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NOVICE ŠT. 4-2021 

Spoštovane članice in člani!       Ljubljana, 30.04.202 

Prva tretjina leta je za nami.  

Žal moramo sporočiti, da nas je zaradi bolezni zapustila naša kolegica Andreja Benčič.  Kolegi iz 

Primorske so lepo organizirali zbiranje prispevkov za njenega sinka oz. družinico, pripravili so tudi 

lepo sožalje, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Verjetno se Andreje spomnite s kakšne kavice, 

največkrat smo se videli na obali, sicer pa smo skupaj preživeli marsikateri čudoviti strokovni izlet. 

Smo veseli, da je bila naša članica in da smo imeli možnost, da smo jo poznali in z njo sodelovali. 

ČLANSTVO IN ČLANARINA: 

Lepa hvala vsem, ki ste se nam pridružili v zadnjem mesecu in dobrodošli.  

Iskrena hvala vsem, ki ste plačali članarino. Vsi bi morali dobiti potrdilo, račun. Če ga niste, prosimo 

sporočite v tajništvo. Tule so podatki za nakazilo članarine (65 EUR oz. tisti, ki še niste to storili v 

letu 2020, tudi vpisnine 15 EUR): TRR račun društva: SI56 6100 0001 5798 543, BANKA: DELAVSKA 

HRANILNICA D.D., MIKLOŠIČEVA 5, LJUBLJANA.  

Kako bo s plačevanjem članarine za ta čas krize se pogovorimo na zboru članov, ki ga bomo sklicali v 

roku 3 mesecev po prepovedi ukrepov. Računamo na mesec junij. Do takrat ne bo nobenih posebnih, 

izrednih finančnih izdatkov, pa tudi vse aktivnosti se odvijajo na prostovoljni bazi.  

Vsi, ki sodelujete in darujte svoj prosti čas za naše skupno dobro - lepa hvala! 

POVZETEK AKTIVNOSTI ZADNJEGA MESECA: 

1. ARGOS LIVE predvajanje na FB strani in na YouTube kanalu se nadaljujejo po programu.  
Javljanja v živo imamo po sledečem redu: ob ponedeljkih ob 17h v angleškem jeziku, ob 
sredah ob 17h v slovenskem jeziku in ob sobotah v kateremkoli drugem jeziku. Vsi 
zainteresirani se prijavite v tajništvu: info@localguides-slovenia.com.  Za sedaj so zasedeni 
termini: 

a. Angleško: do vključno 17. maja, potem pa so še prosta mesta.  
b. Slovensko: do vključno 12.maja 
c. Drugi jeziki (sobota): vključno 8.maja 

2. Pri izvedbi zainteresiranim seveda pomagamo. Deluje aktivna skupina Virtualna vodenja in 
tudi na ponedeljkovih kolegijih se marsikaj doreče. Spletna / Virtualna vodenja so se 
razširila, sedaj jih poimenujemo (Private) Guided Tours - Live streaming: Predvajanje vodenih 
ogledov v živo. Virtualno se izogibamo. Komercialno se sicer nekako sprejema, a ker vodenja 
niso virtualna, poimenovanje ni primerno. Za sedaj je izraz spletni vodeni ogled še najbolj 
sprejemljiv . Ker je nekaterim težko začeti, smo se odločili, da bomo vzpostavili program 
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mentorstva. Vsi, ki želite, da dobite mentorja, se javite v tajništvu: info@localguides-
slovenia.com. 

3. Izobraževanje za T Guide, tj vodnike z veščinami, ki so dobrodošle pri vodenju oseb z 
intelektualnimi težavami v razvoju- se nadaljuje. Delovno skupino vodi Dragan. Nekateri ste 
se v to skupino že vključili ob pozivu v FB skupini. Vsi zainteresirani se prijavite v tajništvu: 
info@localguides-slovenia.com. 

DELO/AKTIVNOSTI V APRILU: 

1. Register turističnih vodnikov na strani STO: objavljen je register, preverite, ali so podatki 
točni, če je kakšna napaka, morate obvestiti IZDAJATELJA LICENC (ne STO!!!)- distinacijo. 

2. FEG se, tudi na osnovi naših predlogov, pogaja za posebno pomoč turizmu in turističnim 
vodnikom, v okviru EU: nekaj dobrih predlogov je bilo podanih, pričakujemo, da bo posebna 
pomoč turistični dejavnosti (in turističnim vodnikom) tudi sprejeta. Prosim preberite tudi 
zadnja poročila na temo turizma in Evrope. 

3. Kako varno voditi obiskovalce v novih razmerah: pripravlja se evropski standard, ki naj bi bil 
v soglasju s slovenskim, bo pa bolj zahteven za turistične vodnike. Skupine bodo manjše, 
razdalja med udeleženci se bo morala upoštevati, vodnik mora imeti svojo zaščito za mikrofon, 
obvezna uporaba APP za prenos zvoka (vsak gost ima svoje slušalke in APP na telefonu) ali pa 
mora agencija/ organizator preskrbeti tehnikoe za prenos zvoka. Ne bo dovoljeno zadrževanje 
skupin na majhnem prostoru, več bo premikanja po mestu (zato tudi uporaba lastnih slušalk in 
aplikacij za prenos zvoka). Katere aplikacije za prenos zvoka boste priporočili vašim strankam 
(verjetno bodo to imeli urejeno že sami, ker je to na evropskem nivoju), lahko izberete sami. 
Lani smo jih preizkusili kar nekaj. Priporočamo pridobitev znaka pri STO: Green and Safe 
Slovenia.  

4. Predstavljena je bila možnost sodelovanja s SMART GUIDE. Predstavitev si lahko pogledate na 
FB, oznaka ZOOM-inar. 

5. Če si kdo želi mednarodnega druženja, imamo člani WFTGA vsakega 13. v mesecu ob 13:00 
UTC (po naše ob 14H) spletno kavico. Povezava bo vedno dana v FB skupini.  

6. Dogodkov, povabil, pozivov, idej, …. je izredno veliko, dnevno sledite objavam v FB skupini 
društva, saj je na voljo veliko koristinih nasvetov in priložnosti. 

 
Časi so za našo dejavnost so še vedno zelo 
zahtevni. Lepo je, ko si delimo izkušnje, se 
spodbujamo in si pomagamo.   
 

Lep maj, Mateja 
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