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Konec tedna se bodo pojavljale z vremenom povezane težave, okrepili se bodo nekateri bolezenski znaki. Spanje v noči na ponedeljek
bo moteno.

BREDA KRANJC
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Svet potuje v Evropo

Turizem smo ljudje.

Drago Bulc, stari novi predsednik Društva
turističnih novinarjev Slovenije
Srečko Klapš

Z

legendo slovenskega turističnega novinarstva
Dragom Bulcem smo se
pogovarjali na njegov 71.
rojstni dan v smučarskem centru
Tri Cine v italijanskih Dolomitih. V dveh dneh je presmučal
več kot sto kilometrov, tudi na
rojstni dan je šel že dopoldne na
smučišče. Kot je bilo videti, mu
energije še za četrti mandat na
čelu Društva turističnih novinarjev Slovenije (TNS) ne manjka.
Bulc je ob vnovični izvolitvi
dejal, da se bo skupaj s člani še
naprej trudil za spodbujanje
razvoja turizma v Sloveniji, tudi
z organizacijo študijskih poti na
tista slovenska območja, ki so še
na začetku turističnega razvoja.
"Glavni cilj društva ostaja
ustanovitev Združenja novinarjev in piscev o turizmu držav
Evropske unije, ki bi imelo sedež
v Ljubljani. Tovrstnega združenja še ni, in to kljub temu, da je
turizem glavna povezovalna sila

znotraj EU, Evropa pa ostaja po
številu tujih turistov na prvem
mestu med vsemi svetovnimi regijami in kontinenti," napoveduje Bulc. Za svojo idejo je navdušil
nekatere evropske kolege, računa
na podporo Slovenske turistične
organizacije, ustanovni kongres
naj bi bil v Sloveniji, nato pa bi se
organizatorji srečanja evropskih
turističnih novinarjev izmenjevali.
Veseli ga, da se je v zadnjem
obdobju v TNS včlanilo dvajset
članov, predvsem mlajših. Ob
tem ugotavlja, da klasičnih
turističnih novinarjev, kot je bil
štiri desetletja aktivne delovne
dobe sam, ni več. "Kolegi v tisku
in na spletu delujejo na različnih
področjih, tudi turističnih, in
prav je, da jim prisluhnemo, pa
tudi izobražujemo. Naša naloga
je namreč tudi opozarjanje na
anomalije v turizmu, pod lupo
je treba zmeraj pogledati, kaj
država na področju turizma
počne in česa morda ne," pravi
Bulc, ki se strinja, da je treba na
turizem gledati bolj trajnostno.

Ob tem izpostavlja problem tako
imenovanega overtourisma in
iskanje odgovorov, kako turiste,
ki obiščejo našo državo, čim
bolje usmeriti in razporediti,
jim pokazati še kaj več kot dve,
tri najbolj obljudene točke, med
katere sodijo Ljubljana, Bled in
Postojnska jama.

Naj bo v redu kot na
Bledu
Bulc opozarja na pomanjkanje
delovne sile v turizmu. "Tej temi
je Svetovna turistična organizacija posvetila leto 2019, saj se tudi
večje države soočajo s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile."

Kljub temu da imamo v Sloveniji
dobre srednje in višje turistične
šole, se diplomanti raje zaposlujejo v tujini ali odhajajo v druge
poklice, še ugotavlja Bulc.
Izziv vidi tudi v naporih
gospodarskega ministra Zdravka
Počivalška, ki si prizadeva
slovenski turizem v državni lasti
spraviti na skupni imenovalec, ga
okrepiti in čez čas poiskati strateške vlagatelje. "Bil bi zelo vesel,
če bi še naprej ostal v slovenskih
rokah, ampak se bojim, da take
koncentracije kapitala nimamo
več, glede na to, da smo, žal,
nekatere hotele prodali hrvaškim
in slovenskim podjetnikom. To
se Avstrijcem ali Švicarjem ne bi
moglo zgoditi." Tudi zato bo TNS
aprila organiziralo problemsko
okroglo mizo o lastništvu
velikega dela slovenskega
hotelirstva. Drago Bulc bi si želel
še obuditi odmevni turistični
akciji Turistična bodeča neža in
Zlata snežinka, ki bi po njegovem
mnenju pripomogli k izboljšanju
kakovosti slovenskega poletnega
in zimskega turizma.

Anekdote
Robinzon
"Spoštovani maestro," se je
obrnila neka dama k ameriškemu književniku Louisu Bromfieldu (1896-1956), "katere
tri knjige bi vzeli s seboj, če bi
morali živeti na samotnem
otoku kot Robinzon?"
"V tem primeru," je ljubeznivo
odgovoril pisatelj, "bi vzel s seboj priročnik o plovbi, navodilo
za gradnjo čolnov in splavov ter
knjigo o jadralni tehniki."

Obleka
Slavni holandski slikar Adriaen
Bronwer (1605-1638) se je zelo
malomarno oblačil. Bratranec
ga je povabil na svatbo pod
pogojem, da bo oblekel novo
obleko. Bronwer je prišel v čudoviti obleki, ki so jo vsi opazili
in hvalili. Skratka govorili so
samo o blagu in čudovitem
kroju te obleke.
Ko je prišla na mizo izvrstna
omaka, si je Bronwer med
splošnim začudenjem zlil nekaj
žlic po obleki.
"Čisto prav bo, če to omako
poje moja obleka," je dejal, "saj
je bila povabljena ona, ne jaz."
Slavni londonski "kralj mode"
George Brummel (1778-1840)
je takole razlagal svoje velike
uspehe pri ženskah:
"Vse je prav preprosto: s kuharicami sem tak kot z vojvodinjami in z vojvodinjami tak kot s
kuharicami."

Pošten
Na začetku svoje kariere je
ameriški politik William Jennings Bryan (1860-1925) izjavil
nekemu novinarju, da nihče ne
more na pošten način zaslužiti
milijon dolarjev.
Leta kasneje je isti novinar ponovno srečal Bryana, ki je medtem postal precej premožen, in
ga vprašal, ali se spominja, kaj
je nekoč povedal o bogataših.
"Seveda," je dejal Bryan, "rekel
sem, da nihče ne more na pošten način zaslužiti dva milijona
dolarjev."

