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NOVICE 2.POLLETJE 2018 

Spoštovani člani! 

 

Zadnji del leta 2018 za nami in čas je, da povzamemo, kaj smo do sedaj uspeli narediti in 

kakšni so naši načrti za vnaprej. 

1. Najprej bi se rada zahvalila vsem, da ste naši člani in tako tvorno sodelujete. 
Zavedamo se, da je čas tisto, s katerim ne razpolagamo ravno v obilni meri in da 
marsikdaj ne morete aktivno sodelovati v društvu. A že s članstvom in s plačilom 
članarine jasno poudarjate, da si želite sprememb na bolje. Iskreno se zahvaljujem 
vsem, saj, ne boste verjeli, nimamo dolžnika pri članarini za leto 2018!!! Še več, 
nekateri ste plačali članarino za leto 2019 že lansko leto. Iskrena hvala.    

2. Danes nas je več kot 50 članov.  Lepa hvala vsem, ki ste promovirali delo in vsebino 
društva med svojimi kolegi in jih povabili v našo sredino. POVABITE ŠE KATEREGA 
OD KOLEGOV, ZA KATERE MENITE, DA BI BILI VESELI NAŠE DRUŽBE. Več kot nas bo, 
bolj pestro in bolj kvalitetno bo! Zavedati se moramo, da turistični vodniki delamo v 
sredini, ki se ves čas spreminja in od nas zahteva nove izzive. Ne bojmo se 
drugačnega mnenja, ampak zaradi spoštovanja ljudi z drugačnim mnenjem 
izboljšujemo sami sebe! V prilogi je seznam članov.  

3. Kot smo omenili, gre po drugem letu članstva, polovica plačane članarine za razvoj 
regije, iz katere člani prihajate. Nekateri člani se boste morda regijsko združili 
(Bovec-Bohinj-Bled? Ali Žalec-Celje-Maribor?). Odločite se sami. Skupaj s svojim 
regijskim predstavnikom se odločite, kako boste zneske porabili. Vedno za vsebine 
potrebujemo račun na Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije.  V 
primeru, da se ne morete odločiti, ali se vam zdi, da je znesek še premajhen, lahko 
»pustite znesek na banki« in ga koristite naslednje leto- denar vam seveda ne 
propade.  IZBERITE SI TUDI SVOJEGA REGIJSKEGA PREDSTAVNIKA. Organizirajte 
skupne kavice, obvestite nas preko FB dogodka- tako kot to delajo naši predstavniki 
v LJ. Vedno so dobrodošli tudi člani iz drugih regij, če se slučajno mudijo v kraju. 

4. Letošnje srečanje članov FEG Je bilo na Kreti, zastopala nas je Elena Čretnik in se ji 
zelo lepo zahvaljujemo! Poročilo sledi na zboru članov v marcu 2019. Naslednje 
srečanje FEG bo na Portugalskem v novembru 2020. SI nas kdo želi zastopati? Javite 
se kar direktno meni. 

5. Srečanje članov WFTGA- Svetovne zveze društev turističnih vodnikov bo letos v 
Gruziji. Tudi tu bomo zastopali Slovenijo. Kje bo prihodnje srečanje izvolimo v 
Tbilisiju. Za lažjo odločitev, koga izbrati, bom povprašala vas, verjetno kar preko 
FBja. 

6. Pred kratkim smo dobili navodila oz. pripomoček, ki nam bo koristil pri vodenju 
oseb s posebnimi potrebami. Skrbno ga preberite in kar pogumno pri uporabi 
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predlogov! Redno spremljajte FB stran FEG in spletno stran: http://www.feg-
touristguides.com/ . Le članom FEG je omogočeno, da se promovirajo tudi na 
portalu top tourist guides: https://toptouristguides.com/ . Predstavitev je trenutno 
za nas brezplačna in jo moramo nujno izkoristiti. Vsak član se vpisuje sam in sam 
oblikuje svojo ponudbo.  

7. DELOVNA SREČANJA so organizirana precej redno in se jih vedno veselimo. Morda 
bo sedaj v hladnejšem času še bolj primerno, da se srečujemo, ker je manj dela. Ne 
skrbite, lahko organiziramo tudi 2 delovni srečanji v mesecu, če tako nanese. Za 
sedaj sta v načrtu: delovno srečanje 10.01. v Ljubljani, februarja organizira Maruška 
na Ptuju, v marcu pa bo redni zbor članov povezan s strokovnim izletom. Odvijalo 
se bo na Bledu, vsem organizatorjem preteklim in bodočim že sedaj lepa hvala!  

8. SVETOVNI DAN TURISTIČNIH VODNIKOV 21.02.: promocija »našega« dneva se 
praktično izvaja vsak dan, intenzivneje pa po 1.1. Verjamemo, da nam je uspel 
veliki met: tako s številom vodenj, kakor tudi z obiskom in medijsko pokritostjo. Za 
2019 smo že dobili nekaj prijav in tudi pripravili dogodke, ki jih veselo delite med 
prijatelji, naj se dobra vest širi. Nekaterim obiskovalcem je to tako prišlo v navado, 
da si vzamejo celo dopust, da se lahko udeležijo dogodkov našega dne. Ko dogodek 
pripravite, nam pošljite vse informacije, da jih damo v seznam, pripravimo dogodek 
z vami ter nato lahko promoviramo, seveda tudi v medijih: TV RADIO…  V primeru, 
da imate kakšno bazo novinarjev, jih le obvestite, PR obvestilo vam pripravimo. 

9. IZOBRAŽEVANJE VODNIKOV: prvo- skoraj celodnevno- bo sedaj 10.01. v Ljubljani- 
ob 15h delavnica s Terry Anžur, tema: kako se kvalitetno predstaviti na socialnih 
omrežjih. Delavnica bo potekala v angleščini. Za obisk NUKA sporočimo, druge 
vsebine še pripravimo, predlogi vedno dobrodošli. 

10. SPLETNA STRAN: Imamo veliko prostora, tako za novice, kakor tudi za objave 
članov, še kar nekaj vas je, ki se niste prijavili. Vse novice prosim pošiljajte Sandri 
Grudenić po mailu do 20. v mesecu za prihodnji mesec. 

11. FB strani društva : všečkajmo fb stran ARGOs in nato povabimo, da tudi naši 
prijatelji všečkajo našo FB stran. Ob različnih objavah vas lahko označimo in tako se 
vaša/naša novica širi po širnem svetu. Osvežuje se na dnevni bazi. 

12. Izdelan imamo tudi INSTAGRAM, zanj skrbi Primož Žgajnar: vse slike, ki želimo, da 
se jih objavi pošljemo njemu in nato on vstavi na profil.  

13. REGIJSKI PREDSTAVNIKI: ker se regije bogatijo s člani, je vedno dobro, da se določi 
regijskega predstavnika. Le ta skrbi za koordinacijo članov iz svojega področja. 
Naloga predsednice/tajnice je, da vsakega regijskega predstavnika obvesti o novem 
članu iz njegovega dela. Člani po regijah naj bi se srečevali enkrat mesečno na 
»čaju« in si izmenjevali izkušnje ter se družili. To niso delovna srečanja, le 
neobvezna druženje in »brainstorming«. Urnik naj si vsaka regija določi sama, tako 
kot članom odgovarja. Je pa lepo, da bi bila srečanja objavljena na zaprti FB strani 
in se tako da možnost, da se jih lahko udeleži tudi nekdo, ki se trenutno nahaja v 
kraju (npr. imamo regijsko srečanje v Ljubljani v torek ob 18 h in se ga udeleži tudi 
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član iz Maribora, ki je trenutno v Ljubljani). Za Ljubljano je regijski predstavnik 
JANEZ VIRANT in sem mu lepo zahvaljujem za organizacijo rednih mesečnih srečanj. 

14. TAJNIŠTVO: tajniška dela opravlja Andreja Grablovic. Imela bo vpogled v članstvo, 
vodila arhiv dokumentov ter koordinirala glasovanja. V primeru dodatnih vprašanj 
se obrnite direktno na njo: info@localguides-slovenia.com Lepa hvala Andreja za 
vsa obveščanja in skrb. 

15. V letu 2018 je bila zelo odmevna akcija, ki smo jo na pobudo Chinatsu izvedli skupaj 
s policijo. V Viber skupino so trenutno vključeni različni vodniki, saj je glavna ideja, 
da se širi informacija o trenutnem stanju na področju: ne le v Ljubljani ampak 
pokrivamo celotno Slovenijo. Pojavilo se je nekaj neumestnih komentarjev. 
Oblikovalce sem opomnila in jih prosila, da se Viber skupino ne izkorišča in smeti z 
neumestnimi/nepotrebnimi komentarji, saj v njej nismo samo vodniki, ampak tudi 
drugi. Sicer pa imamo 10.01. ob 12h srečanje s policisti v Ljubljani, na katerega ste 
lepo vabljeni vsi člani. 

16. Letni letni zbor članov bo v marcu in sicer na Bledu. Javimo pravočasno, da si boste 
lahko rezervirali ta dan oz. vzeli dopust. Bo med tednom, verjetno torek ali sreda v 
prvem ali drugem tednu marca. Več sporočimo kmalu. 

17. NOVE IDEJE, PROJEKTI:  Novi projekti: več ko bo zainteresiranih sodelujočih, lažje 
jih bo izvesti. 

 

Toliko za sedaj. Upam, da ni bilo vsega preveč in da boste dobro informirani. A vse drugo na 

dnevni osnovi, saj je dogodkov res veliko. A priprava na novo sezono je v tem času zelo 

pomembna. 

Saj veste: KAR SEJEŠ, TO BOŠ ŽEL. 

Lepa hvala vsem skupaj za prijetno sodelovanje, naj bo začetek leta 2019 vesel in razigran!  

Mateja Kregar Gliha 
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