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NOVICE ŠT. 8-2020 

Spoštovani člani! 

Tole so naše zadnje letošnje novice. Dan je ponovno poseben: 23. decembra smo se Slovenci 

odpravili na volišča in z veliko večino odločili, da bo naša pot v prihodnost samostojna. Od 

tega je že 30 let. Toliko let tudi turistični vodniki zastopamo povsem svojo državo, preje je 

bila le-ta kar nekajkrat večja. Od naše ustanovitve dalje, tj. aktivnega delovanja od 1.1.2017 

se je kar veliko spremenilo, publika in strokovna javnost ve za turistične vodnike kot 

ambasadorje destinacij, z našimi akcijami je vloga vedno bolj jasna. Žal pa se še vedno 

dogaja, da nam nekateri deležniki v turizmu naše pomembnosti nočejo priznati – tu mislim 

na TGZS in na destinacije, ki se za nas in naša prizadevanja bolj medlo odzivajo. Tu nas čaka 

še nekaj dela.  

1. Veliko bomo o tem lahko spregovorili na našem zboru članov, ki bo 15. januarja 2021 
ob 15h. Zakon PKP6 nam dovoljuje, da zaradi trenutnih zdravstvenih razmer, zbor 
članov opravimo na daljavo. Imamo dve možnosti: 

a. na ZOOM. Vsi, ki bi radi sodelovali na ZOOM zboru članov, prosimo javite do 
04.01.2021 do 12.ure v naše tajništvo: info@localguides-slovenia.com 

b. do 04.01.2021 do 12. ure javite dopolnitve dnevnega reda zbora članov  
c. vsi, ki se do zgoraj omenjenega datuma in ure ne boste prijavili za ZOOM zbor, 

boste uvrščeni v dopisni zbor članov: material vam bo poslan po e mailu (na 
naslov, ki ste ga navedli v prijavnici, razen če ga niste vmes spremenili in to 
seveda tudi javili v tajništvo). Glasovnice in materiale boste dobili takoj po e 
mailu. Imeli boste dovolj časa, da boste materiale vrnili v tajništvo. 

d. Kdor bi želel pomagati pri organizaciji zbora članov, se prosimo javite v 
tajništvu, bomo zelo veseli. 

e. Končni dnevni red in vse podrobnosti bomo člani dobili 5.1.2021. 
2. Glede na ne- omembo turističnih vodnikov na Dnevih slovenskega turizma, smo pisali 

dopis na MGRT, Direktorat za turizem, Turizem Ljubljana in STO. Odziv je bil takojšen s 
strani STO. Je bil to ravno čas zaključka jesenskega razpisa. Povabljeni smo bili na 
sestanek.  

3. STO sestanek: Sprva je izgledalo, da so povabljeni po en član iz društva. Na začetku 
srečanja se je pokazalo, da jih je lahko več. Tako so se v na hitro lahko kot naši 
zastopniki pridružili še: Dragan Bekčić, Irina Cerar in Mojca Taler. Ga Žvanut je podala 
nekaj statističnih podatkov:  
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na STO so izdali 48 naročilnic (28 sp, 20 d.o.o.), vodenja je opravilo 67 licenciranih vodnikov, 
porabljenih je bilo (ne glede na epidemijo) 80% sredstev, 1200 vodenj je obiskalo 7000 
turistov in so bila opravljena v 80 destinacijah po Sloveniji.  
Podani so bili tudi predlogi za naslednji razpis, ki pa si med prisotnimi niso bili enotni. 
Nekateri predstavniki (predvsem KPTVS in CI) so izrazili željo, da se turistične vodnike 
kategorizira in določi način delitve sredstev. Izražene so bile celo misli, da so nekateri 
turistični vodniki bolj turistični vodniki od drugih, kar sem jaz zagovarjala kot nesprejemljivo. 
STO bi sicer želel imeti enega sogovornika, a že na samem sestanku se je videlo, da so naša 
izhodišča zelo različna.  
Prosimo Vas, da do 8.1.2021 na društveni mail info@localguides-slovenia.com napišete vaše 
predloge za izboljšanje pomladanskega razpisa. Le-te bomo potem predali na STO. Razlike 
med partnerji, ki so bili prisotni na sestanku, so kar velike. Tako nekako kot pri ZTAS in tistimi 
agencijami, ki jih ZTAS ne zastopa prav uspešno. Ga Žvanut sem obvestila, da jih bomo o 
sodelovanju s STO obvestili po našem zboru članov. Torej do 8.1. pošljite pisne predloge 
izboljšanja spomladanskega razpisa (ca 300 000 EUR), katere bomo posredovali naprej. 
Odločitev bo na koncu tako in tako njihova.   

4. STO je na svojih spletnih straneh predstavila turistične vodnike, a manjkajo turistični 
vodniki s specifičnimi znanji (lokalni, regionalni, muzejski,…). Pisali smo dopis. Njihovo 
pojasnilo je, da so te vsebine razdrobljene in da se destinacije slabše odzivajo. Zatorej je 
naša naloga, da svoje destinacije spodbudimo, da se odzovejo na povabilo STO in jim 
sporočijo povezave na registre turističnih vodnikov v njihovi regiji (ki bi po zakonu 
tako in tako morali biti javni). To je delo za nas v mesecu januarju: povežite s svojim 
regijskim vodjem ali pa kar sami kontaktirajte vašo destinacijo. Pri kontaktu in pisanju 
vam seveda lahko pomagamo. Kar pišite na tajništvo: info@localguides-slovenia.com  Bi 
rekla morda kar naslednji teden, da čas ne prehiti. 

5. V mesecu decembru smo izdelali bogat seznam darilnih bonov za turistična vodenja. 
Vsak dan poteka tudi nagradna igra. Hvala da delite med prijatelji in znanci (tudi tisti, ki 
sicer v tej akciji ne sodelujete), res kolegialno. Izdelana je tudi odlična landing stran, 
hvala vsem, ki ste vložili toliko svojega prostega časa. Akcija z darilnimi boni bo 
potekala tudi v letu 2021.  

6. Zoom-inarji potekajo redno vsak torek ob 21h. Sedaj imamo zapolnjene termine do 
05.01. (29.12.so počitnice). Potem pa dobrodošli vsi, ki ste se v anketi javili, da bi lahko 
kaj pripravili za nas. Hvala! Glede na to, da sedaj ni dela, se seveda izobraževanja, 
predavanja lahko odvijajo tudi dopoldan, smo pač imeli dve izobraževanji na dan. 

7. Hvala Lisi za tečaj kitajskega jezika. Lepo nam je pričarala nenavadni jezik, kakor tudi 
kitajsko kulturo! 

8. Tjaša nam je pripravila odlične materiale za decembrski PR v zvezi s težavami 
vodnikov, darilnimi boni, priložnostmi, virtualnimi vodenji,….hvala Tjaša! 
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9. Ob ponedeljkih ob 10h imamo srečanja, kjer se pogovarjamo o priložnostih, ki so nam 
nudene. To je nadaljevanje izobraževanja SWOT analiza za turistične vodnike. 
Trenutno so aktualna virtualna vodenja, a verjamem, da bo kmalu še kakšna nova ideja- 
npr razpisi. Gospa Žvanut je predlagala, da se vodniki povežemo z destinacijami (tudi 
outdoor, kongresni turizem,…) ter skupaj sodelujemo pri razpisu Javni razpis za dvig 
kompetenc vodilnih turističnih destinacij: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-
sredisce/novice/10486-javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-
destinacij?fbclid=IwAR0hyESH8H4cFhwLmWcC_LHB-
b1qMqG1xcXXXRYMNJkkOwmn1UYpW7-R_-k 

10. V mesecu decembru je bil zbor Konzorcija Claustra- rimsko obzidje. Naše društvo je 
prispevalo izobraževanja vodnikov. Če je kateri izmed Vas, ki bi rad prispeval 
izobraževanje (katerega od svojih zoom-inarjev), naj prosim sporoči v tajništvo. Sedaj se 
bo kar nekaj izobraževanj vrstilo na platformi zoom in bo verjetno tudi kar koristnega za 
nas. Vas obvestimo pravočasno. 

11. Nina Regina je sestavila zelo veliko materiala za FEG »slovenski teden«. Obiščite FEG 
FB stran, všečkajte jo, delite objave, da se izvedo informacije o Sloveniji. Materiala je 
bilo toliko, da bodo objave sledile tudi v kasnejših mesecih, hvala Nina Regina! 

12. Nina Regina je tudi aktivna v FEG skupini glede pereče delitvene ekonomije.  Vsebine 
so za nas precej nove, a za delo turističnih vodnikov zelo pomembne. Več o tem nam 
Nina pove na zboru članov. 

13. Nina Buh je pripravila čestitko ob 35-letnici Svetovne zveze društev turističnih 
vodnikov. Obiščite FB stran WFTGA official, všečkajte jo, poiščite našo čestitko in jo 
delite tudi na svojih FB profilih. 

14. Mojca Taler in Nina Buh se bosta udeležili YT delavnice, ki jo FEG podarja članom. 
Svoja nova znanja bosta z nami delili konec januarja/začetek februarja, vas pravočasno 
obvestimo. 

15. Posočje regija je organiziralo srečanje članov. Vodja regije je Alenka Zgaga. Smo veseli, 
da so se zorganizirali, še posebej sedaj, ker bo Nova Gorica z Gorico gostila Evropsko 
prestolnico kulture leta 2025 in bo zagotovo to tudi odlična priložnost za Posočje.  

Lepa hvala za Vaše dosedanje aktivno sodelovanje in vse kreativne ideje,  skupaj nam gre zares 

odlično.   

Upanje mora živeti, svet se mora vrteti, v dobro je treba verjeti. 

Uživajmo počitnice, skupaj bomo ponovno 04.01.2021. Mirne praznike in optimističen skok v 

leto 2021, 

Mateja 
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