
 
DRUŠTVO REGIONALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE  
ARGOS- Association of  Regional Tourist Guides of Slovenia 

www.localguides-slovenia.com  e mail: info@localguides-slovenia.com  
 

Association of Regional Tourist Guides of Slovenia- ARGOS 
Member of 

 

NOVICE ŠT. 2-2020 

Spoštovani člani! 

Nekako smo si zamislili, da bi pošiljali novice 2-3x letno. Tokrat smo hitrejši, je preprosto 

preveč novosti. Tisti, ki ste v FB skupini nas lahko spremljate dnevno (večkrat na dan) in 

veste, da imamo kar veliko tem. Sedaj pa lepo po vrsti. Zato tudi novice bolj pogosto. Ne bo 

vse kar imamo v skupini, a povzetki so tu: 

Corona nam je vsem zelo zagodla.  NAJBOLJ POMEMBNO: če se je kdo znašel 

v stiski, v kateri sam ne vidi ravno pametnih rešitev, naj se prosim TAKOJ javi. 

Kar meni na mail: matejakregargliha@gmail.com. Brez sramu in predsodkov! 

Saj veste, skupaj je LAŽJE! 

a. Smo prvi, ki smo težavo zaznali, hitro obvestili medije, ki so zgodbo tudi 
sprejeli. Sprejeli so tudi žalostne zgodbe posameznikov. Iskrena hvala vsem, ki 
ste jih delili z nami.  

b. Takoj v ponedeljek po objavi v medijih, smo pisali na MGRT naše predloge. Ta 
teden se sprejema prvi del, dopolnitve v drugem delu. Če bo tako kot je sedaj 
objavljeno (https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/03-
2020/tc_1.pdf) , bomo dobili več kot smo pričakovali. To je seveda zato, ker je 
EU poslala sveženj denarja in ga bodo delili. Je še nekaj nejasnosti oz. 
nesmislov. To se bo dodalo danes, jutri v predlog. Potem se sprejema, do 
konca tedna se bo vse točno vedelo. Ni pa to končna verzija, ker bodo 
posledice veliko slabše kot smo sprva mislili in se bo potrebno sproti 
prilagajati. Vsi, ki imate kakršne koli posebnosti, lahko tudi sami osebno pišete 
na korona.mgrt@gov.si. Dobro je, če so tudi posamezni primeri, je pritisk večji 
in so bolj odzivni.  

c. Imamo tudi nekaj kontaktov direktno s poslanci in so odzivni. Torej pišite in 
bodite pro-aktivni. 

d. Tole bo odlično izhodišče tudi za odprtje teme o prekarnih delavcih na splošno 
(nekaj se je sicer pisalo že do sedaj, a sedaj bo prilika, da se to tudi ustrezno 
zakonsko uredi). Torej je obveza za vnaprej. Ker nismo edini, se bomo povezali 
tudi z drugimi. Čas bo pokazal kako. Za sedaj se je za najbolj učinkovito 
pokazala FB skupina https://www.facebook.com/groups/zmoremoskupaj/. 
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EN STROKOVNI TERMIN na DAN ODŽENE NEVEDNOST STRAN. 

Prejšnje novice smo razlagali termin STROKOVNOST oz. PROFESIONALNOST.  

Današnji izraz je STANDARD:  Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri 

priznani organ. Določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ali njihove rezultate ter 

je namenjen za občo in večkratno uporabo. Usmerjen je v doseganje optimalne stopnje 

urejenosti na danem področju. Za naše delo sta pomembna dva standarda: EU standard, ki 

govori o tem, kaj je delo turističnega vodnika ter drugi EU standard, ki govori o izobrazbi 

turističnega vodnika. O teh dveh prihodnjič. 

Po domače: poznavanje in spoštovanje standardov zagotavlja strokovnost dela. Vsak 

naročnik, stranka torej ve, kakšno storitev bo dobil. Če se standarda ne spoštuje, lahko dela 

vsak po svoje kakor se mu zljubi, kar pa seveda ni profesionalno, strokovno. Tule pregled 

dogodkov in novosti: 

ČLANSTVO: 

1. ČLANARINA: Menim, da bi bilo dobro, da letošnje članarine ne pobiramo. Je preveč 
težko stanje. Torej bi bili letošnje članarine oproščeni. Tisti, ki ste že plačali, bi to veljalo 
za leto 2021. Če želite, da vam znesek vrnemo, lahko, a to predstavlja dodatne stroške 
banke in dodatne obveznosti v pisanju bilance. Javite kako in kaj! Drugi (tisti, ki še niste 
poravnali članarine) bi jo plačali prihodnje leto, ko bodo boljši časi.  Vse aktivnosti, ki jih 
plačujemo iz članarine, bi tako malo zamrznili, bo že. 

2. 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.  
Kot rečeno, članarine za leto 2020 ni, je pa potrebno napisati prijavnico. Brez le te ni 
možno članstvo. Račun za članarino vam bomo izstavili leta 2020. 

3. 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. 
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ČAS KORONE NAJ BO ČAS ZA NAS, NAŠO KREATIVNOST IN INOVATIVNOST 

4. PROSTOVOLJSTVO:  
4.1. kot FB objavo ste verjetno zasledili, da nudimo BREZPLAČNO UČNO POMOČ. Ta bo 

verjetno še posebej prišla v prihodnjem času, ker izgleda, da bo bolj malo od 
šolskega leta… Če se bo to razraslo v kaj več, kakšno profitabilnost takoj javim! Vsi 
zainteresirani se lahko javite tudi po mailu, čeprav menim, da smo se po FBju 
dogovorili že kar veliko. 

4.2. Če imate še kakšno idejo, kar na plan z njo! 
4.3. IZOBRAŽEVANJE: NATURALNO GOSPODARSTVO. Denarja ne bo kmalu zatorej, 

PONUDITE SVOJE ZNANJE KOLEGOM– sedaj je čas za IZMENJAVO ZNANJA.  Npr. jaz 
bom članom nudila webinar izobraževanj: podobno kot Miklavžev paket, le da bo ta 
prilagojen za delo na daljavo. S programom začnem po Veliki noči. Če bi še kdo rad 
sodeloval, (npr jezikovni tečaj, veščine,…) dobrodošel! 

4.4. Ne pozabite odgovoriti na anketo, ki jo je izdal FEG in vam jo je poslala Andreja: 
SURVEY LINK: https://www.surveymonkey.co.uk/r/3NXQNR2. Zelo pomembno je, da 
se sliši glas slovenskih vodnikov, ker bo to šlo tudi v medije po Evropi! 

5. CENIK: glede na stisko in privarčevane zneske se je zopet odprla tema o cenah naših 
storitev. Osnovala se je skupina za oblikovanje cen vodenja. Če želite v njej sodelovati, se 
prosim javite Mitja: jurancicmitja@gmail.com. Lepa hvala! 

6. MESEČNA SREČANJA: vsak prvi torek v mesecu v Ljubljani, kako drugje? V času, ko je 
omejeno gibanje, organiziramo virtualno kavico: pripravite si napitek in sedimo za 
računalnik/telefon. Torej v torek 6.4. ob 18h. Na kateri način nam bo javil organizator 
Janez Virant. 

7. SPLETNA STRAN 
7.1.  

7.1.1. Osvežujemo spletno stran: karta Slovenije je urejena. Preglejte, kaj je v redu in 
kaj ni. Tisti, ki nimate svojega profila na spletni strani (niste podali svojih 
podatkov, besedila in fotografije Sandri) ste samo navedeni z imeni. Torej sedaj 
je čas, da osvežite svoj profil. 

7.1.2. 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).  

7.2. 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, skenirane knjige, literatura,…). KNJIŽNIČARKA je Petra 
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Frelih. Lepo prosim, da njo kontaktirate (lahko preko Fb ali mail: 
petrca_frelih@gmail.com.) Ona bo imela tudi seznam vsega, kdo bo kaj skeniral, 
pripravljal, da se ne bi vsebine ponavljale. 

8. 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). 

9. 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. Novice naj bodo POZITIVNE, da vabimo obiskovalce, da jih malo 
»izzivamo«, da nas ne pozabijo! 

10. 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 

11. Naredili bomo YOUTUBE kanal za naše Društvo. Primer: 
https://www.pscp.tv/w/1eaKbQPoNnRxX?fbclid=IwAR0fP0FFcBUiQBIEvqJb_sHodqaeYi1Y
cLB6jMU0VBp_4UCJtojsZUx4nwY. Dogovorili smo se, da bomo oddajali v različnih jezikih 
v različnih dnevih. Urejala bo Nadja: pošljite ji prispevke: mirniknadja@gmail.com. 
Prispevek naj bo dolg 3 minute (morda lahko več, a dvomim, da imajo ljudje potrpljenje, 
da ga gledajo dlje) in samo v enem jeziku. Lahko pripravite isti prispevek v več jezikih. 
Zelo dobro bi bilo, da so prispevki podnaslovljeni. To je že malo višja matematika. Če vam 
ne gre, samo posnetek. Več se pogovorimo zasebno oz. v FB skupini. V prilogi logotip 
društva, da ga natisnete in da se vidi pri vaši objavi. Lahko ga tudi vstavite, če vam to gre 
(navodila se najdejo na spletu, lahko nas morda kakšen član pouči o tem?). 

12. Rabimo kandidata, ki bi nam oblikoval Periskop. Mislim, da je to povezano s Twitter. 
Kdo bi to raziskal? 

13. PR: delite objave FB strani ARGOS ter pripravite besedila za lokalne časopise: tako bo 
javnost izvedela, da obstajamo in da delamo. Javite se lokalnim radijskim- tv postajam. 
Če potrebujete pomoč, javite. 

14. 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. 

15. PRIJAVE ILEGALNEGA DELOVANJA TURISTIČNIH VODNIKOV. Prve prijave smo poslali. 
Nadaljujemo takoj, ko pridemo iz karantene. Kot rečeno, pri vsaki prijavi nam pošljite: po 
mailu, v FB skupini, na viber..: fotografijo, video, datum, uro dogodka in kratek opis.  
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Glede na to, da tujcev nekaj časa ne bo, lahko prijavljamo delo vodnikov, ki nimajo licenc. 
Tu bi bila malo bolj taktna: za skupine, katerih predstavitev opazimo ali preko spletnih 
strani ali preko FB objav, da bodo imele oglede: napišemo jim prijazen dopis, da se bo 
začelo izvajati zakon, da bo kontrola na trgu in da naj pazijo, da imajo izpostavljene 
licence za vodenje. To bo namreč prvo, kar bodo inšpektorji kontrolirali. 

16. PRITOŽBA pri Komisiji: je bila oddana. EU poslanka Ljudmilo Novak, ki je v odboru za 
Transport in turizem, je postavila EU poslansko vprašanje v zvezi s položajem malih 
deležnikov gospodarstva. Odgovor komisije čakamo in sporočimo. Je pa trenutna 
situacija (žal) voda na mlin: torej stanje malega podjetnika v globalni delitveni ekonomiji.  

17. 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. Novi izleti bodo takoj, ko nam bo dovoljeno skočiti iz karantene. 

18. Konzorcij Claustra Alpium Iuliarum: Projekt teče. 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 

 

Ideje za zapolnitev časa:  

DOPPS rabi opazovalce ptic, več tule: https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/opazovanje-ptic/ 

 

Antoine de Saint-Exupéry:  

„Zaradi časa, ki ga nekomu ali nečemu posvetiš, ti to postane dragoceno“ 

Hvala za sodelovanje, ostanimo zdravi! 

Ljubljana, 30.03.2020       Mateja Kregar Gliha 
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