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NOVICE ŠTEVILKA 1-2020 

Spoštovani člani! 

 

Letošnje leto se je začelo tako aktivno, da bi morali (če bi nam čas dopuščal) pisati novice vsak mesec. 

Žal ne gre. Tisti, ki spremljate naše objave v FB skupini vam je lažje, tule nekaj povzetkov.  Lepa hvala 

za vse komentarje in pobude! 

Glede na to, da smo vedno večja skupina, sem se odločila, da na začetku vsakih novic RAZLOŽIMO 

TUDI PO EN STROKOVNI TERMIN (sem namreč opazila, da veliko članov novic niti ne bere ali pa jih 

ne prebere do konca, zato to opravimo takoj na začetku). 

Termin tokratni novic je STROKOVNOST oz PROFESIONALNOST: strokovno oz. profesionalno 

pomeni, da turistični vodnik spoštuje strokovne izraze (definicija turističnega vodnika) in izraze tudi 

pravilno uporablja. Pomeni, da spoštuje kodeks turističnih vodnikov (kot objavljeno na naši spletni 

strani).  

Po domače: Profesionalni turistični vodnik ni rečeno, da se z vodenjem ukvarja 100%. V sklopu svoje 

dejavnosti lahko opravlja tudi druge dejavnosti. Svojo profesionalnost – strokovnost izraža izključno s 

svojim odnosom do turističnega vodenja- kot opisano zgoraj. Če sem bila nejasna, se lahko slišimo in 

pogovorimo. 

Tule pregled dogodkov in novosti: 

1. PRIJAVE ILEGALNEGA DELOVANJA TURISTIČNIH VODNIKOV. Prve prijave smo poslali, 
potrebujemo jih še več. Prvič zato, da bodo tisti, ki delujejo na kontroli trga dejansko 
doumeli, da se dogajajo kršitve- njim namreč marsikaj ni jasno. Tudi lobij agencij je tu zelo 
močan in njim ni v interesu, da bi kontrolirali tuje vodnike, saj večino denarja agencije 
zaslužijo na prodaji aranžmajev, vodenja so le mali del(ček). Pri vsaki prijavi nam pošljite: po 
mailu, v FB skupini, na viber…: fotografijo, video, datum, uro dogodka in kratek opis. Primer v 
prilogi. Lahko pošljete sami direktno na inšpekcije ali pa posredujete nam in to pošljemo iz 
društvenega maila. Rabimo čim več. Tudi in predvsem sedaj, ko je dela manj (torej, ga je 
malo, pa še tistega opravljajo tujci!). 

2. PRAZNOVANJE MEDNARODNEGA DNEVA TURISTIČNIH VODNIKOV: Praznovanje je odlično 
uspelo: več kot 65 vodenj v več kot 40 tih krajih Slovenije, udeležencev pa več kot 1000. Top, 
ni kaj. Predvsem bi se rada zahvalila Tinetu, ker je pripravil tako dober PR. Mislim, da smo 
tokrat resnično dobro izpostavili naše težave. Mediji so zelo kvalitetno predstavili ilegalno 
vodenje in neizvajanje zakona. Nekaj še bo objavljeno tudi v oddaji Na lepše, nekaj v Večeru. 
V prilogi seznam objav, če je še kje bilo še kaj objavljeno prosim sporočite. 
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3. 03.03. OB 18H STANDARDNO SREČANJE- pri Florijanu v Ljubljani. Janez lepo vabi, ne le 
ljubljansko sekcijo! Če kdo drug, v drugih delih Slovenije kaj organizira, bi bili radi povabljeni. 

4. Konferenca ADA- 09.-12.1.-bilo lepo obiskana, kar nekaj novih idej smo dobili in nekatere že 
začeli uvajati. Naslednja bo v januarju 22 v Bratislavi. Rezervirajte si termin. Poleg 
omenjenega je zelo pomembno srečanje vodnikov Evrope v Valenciji v novembru 2020 ter v 
februarju 2021. Rezervirajte si čas in denarčke, saj je mednarodni pogled izredno 
pomemben! 

5. 01.02.2020 ob 16:30 v Mariboru je bil REDNI LETNI OBČNI ZBOR. Organizacija super, lepa 
hvala Mitja Jurančič, mislim, da je strokovni izlet odlično uspel. Tudi zbor članov je bil 
učinkovit, za kar se vsem lepo zahvaljujem. V prilogi zapisnik. 21.02.  

6. PRITOŽBA pri Komisiji: je bila oddana. Obvestili smo tudi EU poslanko Ljudmilo Novak, ki je v 
odboru za Transport in turizem. Čakamo na nadaljnja navodila oz. reakcije. Za pritožbe 
potrebujemo sredstva, katera sedaj črpamo samo od članov (in še trije ne-člani so nakazali 
sredstva): nekateri ne- člani so izredno močni v verbalnem izražanju, nikakor pa ne v akciji. 
Dobro vedo, kaj je potrebno, nič pa ne dajo od sebe- tako kar se sredstev tiče, kakor tudi 
pomoči. Tisti, ki ste tudi v drugih združenjih povabite jih, da naše delo (finančno) podprejo, 
saj gre za dobro vseh vodnikov in ne le naših članov. 
 

SPLOŠNO: 

1. ČLANSTVO: 
1.1. Najprej, dobrodošli novi člani društva. Veseli smo, da ste se nam priključili in se odločili, da 

nam pomagate pri prizadevanjih za boljši jutri turističnih vodnikov Slovenije.  
1.2. Veseli bomo, če boste povabili še katerega od kolegov, ki niso z nami, a čutite, da bi bilo 

lepo, da skupaj gradimo prihodnost. Seveda naj bodo takšni, ki razumejo delo turističnega 
vodnika. Dobrodošli so vsi z dobrimi nameni. Javite meni ali Andreji, da pošljemo povabilo. V 
FB skupini niso vsi, ker vsi še nimajo FB profila, je pa to najhitrejši način obveščanja članov. 

2. STROKOVNI IZLETI: lepo organizirani, zadnji je bil v Štanjel. Vedno prosimo napišite tudi novice za 
našo spletno stran: tako v angleščini kot v slovenščini ter priložite slikovni material. Hvala 

3. SPLETNA STRAN 
3.1. Osvežujemo spletno stran: karta Slovenije je urejena. Preglejte, kaj je v redu in kaj ni. Tisti, ki 

nimate svojea profila na spletni strani (niste podali svojih podatkov, besedila in fotografije 
Sandri) ste samo navedeni z imeni. 

a. Napišite novičke iz vaših krajev, naj se sliši vaš glas! Če rabite pomoč/nasvet, javite! 
Ne zamudite odlične priložnosti svoje predstavitve (na koncu besedila date svoje ime 
in povezavo na vaš profil). Če kaj ni jasno, mi prosim sporočite. Vsa besedila pošljite 
Sandri Grudenić, lepa hvala (sandra.grudenic(at)gmail.com).  

3.2. INTRANET-Vstop na zaprto spletno stran za člane. Preverite, ali funkcionira. Dobrodošle so 
tudi vsebine za našo društveno knjižnico (razne PDF dokumenti, e knjige, članki iz časopisov). 
Kar ni jasno, prosim na mail meni. 
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4. LIVE PRIVATE GUIDE: nekateri ste še naredili svoj profil, drugi ga še boste. Samo v vednost: nato 
lahko pristopite k zaprti FB skupini Qualified Tourist Guides-Private Group by Live (iz Slovenije so 
lahko le vodniki našega društva (ker smo člani FEG in WFTGA). 

5. Konzorcij Claustra Alpium Iuliarum: Projekt teče. Zelo kvalitetna izobraževanja, letni zaključek je 
bil v Evropski hiši, v januarju so se nadaljevala izobraževanja veščin za turistične vodnike. Zavod 
za varstvo kulturne dediščine- Janez je v konzorciju odgovoren za sodelovanje z deležniki v 
turizmu, jaz sem v upravnem odboru. Če imate kakšno idejo, kako bi lahko konstruktivno delovali 
v sklopu tega konzorcija, prosim javite nama. Več: https://www.zvkds.si/sl/claustra/claustra 

6. PR Če rabite pomoč, javite. 
6.1. Delimo letake po hotelih- tako širimo zavest, da obstajajo(mo) lokalni vodniki z licenco 
6.2. Pripravite besedila za lokalne časopise: tako bo javnost izvedela, da obstajamo in da delamo. 

Javite se lokalnim radijskim- tv postajam. Če potrebujete pomoč, javite. 
7. FB stran: urejuje jo Danijel Osmanagić. Če imate objave, mu jih sporočite, da jih uredi in objavi, 

da se vidi, da ste jih pripravili vi. Za lasten pregled si prosim analizirajte, koliko prijateljev ste 
povabili, da »všečkajo« našo FB stran, kolikokrat ste na svoji FB strani delili objave društva in 
kolikokrat ste sami prispevali vsebine za Fb stran društva. Tako enostaven pregled vam bo 
pokazal, kaj bi še lahko naredili za (lastno) promocijo, ki nas sicer nič ne stane. 

8. Instagram: urejuje ga Primož Žgajnar. Pri Instagramu so pomembni hashtagi: naj bodo 
#localguides #localguidesslovenia,… Fotografije pošljite Primožu. Da je vaša, bo dodal hashtag 
#localguide IME- ali pa, če želite, kaj drugega 

9. VIBER Skupina: je še vedno v uporabi, tokrat bolj za ilegalna vodenja (kriminalisti imajo radi 
pregled tudi nad tem, čeprav se njih direktno ne tiče). Glede tatic se je nekoliko umirilo (a ne 
smemo spati). Vsekakor prosim nujno naprej sporočati o težavah s terena. Lahko ukrepamo tudi 
za druge regije/mesta po Sloveniji. 

 

A saj veste: KDO, ČE NE MI, KDAJ, ČE NE ZDAJ! 

Hvala za sodelovanje, naj bo leto 2020 še bolj aktivno! 

 

Ljubljana, 02.03.2020       Mateja Kregar Gliha 
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