnosti. To se seveda čuti in moram reči, da še nikoli nisem bil v 

Sloveniji, to bo moj prvi obisk, vendar sem si ga vedno zelo želel, ker to, kar slišim od ljudi, ljudi, ki so 

študirali v Sloveniji, ki so delali, ki so jo obiskali. Delo, ki ste ga opravili v smeri trajnosti, je zelo pozitivno 

in rekel bi, da je to merilo za vse turistične destinacije na svetu. 

Vsekakor je trajnost naš način življenja. Luis Araujo, še vedno ni enotnega turističnega protokola. Kaj 

je razlog za to stanje in kateri so naslednji ključni ukrepi za izboljšanje enotnega turističnega 

protokola? 

Rekel bi, da zdaj potrebujemo zaupanje potrošnikov, zlasti naših deležnikov, kjer so njihova podjetja, 

organizatorji potovanj, potovalne agencije po vsem svetu, ne le na našem notranjem trgu znotraj 

Evrope, ampak zlasti na destinacijah na dolge razdalje. Po letu in pol te pandemije in ob upoštevanju 

priporočil, ki jih je lani sprejel ECDC, da so turisti zelo nizko rizična populacija v smislu prenosa covida-

19, bi poudaril, da je to zelo pomembno. In rekel bi, da moramo zdaj vzpostaviti most med zdravstvom 

in turizmom. Vedno smo govorili, da je to vprašanje prostora in časa. Prostora zato, ker za delo 

potrebujemo mobilnost, zdravstvo pa nas potrebuje, da ostanemo na enem mestu, da lahko 

nadzorujejo covid, to pa je vprašanje časa. Vsak dan, ki mine je dan, ki ga turizem izgubi. To je dan, ki 

ga izgubljamo v naši dejavnosti, in nad tem moramo zgraditi mostove, to pa lahko storimo le tako, da 

se učimo s tem, kar imamo. Vsi imamo osebne lokacijske kartice, ki označujejo, kdo vstopa v našo 

državo, kaj se zgodi s to osebo, ali je okužena ali ne, zato moramo te informacije izkoristiti, jih zbrati in 

poskušati še enkrat zgraditi most s tem, kar počnemo in s podatki, ki jih imamo, da bomo lahko 

obvladovali to pandemijo, vendar še vedno imeli mobilnost, ki jo potrebujemo za premikanje iz enega 

kraja v drug kraj.  

Rekli ste, da moramo zgraditi most, toda ali je EU odigrala svojo vlogo pri oživitvi turizma? Ali se je 

Evropska komisija med krizo zaradi covida ustrezno lotila izzivov v turizmu? 

Mislim, da smo videli zelo pozitivne znake, in kot veste, je Portugalska pred Slovenijo predsedovala 

Svetu EU. Videli smo zelo pozitivne znake s strani Komisije, Sveta, Evropskega parlamenta, ki so v 

zadnjih letih tako zelo podpirali turistični sektor, digitalni certifikat, posebno platformo z informacijami 

o financiranju podjetij, ki jo je vzpostavila Komisija, odločitev o oblikovanju in predstavitvi Agende 

2030-2050 za turistični sektor v Evropi do konca leta. Upoštevanje turizma kot enega od 14 industrijskih 

sektorjev, ki so v Evropi pomembnejši, je nekaj, kar je zelo pozitiven znak. Menim, da se moramo še 

vedno osredotočiti na način komuniciranja in pristopa k temu sektorju ter na način, kako lahko 



zgradimo most med mobilnostjo in nadzorom. Vedno smo govorili, da ne moremo še naprej sprejemati 

odločitev na podlagi barvnih zemljevidov, ampak moramo te odločitve preusmeriti glede na tveganje 

za posameznika in ne na tveganje za državo. Le tako si bomo v prihodnosti zlahka opomogli, saj nam 

trenutno primanjkuje zaupanja, zlasti pri destinacijah na dolge razdalje. 

Luis Araujo, čezmorski trgi so za evropski turizem bistveni, vendar bodo v teh dneh pogoji za 

potovanje turistov iz ZDA in petih drugih tretjih držav v Evropo strožji. Kako komentirate to? Ali je 

to ustrezen pristop vlad? 

No, to je priporočilo Sveta Evrope, ki ga mora izvajati vsaka država članica. Še enkrat poudarjamo, da 

v tem času vsi izvajamo postopek cepljenja v svojih državah, na Portugalskem je cepljenih več kot 70 % 

prebivalcev, v Sloveniji je cepljen visok odstotek ljudi, vsaka država nadzira, kako poteka širjenje. Če 

razumemo vzroke za širjenje, in govorim o svoji državi, ker sem prepričan, da ima vsaka država enako 

stanje. Okužba se začne v družinah, pri sorodnikih, v sektorju z oblačili, potem bi se morali iz tega kaj 

naučiti. Te podatke bi morali vzeti in se naučiti, kako lahko izboljšamo to mobilnost, ne da bi pri tem 

ogrozili gospodarski sektor, ki je turizem. Mislim, da je to zdaj tako dragoceno in tako pomembno, da 

če se ne bomo osredotočili na to, bomo zagotovo potrebovali več časa, da si opomoremo, in ne bomo 

tako konkurenčni, kot smo bili in kot želimo biti v prihodnosti kot celina. 

Omenili ste, da mora biti prihodnost evropskega turizma zelena. Kaj pa je treba storiti, da bo turizem 

bolj trajnosten, in kaj bo ETC storil, da bo Evropa postala bolj zelena destinacija, regija, ki bo zgled 

vsem drugim? 

Spremeniti naš odnos. V Evropi, v naših državah moramo začeti razmišljati ne o tem, kaj lahko 

vzamemo od naših turistov, ampak kaj jim lahko vrnemo, in to je sprememba odnosa, sprememba 

odnosa za države, za turiste, za vaše državljane. Govorimo o destinaciji s 450 milijoni prebivalcev, ki je 

sprejela 710 milijonov obiskovalcev. Imamo ne le možnost, temveč tudi odgovornost, da zgradimo 

planet, in to lahko storimo, če bomo imeli boljši turizem. Seveda je potrebna finančna podpora malim 

in srednjim podjetjem ter velikim korporacijam, da se preusmerijo na bolj zelene načine proizvodnje. 

Zaposlenim moramo omogočiti usposabljanje, ki bo veliko bolj osredotočeno na njihovo dobro počutje 

in ne na to, kako produktivni so v naših podjetjih. Začeti moramo spodbujati raznolikost v naših 

dejavnostih. Ne moremo imeti sektorja, v katerem v naših podjetjih dela več kot 50 % ljudi ženskega 

spola, potem pa jih je le 20 % na vodilnih položajih in le 5 % na položajih generalnih direktorjev. 

Kompromis s cilji moramo doseči kolektivno in individualno in edini način, da to storimo, je doseganje 

dogovora med javnim in zasebnim sektorjem, tega ne moremo storiti z vidika NTO ali državnih članic, 

to mora biti naloga in odločitev, ki jo sprejmejo vsi skupaj. 

Kje v tej zeleni zgodbi vidite Slovenijo? 

Slovenijo vidim kot zelo pomembno akterko v tej zgodbi, kot gonilno silo, ki pokaže, kaj ste naredili, 

vendar vodstvo glede razmišljanja ne le kot država, ampak kot država, ki predstavlja državljane, ki želijo 

najboljše za svojo državo in tudi najboljše za Evropo. Rekel bi, da potrebujemo gonilne sile za te 

spremembe, potrebujemo akterje za te spremembe in Slovenijo vidim kot zelo pomembno gonilno silo 

in akterko pri tej spremembi za boljši turizem, če želimo imeti boljši planet in boljšo Evropo. 

Kako se bo Evropa v prihodnosti pozicionirala in predstavljala na čezmorskih trgih? Ali se boste 

prilagodili promocijskim kampanjam na teh čezmorskih trgih in kako?  

Zelo smo spremenili način komuniciranja navzven in mislim, da je naša zadnja kampanja zelo dober 

primer tega. Prikazovanje ne le velikih znamenitosti v naših državah, ki jih imamo vsi, ampak predvsem 

naših vrednot ali kulture, naše pristnosti, kako pomembno je, da ljudje razumejo, kaj se lahko naučijo 



v vsaki evropski državi, in prepričan sem, da se bomo naučili različnih stvari, če bomo obiskali Slovenijo 

ali Portugalsko, to je zdaj pomembno. V kaotičnem svetu potrebujemo sporočilo o odgovornosti in o 

tem, da so ljudje skupaj, in mislim, da je sporočilo Evrope v prihodnjih kampanjah in tega, kar bomo 

storili, prav to. Odgovornost in predstavitev celine, ki sprejema vse, ne glede na to, od kod prihajajo, 

in z njimi deli njihova prepričanja. 

Ta kaotični svet in tudi kriza sta obenem tudi priložnost za turizem, kajne? 

To je čudovita priložnost in žalostno je, da je človeška narava takšna, da moramo priti do neke točke, 

ko bomo razumeli, kako pomembno je, da delamo skupaj in se spremenimo. To je pomemben čas in 

čudovita priložnost, da to storimo skupaj. 

Luis Araujo, predsednik portugalske nacionalne turistične organizacije in Evropske komisije za 

turizem, najlepše se vam zahvaljujem za intervju in dobrodošli v Sloveniji.  

Najlepša hvala Marjana in se vidimo jutri, jutri bom tam, najlepša hvala. 

Hvala lepa. 


