
Zapisnik zbora članov Društva regionalnih turističnih vodnikov, 
ki je potekal 12. marca 2019 v Hotelu Lambergh 
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3. Potrditev dveh namestnikov za dobo 2 let 
4. Razno 
 
Zbor članov društva z nagovorom odpre zastopnica društva Mateja Kregar Gliha. Za zapisnikarico je 
soglasno izvoljena Mojca Šoštarko, za overovitelja zapisnika pa Kriya Šraj in Janez Virant. Za 
predsednico zbora članov je predlagana Diana Ternav, kar zbor članov soglasno potrdi. Zbor članov tudi 
soglasno potrdi dva predsedničina namestnika. To sta Mirzeta Hasagić in Primož Žgajnar. Soglasno sta 
izboljena tudi dva člana društva za pregled finančnega poročila za leto 2018, in sicer Karmen Rus in 
Mitja Slane. 
 
Predsednica zbora članov Diana Ternav prevzame besedo in najprej ugotavlja sklepčnost. Zbor ob uri, 
ko bi se moral začeti, ni sklepčen, zato počakamo 30'. Ugotovljeno število prisotnih članov po polurnem 
čakanju je 23 oziroma višje kakor 10 in zbor se začne.  Presednica predlaga dnevni red, ki ga zbor 
soglasno sprejme. 
 
SKLEP 1: Zbor članov Društva regionalnih turističnih vodnikov potrdi dnevni red zbora. 
 
Točka 1. Pregled letnega poročila za leto 2018 
 
Zastopnica društva Mateja Kregar Gliha predstavi finančno poročilo za leto 2018. Glavni vir prihodkov 
društva je članarina, ki znaša 65 EUR na osebo. Drugi vir prihodka v letu 2018 pa je bil prvi regionalni 
mednarodni kongres turističnih vodnikov ADA v organizaciji društva. Najvišji strošek je predstavljalo 
vzdrževanje internetne strani in izdelava trakcev za vodniške izkaznice. Stanje na računu društva dne 
31. 12. 2018 je bilo 2.400,50 EUR. Ta sredstva so v skladu s statutom razdeljena med fond celotnega 
društva in regije. Finančno poročilo je dostopno članom društva na zahtevo za vpogled. 
 
V nadaljevanju prve točke zastopnica društva Mateja Kregar Gliha predstavi vsebinsko poročilo o 
dejavnostih društva v letu 2018. 
 
1) Društvo je med 19. in 21. februarjem 2018 organiziralo prvi regionalni mednarodni kongres 
turističnih vodnikov ADA (Alpe-Donava-Adria), ki je potekal v Bohinju. Udeležilo se ga je 20-22 
udeležencev. Program je vključeval strokovna predavanja na temo naravne in kulturne dediščine 
krajine, izpopolnjevanje veščin turističnega vodenja in spoznavanje novih trgov. Naslednji tak kongres 
bo januarja 2020 v Gradežu. 
 
2) Društvo je z brezplačnimi vodenji svojih članov obeležilo Mednarodni dan turističnih vodnikov (21. 
februar). Cilj tega sodelovanja je prispevati k večji prepoznavnosti poklica. Brezplačna vodenja, teh je 
bilo 42, so potekala v 30 krajih. Udeležilo se jih je povprečno 25 udeležencev.  
 
3) Člani društva so prostovoljno organizirali več strokovnih ekskurzij v svojih regijah, kjer so kolegom 
predstavili znamenitosti svojega kraja. Poročila s teh ekskurzij so bila objavljena na internetni strani 
društva. 
 
4) Mesečna srečanja. Člani osrednje slovenske regije se srečujejo vsak prvi torek v mesecu v Ljubljani. 
Srečanja so se izkazala za izjemno koristna, tako z vidika izmenjave idej kot rednega druženja. 



 
5) Sodelovanje s policijo. V zvezi s skupinami žepark je bilo vzpostavljeno sodelovanje z ljubljanjsko 
policijo in skupina na aplikaciji viber. 
 
6) Slovenijo je obiskala Alushca Ritichie, predsednica  WFTGA. Nekateri člani so veliko svojega prostega 
časa namenili njenemu obisku, spremljali so jo po različnih krajih Slovenije, vse v želji, da bi predsednica 
spoznala naše lepote in kvalitetno delo turističnih vodnikov. Udeleženim članom se za sodelovanje zelo 
lepo zahvaljujemo.  
 
7) Udeležba na letnem srečanju Zveze društev turističnih vodnikov Evrope FEG na Kreti (nov 2018). 
Srečanja se je udeležila Helena Čretnik. 
 
Predsednica zbora članov odpre razpravo o vsebinskem poročilu za leto 2018 in predlaga zboru članov, 
naj vsebinsko poročilo sprejme. 
 
SKLEP 2: Zbor članov društva Regionalnih vodnikov Slovenije sprejme vsebinsko poročilo svoje 
zastopnice za leto 2018.  
 
Predsednica zbora članov odpre razpravo o finančnem poročilu za leto 2018. Zbor članov pregleda 
finančno poročilo in glasuje o njem. 
 
SKLEP 3: Zbor članov Društva regionalnih turističnih vodnikov soglasno sprejme finančno poročilo za 
leto 2018. 
 
 
Točka 2. Načrti za leto 2019 
 
(1) WFTGA, Svetovna zveza društev turističnih vodnikov. Srečanje WFTGA 2019 je bilo februarja v 
Gruziji. Udeležila se ga je Mateja Kregar Gliha, ki na zboru na kratko poroča o volitvah novega vodstva 
WFTGA. Članica sekcije za izobraževanje je tudi Mateja Kregar Gliha. Takih srečanj se lahko udeležujeta 
dva delegata. Naslednje srečanje bo leta 2021 v Srbiji.  
 
(2) FEG, Zveza društev turističnih vodnikov Evrope. V članstvu FEG je lahko samo ena organizacija iz 
posamezne države. Društvo ima status pasivnega članstva. Zbor se dogovori, da bo društvo zaprosilo 
za podaljšanje tega članstva. Članarina za aktivne člane je trenutno previsoka. 
 
Za delegatko na letnem srečanju Zveze društev turističnih vodnikov Evrope FEG na Portugalskem se 
javi Mirzeta Hasagić. Društvo v takih primerih plača kotizacijo, ostali stroški pa so lastni.  
 
SKLEP 4: Zbor članov društva Regionalnih vodnikov Slovenije sprejme sklep, da ga na letnem srečanju 
FEB 2019 predstavlja Mirzeta Hasagić. 
 
(3) Sodelovanje na Mednarodnem dnevu turističnih vodnikov. Člani društva so tudi v 2019 (21. 
februarja) sodelovali na tem dnevu. Brezplačno vodenje naj traja 45 minut. 
 
(4) Namenitev dela dohodnine društvu. Društvo bo preverilo, kako pridobiti status društva  v javnem 
interesu, kar bi omogočilo članom in podpornikom, da 0,5% svoje dohodnine namenijo društvu. O 
podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča ministrstvo, pristojno za področje, na katerem 
društvo deluje. V primeru našega društva je to Ministrstvo za gospodatstvo. Ustrezne informacije bo 
pridobila zastopnica društva. 
 



(4) SIW. Slovenian Incoming Workshop, 16-18. maja 2019 v Termah Olimia. Predsednica zbora članov 
predstavi možnost, da bi se duštvo udeležilo Slovenske turistične borze SIW. Živahna razprava se 
dotakne finančnih in organizacijskih vidikov takega sodelovanja. Člani zbora na pobudo svoje 
predsednice sprejmejo dva sklepa.   
 
SKLEP 5: Zbor članov društva soglasno sprejme sklep, da se društvo udeleži Slovenske turistične borze 
SIW. 
  
SKLEP 6: Zbor članov društva soglasno sprejme sklep, da se Diana Ternav, v vlogi odgovorne 
koordinatorice, pozanima o vseh podrobnostih. Društvo se bo nato korespondenčno odločilo, ali bo 
najelo celo miz ali samo pol mize.  
 
 
Točka 3. Potrditev dveh namestnikov za dobo 2 let 
 
Namestnikoma zastopnice društva Andreji Grablovic in Danijelu Osmanagiću je potekel štiriletni 
mandat. Zastopnica društva predlaga njuno vnovično imenovanje za dobo štirih let. Oba se s tem 
imenovanjem strinjata.  
Zbor članov predlaga, da Andreja Grablovic in Danijel Osmanagić ostaneta namestnika zastopnice 
društva za nova štiri leta.  
 
SKLEP 7: Andreja Grablovic in Danijel Osmanagić se vnovič imenujeta za namestnika zastopnice 
društva, in sicer za dobo štirih let. 
 
Točka 4. Razno 
(1) Zaščita kulturne dediščine; možnost zaščite lokacije, kar bi omogočalo, da po njej vodijo samo ljudje 
z ustreznim znanjem in kompetencami (turistični vodniki, lokalna licenca). Čeprav se o tem odloča na 
nacionalni ravni, mora pobuda priti od spodaj. Razprava, ki se razvije, vključuje tudi misel, da ima 
društvo odgovornost za vložitev pobude za tako zaščito, saj predstavlja poklic turističnega vodnika. 
 
(2) Internetna stran, FB, instagram. Razprava se osredotoči na to, kako najbolj izkoristiti družbene 
medije za promocijo društva in s tem posredno tudi članov samih. In na pomen všečkanja!! 
Internetna stran. Konec marca 2019 bo odprt del samo za člane. V njem bo tudi priporočeni cenik za 
zaračunavanje storitev vodenja. Dodajanje novičk: pošljemo jih Sandri Grudenič, ki jih posreduje 
spletnemu uredniku. 
FB. Skrbnik je je Danijel Osmanagić. Novice pošiljamo njemu, on pa jih uvršča na FB. 
Instagram. Skrbnik Instagrama je Primož Žgajnar. Fotografije pošiljamo njemu po e-pošti. Primož vsako 
objavljeno fotografijo opremi z #imepriimek vodnika. Fotografije ljudi lahko objavimo brez njihovega 
dovoljenja, kadar so narejene na javnem prostoru in so ljudje del javnega prostora. Sicer je potrebo 
njihovo dovoljenje.  
 
(3) Zeleni nadzorniki Ljubljane, Spoštujmo Bled. Mateja Kregar Gliha omeni ljubljansko društvo, ki se 
zavzema za urejeno okolje, varstvo naravne in kulturne dediščine, in nas spodbudi k povezovanju z 
njimi. Društvo deluje brez članarine. Podobno poslanstvo ima društvo Spoštujmo Bled. Tu so možnosti 
lokalnega povezovanja in promocije.  
 
(4) Live, aplikacija za člane FEG. FEG za svoje člane omogoča aplikacijo za povezovanje vodnikov z 
zasebnimi strankami. 
 
(5) Culturcard. Kot člani WFTGA smo vsi prejeli kartico, ki nam naslednji dve leti omogoča prost vstop 
v številne kulturne ustanove po vsem svetu. (Veljavnost je vezana na dveletni cikel srečanj WFTGA). 
Odziv ustanov v Sloveniji je bil do zdaj zelo skromen. Zbor članov zato sprejme naslednji  



 
SKLEP 8: Društvo bo vnovič povabilo Skupnost slovenskih muzejev, da se pridruži iniciativi.   
(6) Dvig strokovnih standardov. Mateja Kregar Gliha je predstavila izobraževanje turističnih vodnikov 
Hands On Tourist Guide Training (HOT) In Bahrain, ki se izvaja pod okriljem WFTGA in sodi pod program 
ZN za dvig kakovosti standardov. Izobraževanje financira ZN, ki tudi pripelje izobraževalce. Tako 
izobraževanje bi bilo mogoče izvesti tudi v Sloveniji, ustrezen prijavitelj pa bi bilo Ministrstvo za 
gospodarstvo, STO, Gospodarsko-turistična zbornica.  Mateja Kregar Gliha bo stopila v stik s temi 
inštitucijami in jim predlagala, da se prijavijo za izobraževanje  HOT. Predsednica hkrati prosi člane, v 
kolikor, imajo koga poznanega, ki bi pri stikih lahko pomagal, da se pridruži. 
 
(7) Strokovnost. Razprava o komentiranju turističnih storitev na internetu/družabnih medijih.  
  
(8)  Berlinska turistična borza. Nina Buh je opisala svoje izkušnje z udeležbo na Berlinski turistični borzi. 
Med člani zbora je obveljalo mnenje, da lahko udeležbo v Berlinu nadomesti udeležba na Slovenski 
turistični borzi SIW. 
 
Priloga: seznam udeležencev zbora s podpisi 
 

Zapisala: Mojca Šoštarko 
Ljubljana, 15. marec 2019 
 


