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NOVICE ŠT. 1-2021 

Spoštovane članice in člani!       Ljubljana, 18.01.2021 

 

Tule so naše prve novice v letu 2021. So nekoliko preje kot običajno, a to je zato, ker nas čaka veliko 

dela v mesecu januarju in februarju in želimo, da smo vsi skupaj zelo aktivni. 

1. Hvala lepa vsem novim članom, ki ste se nam pridružili že takoj na začetku leta 2021. 
Verjamemo, da se boste vključili v naše aktivnosti in vam bo zanimivo. Slogan društva so 
besede avtorja Malega princa, ki je rekel: »ko nekomu ali nečemu podariš čas, ti to postane 
dragoceno«. V tem obdobju lahko postorimo tisto, za kar nam je preje vedno primanjkovalo 
časa.  

2. Od začetka krize se je oblikovalo kar nekaj delovnih skupin in rezultati so več kot navdihujoči. 
Zadnja akcija v letu 2020 so bili DARILNI BONI. Nina Buh je pripravila izdatno poročilo, 
katero najdete v prilogi. Akcija z boni se nadaljuje, saj se obdarujemo skozi vse leto in ne le v 
adventno-božično-novoletnem času.  

3. ČLANARINA: v letu 2020 je kar nekaj članov, navkljub krizi, plačalo članarino. Nekaj vas je 
izrazilo željo, da (tudi) v letu 2021 plačate članarino. Zelo hvaležni. pohvalno. Vemo, da so 
časi težki, zato je vsaka takšna gesta spoštovanja vredna. VELIKA HVALA. 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. Tule so podatki za nakazilo članarine, če jo želite 
plačati: TRR račun društva: SI56 6100 0001 5798 543, BANKA: DELAVSKA HRANILNICA D.D., 
MIKLOŠIČEVA 5, LJUBLJANA. Morda v razmislek: članstvo je prostovoljno in vsakdo, ki ne 
želi biti več član (ker se ne bo več ukvarjal s turističnim vodenjem, ker ima pomisleke,…), 
lahko društvo zapusti brez težav in dodatnih stroškov. Potrebno je samo e mail sporočilo na: 
info@localguides-slovenia.com . 

4. Sedaj začenjamo s pripravami na organizacijo Mednarodnega dneva turističnih vodnikov, ki 
ga praznujemo 21. februarja. V torek 19.01. zvečer bo naš društveni ZOOM-inar  posvečen 
temu. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri organizaciji/ pripravah oz. želite prispevati pri 
praznovanju s svojo aktivnostjo se prosimo javite na info@localguides-slovenia.com. 

5. STO poziv: predlogi so bili predstavljeni in so bili dobro sprejeti, saj so bili konstruktivni. 
Nekateri ste poslali dodatne predloge tudi po sestanku. Takoj, ko bo priložnost, jih predamo 
naprej. Pomladanski poziv STO bo verjetno v začetku marca. Prijavite se na TTA novice, da 
redno sledite aktivnostim STO. Sredstva bodo sicer podvojena, a ker bo čas porabe in število 
prijavljenih veliko večje kot lani, bo vse skupaj zelo »na kratko«. Tisti, ki nimate prijavljene 
dejavnosti, se povežite z agencijami, da boste lahko sodelovali na osnovi podjemne pogodbe. 
Na prejšnjem razpisu smo bili člani ARGOS uspešni, saj smo imeli dobre izkušnje iz poletnih 
mesecev, pripravljene letake, PR objave, skupaj smo sodelovali pri pripravi dokumentacije, si 
pomagali pri opisovanju programov, izvedli smo Maraton vodenj v času Svetovnega dneva 
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turizma, imeli odlično društveno pristajalno spletno stran, intenzivno objavljali na FB strani 
društva, si priporočali stranke, …. Izvedli smo anketo med neprijavljenimi in tule nekaj 
odgovorov (komentarji v oklepajih razlagajo (ne)razumevanje članov, ker so si poziv napačno 
razlagali- za pomoč razlage vsebin lahko zaprosijo druge člane društva, zato imamo tako 
intenzivne razprave v FB skupini). Razumevanje je ključno pri takšnih pozivih: 

 

6. Registri turističnih vodnikov: kontaktirajte vašega izdajatelja licenc, da pošlje register 
(povezavo) na STO. Le-ti so namreč ugodili želji, da bodo naši registri tudi na njihovi strani, a 
jih morajo o tem obvestiti izdajatelji direktno. Za Ljubljano je naša predstavnica Irina Cerar 
že dobila pozitivno potrditev. Spremljajte in nam javite, če bodo težave. Glede plačila 
registra pri TGZS smo pisali MGRT, če bi oni lahko pokrili letošnji strošek. Odgovora še nismo 
prejeli. 

7. Med člani smo izvedli anketo, da se seznanimo, katere licence imamo člani društva (tudi 
zato, da smo lahko argumentirano pristopili k predlogu objave registra vodnikov z različnimi 
licencami).  Deleži so izraženi v %. Kot lahko razberete, ima ca 33 % članov samo nacionalno 
licenco, ca 27 % članov ima poleg nacionalne še kakšno specialno, regijsko, lokalno,…), ca 40 
% samo regijsko, lokalno, specialno,… 

 

ANALIZA NEPRIJAVLJENIH NA STO RAZPIS

NISEM IMEL INTERESA- DELAL DRUGE PROJEKTE

ZAPRL SEM SP, DOBIVAL POMOČ NA ZAVODU, BI IZGUBIL POMOČ (DO 200 EUR MESEČNO BI LAHKO
SODELOVALI Z AGENCIJAMI)
NISEM NAŠEL AGENCIJE, PARTNERJA

NISEM VEDEL ZA RAZPIS

SOCIALNA POMOČ- NE SMEM IMETI ZASLUŽKA

Licence člani društva

SAMO NACIONALNO

SAMO REGIJSKO, SPECIALNO, ALI VEČ NJIH

NACIONALNO IN REGIJSKO, SPECIALNO,…
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8. Nina Buh in Mojca Taler sta sodelovali na izobraževanju FEG glede izdelave filmov in 
aktivnostih na družbenih omrežjih. Na to temo bosta imeli tudi zoom predstavitev v torek 
26.01. ob 21h. Nekaj pa boste izvedeli že, če boste vključeni v aktivnosti pri pripravah na 
MDTV oz kasneje v novicah. 

9. FEG intenzivno deluje na področju delitvene ekonomije in kontrole na trgu.  Organiziral bo 
predstavitveno delavnico, kako so to uredili v Firencah. O vsebini poročamo v naslednjih 
novicah.  

10. Nina Buh pripravlja že drugo javno poročilo za WFTGA- predstavljeno bo 20.01.2021: vsako 
poročanje je dolgo 12 minut. Ker ima naše društvo toliko aktivnosti, smo bili povabljeni, da 
naredimo še eno poročanje v mesecu januarju (za zadnja dva meseca v letu 2020). 

11. Mednarodna konferenca WFTGA bo virtualno izvedena v marcu (preberite si prosim novice 
WFTGA in zabeležite datum). V živo v Novem Sadu je prestavljena na februar leta 2022. To 
je precej blizu in priporočam, da termin vključite v vaše načrte. Mednarodna Konferenca 
ADA (ki je organizirana v letih, ko ni WFTGA konference) bo tako prestavljena na januar leta 
2023. 

12. Izobraževalni Zoom-inarji so vsak torek ob 21h, povezava objavljena v FB skupini pod tema: 
zoom-inar. V torek, 19.01. tema Mednarodni dan TV, 26.01. aktivnosti društva na družbenih 
omrežjih. 

13. Ob ponedeljkih ob 10h imamo zoom srečanja, kjer se pogovarjamo o trenutnih 
priložnostih, ki so nam nudene. Teme so različne, glede na trenutne priložnosti. To je 
nadaljevanje izobraževanja SWOT analiza za turistične vodnike. 

14. Ob četrtkih ob 10h imamo izobraževanja v sklopu delovanja Konzorcija Claustra. Dogodki so 
objavljeni med FB dogodki ARGOS FB strani. Sledite jim. 

15. Dogodkov , povabil, pozivov, idej, …. je izredno veliko, sledite objavam v FB skupini 
društva.  

 

Akcij je veliko, rezultati so tu: skupaj se učimo 
in z izpopolnjevanjem veščin postajamo bolj 
kompetentni.  
 
Pričakovanja naših strank, turizem in turistično 
vodenje so se že do sedaj močno spremenili.  
Čaka nas veliko novih izzivov. Tu je vloga 
društva ključna.  
Kot je rekla Marija Montessori:  
»Pomagaj mi, da naredim sam.« 
 
Hvala lepa in s polno paro dalje,   
Mateja  
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