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NOVICE ŠTEVILKA 2-2019 

Spoštovani člani! 

 

Polovica leta 2019 je za nami in tule kratek pregled dogajanja. 

Najprej bi se ponovno rada zahvalila vsem, ki ste zaupali strategiji društva in ste se odločili, 

da postanete naši člani. Zatorej lepo pozdravljeni novi člani, vsem starim pa se zahvaljujem 

za uspešno promocijo. V prilogi seznam članov. Večinoma smo vključeni v našo FB skupino, le 

par njih profila ne uporablja. Hvala vsem, ki bogatite vsebino skupine. 

Kot sem že mnogokrat omenila: s članstvom jasno poudarjamo, da si želimo sprememb na 

bolje. Druži nas močna želja, da si, povezani in si s skupnimi močmi prizadevamo, da se utrdi 

vloga turističnega vodnika v družbi, ki jo predstavlja, da se okrepi njegova pozitivna podoba, 

da se izboljša kvaliteta dela turističnega vodnika in nenazadnje, da se med seboj povežemo 

in tako postanemo močnejši in naše delo bolj prepoznavno. 

DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2019: 

1. Uspešno smo organizirali srečanje turističnih vodnikov in policije v prostorih TICa. 
Zanimanja je bilo res veliko in smo hvaležni vsem, ki tudi sicer sodelujete v Viber 
projektu Indija Koromandija in si prizadevate za varnost v naši deželi. Predstavitve so 
se udeležili tudi naši kolegi iz Hrvaške in so ga kasneje predstavili tudi svoji policiji. 
Mednarodno sodelovanje glede varnosti teče. 

2. Udeležba na WFTGA konferenci v Gruziji: izredno dobro zastopanje številnih vodnikov 
iz celega sveta (bolje kot v Iranu pred dvema letoma). Sodelovali so delegati 45 držav. 
Na konferenci je bilo sicer 400 vodnikov, katere smo imeli možnost spoznati na 
izobraževalnih delavnicah, kakor tudi na neformalnih srečanjih. Naslednje srečanje 
WFTGA bo v januarju 2021 v Novem Sadu, Vojvodina. Sodelovanje na kongresu 
priporočam vsem, ki želite, da se povežete s kolegi v tujini tudi v živo. Če bi nas bilo 
veliko, bi bilo dobro, da se morda najame skupni prevoz, malo v razmislek. Če bi kdo 
želel, da nas zastopa, naj se prosim javi.  

3. Mednarodni dan turističnih vodnikov (21.februar) 2019: odlična udeležba tudi ne 
članov po celi Sloveniji. Medijsko dobro pokrito in kar precej odmevno. Že sedaj 
vabimo vse vodnike, da razmislijo, kakšen bi bil lahko njihov prispevek pri 
praznovanju in predstavitvi dneva v letu 2020. 
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4. Redno letno srečanje članov odlično organizirano, Gorenjska sekcija se je odrezala 
odlično, lepa hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji tako bogatega dneva! 

5. Strokovno sodelovanje na projektu Pravljični junaki v Ljubljani s Pedagoško in 
Filozofsko fakulteto. Projektni vodja prof. Milena Mileva Blažić. 

6. Udeležba na SIW: letos smo naše društvo predstavili prvikrat. Zastopnika sta bila 
Diana Ternav in Niko Rakovec. Kontakte, ki sta pridobila so objavljeni v naši FB 
skupini, kmalu bodo vidni tudi na naši intranet strani. Če vas katera od agencij še 
posebej zanima, kontaktirajte Diano ali Nika, da vama povesta, katera je njihova ciljna 
publika oz njihov interes. 

7. Konzorcij Claustra Alpium Iuliarum: Zavod za varstvo kulturne dediščine nas je 
povabil, da sodelujemo v Konzorciju, ki je bil ustanovljen 31.05.2019.  Sodelujoči so iz 
Slovenije (različne občine in društva) in tudi iz Hrvaške (Reka). Pogodba je podpisana, 
o nadaljevanju aktivnosti boste obveščeni preko FB skupine ali v kakšnem e mailu. 
Predlogi dobrodošli. Več: https://www.zvkds.si/sl/claustra/claustra 

8. Projekt varnost na Primorskem v organizaciji MNZ ter UP Fak Turistika- Predstavitev 
projekta sodelovanja s policijo glede varnosti v Sloveniji (žeparke) ter sodelovanje na 
okrogli mizi o turizmu v Sloveniji in izzivih vnaprej. 

9. Strokovni izleti: se organizirajo redno, vsem se lepo zahvaljujem. Predlagam, da se o 
izletih tudi kaj kratkega napiše in objavi na spletni strani. V poletnih mesecih ne bi 
organizirali (več članov na dopustih in tudi neprimerno vreme), a za jesen že lahko 
začnemo načrtovati. 

10. Redna mesečna srečanja: imamo jih v Ljubljani vsak prvi torek v mesecu ob 18h. Na 
srečanja lepo vabljeni tudi iz drugih delov Slovenije. Vestno jih, kjub težavam z 
zdravjem, organizira Janez Virant, za kar se mu lepo zahvaljujem! 

 

NAČRTI ZA DRUGO POLOVICO LETA 2019 ter začetek leta 2020: 

1. Aktivacija INTRANETA: vsak član ima svoj vstop na našo intranetno stran: 
https://www.localguides-slovenia.com/za-clane/. Prvikrat vsak vtipka svoje ime in 
priimek ter to ponovi tudi pri geslu. Nato si vsak izbere svoje geslo in ga spremeni. 
Intranet za nove člane (za tiste, ki ste se vpisali v društvo od junija dalje bo urejen te 
dni). 

2. Pravljična Ljubljana: na projektu delam (trenutno samo jaz, a vedno dobrodošel 
vsakdo, da se priključi) s Pedagoško fakulteto in ga Mileno Milevo Blažić, katera bo 
kmalu objavila strokovni članek. 20.07. bomo imeli strokovno vodenje za vzgojiteljice 
in učiteljice. Več o projektu javim. Če kdo želi priti na terenski ogled, lepo vabljeni v 
torek, dne 09.07.2019 ob 18:30 v Ljubljani. 

http://www.localguides-slovenia.com/
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3. Dopis na Min za Gospodarstvo in poslovno srečanje (veza Niko Rakovec) 
4. Dopis na mestno redarstvo in MOL glede parkiranja avtobusov na Streliški in 

Miklošičevi 
5. Izdajanje računov za leto 2019 in plačilo članarin do 31.07.2019 
6. Projekt Društva kot javnega dobra (veza Mitja Slane) 
7. Udeležba na srečanju FEG Portugalska (Mirzeta Hasagić) 
8. JAN 2020 Udeležba turističnih vodnikov na AlpeDonavaAdria (ADA) konferenci v 

Gradežu, Italija 
 

SPLOŠNO: 

NAŠA PREDSTAVITEV JAVNOSTI: 

1. V juliju bo v glasilu Ljubljana izšel članek na temo turističnega vodenja v Ljubljani. 
Bi lahko še kdo drug kaj napisal in kontaktiral novinarje, da se objavi? Vedno je 
namen predstavitev dela turističnega vodnika (in seveda našega Društva). 

2. Logotip: smo ga izbrali: rdeče barve, predstavlja šopek lokalcev in je v obliki 
našega nageljna.  Naziv društva je dolg, zato smo dodali le localguides-
slovenia.com (domena društva). Logotip lahko (kot člani društva) uporabljate v 
svojem podpisu (kakor tudi znake WFTGA, FEG in drugo- poglejte v moj podpis). 
Skrajšan naziv ARGOS (Association of Regional tourist Guides Of Slovenia) se 
izgovori enostavno (tudi v tujem jeziku), je jasen in tudi že prepoznaven.  

3. Spletna stran: www.localguides-slovenia: nam daje vsem možnost, da se 
predstavimo širši javnosti. Ne le z osebnim profilom, ampak tudi s krajšimi članki, 
novicami, poročili s strokovnih srečanj. Ne zamudite odlične priložnosti svoje 
predstavitve (na koncu besedila date svoje ime in povezavo na vaš profil). Če kaj 
ni jasno, mi prosim sporočite. Vsa besedila pošljite Sandri Grudenić, lepa hvala 
(sandra.grudenic(at)gmail.com).  

4. FB stran: urejuje jo Danijel Osmanagić. Če imate objave, mu jih sporočite, da jih 
uredi in objavi, da se vidi, da ste jih pripravili vi. Za lasten pregled si prosim 
analizirajte, koliko prijateljev ste povabili, da »všečkajo« našo FB stran, kolikokrat 
ste na svoji FB strani delili objave društva in kolikokrat ste sami prispevali vsebine 
za Fb stran društva. Tako enostaven pregled vam bo pokazal, kaj bi še lahko 
naredili za (lastno) promocijo, ki nas sicer nič ne stane. 

5. Instagram: urejuje ga Primož Žgajnar. Pri Instagramu so pomembni hashtagi: naj 
bodo #localguides #localguidesslovenia,… Fotografije pošljite Primožu. Da je vaša, 
bo dodal hashtag #localguide IME- ali pa, če želite, kaj drugega 

6. Twitter/Pinterest,/še kaj?- se kdo javi, da bo skrbel zanje? Jih še nimamo 

http://www.localguides-slovenia.com/
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7. Imamo prospekte, kdor jih želi, naj se javi, da mu jih dostavimo. 
8. WFTGA-Svetovna zveza društev turističnih vodnikov, več: www.wftga.org . Preko 

njih smo povezani z dogodki in vsebinami dela turističnih vodnikov po celem 
svetu. Kontaktna oseba za WFTGA je Danijel Osmanagić. V primeru, da imate 
kakšne ideje, pripombe, prosim pišite. Letošnje srečanje je bilo v Gruziji in sem se 
ga udeležila sama.  

9. FEG- evropska zveza društev turističnih vodnikov: članstvo v zvezi nam omogoča, 
da smo v teku z dogajanji na strokovnem nivoju kar se tiče dela turističnih 
vodnikov, kakor tudi same politike Evropske unije. Kontaktna oseba za FEG je 
Staša Krapež. Redno spremljajte FB stran FEG: 
https://www.facebook.com/FEGEuropeTouristGuides/?fref=ts in spletno stran: 
http://www.feg-touristguides.com/ . Letošnje srečanje bo na Portugalskem in nas 
bo zastopala Mirzeta Hasagić, lepa hvala! Se bo konference udeležil še kdo od 
članov?  

 

RAZNO, a ZELO POMEMBNO: 

DEŽNIKI Z LOGOTIPOM DRUŠTVA: ideja je, da naročimo dežnike z logotipom društva: 

naj bi bili zložljivi, da jih imamo lahko pogosto s seboj. Predlog je, da so beli (da bi jih 

lahko poleti uporabljali tudi kot senčnik) in imeli rdeč logotip društva. Lepo prosim za 

vaš odziv- vsakega posameznika- do 15.07.2019. 

VIDEO DRUŠTVA: Naredili bi video društva. Vsak posameznik, naj se s pomočjo 

kolegov, prijateljev, znancev posname. Posnetek ne sme biti daljši od 10 sekund. Naj 

bo pozdrav v jeziku, v katerem vodite (tisti, ki vodite v večih jezikih naj bodo posnetki 

iz različnih koncev in različne vsebine). Naj bo vabljivo, živahno, zabavno, predvsem z 

nasmehom! Predstavite se pri ozadju, ki je vam najbolj všeč.  

Ali je kdo kandidat za izdelavo videa? Naj mi prosim sporoči do 15.07.2019! Posnetke 

potrebujemo do 01.09.2019. Kdor ne bo poslal, predvidevam, da ga predstavitev v 

videu ne zanima. 

IZOBRAŽEVANJE VODNIKOV: Vsi, ki želite postati izobraževalci turističnih vodnikov, 

lepo vabljeni na izobraževanje na Cipru v novembru 2019. Več informacij vam lahko 

podam, saj sem v sekciji za izobraževanje turističnih vodnikov trenerjev pri Svetovni 

zvezi društev turističnih vodnikov (www.wftga.org). Izobraževanje zelo priporočam, 

saj je to stopnička višje pri delu turističnega vodnika. 

http://www.localguides-slovenia.com/
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ZA SIW SMO NAREDILI PROSPEKT: javite, kdo jih želi, da jih razdeli med goste oz. po 

hotelih, da jih dostavimo. Hvala  

ODPRTA VPRAŠANJA, ODLOČITVE, NOVI PROJEKTI, IDEJE: predlagajte spremembe že 

med letom. V FB skupini lahko marsikaj predebatiramo in morda kaj speljemo precej 

hitro. Ne čakajte na zbor članov, bodimo bolj aktivni. Hvala 

Toliko za sedaj. Kot vidite, se je nabralo kar nekaj branja. Upam, da ne preveč.  

A saj veste: KAR SEJEŠ, TO BOŠ ŽEL. 

Rada bi se zahvalila vsem za čudovito sodelovanje in veselo v muhasto poletje! 

 

Ljubljana, 03.07.2019       Mateja Kregar Gliha 
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