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NOVICE ŠTEVILKA 2-2019 

Spoštovani člani! 

 

Tokrat novica za čas do konca oktobra.  Lepa hvala za vse komentarje in pobude! 

1. ČLANSTVO: 
1.1. Najprej, dobrodošli novi člani društva. Veseli smo, da ste se nam priključili in se 

odločili, da nam pomagate pri prizadevanjih za boljši jutri turističnih vodnikov 
Slovenije.  

1.2. V prilogi seznam članov, da lahko malo pogledate kdo je od kod.  
1.3. Veseli bomo, če boste povabili še katerega od kolegov, ki niso z nami, a čutite, da bi 

bilo lepo, da skupaj gradimo prihodnost. Seveda naj bodo takšni, ki razumejo delo 
turističnega vodnika. Dobrodošli so vsi z dobrimi nameni. Javite meni ali Andreji, da 
pošljemo povabilo. 

1.4. V FB skupini niso vsi, ker vsi še nimajo FB profila. 
2. SPLETNA STRAN 

2.1. Osvežujemo spletno stran: dodali bomo karto Slovenije in jo razkosali po regijah. 
NUJNO: javite meni, v katero regijo vas vključimo (če ni samo ta, v kateri ste 
navedeni v seznamu. Namreč eden je lahko za več regij). 

2.2. Javite glede novih regij: če sem prav razumela, je bil do sedaj samo predlog, da 
Primorsko razdelimo na Primorsko in Notranjsko -Brkinsko. Julijske Alpe ostanete 
skupaj? 

2.3. INTRANET-Vstop na zaprto spletno stran za člane. Preverite, ali funkcionira. Vsebine 
bi morali dodati do konca leta. Dobrodošle so tudi vsebine za našo društveno 
knjižnico (razne PDF dokumenti, e knjige, članki iz časopisov). Kar ni jasno, prosim na 
mail meni. 

3. Konzorcij Claustra Alpium Iuliarum: Zavod za varstvo kulturne dediščine- Janez je v 
konzorciju odgovoren za sodelovanje z deležniki v turizmu, jaz sem v upravnem odboru. 
Če imate kakšno idejo, kako bi lahko konstruktivno delovali v sklopu tega konzorcija, 
prosim javite nama. Več: https://www.zvkds.si/sl/claustra/claustra 

4. Plačilo članarine: lepo prosim poglejte, ali ste jo plačali in ali ste prejeli račun. Mislim, da 
bi moralo z naše strani biti vse ok, a bolje, da preverite tudi sami, da ne boste iskali 
računov v januarju 2020, ko bo potrebno delati bilanco. 

5. Javite, kako lahko predamo društvene dežnike (in novi člani trakce). 
6. PR Če rabite pomoč, javite. 
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6.1. Delimo letake po hotelih- tako širimo zavest, da obstajajo(mo) lokalni vodniki z 
licenco 

6.2. Pripravite besedila za lokalne časopise: tako bo javnost izvedela, da obstajamo in da 
delamo. Javite se lokalnim radijskim- tv postajam. Če potrebujete pomoč, javite. 

7. Dopisi z redarstvom in mestom LJ bodo dani v intranet do konca leta. Kogar zanima 
potek, naj sporoči. Kratek povzetek: vsak se izgovarja na drugega, zakaj ne more 
ukrepati. A mislim, da se bo nekaj vseeno začelo dogajati (oz. tako so nam obljubili). 
Prosim nujno naprej sporočati o težavah s terena. Lahko ukrepamo tudi za druge 
regije/mesta po Sloveniji. 

8. Udeležili smo se posveta na Bledu. Župan je bil »malo presenečen«, da niso podprli dela 
lokalnih turističnih vodnikov. To bomo izkoristili za dodatni zapis občini in Zavodu za 
turizem. Vsi s te regije, ki bi radi sodelovali pri dopisu, se prosim javite.  
 

NAČRTI ZA DRUGO POLOVICO LETA 2019 ter začetek leta 2020: 

1. Udeležba na srečanju FEG Portugalska (Mirzeta Hasagić). Lepo prosim, da poveste, kaj 
naj bi še predstavila oz. kaj želite, da se predebatira. Javite do 10.11.2019 

2. 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). 

3. Spletna stran: UREDITEV karte Slovenije in razporeditev članov po regijah. 
4. Strokovni izlet 20.11.2019- CLaustra Alpium Iuliarum: nekaj prijav je. So še prosta mesta, 

zato lahko povabilo pošljete tudi NE članom. Hvala. Sprejemamo tudi ideje oz. 
organizacijo za strokovne izlete od novembra do marca- v času nizke sezone. 

5. Strokovno sodelovanje na projektu Pravljični junaki v Ljubljani s Pedagoško in Filozofsko 
fakulteto. Projektni vodja prof. Milena Mileva Blažić: dne 04.12. ob 17h je vodenje po Lj, 
tema Zvezdica zaspanka. Kdor želi, naj se nam priključi. 

6. Izobraževanje za turistične vodnike: javite, ali lahko katero od svojih znanj posredujete 
kolegom. Jaz bom pripravila dve vsebini: Turistični vodnik – moja poslovna priložnost ter 
Komunikacijske veščine za tur vodnike. Datume sporočim. 

7. Projekt Društva kot javnega dobra (veza Mitja Slane) 
8. JAN 2020 Udeležba turističnih vodnikov na AlpeDonavaAdria (ADA) konferenci v 

Gradežu, Italija, čas od 09.-12.01.2020 
9. 21.Februar- Svetovni dan Turističnih vodnikov: Mihaela je že določila dva ogleda, seznam 

začenjamo polniti. Izkoristite priložnost, da se predstavite domači javnosti.  
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SPLOŠNO: 

NAŠA PREDSTAVITEV JAVNOSTI: 

1. V juliju je  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. Spletna stran:  
a. www.localguides-slovenia: nam daje vsem možnost, da se predstavimo širši 

javnosti. Preglejte svoj predstavitveni profil. Kar ni v redu, prosim javite, da 
popravimo. Javite direktno Sandri. 

b. Na spletni strani se lahko predstavimo 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).  

3. 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. 

4. 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 

 

RAZNO, a ZELO POMEMBNO: 

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.  

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! Kaj pa druge regije? 

http://www.localguides-slovenia.com/
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IZOBRAŽEVANJE VODNIKOV: Nizka sezona je čas za počitek, pripravo na novo sezono 

2020. Tokrat bom za vas pripravila dve izobraževanji: Turistično vodenje- moja 

poslovna priložnost, Komunikacijske veščine za turistične vodnike. Če želite tudi vi kaj 

organizirati oz. imate še kakšno željo, potrebo, idejo, lepo vabljeni. 

LIVE PRIVATE GUIDE https://liveprivateguide.com-  odlična možnost, da se 

predstavite širši publiki, vašim strankam. Izkoristite jo! Prijavite se sami, če 

potrebujete pomoč, javite.  

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 kreativno sodelovanje in veselo dalje! 

 

Ljubljana, 03.11.2019       Mateja Kregar Gliha 
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