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NOVICE ŠT. 6-2020 

Spoštovani člani! 

Najprej iskrene čestitke vsem nam, saj 25. oktobra naše društvo praznuje rojstni dan. Na ta 

dan smo bili namreč vpisani v register poslovnih subjektov, kar je potrditev prizadevanj 

Andreje Grablovic, Danijela Osmanagić in mene, ki smo ustanovni člani društva. 

Zanimivo je, da je naše društvo ustanovljeno na dan Suverenosti naše države, praznik, kateri 

sicer ni dela prost dan, a za samostojno Slovenijo veliko pomeni. Tako kot naše društvo, saj je 

le naše društvo  prvo društvo turističnih vodnikov Slovenije sprejeto v Svetovno zvezo 

društev turističnih vodnikov. Če primerjamo z državo je ravno tako, kot, ko država razglasi 

samostojnost in jo medse sprejmejo Združeni narodi.  

A to je bil tudi namen ustanovitve društva: da predstavimo pomen turističnega društva naši 

javnosti in da se približujemo mednarodnim standardom. Mislim, da nam gre odlično: v naši 

družbi smo si utrli pot, deležniki v turizmu nas sprejemajo kot enakovrednega partnerja.  

Seveda vse ni uspelo na enostaven način, mnogo dela in neprespanih noči je bilo vloženega, 

a sedaj se nam je trud poplačalo. 

Mnogi med vami ste kmalu prepoznali našo prednost in ste izrazili željo, da se nam pridružite 

že na predstavitvenem srečanju v novembru 2016 v Trubarjevi hiši literature.  

Uradno smo prijave začeli sprejemati s 1. januarjem 2017 in takoj začeli z delom: pripravili 

smo izredno odmevno akcijo za praznovanje Mednarodnega dne turističnih vodnikov, 

Turizem Ljubljana nas je podprl z odlično tiskovno konferenco, ki je bila neverjetno dobro 

obiskana, že zastopali Slovenijo v tujini, začeli z oblikovanjem logotipa, spletnih strani, 

internimi izobraževanji, prvi strokovni izlet smo imeli v Sevnico, in še marsikaj….z vašo 

pomočjo se je kepa začela valiti izredno hitro in učinkovito. A o podrobnostih kdaj drugič.  

Torej, lepa hvala za vašo podporo, za ves čas, ki ga vlagate v dobro našega društva in za vse 

nadvse prijetne trenutke, ki jih preživljamo skupaj- tudi sedaj v težkih časih. Vesela sem, da 

se zavedamo, da smo skupaj postali močnejši in da se bomo v javnosti vedno predstavljali na 

profesionalen in spoštljiv način. 

Hvala vam za vse! V veliko veselje in ponos mi je biti zastopnica društva! 

 

Spodaj sledijo redne novice: 
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V septembru in oktobru se je veliko dogajalo, ker se stanje iz dneva v dan spreminja. Redne 

novice so v naši FB skupini, tule pa nekaj povzetkov: 

1. Najprej: Lepo dobrodošli vsi naši novi člani. Veseli smo, da ste se nam priključili in da 
želite biti del naše zgodbe. 

2. Nova pomoč v tajništvu je naša Mojca Taler. Andreji se iskreno zahvaljujemo za njeno 
predano in skrbno delo.  Marsikaj bo še urejala, a Mojca ji bo v veliko pomoč. Lepa 
hvala Mojca, da si se javila in si pripravljena pomagati po svojih močeh! 

3. STO sredstva so bila namenjena za promocijo destinacij in dela turističnega vodenja. 
Izredno smo veseli, da so nam na MGRT prisluhnili, da so se odzvali našemu klicu, naj 
nas vključijo v svoje projekte. Nekateri so sodelovali že s kratkimi filmčki v maju, drugi 
pri vztrajanju s svojimi vodenji v mesecih junij, julij in avgust. Nekateri so uspeli samo 
s svojimi osnovnimi dejavnostmi, drugi tudi s svojimi agencijami, tretji le kot 
podizvajalci s podjemnimi pogodbami. Časa za izvedbo vodenj je še nekaj, čeprav so 
časi veliko težji. V mesecu septembru, ko so bila vodenja pospešena v okviru 
praznovanja Svetovnega mednarodnega dneva turizma in nam je bilo vreme izredno 
naklonjeno in tudi skupna promocija je bila odlična. Hvala vsem, ki so darovali toliko 
svojega prostega časa za pripravo različnih vrst promocije. Mislim, da smo vsi 
spoznali, da dobiti obiskovalca le ni tako enostavno in je potrebno vložiti kar nekaj 
truda in znanja, da projekt uspe. 

4. V septembru smo začeli z našimi internimi izobraževanji, ki smo jih poimenovali 
ZOOM-inar. Odvijajo se vsak torek ob 21h (ob prvih torkih imamo namreč v LJ 
srečanje ob kavici). Dosedanje teme so bile: Turistični vodnik in poslovni odnosi: B2B 
in B2C, Mapiranje turističnega doživetja, Interpretacija dediščine, Umetnostna 
zgodovina Slovenije- pregled, Gotska dvoranska arhitektura (se nadaljuje), Turistični 
vodnik: kje sem in kam grem –SWOT analiza, Socialna omrežja v torek 27.10.. V 
novembru imamo zasedena prva dva termina, potem pa bomo veseli vseh nadaljnjih 
predlogov in vaših prispevkov. Hvala vam, da delite vaše znanje in izkušnje z nami! 

5. V prvi polovici meseca je bil sklican izredni zbor članov, ki je bil nesklepčen. Nekaj 
informacij ste prejeli. Odgovore na marsikatero dilemo najdete v letošnjih novicah. Še 
posebej kar se tiče stalnega delovanja z MGRT, Direktoratom za turizem, STO, 
Turizmom Ljubljana, Obrtno podjetniško zbornico…. ponovno SI preberite novice št. 2 
(prilagam tudi dopis, o katerem govorijo novice). Več dodatnih informacij pa v 
novicah, ki so sledile in so tudi priložene (v primeru, da jih ne najdete). Rezultati 
sodelovanja in aktivnih predlogov so vidni: pomoč STO pri vodenjih, plačilo UTD in 
prispevkov do konca leta.  
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6. To slednje je predvsem rezultat podpore s strani Obrtno podjetniške zbornice. Za 
katero sva se z našo predstavnico za kontakte z OZS ter Industrijo srečanj- Martina 
Orehek -tudi pisno zahvalili. 

7. Turizem Ljubljana: za ljubljansko sekcijo smo bili povabljeni na sestanek z direktorico. 
Naša predstavnica Irina Cerar poroča:  

a. Petra Stušek meni, da turistični boni niso dovolj za reševanja turizma, še zlasti 
ne v mestih vključno z Ljubljano. Po njenem mnenju so mesta, z Ljubljano na 
čelu, med tistimi, ki jih je Covid kriza najbolj prizadela. Po njenem mnenju 
mora država bolj konkretno priskočiti na pomoč. Sama se močno zavzema za 
pomoč turističnim vodnikom (samostojnim podjetnikom in d.o.o.). Kot aktivna 
članica Turistično gostinske zbornice (TGZS) na sestankih redno poudarja 
nezavidljivo situacijo v kateri smo se znašli turistični vodniki. Država ne sme 
dopustiti, da večina turističnih vodnikov zapre svojo dejavnost, saj smo 
vodniki ambasadorji dežele. Zato se zavzema, da država poskrbi, da bomo v 
prihodnosti, ko se bo turizem ponovno zagnal, imeli dovolj visoko 
usposobljenih turističnih vodnikov z izkušnjami. Meni, da mora država 
turističnim vodnikom pomagati in to poudarja na TGZS. 

b. Dotaknili smo se tudi teme vstopnih in izstopnih točk za turistične avtobuse v 
Ljubljani. Zaradi pritožb stanovalcev ne bo več možno zaustavljanj avtobusov 
na Streliški. Vstopne /izstopne točke bodo: City hotel, Dalmatinova, 
Kopitarjeva in še nekaj ulic je v igri. 

8. Ustavna pobuda/pritožba…: kolegica Karmen Rus je odstopila od ideje, da vloži 
dokument, zato smo se odvetniku, ki nam je poslal ponudbo, zahvalili za sodelovanje.  

9. Društvena Knjižnica: Kolegica Petra Frelih še vedno čaka vsebine za našo on-line 
knjižnico. Pomagajte ji s svojimi dokumenti in prispevki (več pa v starih novicah, kjer 
je bolj podrobno opisano) 

10. V novembru bo on-lin srečanje Evropske zveze društev turističnih vodnikov. Zastopala 
nas bo kolegica Mirzeta Hasagić. 

11. Vse ostale vsebine si poglejte v starih novicah (v prilogi) 
 

EN STROKOVNI TERMIN na DAN ODŽENE NEVEDNOST STRAN 

Prejšnjih novicah smo začeli razlagati strokovne termine, sedaj so na vrsti vsebine 

mednarodnega kodeksa turističnih vodnikov, ki ima samo 5 členov, a jih je potrebno dobro 

poznati in seveda tudi razumeti: 
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Člen 4.: Turistični vodnik se obvezuje, da ščitil interese svoje države, destinacije: poskrbel bo, 

da bodo obiskovalci, skupine spoštovale okolje, živalski in rastlinski svet, spomenike in 

znamenitosti, kakor tudi lokalne navade in občutljive vsebine 

Torej:   

 turistični vodnik je dolžan, da obiskovalcem jasno pove, kako se je potrebno obnašati, 
da obiskovalci s svojim obiskom ne bi škodovali okolju, znamenitostim in 
spomenikom. Da je on zadolžen za to, da obiskovalcem razloži lokalne navade in 
običaje ter strokovno razloži občutljive vsebine.  

 V primeru, da se obiskovalci ne vedejo pravilno je to velika odgovornost turističnega 
vodnika, ker obiskovalce ni primerno podučil. 

Naslednjič sledi predstavitev petega člena kodeksa.  

 

V teh težkih časih je izredno pomembno, da smo kreatorji in ne zaviralci. Vedno se 

ukvarjajmo z vsebinami, ki nas bodo navdihnile in da bomo iz te krize prišli kot zmagovalci. 

Zavedajmo se, da se krize v ekonomiji pojavljajo vsakih toliko let in da je to le ena preizkušnja 

več, ki nas bo utrdila. Skupaj je vse veliko lažje. 

Preživijo tisti, ki se na novo stanje uspešno prilagodijo. 

Še nekaj povezav, ki bi nam vsem lahko pomagale:  

PODCAST kolegice NIKKI iz Čile (pogovori z vodniki iz celega sveta) 

Aura Coaching kolegice Katje iz Rima 

Be a better Guide, kolega Kelsey 

Guide Training, kolega Sebastian iz Avstrije 

Antoine de Saint-Exupéry: „Zaradi časa, ki ga nekomu ali nečemu posvetiš, ti to postane 

dragoceno“ 

Lepa hvala za Vaše dosedanje aktivno sodelovanje, čudovito praznovanje (nam je podarjena 

ura več:) našega rojstnega dne, v času umiritve in počitnic si vzemimo čas za sebe in lepo v 

november,      

Mateja 
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