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POROČILO  
o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2018 

 

 
Obdobje poročanja: Januar 2018 – december 2018 
Datum nastanka poročila: 15. 2. 2019 
Plan pripravila: LUCIJA KAVČIČ, direktorica 

 

 

 

 

Datum predložitve poročila na Seji sveta Zavoda: 25.  2.  2019            
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1. SPLOŠNO DELOVANJE ZAVODA 
V splošno delovanje zavoda spadajo predvsem administrativna dela iz različnih področij: 
- Sestanki z računovodkinjo in priprava dokumentacije za računovodstvo. 
- Izdaja naročilnic, računov, plačevanje na UJP net, priprava zahtevkov za Občino Gorenja vas - 

Poljane. 
- Sestanki in usklajevanja na Občini. 
- Priprava vsebinskega in finančnega plana in poročila o delu Zavoda. 
- Priprava in sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju in avtorskih pogodb. 
- Priprava dodatnih potrebnih pravilnikov za poslovanje. 
- Udeležba na strokovni ekskurziji LAS, RAS. 
- Priprava gradiva za seje Sveta Zavoda, pisanje zapisnikov seje. 
- Udeležba na programskem svetu Radia Sora. 
- Članstvo v LAS Loškega pogorja in udeležba na sejah. 
- Mesečna priprava dokumentacije za računovodstvo. 
- Vodenje prometa in upravljanje z davčnimi blagajnami v Šubičevi hiši, na Visokem, v INFO točki ter z 

vezano knjigo računov na Rupnikovi liniji. 
- Priprava cenikov za ponudbo Zavoda Poljanska dolina. 
- Izdajanje računov na UJP- net naročnikom naših storitev. 
- Odgovarjanje na prejeto e-pošto in telefonske klice. 
- Priprava zahtevkov za Občino Gorenja vas – Poljane. 
- Priprava in pošiljanje ponudbe za nastanitvene kapacitete, ponudnike za vključitev v portal Poljanska 

dolina ter drugo povezovanje ponudnikov Poljanske doline. 
- Druga dela v zvezi s splošnim delovanjem zavoda. 
 

2. PROMOCIJA 
2.1. Portal Poljanska dolina 

Priprava portala se nadaljuje  s prevajanjem v angleški jezik in stalno nadgrajuje s podatki o kulturnih, 
turističnih in naravnih znamenitostih. V slovenski portal informacije sprotno dodajamo sami. Pričeli smo s 
postavljanjem angleške verzije portala. Preko celotnega leta so se sprotno vnašali različni dogodki, ki jih 
organizira Zavod ali drugi različni organizatorji iz naše občine in bližnje okolice.  
Vzdrževanje portala izvaja podjetje PNV ob sodelovanju in predlogih naših sodelavcev. 
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Fotografija: Izgled novic v zavihku Aktualno 
 
 

2.2. Facebook, Instagram objave 

Poleg FB profila je  letu 2018 zaživel tudi Instagram profil. Poudarek na profilu so lepe fotografije Poljanske 
doline in pridobivanje čim več sledilcev, kar bo pozitivno vplivalo na zanimanje o Poljanski dolini in 
posledično povečalo obisk. V nadaljevanju se bomo trudili, da bomo dodajali še nove videoposnetke ter s 
tem povečali zanimanje za naše produkte. 
 
FB profil je v letu 2018 že pričel z objavljanjem novičk in dogodkov, ki jih pripravlja Zavod in drugi 
organizatorji v Občini Gorenja vas – Poljane ter bližnji okolici. Obveščanje o dogodkih iz bližnje okolice 
(Škofjeloško in Žiri), ki so pomembni za naše občane, se ravno tako izvaja na FB in spletnem portalu 
Poljanske doline. Predvsem na FB se trudimo, da bi objavili vsaj eno objavo dnevno in tako pridobili čim 
več zanimanja naših sledilcev, ki jih je trenutno nekje 2.400. Z udeležbo na seminarju o pravilih objavljanja 
na Facebooku smo pridobili veliko znanja o tem, kakšne naj bodo objave, da bodo imele večji doseg, ter 
bodo za naše sledilce zanimive. Predavanje je v oktobru potekalo v okviru projekta Impresije 
Škofjeloškega. 
 
V sodelovanju z Zavodom O in VGC Škofja Loka, ki v Šubičevi hiši organizirata številne dogodke, se v 
družabnih omrežjih, posledično pojavljajo tudi objave in povabila na te dogodke. Izvedba je za občane 
brezplačna, saj so stroški izvedbe delavnic kriti iz njihovega projekta. Dogodki so se dobro prijeli in so tudi 
dobro obiskani.  
 
Facebook objave so se v sodelovanju z različnimi društvi lepo prijela, saj pridno pošiljajo njihove dogodke 
za  objavo, nekatere pa ob pregledu objav najdemo sami in delimo tudi z našimi sledilci. 
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2.3. Google maps, youtube kanal 

Obogatitev vsebin na Google zemljevidih pomembno vpliva na to, kako si potencialni obiskovalci Poljanske 
doline predstavljajo naše zanimive lokacije. Skozi številne fotografije je dobro predstavljeno dogajanje na 
Dvorcu Visoko, V Šubičevi hiši, Rupnikovi liniji, postopoma pa bomo dodajali še druga mesta. Pojavnost v 
Google zemljevidih z dobrimi fotografijami je nujna, saj se na podlagi fotografij, ki dobro predstavljajo 
destinacijo, uporabniki spleta lažje odločijo za obisk. 
 

 
Izsek ocen iz Google maps 

 
V letu 2018 je bil vzpostavljen youtube kanal in nanj naloženi posnetki iz pohoda Cvetje v jeseni, kjer so 
predstavljeni igrani prizori, ki jih je pripravil KUD Dr. Ivan Tavčar Poljane. V prihodnje bomo na Youtube 
kanalu objavljali tudi druge posnetke, ki nastajajo za namene promocije.  
 

 
2.4. Tekmovanje v akciji Turistična patrulja 
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V sklopu akcije časopisa Svet24 so tuji turisti ocenjevali razvitost turizma po občinah v Sloveniji.  Občina 
Gorenja vas – Poljane je tako na zaključni podelitvi v Termah Dobrna, prejela kar dve priznanji. 
V konkurenci s šestnajstimi drugimi občinami iz različnih področij Slovenije je Občina Gorenja vas – Poljane 
prejela naziv Najprijaznejše občine v Sloveniji po ocenjevanju tujih državljanov. Očitno pa je Čilenca in 
Španca prepričalo tudi sankanje na smučišču Stari vrh, za kar smo prejeli še priznanje za Najboljšo 
avanturo na saneh. 
 
V Termah Dobrna je v okviru športnih dogodkov v organizaciji Svet24 in Radia Aktual, potekala podelitev 
priznanj najboljšim občinam. Na podelitev smo se odpravili v lepi in predvsem veseli zasedbi, ki je z 
navdušenjem sprejela obe priznanji. Veselje je bilo nepopisno. Priznanji je prevzel župan Občine g. Milan 
Čadež. Podelitve pa so se udeležili tudi g. Žan Mahnič, poslanec Državnega zbora, g. Tomaž Trobiš v.d. 
direktorja STC Stari Vrh, ga. Milena Pelipenko, predsednica Sveta Zavoda Poljanska dolina, ga. Lucija 
Kavčič, v.d. direktorice Zavoda Poljanska dolina in nekaj naših občanov. Čestitke smo izrekli tudi naši bližnji 
Občini Medvode, ki je dobila največ glasov v spletnem glasovanju po mnenju slovenskih državljanov. 
 
Druženje je bilo prijetno in topel dan so nekateri izkoristili še za kopanje v bližnjem bazenu. Obe priznanji 
sta odraz dobrega dela na področju turizma iz preteklosti in odraz povezanosti vseh turističnih ponudnikov 
v sedanjosti. Na nas pa je, da iz tega potegnemo čim več in na področju promocije in prepoznavnosti 
sežemo tudi izven meja Slovenije. 
 

 

 

 

V času objave novice o rezultatih akcije Turistična patrulja smo pripravili še promocijski članek v časopisu 

Svet24, kjer smo povzeli glavno turistično ponudbo Poljanske doline. 
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Fotografija: Izsek plačljivega članka v časopisu Svet24 

2.5. Članki 

Vse leto smo se trudili zasesti čim več PR prostora v časopisju (Podblegaške novice, Gorenjski glas, Delo, 
Slovenske novice…). Objave so bile v večjem delu brezplačne. 
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Fotografija: Izsek članka Gorenjski glas, 10.2.2018 
Različne članke na temo aktualnega dogajanja na področju turizma in kulture sprotno pripravljamo 
Podblegaške novice. 
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Najave naših dogodkov so redno objavljene v mesečniku 'KAM?'. Najave dogodkov, predvsem pa 
poročanje o dogodkih se pogosto objavi v Gorenjskem Glasu. 

  
 

2.6.  Predstavitve na sejmih 

Sejem Alpe – Adria 

Udeležba na sejmu je bila izvedena v februarju 2018.  K sodelovanju smo povabili različna društva iz 
Občine. Odzvalo se je TD Stari Vrh, TD Žirovski Vrh, ČD Blegoš, Klekljarsko društvo Deteljica, vodnika 
Rupnikove linije in nekatere druge posameznike, ki so popestrili dogajanje na stojnici. Vsak dan smo  
izvajali različne prikaze, da je bila stojnica še bolj zanimiva za ogled.  
Na stojnici smo predstavljali tudi dobro prakso povezovanja kulturnih centrov v projektu ''Kjer 
domujejo zgodbe'' in novega projekta ''Impresije Škofjeloškega'' ter povabili v muzeje na 
Škofjeloškem. 

 
Sejem Dnevi  Alpe – Adria kuhinje v Celovcu 

V okviru prireditve Dnevi Alpe – Adria kuhinje v Celovcu smo se prvič predstavljali v septembru 2018. 
Predstavitev je potekala pestro in zanimivo, predvsem pa smo s kulturnim dogajanjem dobro obogatili 
dogajanje na Celovških ulicah. Največje zanimanje so vzbudili lepi kostumi predstavnikov na stojnici, 
ples FS Zala iz Žirovskega Vrha ter glasba skupine Suha Špaga. Na stojnici pa smo organizirano vabili v 
Poljansko dolino na oddih ali na aktivno preživete dni. Ponudba Poljanske doline je vse bolj raznolika 
in zanimiva tudi za goste iz bližnjega Celovca z okolico. 
Za ponovno promocijo v letu 2019 smo že izpolnili prijavnico, tako da je sodelovanje zopet 
dogovorjeno. K sodelovanju bomo povabili različna društva, posameznike in ponudnike Poljanske 
doline. 
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2.7. Redna mesečna oddaja in oglaševanje na radiu Sora 

Zagotovo se spomnite redne mesečne oddaje na radio Sora, ki se je v koordinaciji z Občino Gorenja vas – 
Poljane že predvajala prejšnja leta. Oddajo smo v letu 2018 finančno omogočili preko Zavoda Poljanska 
dolina. Predstavitev dogodka, društva, aktivnosti in druge novice so se v oddaji lahko brezplačno 
predstavili člani društev iz Poljanske doline. Mesečno smo jih pozvali k sodelovanju in predstavitvi v oddaji. 
Trudimo se izpostavljati znamenite domačine, ki so prepoznavni v Poljanski dolini. V sklopu mesečne 
oddaje so bili redno predstavljeni dogodki, ki jih prireja Zavod v okviru Šubičeve hiše in dvorca Visoko.  
Ravno tako smo se posluževali oglaševanja dogodkov, ki nam je na voljo v sklopu pogodbe. 
 

 
2.8. Druga promocija 
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- Oblikovanje fotografij, fotografiranje za različne letake in promo gradivo. 
- Oblikovanje najav dogodkov in različnih promocijskih spletnih letakov – grafično in vsebinsko. 
- Izvedena promocija v okviru projekta ''Impresije Škofjeloškega''. 
- Pojavnost v brezplačnih zemljevidih – Free maps. 
- Oglašanje na radio Sora v okviru pomembnejših dogodkov. 
- Sodelovanje z drugimi radijskimi postajami – Primorski val, s katerim smo posneli dve oddaji o 

dogajanju in potepanju po Poljanski dolini. 
- Izdelava zemljevida pohodnih poti v angleškem jeziku in druge turistične ponudbe doline. 
 

3. Objekt v upravljanju: ŠUBIČEVA HIŠA 
3.1. Dogodki v Šubičevi hiši v letu 2018 

Šubičeva hiša je vse bolj vključena v kulturno dogajanje v kraju. Pričeli smo sodelovati s KUD dr. Ivan Tavčar 

Poljane ter nadaljevali sodelovanje z Zavodom O in Večgeneracijskim centrom Gorenjske, ki je pripravljal 

veliko ustvarjalnih vsebin ter tečajev v Šubičevi hiši. Dogajanje, z namenom dviga prepoznavnosti hiše, je 

bilo to leto res pestro. 

V nadaljevanju so naštete vse aktivnosti, ki smo jih skupaj prirejali: 

- 3.1., 10.1., 17.1., 24.1. in 31.1.2018  tečaj »Angleščine« pod vodstvom Jasne Kejžar Hartman (org. 

Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 4.1., 11.1., 18.1. in 25.1.2018 delavnica z naslovom »Gib za dušo in telo« pod vodstvom Ane (org. 

Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 15.1.2018 rezbarska delavnica za otroke OŠ Poljane pod vodstvom Borisa Oblaka. 

- 7.2., 14.2. in 28.2.2018  tečaj »Angleščine« pod vodstvom Jasne Kejžar Hartman (org. Večgeneracijski center 

Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 1.2.2018 delavnica z naslovom »Gib za dušo in telo« pod vodstvom Ane (org. Večgeneracijski center 

Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 6.2.2018 otvoritev razstave Saše Prosen: Barve življenja (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 8.2.2018 Dan odprtih vrat: 2 brezplačna vodenja, delavnica za otroke ter možnost ogleda razstave Saše 

Prosen (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 8.2.2018 literarni večer s predstavitvijo knjige Maruše Košir: Dom slikarjev Šubic, pisma pripovedujejo (org. 

Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 10.2.2018 delavnica »Izdelovanje otroških pustnih mask« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, 

Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 10.2. in 17.2.2018 delavnica »Tečaj vezenja s križci« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 15.2.2018 »Petje ljudskih pesmi« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina 

in Šubičeva hiša), 

- 24.2.2018 delavnica »Tečaj šivanja po starem« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 7.3., 14.3., 21.3. in 28.3.2018  tečaj »Angleščine« pod vodstvom Jasne Kejžar Hartman (org. Večgeneracijski 

center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 1.3., 15.3., 22.3. in 29.3.2018 delavnica z naslovom »Gib za dušo in telo« pod vodstvom Ane (org. 

Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 9.3.2018 predavanje z naslovom Kompostiranje, zakaj in kako? (org. Večgeneracijski center Gorenjske, 

Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 20.3.2018 otvoritev razstave Silvestra Bajca: Čipka v mozaiku (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 
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- 7.3.2018 otroška rojstnodnevna zabava (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 17.3.2018 delavnica »Izdelovanja voščilnic s quilling tehniko za materinski dan « (org. Večgeneracijski center 

Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 3.3.2018 delavnica »Izdelovanja lesenih ladjic za Gregorjevo« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod 

O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 8.3., 15.3. in 22.3.2018 »Petje ljudskih pesmi« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 10.3., 17.3. in 24.3.2018 delavnica »Tečaj šivanja po starem« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod 

O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 24.3.2018 delavnica »Izdelovanja velikonočne butare« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, 

Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 24.3.2018 delavnica »Izdelovanja velikonočnih pirhov« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, 

Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša). 

- 4.4. in 11.4.2018 tečaj »Angleščine« pod vodstvom Jasne Kejžar Hartman (org. Večgeneracijski center 

Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 5.4.2018 »Petje ljudskih pesmi« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina in 

Šubičeva hiša), 

- 8. 5. 2018 otvoritev razstave Ajde Erznožnik, Marte Bartol in Nine Meglič: V objemu navdiha (org. Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 9. 5. 2018 predavanje z naslovom »Prednost uživanja lokalne hrane« (org. Razvojna agencija Sora in 

Šubičeva hiša), 

- 11. 5. 2018 Servis koles na ploščadi Šubičeve hiše (org. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 

Občina Gorenja vas – Poljane), 

- 20. 5. 2018 sodelovanje na festivalu »Dan prijateljstva« (org. Turizem Škofja Loka, zavod Enostavno 

prijatelji) 

- 1., 2., in 3. 6. 2018 kolonija Iveta Šubica z otvoritvijo razstave (org. Združenje umetnikov Škofja Loka v 

sodelovanju z Šubičevo hišo). 

- 3. 7. 2018 kulturni večer ob 150-letnici rojstva Aleša Ušeničnika (org. KUD dr. Ivan Tavčar Poljane in Šubičeva 

hiša), 

- 6. 7. 2018 otvoritev razstave KD Deteljica: Cvetje v jeseni (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša in KD 

Deteljica), 

- 24. 7. 2018 otvoritev razstave projektnih partnerjev (Občina Žiri, Loški muzej Škofja Loka, Javni zavod 

Ratitovec, Razvojna agencija Sora in Občina Gorenja vas – Poljane): »Kjer domujejo zgodbe« (org. Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša). 

- 14. 8.  delavnica »Tiskanja majic« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina 

in Šubičeva hiša), 

- 23. 8. delavnica »Plesna delavnica« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina 

in Šubičeva hiša), 

- 28. 8. delavnica »Izdelovanje nakita iz fimo mase« (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 8. 9. delavnica Poslikave na steklo (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska dolina 

in Šubičeva hiša), 

- 10. 9. Odprtje razstave Tomija Albrehta (org. KUD Ivan Tavčar Poljane, Zavod Poljanska dolina in Šubičeva 

hiša), 
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- 19. 9. Tečaj angleščine za dve skupini (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska 

dolina in Šubičeva hiša), 

- 10. 10. Tečaj angleščine za dve skupini (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska 

dolina in Šubičeva hiša), 

- 13. 10. Izvedba rojstnodnevne zabave (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 23. 10. Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 30. 10. Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 6. 11. Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 10. 11. Delavnica izdelave glinenih obešank (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 13. 11. Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 14. 11. Tečaj angleščine za dve skupini (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska 

dolina in Šubičeva hiša), 

- 20. 11. Odprtje razstave VDC Škofja Loka (org. Zavod Poljanska dolina), 

   
- 21. 11. Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 27. 11.  Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 28. 11. Tečaj angleščine za dve skupini (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod Poljanska 

dolina in Šubičeva hiša), 

- 1. 12. Delavnica izdelovanja nakita iz fimo mase (org. Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O, Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 4. 12.  Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 11. 12. Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina), 

- 15. 12. Žive slike Šubičeve hiše z vodenim ogledom, delavnicami in predstavitvijo rokodelcev (org. Zavod 

Poljanska dolina in Šubičeva hiša), 

- 18. 12.  Izvedba Joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina) 

Z različnimi sodelujočimi se je v letu 2018 v Šubičevi hiši zvrstilo kar 80 dogodkov. 
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3.2. Obisk Šubičeve hiše 

Skladno s številom dogodkov smo beležili tudi večji obisk Šubičeve hiše. Še vedno pa beležimo prenizek 

obisk iz strani posameznih obiskovalcev, ki bi sami ali v manjši skupini prišli na ogled Šubičeve hiše v času 

urnika odprtosti hiše.  V letu 2018 je bilo tako prodanih 638 vstopnic. Obisk skupin je bil sicer letos nižji, 

zato bi ga v prihodnje želeli še povišati. Trudimo se, da s pomočjo različnih dogodkov hišo oživimo in 

skrbimo za to, da se o hiši piše in govori. S tem bomo povečali zanimanje in s pomočjo promocije uspeli 

dobiti tudi več šolskih skupin. 

 

Prikazan obisk je seštevek vseh obiskovalcev: obisk dogodkov, ogledov hiše ter vodenih ogledov. 

 

3.3. Izvajanje projektov 

Projekt 'Kjer domujejo zgodbe' je prinesel novosti za vsebino Šubičeve hiše, s projektom ''Impresije 

Škofjeloškega, ki se je pričel izvajati v letu 2018, pa bodo vsebine še bolj prilagojene otrokom, mladini in 

družinam ter njihovemu ustvarjanju. Oba projekta potekata v sodelovanju s projektnimi partnerji: Javnim 

zavodom Ratitovec, DUO Centrom, Muzejem Škofja Loka in Občino Žiri, od katerih vsi skrbijo za kulturno 

dediščino v obliki različnih muzejskih zbirk.  

''Impresije Škofjeloškega'' bodo prinesle nove pedagoške programe za otroke, ki bodo še  bolj prilagojeni 

in ponujeni šolam. Z nadgraditvijo programov in povečano promocijo si nadejamo tudi večji obisk šolskih 

skupin. 
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Glede na to, da se je začetek projekta precej zamaknil zaradi dolge obravnave na Ministrstvu, smo zaprosili 

za zamik prve faze do konca marca 2019. Prošnja nam je bila ugodena. Projekt se izvaja po pričakovanjih 

in se bo zaključil oktobra/novembra 2019. 

3.4. Ogledi najavljenih skupin 

Preko leta smo se trudili sprejeti čim več najavljenih skupin, ki so si  ogledali hišo in izkusili doživetje v 

povezavi z drugo ponudbo v Poljanski dolini. Od vseh ponujenih destinacij je pri najavljenih skupinah sicer 

zanimanje za Šubičevo hišo najmanjše, a se bomo v prihodnje trudili, da ponudbo Šubičeve hiše še bolje 

povežemo z dvorcem Visoko. Promocija ogledov Šubičeve hiše za šolske skupine je nekoliko težja, kot 

promocija za Dvorec Visoko, kateri je preko Loškega muzeja vključen v seznam pedagoških programov v 

slovenskih muzejih, ki ga pripravlja skupnost muzejev Slovenije. Šole si pedagoške programe izbirajo po 

večini iz spletnega mesta http://www.pedagoskiprogrami.si/, kjer pa Šubičeva hiša ne more biti uvrščena. 

Šole se tako avtomatsko odločijo le za ogled Dvorca Visoko, za kombiniran ogled s Šubičevo hišo jih je 

izredno težko prepričati.  

Prihodnja nadgradnja programov za skupine, ki smo jo pričeli snovati že v preteklem obdobju, bo zagotovo 

prinesla večje zanimanje in predvsem večjo pestrost v sklopu ogleda vsebin hiše. Vsebine bodo nadgrajene 

v smeri doživetij in lastnega izkustva s poudarkom na ustvarjalnih delavnicah temelječih na zgodbah 

umetnikov Šubic. 

Z organizacijo številnih dogodkov, različnega dogajanja, dela na področju promocije šolam, povezovanju 

znotraj različnih projektov, poskušamo graditi na prepoznavnosti hiše in privabiti čim več šolskih skupin.  

3.5. Apartma v Šubičevi hiši oddan v najem 

S septembrom 2018 se je apartma v Šubičevi hiši oddal v najem dvema mladima najemnikoma. Najemna 

pogodba je sklenjena do 10. 9. 2020, z možnostjo podaljšanja. Najemnika redno plačujete najemnino in 

soudeležbo pri tekočih stroških. 

3.6. Trgovinica s produkti naših lokalnih ponudnikov 

V sklopu Šubičeve hiše deluje simpatična trgovinica s spominki in darili naših domačih rokodelce in 

proizvajalcev. V njej so na voljo  klekljani izdelki, izdelki iz keramike, vitraž, leseni izdelki, slike, magnetki, 

različen nakit, razni uporabni predmeti, jakne in majice z logotipom Poljanske doline in drugi spominki  iz 

Poljanske doline.  

Prodaja v trgovinici je slaba, zato bomo nekatere artikle pričeli ponujati tudi v INFO točki v Gorenji vasi ter 

v Dvorcu Visoko. Predvsem dvorec Visoko je precej bolje obiskan in tam obiskovalci preživijo več časa, kar 

vodi tudi v nakup spominkov. Sprememba se nam zdi smiselna, da pospešimo prodajo spominkov in 

uporabnih izdelkov naših ponudnikov, rokodelcev. 
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Članek iz Podblegaških novic 

3.7. Drugo 

- Sestanki  za organizacijo dela s sodelavci. 
- Sestanki z Zavodom O, s KUD dr. Ivan Tavčar Poljane in drugimi sodelujočimi pri pripravi dogodkov.  
- Sprotno čiščenje in vzdrževanje prostorov, vzdrževanje rož, priprava prostorov na dogodke. 
- Priprava  in razvoj vsebine za rojstnodnevne zabave v Šubičevi hiši. 

 

 
Članek iz Podblegaških novic 

 

 

 

 

4. Objekt v upravljanju: DVOREC VISOKO 
4.1. Načrt upravljanja 
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Ambient Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah je zaradi izjemnega kulturnega in 

družbenega pomena ter posebne kulturne vrednosti ter pomemben del prostora in dediščine Republike 

Slovenije. Vlada Republike Slovenije je v letu 2017 ambient Visoške in Debeljakove domačije  razglasila za 

kulturni spomenik državnega pomena. Z Odlokom o razglasitvi Ambienta Visoške in Debeljakove domačije 

na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena (v nadaljevanju Odlok, Ur. l. RS št. 47/17) 

so bile za kulturni spomenik razglašene naslednje enote dediščine: Ambient Visoške in Debeljakove 

domačije (EŠD 4355), Visoška domačija (EŠD 824), Debeljakova domačija (EŠD 9586), Spomenik Ivanu 

Tavčarju (EŠD 30271) in Grobnica družine Tavčar (EŠD 30270).   

Dokumentacijo pripravlja K&Z, Svetovanje za razvoj d. o. o. v sodelovanju s projektno skupino, ki jo 

sestavljajo: Petra Jernejec Babič (odgovorna konservatorka, Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije), Elizabeta Rakovec (direktorica občinske uprave, Občina Gorenja vas Poljane), Kristina Onufrija  

(Občina Škofja Loka), Lucija Kavčič (direktorica Zavod Poljanska dolina) in drugi sodelujoči iz različnih 

področij. 

V sodelovanju z ZVKD, zunanjimi izvajalci za pripravo ustrezne dokumentacije, ter vključenimi partnerji, ki 

so vsebinsko vezani na dvorec Visoko, se načrt poskuša čim bolje zasnovati, pripraviti in uskladiti z vsemi 

deležniki. Priprava načrta je zahtevna in terja veliko koordinacije, sestankov in priprave različnih podatkov, 

ki so potrebni za izvedbo te zahtevne naloge. Načrt upravljanja bo dokument, ki bo poleg administrativne, 

imel tudi precejšnjo uporabno vrednost.  

Načrt upravljanja bo vseboval: 

- Uvodna izhodišča (splošno, pravni okvir, strokovne podlage, metodologija priprave načrta). 

- Opis in oceno stanja (opis območja spomenika, pregled in ocena stanja, analizo prednosti, slabosti 

priložnosti in nevarnosti). 

- Vizijo, cilje, koncept in usmeritve za upravljanje spomenika Visoko (vizija varstva in razvoja spomenika 

Visoko, Strateški in izvedbeni cilji, koncept in usmeritve upravljanja). 

- Upravljavska struktura (opredelitev upravljalca, naloge in pristojnosti upravljalca, organizacija in kadri, 

vloga Občine Gorenja vas – Poljane, vloga Občine Škofja Loka, vloga ostalih deležnikov). 

- Načrt dejavnosti, projektov, ukrepov s finančnim in terminskim okvirom (redno delovanje, projekti in 

ukrepi). 

- Veljavnost, spremljanje in spreminjanje načrta upravljanja (veljavnost načrta upravljanja, 

spreminjanje in dopolnjevanje, spreminjanje izvajanja nalog in doseganja učinkov). 

Dokončanje dokumenta se predvideva v letu 2019. Po vsem usklajevanju ga sprejme Vlada RS. 

 

4.2. Oddajanje prostora v najem 

V letu 2018 smo prostor na Visokem oddajali v različne namene: civilne poroke, dogodki, srečanja in 

predavanja. Tako smo gostili: Dan prijateljstva, Festival družin, srečanje pevskih zborov OŠ, razstavo 

pletenih stolov, Salamiado, Visoški tek in nekaj zasebnih piknikov ter porok. 

Zavod se bo še naprej ukvarjal s koordinacijo in oddajanjem prostora v najem, za namene različnih 

dogodkov in civilnih porok. Vsebina dogodkov pa bo vse bolj osredotočena v kulturno smer in zgodbe v 

povezavi z dr. I. Tavčarjem.  

Natančnejše pogoje za organizacijo prireditev in uporabo prostora na območju spomenika državnega 

pomena bo določil Načrt upravljanja. 
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4.3. Gradbena dela 

V letu 2019 se v notranjost dvorca predvideva umestitev kavarne in slaščičarne. Uredila se bosta dva 

gostinska prostora in vhodna avla. Ob koncu leta 2018 je Občina že pričela z urejanjem hidroizolacije 

objekta in z urejanjem tlakov ter inštalacij v notranjosti. 

Obratovanje kavarne se bo predvidoma pričelo v pomladnih mesecih 2019, samo izvajanje dejavnosti pa 

bo prevzel Zavod Poljanska dolina. 

4.4. Izvajanje projekta ''Dediščina narave'' 

V okviru 5. javnega poziva LAS Loškega pogorja za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 

LAS Loškega pogorja, v programskem obdobju 2014-2020, smo pripravili prijavo na razpis. Predmet 

javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij zagotovita Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(v nadaljevanju EKSRP). Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s 

katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) odobri izvajanje 

operacije. Projekt mora s svojim ukrepanjem uresničevati tematsko področje: Ohranjanje naravnih virov 

in varovanja okolja. Cilj ukrepa je: S konkretnimi akcijami na področju varovanja okolja okrepiti zavest 

lokalnega prebivalstva in ga spodbuditi k odgovornejšem ravnanju z okoljem. 

V konkretnem projektu ''Dediščina narave'' bi naša energija bila usmerjena predvsem v osveščanje in 

spodbujanje lokalnega prebivalstva oz. strokovne in širše javnosti k odgovornemu ravnanju do okolja in 

predvsem ohranitvi avtohtonega rastlinstva. Natančneje starih sadnih drevesnih vrst – starih sadovnjakov 

in starih kmečkih vrtov. Vzporedno pa bi naše področje seglo tudi v smer preprečevanja zaraščanja 

kmetijskih zemljišč z umestitvijo novih kultur, ki so predvsem koristne za okolje in ljudi, ki v njem živijo. 

Projekt bi združeval pet partnerjev, ki bodo s skupno idejo – ohraniti dediščino, ki nam jo daje narava, 

izvajali številne ukrepe za ozaveščanje prebivalstva k pravilnemu odnosu do narave. 

Prijavo na razpis smo oddali, vendar žal neuspešno. Zaradi manjkajoče dokumentacije, predvsem različnih 

soglasij in dokumentacije projektov tik pred izvedbo, ki jih tako hitro nismo uspeli zagotoviti, smo se od 

vloge umaknili. Ko bomo pridobili zahtevana soglasja, bomo s prijavo poskusili ponovno. 

4.5. Obisk Dvorca Visoko 

Zavod Poljanska dolina je v letu 2018 prodal 2167 vstopnic za ogled razstav na Dvorcu Visoko, Loški muzej 

Škofja Loka pa 575 vstopnic. Skupen obisk je torej najvišji v zadnjih letih in znaša 2742 prodanih vstopnic, 

kar je za 829 več, kot v letu 2017. 

V nadaljevanju so predstavljene prodane vstopnice po mesecih, ki jih je prodal Zavod Poljanska dolina. 
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V naslednjem grafu pa je prikazana primerjava obiska obeh ponudnikov skupaj, za obdobje 2015 do 

2018 (Zavoda Poljanska dolina in Loškega muzeja). 

 

 

4.6. Dogodki na Visokem 

Večer Franje Tavčar 

Ob 150-letnici rojstva in 80-letnici smrti Franje Tavčar sta Občina Gorenja vas - Poljane in Zavod Poljanska 

dolina pripravila kulturni večer na Visokem, ki smo ga poimenovali ''Večer Franje Tavčar''. 

Franja Tavčar se je v zgodovino zapisala, ne le kot soproga Ivana Tavčarja, temveč kot ena izmed vplivnejših 

žensk svojega časa. Bila je aktivna v politiki, predana društvena delavka, humanitarka, borka za ženske 

pravice in mecenka. Za svoje delo je prejela številna odlikovanja. Velik pečat je, je kot ''Visoška gospa'', 

pustila tudi v Poljanski dolini. 

Na Muzejskem večeru je o Franji Tavčar in njeni društveni vlogi predavala kustosinja Loškega muzeja 

Biljana Ristić, ki je na zanimiv in privlačen način dodobra orisala to pomembno slovensko damo. 
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Srečanje ponudnikov Poljanske doline 

Zavod Poljanska dolina  je na pobudo nekaterih ponudnikov iz Starega Vrha organiziralo družabno srečanje 

ponudnikov turističnih storitev in domače obrti Poljanske doline ter Starega vrha z okolico. Srečanje je 

potekalo v sredo, 3. oktobra 2018, od 12. ure dalje na Dvorcu Visoko. Na srečanju so se ponudniki 

predstavili drug drugemu in izpostavili, da želijo navezati stike in se vključiti v skupno promocijo. Tako 

srečanje bi potekalo vsako leto, z namenom ohranjati stike, izmenjevati izkušnje in se povezovati. 
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Slika: Vabilo na druženje in fotografija druženja in izmenjave izkušenj 

4.7. Druge izvedene aktivnosti na Dvorcu Visoko 

 

- Udeležba na različnih sestankih v povezavi z Dvorcem Visoko. 

- Snovanje novega projekta na področju okolja (rastlinje, vrt, zgodba na to temo). 

- Sodelovanje pri investicijskih delih, koordinacija z Zavodom za varstvo kulturne dediščine… 

- Plačilo tekočih stroškov. 

 

Članek iz Podblegaških novic, november 2018 
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5. Objekt v upravljanju: RUPNIKOVA LINIJA 
5.1. Utrdba Goli Vrh  

Utrdba Rupnikove linije na Golem Vrhu je bila v letu 2018 nekoliko manj obiskana, kot preteklo leto.  

Ob ogledu utrdbe iz strani predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo ugotovljeno, da se 

je v utrdbi preveč razrastla lesna goba. Sicer je šlo za proces naravnega trohnenja lesa, ki se je zgodil zaradi 

posebnih pogojev v utrdbi. Ugotovljeno je bilo, da je bilo zračenje preslabo in je goba zato imela idealne 

pogoje za rast. Ukrepanje iz strani Občine Gorenja vas – Poljane je bilo takojšnje, tako da so se iz jame 

umaknili vsi prizadeti kosi lesa. Iz tega razloga je bila utrdba v mesecu decembru za javnost zaprta, saj je 

bila skrb za zdravje obiskovalcev po prvih izsledkih strokovnjakov, na prvem mestu. K sreči je bilo nato 

ugotovljeno, da goba ni zdravju nevarna in smo v utrdbi lahko kmalu spet normalno pričeli z ogledi. Tudi 

to je eden izmed vzrokov zakaj je bil obisk v minulem letu manjši. 

V nadaljevanju je prikazan obisk v primerjavi s preteklimi leti: 

 

Med obiskovalci pretežno beležimo starejšo ciljno publiko iz različnih društev, združenj, vse več pa je tudi 

posameznikov in družin, ki se zanimajo za podzemno utrdbo. V prihodnje bomo oglede še bolj povezovali 

z dogodki v okolici, z vodenimi kolesarskimi turami in pohodništvom. V mesecu oktobru smo prvič 

promovirali ogled utrdbe v kombinaciji s pečenjem  kostanja. 
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5.2. Tematske poti in vodeni pohodi po poteh Rupnikove linije 

V letu 2018 se je kar nekaj skupin zanimalo za organiziran pohod z ogledom utrdbe na Golem Vrhu, zato 

bomo v letu 2019 omogočili tudi to aktivnost in jo uvrstili v cenik. Za to vrsto storitve se zanimajo predvsem 

organizirane šolske skupine, team building skupine in druge aktivne zaključene skupine. Novo storitev 

bomo objavili tudi na portalu www.poljanskadolina.com ter jo sporočili različnim zainteresiranim in izvedli 

promocijo po različnih kanalih. 

5.3. Utrdba Hrastov grič 

V letu 2018 v utrdbi Hrastov grič ni bilo ogledov, ker je bilo potrebno še namestiti filtre za zaščito pitne 

vode. Filtri so sedaj nameščeni, z lastnikom zemljišča pa potekajo dogovori glede dostopa do utrdbe. V 

letu 2019 se predvideva, da se na oglede skupine pošilja tudi v utrdbo Hrastov grič.  

6. Objekt v upravljanju: INFO TOČKA GORENJA VAS 
V obnovljeni stavbi KGZ,  tik ob Kavarni Ajda in Trgovini KGZ se je s koncem poletja 2018 le vzpostavila 

INFO točka v Gorenji vasi.  V pisarni je z delom pričela ena od naših sodelavk, po potrebi pa jo 

nadomestimo s študentom.  

Odpiralni čas INFO točke smo prilagodili sprotnim potrebam. Za začetek je to postala ena od pisarn 

Zavoda, kjer smo skrbeli za področje dogodkov, koledarja prireditev, obveščanja ter promocije ponudbe 

naše doline.  

7. Objekt v upravljanju: ŠPORTNA DVORANA GORENJA VAS 
V letu 2018 se je gradnja Športne dvorane Gorenja vas pričela bližati koncu. V dogovoru z lastnikom – 

Občino Gorenja vas – Poljane in Osnovno šolo Ivana Tavčarja, bo Zavod Poljanska dolina od pričetka 

obratovanja prevzel upravljanje objekta. 

Na podlagi izvedenega razpisa  se bo dvorana oddala v najem za različne vadbe. Pričetek obratovanja se 

predvideva v prvih mesecih leta 2019. 

    

8. PROJEKTI  
8.1. Izvajanje projekta Impresije Škofjeloškega 

V mesecu juliju 2017 je bil na LAS Loškega pogorja odprt 3. javni razpis, kamor se je s štirimi partnerji 

prijavil tudi Zavod Poljanska dolina. Prevzeli smo funkcijo vodilnega partnerja projekta, kar pomeni, da 

smo spisali kompletno vsebino in finance projekta. Projekt je bil potrjen in se je že pričel izvajati. V letu 
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2019 se bo zgodila prenova pedagoških programov za Šubičevo hišo in Rupnikov linijo, kjer bomo vsebine 

prilagodili predvsem šolskim skupinam. 

 

8.2. Zaključek projekta ''Kjer domujejo zgodbe'' 

Projekt se je z mesecem januarjem 2018 zaključil. Vsebina projekta se je v našem primeru nanašala 

predvsem na Šubičevo hišo. Z namenom povezovanja kulturnih centrov smo pričeli s skupno promocijo, 

vzpostavitvijo nagrad ob obisku vseh muzejev, pripravo različnih zgodb na temo kulturnih doživetij na 

Škofjeloškem, izdelala se je skupna pobarvanka, letak, kupilo se je ozvočenje za podstrešno dvorano, 

oblikovala se je promocijska spletna stran ipd. V okviru Šubičeve hiše se je natisnila  knjiga pisem ''Pisma 

pripovedujejo'', kjer je zgodbe zbrala Maruša Košir. Namen nastale knjige pa je, da ob njenem prebiranju 

doživimo velik del tistega, kar so člani Štefanove družine resnično doživeli v času njihovega bivanja v 

Poljanski dolini. Knjiga je za nakup na voljo v trgovinici Šubičeve hiše. 

8.3. Projekt: ''Erasmus+'' 

Zavod Poljanska dolina in Zavod O sta se prijavila za sodelovanje v programu Erasmus+. Kot gostiteljska 

organizacija, v kateri bo mednarodni prostovoljec opravljal dnevne naloge in aktivnosti projekta, bomo 

prostovoljca vodili skozi delovne procese, ga usmerjali, mu posredovali nova znanja in nadzirali njegovo 

delo. Pozitivni rezultati gostovanja, ki jih pričakujemo v kolektivu pa bodo izboljšane sposobnost 

komuniciranja v tujem jeziku pri zaposlenih, pomoč kustosom pri njihovem delu, urejene podatkovne baze 

muzeja, pomoč pri izvedbi letnih projektov, pomoč pri delu z obiskovalci. Pričakujemo, da bo izbrani 

prostovoljec pri delu v muzeju in različnih projektih izrazil tudi svoje interese in ideje, ter tako doprinesel 

k razvoju muzeja, pustil sledi v lokalnem okolju ter na ta način prispeval tudi sam h kvalitetnejšemu 

izobraževanju, samouresničitvi in celotni izkušnji prostovoljstva. Pričakujemo, da bo vpliv prostovoljca na 

našo organizacijo pozitiven in prinesel številne učne priložnosti ne le za prostovoljca ampak tudi za vse 

zaposlene v Zavodu Poljanska dolina. Z delom s prostovoljcem bomo tako krepili kompetence dela na 

projektu, sporazumevanja v tujem jeziku, mentorskega dela, mednarodnega sodelovanja, 

medgeneracijskega sodelovanja.  

Za sodelovanje v programu je bilo potrebno pridobiti poseben certifikat, ki je vseboval obsežno 

dokumentacijo ter kontrolo iz strani podeljevalca certifikatov. Zunanja ocenjevalka, pooblaščena s strani 

NAcionalne agencije (NA) za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sprejem akreditacije za organizacije 

mladinskega prostovoljstva oziroma za izvajanje prostovoljskih projektov v programu Erasmus+, nas je 

obiskala in pozitivno ocenila.  V sodelovanju z Zavodom O smo tudi dobili zeleno luč za izvedbo projekta 

in pričetek izvajanja v letu 2019.  

9. ORGANIZACIJA IZLETOV 
Poljanska dolina je postala prepoznavna za različne izletniške skupine, saj njena pestrost lahko ponudi 

celotno doživetje – vodenja, oglede, obisk kmetij, domače produkte, odlično kulinariko… 
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Sliki: Različne ciljne skupine obiskovalcev na Visokem – kolesarji in igralci iz Ljubljanske drame 

Naš namen je, da bi v prihodnosti uspeli pridobiti licenco za Turistično agencijo in s tem pravico 

organizacije izletov za zunanje skupine. V letu 2018 se nismo uspeli prebiti skozi vso birokracijo, zato 

načrtujemo, da bomo to uspeli storiti v prihajajočem obdobju. Trenutno so nam pri organizaciji izletov 

priskočila na pomoč Razvojna agenciji Sora. Precej pa smo sodelovali s turistično agencijo iz Celja, Nova 

Cerkev... 

V sodelovanju z različnimi ponudniki Poljanske doline že snujemo zanimive tematske programe, ki bi bile 

primerne za različne ciljne skupine. Povezovanje med ponudniki se je že dobro pričelo. V tej fazi se 

poskušamo čim bolj posvetiti trženju produktov in vključevanju ponudbe različnih ponudnikov v svojo 

lastno ponudbo. Le na način, da bo vsak od deležnikov v turizmu znal ponuditi svojemu obiskovalcu čim 

več, bomo dosegli večjo prepoznavnost in zadovoljstvo strank. To možnost so prepoznali tudi številni 

nastanitveniki, ki se že trudijo s svojimi gosti, kako jim omogočiti čim bolj pestro preživljanje prostega časa 

v sklopu bivanja pri njih.  

 

10. ORGANIZACIJA DOGODKOV izven objektov v upravljanju 
10.1. Pohod Cvetje v jeseni 

V sklopu praznovanja 100-letnice izida Visoške kronike smo v letu 2017 organizirali pohod po poti Cvetje 

v jeseni – iz Poljan na Blegoš. Program pohoda je bil vezan na igrane odlomke iz Cvetja v jeseni. Minulo 

leto smo vsebino snovali s KUD dr. Ivan Tavčar Poljane, a je zaradi slabih vremenskih razmer dogodek 

odpadel. Glasbene vsebine, ki so bile pripravljene za ta namen so bile izvedene na Občinski proslavi v 

mesecu novembru. Za ta namen smo izdelali lične značke – priponke, ki bi jih pohodniki prejeli za nagrado 

in spomin. Ideja je uporabna, zato jo bomo uporabili tudi za naslednji pohod. 

V začetku leta 2019 je planirana priprava zgibanke o pohodniški poti Cvetje v jeseni, ki jo bomo prvič 

predstavili na sejmu Alpe-Adria. 
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11. KULTURNE in druge DEJAVNOSTI 
11.1. Izvedba podjetniškega krožka 

V okviru Zavoda Poljanska dolina smo se za šolsko leto 2018/2019 z Razvojno agencijo Sora  zopet 

dogovorili za izvajanje podjetniških krožkov na dveh osnovnih šolah; v Poljanah in v Žireh.  Vsebino 

podjetniških krožkov poizkušamo usmerjati v področje turizma,  kulture in umetnosti. Krožek poteka v 

okviru šolskega leta od septembra do aprila. 

V OŠ Poljane je prijav na krožek 8, pridružila pa se jim je še ena učenka iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 

Tako, da bo letošnje leto krožek potekal združeno na OŠ Poljane, in sicer ob petkih po pouku. 

V OŠ Žiri pa je prijav kar 17, zato je delo tam nekoliko bolj zahtevno. Taka skupina za razvoj podjetniške 

ideje je namreč zelo velika. S krožkom smo pričeli, 15. 10. 2018, tja do aprila 2019, ob ponedeljkih pred 

poukom. 

Zaključno srečanje za udeležence podjetniških krožkov vsako leto zagotovi in pripravi Razvojna agencija 

Sora. V mesecu aprilu imamo vse skupine iz Škofjeloških šol zaključek krožka s predstavitvijo poslovnih 

načrtov na zaključnem srečanju v Škofji Loki. Učenci predstavijo svoje poslovne ideje in se na zabaven 

način družijo še s skupinami iz drugih šol.  

Krožek trenutno še izvaja Lucija Kavčič, v prihodnje pa bo poskušala zagotoviti še kakšno novo moč. 

Izvedbo krožka nam enkrat letno plača Razvojna agencija Sora. 

 

11.2. Izvedba folklornega krožka 

Na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi izvajamo tudi folklorni krožek. Učimo se starih plesov, otroških 

pozabljenih iger, prav tako pa velik poudarek dajemo javnemu nastopanju in obnašanju na odru ter za 

odrom.  

Izvedbo krožka nam krijejo starši otrok, delno pa šola, s katero imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. 

  

S skupino se trudimo ohranjati zgodbe preteklosti in vzgajati mladino v duhu kulture in sodelovanja na 

različnih dogodkih. Tako smo sodelovali na Dnevu prijateljstva na Visokem, na koncertu folklorne in 

pevske zasedbe TD Žirovski Vrh ter na različnih šolskih prireditvah. 
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12. KADROVANJE 
V letu 2018 je bila s 1. julijem zaposlena direktorica Zavoda Poljanska dolina, ki ji je potekla funkcija v.d. 

direktorice. S 1. avgustom smo zaradi povečanega obsega dela, za polovični delovni čas zaposlili še 

dodatnega svetovalca. Njegovo delo je bilo povezano z upravljanjem objektov, vodenjem skupin po 

turističnih znamenitostih iz ponudbe, pomoč pri pripravi člankov, objav …  

Zaposlitvi sta se izvedli v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest v Zavodu Poljanska dolina.  

13. SVET ZAVODA 
V letu 2018  sta se zgodili dve redni seji sveta Zavoda in ena korespondenčna seja. 

13.1. Druga redna seja Sveta Zavoda Poljanska dolina 

Potekala je dne, 12. 3. 2018. Njena vsebina je bila:  

1. Pregled zapisnika  in uresničenih sklepov 1. redne seje 

2. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017 (poročevalka Lucija Kavčič) 

3. Vsebinski in finančni plan za leto 2018 (poročevalka Lucija Kavčič) 

4. Sistemizacija delovnih mest Zavoda (poročevalka mag. Edita Dobaj) 

5. Obravnava predloga besedila javnega razpisa za izbor direktorja Zavoda Poljanska dolina 

(poročevalka mag. Edita Dobaj) 

6. Razno 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 1/2:  
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme poročilo o izvrševanje sklepov in potrdi zapisnik 1. redne, 
konstruktivne seje, ki je bila 26. 10. 2017.  
SKLEP št. 2/2: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017. 
SKLEP št. 3/2: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi vsebinski in finančni plan za leto 2018. 
SKLEP št. 4/2: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi sistematizacijo delovnih mest Zavoda Poljanska 
dolina. 
SKLEP št. 5/2: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi obravnavan predlog besedila javnega razpisa za 
izbor direktorja  Zavoda Poljanska dolina. 
SKLEP št. 6/2: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi podane predloge katere se upošteva v največji 
možni meri. 
 

13.2. Tretja redna seja Sveta Zavoda Poljanska dolina  

Zgodila se je 21. 6. 2018. Njena vsebina je bila: 

1. Pregled zapisnika  in uresničenih sklepov 2. redne seje 

2. Imenovanje direktorja Zavoda Poljanska dolina (poročevalka Elizabeta Rakovec) 

3. Tekoče dogajanje v Zavodu (poročevalka Lucija Kavčič) 

4. Razno 
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Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 1/3:  
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme poročilo o izvrševanje sklepov in potrdi zapisnik 2. redne 
seje, ki je bila dne, 12. 3. 2018.  
SKLEP št. 2/3: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi da je Lucija Kavčič, rojena 8. 12. 1981, stanujoča 
Žirovski Vrh sv. Urbana 15, 4224 Gorenja vas kot edina kandidatka izbrana v izbirnem postopku za 
sklenitev delovnega razmerja za določen čas, za čas mandata, in sicer za zasedbo delovnega mesta 
DIREKTOR JZ za dobo petih let.  
Izbirna komisija je svetu zavoda predlagala izbrano kandidatko za imenovanje za direktorja JZ, po 
pridobitvi predhodnega soglasja ustanovitelja k imenovanju.  
Svet zavoda je soglasje ustanovitelja prejel z dnem 14. 6. 2018, zato z dnem 1. 7. 2018 Lucijo Kavčič 
imenuje za direktorico JZ. 
Svet zavoda bo Luciji Kavčič ponudil v podpis ustrezno pogodbo o zaposlitvi, ki jo bo za imenovano 
podpisala predsednica Sveta zavoda. 
SKLEP št. 3/3: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi predstavljeno tekoče dogajanje po posameznih 
področjih v Zavodu Poljanska dolina. 
SKLEP št. 4/3: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi podane predloge katere se upošteva v največji 
možni meri. 
 

13.3. Korespondenčna seja 

V zadnjih dneh leta, natančneje med 27.12. in 3.1.2019 smo izvedli korespondenčno sejo. Glede na to, da 

se je zaključek del na objektu Športne dvorane Gorenja bližal h koncu in bo Zavod prevzel objekt v 

upravljanje, je bilo potrebno sprejeti  Pravilnik o uporabi, najemu ter oblikovanju cen športne dvorane 

Gorenja vas.  

Tehnični pregled Športne dvorane je bil izveden, 20. 12. 2018, po odpravi zadnjih pomanjkljivosti pa bo 

dvorana, predvidoma v sredini januarja, prejela uporabno dovoljenje.  Za pričetek z dejavnostmi znotraj 

Športne dvorane, smo na korespondenčni seji sprejeli Pravilnik in pridobiti soglasje Sveta Zavoda k 

oblikovanemu predlogu cenika.  

Na podlagi korespondenčne seje so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 1 
Potrdi se vsebina  Pravilnika o uporabi, najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja vas in se ga 
pošlje v objavo v Uradnem listu RS.  
 
SKLEP št. 2 
Poda se soglasje k Ceniku za najeme športne dvorane Gorenja vas. 
 

14. FINANČNO POROČILO 
V PRILOGI. 
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15. ZAKLJUČEK 
Minulo leto je bilo plodno glede raznolikosti dogajanja in vključevanja ter povezovanja z različnimi 

inštitucijami, društvi in posamezniki.  Tekla je tudi prva faza projekta ''Impresije Škofjeloškega''. Uspešno 

smo zaključili projekt ''Kjer domujejo zgodbe''. Zadnje dni v letu smo pridobili tudi  akreditacijo za izvajanje 

prostovoljskih projektov v programu Erasmus +. 

Veseli smo povečanega obiska na Dvorcu Visoko, vemo pa, da nas v prihodnje prav tam čakajo še veliki 

izzivi.  Tam nas poleg dodajanja klasičnih kulturnih vsebin, čaka še priprava zgodbe, celostne podobe 

dvorca in vzpostavitev nove kavarne.  

V Šubičevi hiši so letos  zaživeli številni dogodki in povezovanje z lokalnimi društvi, predvsem s KUD dr. 

Ivan Tavčar Poljane in Zavodom O, ki so Šubičevo hišo obarvali s svojimi dogodki. 

Velik izziv nam bo v prihodnje predstavljal pričetek upravljanja Športne dvorane Gorenja vas, ki nam bo 

hkrati odprl še več možnosti za umestitev različnih dogodkov v Poljansko dolino. 

Leto zaključujemo zadovoljni ter polni idej za naprej. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje ter pomoč in podporo. 

 

 

 

 

 

Lep pozdrav, 

Lucija Kavčič, direktorica 
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