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NOVICE ŠT. 7-2020 

 

Spoštovani člani! 

 

Evo, novice na pravi dan: leta 2016, 26.oktobra smo namreč predstavili dejavnost našega 

novoustanovljenega društva širši javnosti. Zbrali smo se v Trubarjevi hiši literature in 

prisostvovalo je več kot 30 vodnikov. Resnično lepa druščina. Za predstavitev smo uporabili 

tehniko (takrat je še ni bilo toliko kot danes:) in nam je bila pomoč moškega dela članstva 

še kako dobrodošla. In potem počasi na trg. S 1.1.2017 se je začelo zares. Danes polne roke 

dela, zato novice nekoliko bolj pogoste. 

Ker smo strokovno društvo, najprej strokovni izraz: 

 

EN STROKOVNI TERMIN na DAN ODŽENE NEVEDNOST STRAN 

V vsakih novicah razložimo en strokovni izraz: danes je na vrsti zadnji 5. člen kodeksa 

turističnih vodnikov., sedaj so na vrsti vsebine mednarodnega kodeksa turističnih vodnikov, 

ki ima samo 5 členov, a jih je potrebno dobro poznati in seveda tudi razumeti: As 

representatives of the host country to welcome visitors and act in such a way as to bring credit to the 

country visited and promote it as a tourist destination. 

Člen 5.: Turistični vodnik je predstavnik svoje države, kraja – destinacije. Obvezuje se, da bo 

obiskovalcem v vsakem trenutku izkazoval dobrodošlico in deloval tako, da bo pozitivno 

prispeval pri predstavitvi kraja - države in ga/jo predstavljal kot uspešno  turistično 

destinacijo 

Torej:   

 turistični vodnik se obvezuje, da kraj/regijo/državo predstavljal kot pravi gostitelj. 

 Turistični vodnik se obvezuje, da bo pozitivno prispeval k razvoju kraja/države 
 Da bo odličen promotor kraja/destinacije 
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Redne novice: 

Člani so vedno bolj prizadevni in delovni (to je ena od redkih pozitivnih plati tokratne krize) 

in dogodki ter akcije se kar vrstijo.  

1. FB skupina Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije: novic je veliko: 
predlagamo, da jih redno prebirate. Kako? Vsaj enkrat na dva dni greste v skupino, 
levo zgoraj kliknete gumb osveži (sicer vam bo dalo stare nastavitve) in prebirate 
novice, ki so se nabrale od takrat, ko ste skupino zadnjikrat obiskali. Desno imate tudi 
gumb TOPICS/TEME. Ko greste na ta del, so nekatere objave tam posebej zbrane (in 
vam ni potrebno gledati starih objav). Tudi sami, ko objavljate, dodajte temo objave. 
Tako je vse bolj pregledno. Si pa objave povprečno pogleda 60 članov (včasih tudi do 
75)- niso vedno isti. 

2. V oktobru so bili polni termini društvenih zoom-inarjev:  Teme v oktobru so bile: 
YouTube moja priložnost, Navade kitajskih gostov, Navade gostov iz arabskih dežel, 
Instagram- moja priložnost 1. del). PDF predstavitve se nahajajo v zaprti spletni 
strani, do katere imate člani vstop. Če se predstavitve snemajo, prosite izvajalce, da 
vam pošljejo posnetke. V anketi, ki smo jo izvedli, je na vprašanje o ZOOM odgovorilo 
61 udeležencev: od teh jih je 43 odgovorilo, da se redno ali občasno (glede na 
zmožnosti) udeležuje zoom delavnic, 17 se jih ne udeležuje, 1 oseba pa je izjavila, da 
ji je termin prepozen. Veliko anketirancev je izjavilo, da želi predstaviti temo na 
ZOOM-inarju, zato prosimo, da vsi, ki ste zainteresirani, svoje predloge pošljete na 
tajništvo. Javite tudi torek, ki vam ustreza. Glede na to, da je tem veliko, bomo našli 
še en tedenski termin (poleg torka ob 21h). O tem v FB skupini. Alenka Veber se je 
odločila za termin v torek ob 09.00 in prvo predavanje bo imela že 1.12.2020, hvala! 

3. Zoom-inarji v decembru: Virtualna vodenja, Instagram 2. del, ostale teme sporočimo 
(se določijo glede na pripravljen material in prosti čas izvajalcev). Povezava do Zoom-
inarjev je objavljena v torek, na dan seminarja do 20:30. Če je preje, pokukajte kar v 
TOPIC/TEMO Zoominar, to je še najhitreje.  

4. Skupina SWOT, skupina, kjer se razpravlja o priložnostih deluje in se »virtualno« zbira 
ob ponedeljkih ob 10.uri.  V skupino so bili vključeni udeleženci večkratnih zoom- 
inarjev SWOT. V skupini se osredotočamo samo na naše prednosti in na priložnosti, ki 
se nam ponujajo. 

5. Tema naslednjega SWOT srečanja (ponedeljek, 30.11. ob 10h) bodo razpisi. Se pa 
teme določijo na osnovi trenutnih priložnosti. 

6. Na osnovi SWOT srečanj je nastala skupina BONI, v katero je vabila Karmen tudi 
druge člane društva z objavo v FB skupini. Rezultat dela bodo darilni boni za turistična 
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vodenja, ki jih bodo člani s skupnimi močmi nudili na trgu v adventnem času. Nova 
skupina, ki se oblikuje, se imenuje RAZPISI in je še v razvoju. 

7. FEG- na FB strani FEG bomo imeli slovenski teden, kateri se začne 14.12.. Malo si 
poglejte FB stran FEG in pomislite, ali bi imeli kakšen prispevek. Nina R. je napisala 
besedilo: 10 stvari, ki jih morate vedeti o ARGOS. To bo pripeto na vrhu FB strani FEG, 
nato sledijo dnevne objave vsebin, ki jih bomo poslali- vse morajo biti napisane v 
angleškem jeziku. V tajništvu jih zbiramo do 5.12., nato pa material pošljemo Ursuli, 
ki skrbi za družbena omrežja FEG (poglejte priloženo letno analizo). 

8. FEG nudi izobraževanje glede izdelave društvenega videa in sicer 13.01.- bi se kdo rad 
tega udeležil? Potem bi pripravil ca 2 zoom srečanji in nam posredoval znanja. 
Zainteresirani prosimo javite se v tajništvo. 

9. Anketa: za boljše poznavanje stanja med člani, bomo večkrat izvajali anketo. Vprašanj 
bo zato vedno malo, da ne bo vzelo veliko časa. Na tokratno anketo je želelo 
odgovoriti 110 članov (toliko članov nimamo), a je verjetno kdo dostopal s telefona, 
tablice, računalnika (to je bilo vidno v analizi). Do konca izpolnjevanja ankete je 
zdržalo 64 članov, od tega 61 članov v celoti. Povzetek: 49 članov je SP, doo, so 
zaposleni. 13 članov je nezaposlenih, 2 sta upokojenca (tu je bilo 64 odgovorov). V 
letu 2020 do 31.10. so člani opravili povprečno 23,8 vodenj. Na STO razpis za 
turistična vodenja se je prijavilo (ali kot sp ali kot agent ali oboje) 23 članov. Od teh 
jih je 12 porabilo vsa razpisana sredstva, 11 zaradi trenutnega stanja še ni uspelo 
porabiti sredstva. Glede zoom- prosim poglejte pri zgornjem opisu. 

10. FEG je imel letno srečanje, zastopala nas je Mirzeta, v prilogi so povzetki generalne 
skupščine ter nekaj poročil tajništva FEG. Odprli so temo delitvene ekonomije- 
Sharing economy, ki je aktualna samo za članice EU- ta del bo pokrivala Nina R. ki je 
tudi napisala vsebine za FEG (10 stvari, ki jih morate vedeti o ARGOS) in katere 
besedilo bo objavljeno v »slovenskem tednu« FEG- tudi drugi vabljeni k sodelovanju. 
Evropskim poslancem so bila tudi z naše strani poslana vprašanja glede delitvene 
ekonomije (isti vzorec za vse članice EU, katerega so ga predlagali v FEG). 

11. WFTGA: letos organizacija praznuje 35 let, sodelujemo pri praznovanju- vabilo vam 
bo v teh dneh objavila Nina B. v FB skupini, topic WFTGA (najkasneje 1.12.). 

 

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

dragoceno“    

Lepa hvala za Vaše dosedanje aktivno sodelovanje in vse kreativne ideje,  lepo v december,   

Mateja 
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