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Ljubo doma

V gudžaratu lahko najdete kar 558
vrst ptic. (FotograFije: Drago Bulc)

Za dobra dva odstotka več

ż Državni statistični urad je v prvih ocenah ugotovil, da je
Slovenija v minulem letu zabeležila za 2,3 odstotka več prihodov turistov kot leta 2011, število njihovih prenočitev pa se
je v letni primerjavi okrepilo za 1,2 odstotka. Medtem ko se je
obseg prihodov in prenočitev domačih gostov zmanjšal, se je
obseg prihodov in prenočitev tujih turistov povečal.

V Termah Čatež zadovoljni

ż Družba Terme Čatež je lani ob padcu števila domačih in
italijanskih gostov ustvarila 31 milijonov evrov čistega prihodka iz prodaje, kar je za 1,5 milijona evrov manj kot leto prej.
Družba je ustvarila 3,35 milijona evrov dobička iz poslovanja
in 3,2 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je približno
pol milijona evrov manj kot leta 2011. Družba Terme Čatež je
v letu 2012 kljub izjemno zaostrenim razmeram poslovanja, v
katerih se je lani znašla celotna turistična panoga v Sloveniji,
dosegla zelo dober rezultat, so prek spletnih strani Ljubljanske

borze sporočili iz družbe. V družbi pojasnjujejo, da so padec
prodaje nadomestili z bolj racionalnim poslovanjem, tako da
so kljub padcu prihodkov ustvarili dobiček. Lani so v družbi
Terme Čatež ustvarili 664.429 prenočitev in prodali 227.528
kopaliških vstopnic.

V Lipici skoraj za milijon izgube

ż Lipica Turizem bo pristojno ministrstvo za gospodarstvo
skladno z zakonodajo zaprosila za pomoč podjetjem v težavah,
je po seji sveta zavoda Kobilarna Lipica povedal predsednik
sveta Marjan Hribar. V Lipici Turizem, hčerinski družbi Kobilarne Lipica, so sicer po nerevidiranih podatkih lani ustvarili
za okrog 800.000 evrov izgube. »To stanje je za novo vodstvo
in nov svet zavoda velik zalogaj, vendar bomo napeli vse sile,

Ptice so prijazne,
ker jih pač ne jedo
Ko sem pred 36 leti kot prvi slovenski novinar, morda tudi kot prvi Slovenec
prečkal Saharo, sem se, kljub stalni prisotnosti različnih nevarnosti,
zaljubil v lepote puščave. Pogrešal sem le živali, saj sem na skoraj 15.000
kilometrov dolgi poti – če odštejem milijone muh in domače živali v oazah –
videl samo enega skarabeja in nekaj škorpijonov. Ko pa sem se minuli teden
mudil v slani puščavi Kuch v indijski zvezni državi Gudžarat, sem predvsem
užival v opazovanju tisoč različnih ptic, stotin puščavskih bivolov in kamel
ter desetin divjih prašičev.
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Prihaja Travel Zoom

ż V sklopu tretje mednarodne konference o strateškem in
kreativnem marketingu v turizmu Travel Zoom, ki bo 26. in 27.
marca na Bledu, bodo letos prvič podelili zlati zoom, nagrado
za najbolj kreativne, strateško dovršene in učinkovite turistične
kampanje. Rok za oddajo del je 10. marec. Kot so sporočili organizatorji konference, želijo s tekmovanjem doseči celosten
pregled kreativnosti destinacijskih in produktnih turističnih
kampanj ter pogled v prihodnost evropskega turističnega
marketinga. Javna agencija Spirit Slovenija in mednarodna
konferenca Travel Zoom tako vabita lokalne, regionalne in
nacionalne turistične destinacije, turistične ponudnike ter
marketinške agencije, da svoje kampanje prijavijo na tekmovanje za zlati zoom 2013. Kampanje lahko prijavijo v dve glavni
kategoriji, destinacijske ali korporativne, in tako avtomatično
tekmujejo tudi za zoomček, glavno nagrado v posebnih kategorijah: najboljša kampanja malih start up podjetij, najboljša
digitalna turistična kampanja, najbolj avtentična turistična
kampanja ter najbolj inovativna oblika komuniciranja. Za vsako
prijavljeno delo bo organizator podelil tudi dve kotizaciji za
osebno udeležbo na konferenci Travel Zoom. Zgodnje prijave
so možne prek spletne strani do 10. februarja. Najboljša dela
bo izbirala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo marketinški
strokovnjaki in priznani akademiki. Zmagovalci bodo znani
26. marca. Več informacij o konferenci je tudi na spletni strani
www.travel-zoom.si.

selivk, ki v največjih močvirjih
v Indiji gnezdijo od novembra
do konca februarja. Gudžarat
je tudi izrazito kmetijsko območje, tako da imajo ptice tudi
obilico hrane na poljih. Velike,
kot so flamingi in pelikani ter
velikanski žerjavi, ter razne
druge močvirske ptice pa se
prehranjujejo z bogato morsko
favno v lagunah.
Ima pa Gudžarat še eno prednost pred vsemi drugimi območji na svetu, kjer je sicer
tudi veliko ptic. Tamkajšnji
prebivalci so zaradi asketskega
življenja svojega vzornika in
osvoboditelja izpod britanske

Homo Turisticus kot udeleženec
svetovne konference o pticah
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da ta problem rešimo,« je povedal Hribar. Vodstvo Kobilarne
Lipica, ki hkrati vodi tudi Lipico Turizem, mora zato do konca
tedna pripraviti vlogo, s katero bodo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zaprosili za pomoč podjetjem v
težavah. S tem želijo pridobiti poroštvo za najem posojila v
višini 700.000 evrov. »Če bodo ti postopki uspešni, potem ni
razloga, da bi imela Lipica Turizem v naslednjih šestih mesecih
težave z obstojem,« je še dejal Hribar.

lana puščava Kuch na
jugozahodu Indije, ki je
velika za približno dve
Sloveniji in ima prav toliko
prebivalcev, kot jih imamo na
sončni strani Alp, leži namreč
ob morju. Slana skorja na vrhu
razsušenega in razpokanega
blata pa kaže na to, da je bilo
tam nekoč davno morsko dno.
Zato so v kotanjah že od pradavnine pridelovali sol. In tudi
zdaj imajo na obrobju puščave
največje soline v Indiji. Ker je
podtalnica le nekaj deset centimetrov pod površino, raste
tudi bodljikavo grmičevje.
Na obrobju puščave, tam, kjer
prehaja v morje, pa je velikansko močvirje, največje v
Indiji, kjer raste skoraj meter
visoka tako rekoč neprehodna močvirska trava. Ta sicer
skromna vegetacija je odlično
skrivališče za ptice in hrana za
na ostre vročinske in sušne
razmere prilagojene živali, kot
so puščavski bivoli in kamele
ter divje svinje, ki lahko preživijo celo ob
pitju slane vode.
Neprijaznim razmeram pa so se
prilagodili tudi
edini divji osli
na svetu, ki
živijo samo v
puščavi Kuch.
Razlog, da sem
se sredi zime odpravil v vročo Indijo,
je bilo povabilo na tretjo
globalno konferenco opazovalcev ptic, ki so jo letos organizirali prav sredi puščave,
kjer so postavili velikansko
šotorsko naselje z vsemi prenočitvenimi in konferenčnimi
objekti. V razkošnih šotorih
smo imeli celo elektriko, sanitarije s toplo vodo in tudi
klimo.
In zakaj je največja svetovna

konferenca o
pticah prav v
Gudžaratu? Ker
so se tamkajšnji turistični strategi pred tremi
leti odločili, da svoje neverjetno ptičje bogastvo izkoristijo
za razvoj ekološkega turizma.
Po podatkih strokovnjakov za
to zvrst turizma se samo v Severni Ameriki z opazovanjem
ptic ukvarja že več kot 100 milijonov prebivalcev. Od tega jih
kar petina zaradi hobija potuje
prek meja svoje domovine. V

opazovanje in fotografiranje
ptic, hobi milijonov po svetu
Veliki Britaniji, kjer so ptičarji
najbolje organizirani, jih je več
kot milijon. Vse več jih je tudi
drugje po svetu. Skozi to zvrst
turizma pa se na svetu obrne
že skoraj 10 milijard dolarjev
na leto.
Gudžarat je idealen za razvoj
tovrstnega turizma predvsem
zaradi naravnih razmer. V tej
indijski zvezni državi, ki je po
površini velika za pet Slovenij,
imajo kar 26 zaščitenih območij, v katerih gnezdi 558 vrst
ptic. Od tega je kar 369 vrst

okupacije Mahatme Gandija
zapriseženi vegetarijanci in
zato ptic ne lovijo in ne jedo.
Celo več. Zadnja leta so številna območja, bogata s pticami,
zakonsko zaščitili, še posebno tista, kjer živijo ogrožene
vrste. Zato se jim je mogoče
približati in jih opazovati ter
seveda tudi fotografirati. To pa
je glavni namen opazovalcev
ptičev, ki v ta del Indije vse
bolj množično prihajajo z vseh
koncev sveta.
Drago Bulc

