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1. SPLOŠNO DELOVANJE ZAVODA 
V splošno delovanje zavoda spadajo predvsem administrativna dela iz različnih področij: 

 Sestanki z računovodkinjo in mesečna ter sprotna priprava dokumentacije za računovodstvo, 
vključno s pripravo podatkov za DDV obračune. 

 Izdaja naročilnic, računov, plačevanje na UJP net, kreiranje nalogov, priprava zahtevkov za 
Občino Gorenja vas - Poljane. 

 Sestanki in usklajevanja na Občini Gorenja vas - Poljane. 

 Priprava vsebinskega in finančnega plana in poročila o delu Zavoda. 

 Priprava in sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju,  avtorskih pogodb, najemnih pogodb. 

 Priprava dodatnih potrebnih pravilnikov za poslovanje. 

 Priprava gradiva za seje Sveta Zavoda, pisanje zapisnikov seje. 

 Udeležba na programskem svetu Radia Sora. 

 Članstvo v LAS Loškega pogorja in udeležba na sejah. 

 Vodenje prometa in upravljanje z davčnimi blagajnami v Šubičevi hiši, na Visokem (prodaja v 
Marejni, vstopnine), v Kavarni Visoko ter z vezano knjigo računov na Rupnikovi liniji. 

 Priprava cenikov za ponudbo Zavoda Poljanska dolina (Rupnikova linija, Dvorec Visoko, Kavarna 
Visoko, Marejne, Šubičeva hiša, Športna dvorana Gorenja vas). 

 Odgovarjanje na prejeto e-pošto in telefonske klice. 

 Podajanje informacij o turistični ponudbi,  sprejemanje rezervacij, koordinacija. 

 Priprava in pošiljanje ponudbe za nastanitvene kapacitete, ponudnike za vključitev v portal 
Poljanska dolina ter drugo povezovanje ponudnikov Poljanske doline. 

 Priprava dokumentacije za projekt Impresije Škofjeloškega. 

 Druga dela v zvezi s splošnim delovanjem zavoda. 
 

2. PROMOCIJA 
2.1. Portal Poljanska dolina 

Portal Poljanska dolina nadaljuje z začrtano smerjo in skrbi za predstavitev glavnih turističnih produktov v 
Poljanski dolini.  

 Pohodništvo  

 Skrivnosti Rupnikove linije 

 Kulturna doživetja 

 Kolesarjenje 

 Tradicionalne prireditve 

 Kulinarika 

 Poroke 

 Še več aktivnosti 
 
V levem dostopnem meniju si lahko lokacije znamenitosti pogledajo na zemljevidu, spremljajo vreme v 
Poljanski dolini, raziskujejo kateri dogodki so trenutno najbolj zanimivi zanje in kakšne so aktualne teme 
in novice iz Poljanske doline. 
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Prikaz novic je zasnovan v obliki fotografije datuma dogodka in kratkega opisa. Ob kliku na povezavo pa 
se odpre npr. podroben opis dogodka in kontakti organizatorja. 
 

 
 
V pripravi je prevod kontrolnikov v angleški jezik, ki bo omogočil vzpostavitev spletne strani še v angleškem 
jeziku.  Osnovno vzdrževanje portala izvaja podjetje PNV. Vnašanje novic, dogodkov, znamenitosti, vnosa 
novih produktov pa poteka iz naše strani.  
 
V letu 2019 smo pripravili in poslali ponudbe za vključitev v predstavitev nastanitvenim kapacitetam, 
kmetijam in drugim ponudnikom za vključitev v portal Poljanska dolina. Želeli bi si še boljšega povezovanja 
ponudnikov Poljanske doline. Ponudbe so bile poslane po mailu in navadni pošti. Odziv je bil odziv zelo 
slab. Oglasila sta se samo 2 ponudnika. Najbrž bo potrebno pristopiti drugače – objaviti brezplačno 
ponudnike brezplačno in kako drugače pridobiti sredstva za sofinanciranje portala. V portal je večina 
ponudnikov že dodanih, vendar je treba podatke posodobiti, dodati kako novo fotografijo in jih nato 
objaviti. Povezovanje smo pričeli tudi s ponudniki gorskega kolesarjenja in vodenih tur po Poljanski dolini.  
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2.2. Facebook Poljanska dolina Dežela pod Blegošem 

Na FB profilu smo v letu 2019 nadaljevali z objavljanjem novičk in dogodkov, ki jih pripravlja Zavod in drugi 
organizatorji v Občini Gorenja vas – Poljane ter bližnji okolici.  Trenutno število sledilcev bo doseglo število 
3.000. Število sledilcev bi si lahko povečali z izvedbo nagradne igre in občasnim pošiljanjem povabil. 
 
Zavod Poljanska dolina ima v upravljanju več  FB profilov in sicer:  Poljanska dolina-dežela pod Blegošem, 
Šubičeva hiša (890 sledilcev) ter Kulturna doživetja Škofjeloškega (150 sledilcev). Doseg objav na strani 
Poljanske doline se je v primerjavi z lanskim letom precej izboljšal, saj stran dosega več kot 20.000 ogledov. 
Aktivnosti v smeri rednih objav, deljenja dogodkov, objav zanimivih in lepih fotografij, so vzpodbudile 
večje število ogledov. Objave dosegajo tudi po 4.000 ogledov in več. 

 
 

Povprečno število oseb, ki je spremljalo naše objave se giblje okrog 1.700 ogledov, pri čemer gre za 
brezplačne in ne oglaševane objave. 
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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. 
 
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. 
 
2.3. Instagram objave - visitpoljanskadolina 

Instagram profil beleži že preko 800 sledilcev. Pri urejanju nam trenutno pomaga tudi francoska 
prostovoljka, ki jo skupaj z Zavodom O gostimo v Sloveniji. Instagram temelji predvsem na lepih 
fotografijah ter zgodbah, ki jih delimo z našimi sledilci.   

 

2.4. Google maps 

Obogatitev vsebin na Google zemljevidih pomembno vpliva na to, kako si potencialni obiskovalci Poljanske 
doline predstavljajo naše zanimive lokacije. V letu 2019 smo se še posebej trudili, da smo skozi številne 
fotografije dobro predstavili dogajanje na Dvorcu Visoko, V Šubičevi hiši, Rupnikovi liniji, postopoma pa 
bo potrebno dodajati 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. Največ 
fotografij je objavljenih pri Dvorcu Visoko, kjer tudi uporabniki sami dodajajo fotografije. 
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Priljubljenost fotografij v google maps raste. 
 
 
 
 
2.5. Youtube kanal, Vimeo.com 

Na youtube kanalu objavljamo posnetke, ki nastajajo pri različnih dogodkih. V prihodnje bomo na Youtube 
kanalu objavljali tudi druge posnetke, ki nastajajo za namene promocije.  Eden takih je nastal v okviru 
projekta Impresije Škofjeloškega, ki povezuje muzeje na Škofjeloškem. Posnetek je bil objavljen v 
novembru 2019. 
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2.6. Vključitev v aplikacijo TURISTIČNI VODNIK  

Turistična zveza Slovenije je vzpostavila mobilno aplikacijo Slovenski turistični vodnik, ki je 

prvenstveno namenjena slovenskim popotnikom. Aplikacija je brezplačna in je že na voljo za prenos 

za Android v Google Play trgovini, prenos za iPhone platformo iOS pa bo možen v začetku leta 2020. 

  

Namen aplikacije je približati domačim in seveda tudi tujim obiskovalcem lokalne znamenitosti oz. 

posebnosti, dogodke, gastronomijo in seveda vse ostale lepote Slovenije.  Aplikacija uporablja 

geolokacijo uporabnika in na mobilnih napravah prikazuje interesne točke, ki so v njegovi bližini, od 

naravnih do kulturnih znamenitosti, hotelov, gastronomije, športnih aktivnosti itd. do dogodkov, ki 

se dogajajo v okolici in prometnih informacij. Uporabnik tako lahko med samim sprehodom pregleda, 

kaj je zanimivega v njegovi bližini in uporabi navigacijsko vodenje do izbrane točke kar znotraj 

aplikacije. 

 

Nekatere vnose smo izvedli že v letu 2019, nadaljevati pa bo potrebno še v letu  2020. 
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2.7. Članki in oglasi v tiskanih medijih 

V letu 2019 smo se trudili objavljati čim več člankov, večino člankov je bilo brezplačnih, nekatere pa smo 
tudi plačali, kot npr. Oglas v Kranjčanki, julij 2019, ko se je odprla kavarna Visoko. 
 

 

Članki v Podblegaških novicah 

  



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

9 
 

 

 
 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

10 
 

 

 
 

 

 
 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

11 
 

 

 
 

 
 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

12 
 

 

 
 

 

 

 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

13 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

14 
 

 

 
 

 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

15 
 

 

 
 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

16 
 

 

 
 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

17 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

18 
 

 

Članek v Demokraciji Tednik  
 

 

Loški glas 
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Članki iz časopisa Gorenjski glas 
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Najave naših dogodkov so bile redno objavljene v mesečniku 'KAM?'.  
 
2.8.  Predstavitve na sejmih 

a) Sejem Alpe – Adria 

Udeležba na sejmu je bila izvedena v februarju 2019.  K sodelovanju smo povabili različna društva iz 
Občine. Odzvalo se je več društev, izmed katerih je vsako prineslo svoj čar sejemskemu vzdušju. TD 
Stari Vrh je poskrbelo za promocijo dogodkov in ponudbe starega vrha, TD Žirovski Vrh je s foklorno 
in pevsko skupino vabilo obiskovalce na stojnico ter obarvalo dogajanje po celotnem sejemskem 
prostoru.  Z nami so bile tudi članice Klekljarskega društva Deteljica, ki so prikazovale klekljanje v živo.  
Dogajanje so popestrile tudi različne degustacije domačih dobrot. 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. 
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b) Predstavitev na sejmu: Dnevi Alpe – Adria kuhinje v Celovcu (20. – 22. September) 

 
V okviru prireditve Dnevi Alpe – Adria kuhinje v Celovcu, smo naše aktivnosti zopet odlično predstavili 
mednarodni udeležbi. Dogajanje je potekalo preko celotnega vikenda, s pričetkom v petek zjutraj, ko 
smo se umestili na stojnico na Alter Platz. Letošnja lokacija stojnice je bila iz vidika prostornosti in 
večjih možnosti predstavitve različnih zanimivih aktivnosti precej boljša. Imeli smo veliko prostora za 
različne prikaze in nastope. Iz vidika pretočnosti pa lokacija ni bila najboljša, ker smo bili nekoliko 
odmaknjeni. Vendar smo kljub temu z vrvežem poskrbeli, da je bilo zanimanje veliko. Vsak dan so se 
z nami predstavljali drugi ponudniki. Tako se je predstavilo Kovaštvo Krmelj, Klekljarsko društvo 
Deteljica in posamezniki. Za vzdušje pa so zopet poskrbeli člani TD Žirovski Vrh in njuni folklorna ter 
pevska skupina, ki je posebej v soboto naredila zanimiv celodnevni program na trgih in ulicah Celovca. 
Sodelovali so tudi mladi folklorniki, ki so poželi največje aplavze gledalcev. Največje zanimanje so 
vzbudili lepi kostumi, ples ter glasba skupine Suha Špaga, ki se nam je pridružila v petek in nedeljo. 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. 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

25 
 

 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

26 
 

 

2.9. Redna mesečna oddaja in oglaševanje na radiu Sora 

Oddaja Potepanja smo pripravljali že drugo leto zapored. 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. V sklopu mesečne oddaje so bili redno predstavljeni 
dogodki, ki jih prireja Zavod v okviru Šubičeve hiše in dvorca Visoko, Rupnikove linije....  Izvedenih je bilo 
10 mesečnih oddaj. 
 
Poleg oddaje smo se redno tudi posluževali oglaševanja dogodkov, ki nam je na voljo v sklopu pogodbe.  
 

 
2.10. Druga promocija 

 Oblikovanje fotografij, fotografiranje za različne letake in promo gradivo za izletniške skupine. 

 Oblikovanje najav dogodkov in različnih promocijskih spletnih letakov – grafično in vsebinsko. 

 Izvedena promocija v okviru projekta ''Impresije Škofjeloškega'':  
o objava članka v reviji Pogled (priloga revije Ciciban, dve objavi),  
o izdelana FB stran Kultura doživetja Škofjeloškega,  
o izdelan scenarij in posnet promo video o muzejskih produktih na Škofjeloškem 

(https://vimeo.com/376563609), 
o radijska oddaja na radiu Sora o vsebini projekta,  
o objave v lokalnem časopisju (Podblegaške novice, Ratitovška obzorja),  
o kandidiranje na razpis za nagrado Jakob, ki jo podeljuje Gospodarsko razstavišče. 

 Pojavnost v brezplačnih zemljevidih – Free maps. 

 Oglašanje na radio Sora v okviru pomembnejših dogodkov, javljanje v živo. 

 Sodelovanje z drugimi radijskimi postajami – Primorski val, s katerim smo posneli dve oddaji o 
dogajanju in potepanju po Poljanski dolini. 

 Pojavnost v Trip Adviser (dvorec Visoko), kjer je potreben še nov vnos novih točk. 

 Sodelovanje z drugimi radijskimi postajami – Primorski val, s katerim smo posneli dve oddaji o 
dogajanju in potepanju po Poljanski dolini. 

 Priprava in pošiljanje člankov  s foto gradivom, za objavo na portal Gorenjska on-line 
(info@gorenjska-online.com) – obvestila o dogodkih, pomembnem dogajanju v občini 

 Vključitev v mobilno aplikacijo turistične zveze Slovenije – Slovenski turistični vodnik: Vnose 
podatkov v Mobilno aplikacijo Slovenske turistične zveze - Slovenski turistični vodnik, smo že 
pričeli. Naši produkti Šubičeva hiša, Visoko in Rupnikova linija so že vidni na našem območju. Za 
naslednje vnose bo potrebno še poskrbeti. Predlagamo, da se vnaša podatke, ki jih imamo 
objavljene na naši spletni strani. 
 

Turistična zveza Slovenije je vzpostavila mobilno aplikacijo Slovenski turistični vodnik, ki je 

prvenstveno namenjena slovenskim popotnikom. Aplikacija je brezplačna in je že na voljo za prenos 

za Android v Google Play trgovini, prenos za iPhone platformo iOS pa bo možen v začetku leta 2020. 

  

Namen aplikacije je približati domačim in seveda tudi tujim obiskovalcem lokalne znamenitosti oz. 

posebnosti, dogodke, gastronomijo in seveda vse ostale lepote Slovenije.  Aplikacija uporablja 

geolokacijo uporabnika in na mobilnih napravah prikazuje interesne točke, ki so v njegovi bližini, od 

naravnih do kulturnih znamenitosti, hotelov, gastronomije, športnih aktivnosti itd. do dogodkov, ki 

se dogajajo v okolici in prometnih informacij. Uporabnik tako lahko med samim sprehodom pregleda, 

kaj je zanimivega v njegovi bližini in uporabi navigacijsko vodenje do izbrane točke kar znotraj 

aplikacije. Aplikacija ima velik potencial zato se je vanjo nujno čim bolj vključiti. 

-   
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2.11. Nova promo gradiva 2019  

 Izdelava zemljevida pohodnih poti v angleškem jeziku in druge turistične ponudbe doline. 

 Zgibanka o Rupnikovi liniji za mlajšo ciljno publiko. 

 
 Zgibanka o ponudbi  izletov v Poljanski dolini namenjen pošiljanju društvom, organizacijam po 

navadni pošti, v smislu ponudbe izletov Poljanske doline 

-  
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 Ponatis brošure – Visoška domačija pripoveduje, kjer smo delno posodobili kontakte ter 
fotografije. 
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3. Objekt v upravljanju: ŠUBIČEVA HIŠA 
Šubičeva hiša je vse bolj vključena v kulturno dogajanje v kraju. Sodelujemo 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. 

3.1. Dogodki in dogajanje v Šubičevi hiši v letu 2019 

Dogodki in aktivnosti, ki so se dogajale v Šubičevi hiši v letu 2019: 

 12.01. 2019 redno organizirano vodenje po Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 19.01.2019 brezplačna Delavnica slikanja in risanja za otroke (org. Zavod Poljanska dolina); 

 15.01.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 18.01.2019 koncert učencev Glasbene šole Škofja Loka (org. Glasbena šola Škofja Loka, Zavod 
Poljanska dolina, KUD dr. Ivan Tavčar); 

 22.01.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 23.01.2019 šah v Šubičevi hiši; 

 26.01.2019 brezplačna Delavnica slikanja in risanja za otroke (org. Zavod Poljanska dolina); 

 29.01.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 05.02.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 08.02.2019 Odprtje razstave Klekljarskega društva Deteljica v Šubičevi hiši; 

 09.02.2019 brezplačna delavnica slikanja in risanja za otroke (org. Zavod Poljanska dolina); 

 14.02.2019 šah v Šubičevi hiši; 

 15.02.2019 vodenje vrtec Agata (org. Zavod Poljanska dolina); 

 19.02.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 14.02.2019 šah v Šubičevi hiši; 

 20.02.2019 Kulturni dan za nadarjene učence iz OŠ Šenčur (org. Zavod Poljanska dolina) 

 23.02.2019 predavanje z naslovom Ravnanje s premično in nepremično kulturno dediščino (org. 
Zavod Poljanska dolina in KUD dr. Ivan Tavčar); 

 26.02.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 14.02.2019 šah v Šubičevi hiši; 

 05.03.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 09.03.2019 redno organizirano vodenje po ŠH in ustvarjalna delavnica Žive slike  

 (org. Zavod Poljanska dolina); 

 09.03.2019 predavanje o gorenjskem nageljnu;  

 12.03.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 13.03.2019 šah v Šubičevi hiši; 

 15.03.2019 otroška rojstnodnevna zabava (org. Zavod Poljanska dolina); 

 16.03.2019 brezplačna delavnica slikanja in risanja za otroke (org. Zavod Poljanska dolina); 

 19.03.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 20.03.2019 snemanje oddaje za radio Sora (org. Zavod Poljanska dolina); 

 21.03.2019 Računalniški tečaj (org. Zavod Poljanska dolina, Zavod O); 

 23.03.2019 brezplačna delavnica slikanja in risanja za otroke (org. Zavod Poljanska dolina); 

 26.03.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 27.03.2019 šah v Šubičevi hiši; 

 28.03.2019 Računalniški tečaj (org. Zavod Poljanska dolina, Zavod O); 

 02.04.2019 izvedba joge v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 03.04.2019 šah v Šubičevi hiši; 
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 04.04.2019 računalniški tečaj (org. Zavod Poljanska dolina, Zavod O); 

 05.04.2019 otroška rojstnodnevna zabava (org. Zavod Poljanska dolina); 

 09.04.2019 izvedba kulturnega dne – OŠ Jela Janežiča (org. Zavod Poljanska dolina); 

 10.04.2019 Izvedba likovne delavnice – OŠ Gorenja vas (org. Zavod Poljanska dolina); 

 11.04.2019 Računalniški tečaj (org. Zavod Poljanska dolina, Zavod O); 

 11.04.2019 voden ogled Šubičeve hiše - skupina upokojencev (org. Zavod Poljanska dolina); 

 13.04.2019 redno organizirano vodenje po ŠH in Žive slike (org. Zavod Poljanska dolina); 

 13.04.2019 odprtje razstave Irme Kopač (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša); 

 13.04.2019 odprtje slikarske razstave na podstrehi (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša); 

 13.04.2019 voden ogled Šubičeve hiše – upokojenska skupina (org. Zavod Poljanska dolina); 

 13.04.2019 brezplačna delavnica slikanja in risanja za otroke (org. Zavod Poljanska dolina); 

 16.04.2019 voden ogled skupine po Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 24.04.2019 šah v Šubičevi hiši; 

 26.04.2019 otroška rojstnodnevna zabava (org. Zavod Poljanska dolina); 

 09.05.2019 računalniški tečaj (org. Zavod Poljanska dolina, Zavod O); 

 11.05.2019 ustvarjalna delavnica Žive slike v Šubičevi hiši (org. Zavod O in VDC Kranj); 

 14.05.2019 snemanje oddaje za radio Sora (org. Zavod Poljanska dolina); 

 16.05.2019 računalniški tečaj (org. Zavod Poljanska dolina, Zavod O); 

 17.05.2019 voden ogled Šubičeve hiše – skupina upokojencev (org. Zavod Poljanska dolina); 

 21.05.2019 voden ogled Šubičeve hiše – skupina upokojencev (org. Zavod Poljanska dolina); 

 31.05.2019, 01.06., 02.06.  izvedba Kolonije Iveta Šubica (org. Zavod Poljanska dolina, KUD dr.  
Ivan Tavčar, Glasbena šola Škofja Loka, Združenje umetnikov Škofja Loka); 

 08.06.2019 ustvarjalna delavnica Žive slike v Šubičevi hiši (org. Poljanska dolina in Šubičeva hiša); 

 08.06.2019 ustvarjalna delavnica Izdelki iz papirnatih trakov; 

 11.06.2019 voden ogled Šubičeve hiše – Posavsko društvo managerjev (org. Zavod Poljanska 
dolina); 

 21.06.2019 voden ogled Šubičeve hiše – skupina sošolcev koprskega učiteljišča (org. Zavod 
Poljanska dolina in Šubičeva hiša); 

 26.06.2019 voden ogled Šubičeve hiše – skupina učiteljev (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva 
hiša); 

 03.07.2019 voden ogled skupine – Združenje umetnikov Škofja Loka (org. Zavod Poljanska dolina 
in Šubičeva hiša); 

 13.07.2019 redno organizirano vodenje po ŠH in Žive slike – ustvarjanje rokodelcev (org. Zavod 
Poljanska dolina); 

 10.08.2019 redno organizirano vodenje po ŠH in Žive slike – ustvarjanje rokodelcev (org. Zavod 
Poljanska dolina); 

 22.08.2019 vodenje in ustvarjalna delavnica karikatur – UZ SG ŠC Kranj (org. Zavod Poljanska 
dolina in Šubičeva hiša); 

 31.08.2019 ustvarjalna delavnica Izdelki iz papirja v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 11.09.2019 slavnostno podpisovanje pogodbe (org. Zavod Poljanska dolina); 

 14.09.2019 voden ogled po Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 26.09.2019 vodenje manjše skupine po Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina); 

 28.09.2019 voden ogled Šubičeve hiše (org. Zavod Poljanska dolina); 

 05.10.2019  otvoritev fotografske razstave (org. Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša); 

 08.10.2019 snemanje promocijskega videa v Šubičevi hiši (org. Zavod Poljanska dolina – Projekt 
Impresije Škofjeloškega) 

 4.11.2019 odprtje razstave KUD Trata, Reprodukcije Gustava Klimta 
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 29.11.2019 odprtje razstave likovnega in literarnega natečaja 'Visoška kronika – Vest na 
preizkušnji' 
 

Z različnimi sodelujočimi se je v letu 2019 v Šubičevi hiši zvrstilo kar 75 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.  Obisk skupin je bil sicer letos nižji, zato bi ga v prihodnje želeli 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, skupaj 

1071 obiskovalcev. 
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3.3. Izvajanje projekta Impresije Škofjeloškega 

S projektom ''Impresije Škofjeloškega, ki se je pričel izvajati v letu 2018,  bodo vsebine še bolj prilagojene 

otrokom, mladini in družinam ter njihovemu ustvarjanju. Projekt Impresije se je v letu 2019 zaključil. 

Sodelovali  pa smo 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'' so v Šubičevo hišo in na Rupnikovo linijo 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. Posneli smo tudi skupni promo video, izdelali novo zgibanko 

za mlade na temo Rupnikove linije, razvili nove programe ter se povezovali s partnerji. 

3.4. Apartma v Šubičevi hiši se oddaja v najem stalnima najemnikoma 

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. 

3.5. Trgovinica s produkti naših lokalnih ponudnikov 

V sklopu Šubičeve hiše je bila vzpostavljena 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, ker se je tudi čas odprtosti Šubičeve hiše skrajšal (zaradi pomanjkanja kadrov), 

zato bi za prihajajoče leto predlagali, da se izdelke prodaja na Visokem, kjer se je že v letu 2019, dobro 

prijela prodaja v Marejni. Letošnjo največjo prodajo smo dosegli na sejmu v Celovcu, kjer smo prodajali 

izdelke iz trgovinice Šubičeve hiše. 

 

Članek iz Podblegaških novic 

3.6. Drugo 

- Sestanki  za organizacijo dela z zunanjimi sodelavci in vodniki. 
- 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. 
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Članek iz Podblegaških novic 

4. Objekt v upravljanju: DVOREC VISOKO 
4.1. Zbirke Visoška domačija pripoveduje 

Prodaja vstopnic in trženje muzejske zbirke Visoška domačija pripoveduje, poteka preko Zavoda 

Poljanska dolina in Loškega muzeja Škofja Loka. Obe instituciji imata enake obveznosti pri izvedbi 

vodenih ogledov: dogovor z vodnikom za vodenje, koordinacija ter zaračunavanje stranki. Račune za 

vodene oglede tako lahko izdajata obe instituciji. Muzej Škofja Loka iz naslova pogodbe o sodelovanju 

– saj je lastnik zbirke, Zavod Poljanska dolina pa iz naslova upravljanja in trženja programov v sklopu 

Dvorca Visoko. Cene vodenih ogledov so usklajene. 

Zavod Poljanska dolina je v letu 2019 prodal 1.749  vstopnic za ogled razstav na Dvorcu Visoko.  

V nadaljevanju so predstavljene prodane vstopnice po mesecih, ki jih je prodal Zavod Poljanska dolina. 

 

V prvi četrtini leta so na dvorcu Visoko še potekala investicijska dela – urejanja kleti, hidroizolacija, 

izgradnja jaška za dvigalo ter umestitev in ureditev nove kavarne. Zato se je dvorec odprl šele v sredini 

meseca maja. Posledično je obisk v letu 2019 nekoliko nižji. Je pa narastel obisk v kavarni. 
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V naslednjem grafu je prikazana primerjava obiska obeh ponudnikov skupaj, za obdobje 2015 do 

2019 (Zavoda Poljanska dolina in Loškega muzeja). 

 

 

 

4.2.  Kavarna Visoko 

V letu 2019 se je v dvorec Visoko umestila nova kavarna, katera je obogatila ponudbo Visokega. Uredila 

sta se dva gostinska prostora in vhodna avla.  

Obratovanje kavarne se je v okviru Zavoda Poljanska dolina pričelo s 17. 5. 2019. Uradno odprtje je 

potekalo 30.6.2019. 

   

 

 

Obisk kavarne v letu 2019 je bil zadovoljiv. Ocena obiska je izdelana na podlagi števila izdanih računov, 

pomnoženih s 3.  V prvih mesecih obratovanja je bil obisk zelo velik, saj je nanj vplivalo tudi vreme, čas 

končanja šolskega pouka, ko je bilo povečan obisk šolskih skupin in družin z otroki. 
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4.3. Oddajanje prostora v najem 

V letu 2019 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, Salamiado, 

Visoški tek, SNG Drama – Visoška kronika, izvedli smo bralno uprizoritev Visoške kronike pod kozolcem na 

Dvorcu Visoko v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka. Zvrstilo pa se je še 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, ki je bil v letu 2019 dokončno pripravljen.  
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4.4.  Prodaja artiklov v prodajni omari ''Marejna'' 

V letu 2019 smo v vhodni avli postavili prodajno omaro ''Marejno'', kjer se prodajajo izdelki blagovne 

znamke dedek in babica – naravni izdelki iz Škofjeloških hribov. Najbolje prodajani so bili pekovski izdelki, 

žgane pijače, čipke ter marmelade. 

   

 

 

4.5. Poroke na Dvorcu Visoko 

Organizacijo porok na Visokem vodi Turizem Škofja Loka (RAS), ki se z mladoporočencema dogovori o 

poročnem protokolu in podrobnostih v zvezi z izvedbo civilne poroke. Predhodno mladoporočenca 

rezervirata datum in uro na Upravni Enoti Škofja Loka. Za podrobnosti glede izvedbe poročnega protokola, 

šampanjca, postrežbe in podobno, poskrbi Zavod Poljanska dolina. 

V letu 2019 se je na Dvorcu Visoko odvilo 9 civilnih porok, od tega je bilo 7 porok na prostem in dve poroki 

v poročni dvorani. 
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PRILOGE: Facebook promocija in druge objave 
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4.6. 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. 

 

5. Objekt v upravljanju: RUPNIKOVA LINIJA 
5.1. Utrdba Goli Vrh  

Utrdba Rupnikove linije na Golem Vrhu je bila v letu 2019 nekoliko manj obiskana, saj je  bilo 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.  

Izvedenih je bilo vseh 12 rednih mesečnih ogledov. 

1264 1213

1913
1534

1007

0

500

1000

1500

2000

2500

Obisk RL

Primerjava obiska utrdbe Goli vrh 
v letih 2016-2019

Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019



ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

VSEBINSKO POROČILO 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

55 
 

 

 

 

5.2. Tematske poti in vodeni pohodi po poteh Rupnikove linije 

Že v preteklem letu se je kar nekaj skupin zanimalo za organiziran pohod z ogledom utrdbe na Golem 

Vrhu, zato smo 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.  

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 vzpostavila INFO 

točka v Gorenji vasi.   Pisarna trenutno ne obratuje, ker čakamo na izris arhitekta, ki bo pripravil rešitev za 

združitev prostora s kavarno Ajda, ki bi optimizirala zadeve tudi iz kadrovskega vidika.ss 

7. Objekt v upravljanju: ŠPORTNA DVORANA GORENJA VAS 
V letu 2019 se je zaključila gradnja Športne dvorane Gorenja vas, ki jo je v upravljanje prevzel Zavod 

Poljanska dolina. Z koncem meseca marca so se v njej že pričele prve vadbe, na katere so se uporabniki 

prijavili na podlagi javnega razpisa za najem prostora v Športni dvorani. V mesecu avgustu je bil izveden 

še razpis za vadbe za šolsko leto 2019/2020. Športna dvorana je dobro zasedena, se pa še vedno najde 

kak termin za vadbo. Odprti so predvsem še termini za vikende, ko je športno dvorano možno najeti tudi 

za namene dogodkov.  V mesecu novembru je bilo izvedeno uradno odprtje Športne dvorane, v mesecu 

decembru pa se je v njej zgodil koncert skupine Siddartha. 
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8. PROJEKTI  
 

8.1. Izvajanje projekta Impresije Škofjeloškega  - druga faza 
a) Splošno o projektu 

Povezovanje projektnih partnerjev – muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem se odvija že več let. Naša 

skupna želja je, da v muzeje privabimo vse več obiskovalcev in jim predstavimo naše aktivnosti, ki temeljijo na 

dediščini iz različnih področij. S tem namenom smo izvedli projekt Impresije Škofjeloškega, ki je našo ponudbo 

dodatno obarval in nas pri promociji povezal še bolj. 

Zavod Poljanska dolina je svoje zgodbe gradil predvsem v Šubičevi hiši, na Dvorcu Visoko in delno na Rupnikovi 

liniji. V Šubičevi hiši se odvijajo ustvarjalne zgodbe, kjer si skupine poleg klasičnega ogleda lahko zaželijo še 

raznolike ustvarjalne delavnice. Izkušeni animatorji jih popeljejo v svet ustvarjanja, ki so v hiši zasnovali Šubici. 

Vso zgodbo pa navezujejo tudi na znamenite utrdbe Rupnikove linije, kjer so postavljene silhuete, ki prikazujejo 

postopke izgradnje oz. delavce ob različnih delih.  

Loški muzej Škofja Loka je v Loškem gradu prilagodil ponudbo mlajši ciljni publiki, s poudarkom na družinah, saj 

je bila to tudi rdeča nit naših sodelovanj v različnih projektih. Obisk muzeja je sedaj bolj interaktiven in zanimiv. 

V veliko pomoč pri snovanju novih načinov predstavitve vsebin je Loški muzej nudil tudi drugim partnerjem. 

Tako je opravil tudi glavno vlogo pri zbiranju gradiva na temo Žirovske čipke in pripravi koncepta postavitve 

razstave na temo čipke v Žirovski kotlini. V muzeju Žiri so umestili tudi velikansko čipko Mance Ahlin, ki krasi 

strop veže v 1. nadstropju. 

Muzej Železniki je nadgradnjo programov pripravil predvsem v smeri klekljane čipke, ohranitvi ter prikazu 

postopka klekljanja čipke. V DUO Centru Škofja Loka smo se, na podlagi pripravljenih strokovnih vsebin, na temo 

tradicionalnih rokodelskih veščin in mojstrskih znanj, ki so bile ali so še prisotne na škofjeloškem območju, lotili 

priprave scenarija in snemanja video zgodbe, ki bi našim ciljnim publikam ta znanja na nazoren način še boljše 
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predstavila. Pomembno sporočilo video zgodbe so osebne zgodbe mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk, ki 

pripovedujejo zakaj se z rokodelstvom ukvarjajo in  kaj jim pomeni ta poklic. 

Zagotovo to ni zadnji projekt sodelovanja z muzeji, saj je potrebno nadgraditi še marsikaj, kar bo privabilo čim 

več zainteresirane publike. 

 
b) V okviru projekta je nastala tudi nova FB stran 

Za namene skupne promocije kulture, muzejev in doživetij na to temo, smo ustvarili skupno FB stran, ki je 

nekakšna dopolnitev že nastali skupni spletni strani www.kulturnadozivetja.si. 

 
 

 

 

c) Snemanje promocijskega videa v Šubičevi hiši in drugih muzejih 

Za skupno promocijo smo posneli promo video, ki predstavlja muzeje v nekoliko drugačni luči. Družinam 

želimo predstaviti, da muzej ni dolgočasen, marveč je lahko odlično doživetje. Snemanje promocijskega 

filma, ki bo luč zagledal v prihajajočih dneh,  je potekalo v vseh naših partnerskih muzejih oz. kulturnih 

centrih. Igralsko družinico je tja pripeljala naša nova družabna igra. Video je trenutno objavljen na 

https://vimeo.com/376563609.
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d) Nova družabna igra 

  S simboliko povezovanja smo prepletli tudi našo novo razvito družabno igro, ki obiskovalce navidezno popelje 

po naših muzejih in kulturnih centrih na Škofjeloškem. Ob enem jih opozori tudi na druge možne zanimivosti, ki 

si jih v okolici lahko ogledajo. Igra je tako odlična za igranje ob obisku enega od kulturnih centrov, s tem pa 

povabi še k obisku drugih, partnerskih muzejev. Igro bodo naši obiskovalci lahko tudi brezplačno dobili, v kolikor 

bodo nad njo navdušeni in se bodo zanjo nekoliko potrudili. Bodisi bodo pravilno odgovorili na vprašanja, izdelali 

kak izdelek, se poizkusili v klekljanju, izdelavi Malega kruhka, v rezbarstvu, izdelavi čevlja…odvisno kaj ponuja 

posamezen muzej. Verjamemo, da bomo na ta način navdušili več obiskovalcev, ki bodo nato želeli obiskati vse 

naše partnerske muzeje. Igra bo tako služila kot skupna promocija povezovanja kulturnih centrov oz. muzejev 

na Škofjeloškem. Izdelali smo 1000 kosov družabne igre, podarili pa jo bomo tudi našim osnovnim šolam. 

      

 

e) Nova zgibanka za otroke o Rupnikovi liniji 
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V okviru projekta 'Impresije Škofjeloškega' je izšla zgibanka na temo Rupnikove linije. Zgibanka je prilagojena 

mlajši ciljni publiki, zato je njena vsebina igriva in nudi tudi reševanje zanimivih nalog.  
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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… Za skupine smo 

pripravili obsežnejši promocijski letak, ki smo ga pošiljali društvom preko e-pošte, ter pošiljali po navadni 

pošti.   

V sodelovanju z različnimi ponudniki Poljanske doline smo sprejeli lepo število izletniških skupin, ki so v 

veliki večini prišle na ogled Dvorca Visoko, v kombinaciji s Sirarno Pustotnik ter ogledom utrdb na Golem 

Vrhu. Opažamo, da si društva programe organizirajo sami in tako smo gostili dve izletniški skupini, ki sta 

ogled na Visokem kombinirali z ogledom Bolnice Franje. 
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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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10.2. Odprtje razstave Štefan Šubic in njegova podobarska delavnica iz Poljanske doline.  

Razstava  na Menačenkovi domačiji v Domžalah je nastala v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina – 

Šubičeva hiša in Loškim muzejem Škofja Loka. Program sta s  svojimi prispevki obogatili tudi direktorica 

zavoda Lucija Kavčič, ter Maruša Košir, avtorica knjige: Dom slikarjev Šubic – pisma pripovedujejo. 

 

 

10.3. Bralna izvedba Visoške kronike 

Zavod Poljanska dolina je v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka, pripravil bralno izvedbo 

Visoške kronike, pod kozolcem na Dvorcu Visoko. V dobri uri so obiskovalci spoznali zgodbo romana 

Visoške kronike, Ivana Tavčarja in se preselili v čas 17. stoletja. Kostumska podoba naših bralcev je vse 

naredila še bolj prepričljivo. Večer pod kozolcem z brano Visoško kroniko je bil lepo obiskan in odlično 

izveden. Za predstavo je priredbo besedila pripravil Ludvik Kaluža, nastopali pa so Simon Kokelj v vlogi 

Izidorja, Janez Čadež v vlogi Polikarpa, Miha Gantar je odigral škofa, Marjeta Kokelj vlogo ciganke, Tončka 

Oblak je odigrala Pasaverica, Milka Burnik v vlogi babice, Stane Kralj pa v vlogi Lukeža. Vezno besedilo sta 

brala: Marko Ušeničnik in Polona Peternelj. 

Za veselo razpoloženje so z ljudskimi napevi poskrbeli člani vokalne skupine Pozdrav, ki so pripravili 

primeren pevski izbor. Celotno organizacijo in koordinacijo dogodka je prevzel Zavod Poljanska dolina.  
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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.  Namen 

podjetniških krožkov je, da mladino pričnemo že zgodaj izobraževati v smeri podjetništva, s poudarkom 

na turizmu in z njim povezanimi aktivnostmi. 

Krožek za to minulo šolsko leto je izvajala  Lucija Kavčič. Izvedbo krožka nam je po izvedbi že plačala 

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.  

  

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. 

12. KADROVANJE 
V letu 2019 je bila zaposlena direktorica in svetovalec za področje upravljanja objektov. Na seji Sveta 

Zavoda, 25.11.2019 je svet Zavoda Poljanska dolina potrdil odstop direktorice in potrdil novega vršilca 

dolžnosti, g. Tomaža Trobiša. Pogodba o zaposlitvi se tako direktorici izteče z 31. 12. 2019. Vršilec dolžnosti 

direktorja bo delo v zavodu opravljal z 20% delovnega časa. 

13. SVET ZAVODA 
V letu 2019  sta se zgodili dve redni seji sveta Zavoda in ena korespondenčna seja. 

13.1. Četrta redna seja Sveta Zavoda Poljanska dolina 

Potekala je dne, 25.2.2019. Njena vsebina je bila:  

1. Pregled zapisnika in uresničenih sklepov 3. redne seje in 1. korespondenčne seje 

2. Vsebinsko poročilo za leto 2018 

3. Finančno poročilo za leto 2018 

4. Sprejete spremembe sistematizacije delovnih mest  

5. Vsebinski in finančni plan za leto 2019 
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6. Razno 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 1/4:  
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme poročilo o izvrševanje sklepov in potrdi zapisnik 3. redne 
seje, ki je bila dne, 21. 6. 2018 in zapisnik 1. korespondenčne seje, ki je potekala po e-pošti v času od 
četrtka, 27. 12. 2018 do vključno četrtka, 3. 1. 2019.  
SKLEP št. 2/4: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi vsebinsko poročilo za leto 2018. 
SKLEP št. 3/4: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi finančno poročilo za leto 2018. 
SKLEP št. 4/4: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi spremembe sistematizacije delovnih mest. 
SKLEP št. 5/4: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi vsebinski in finančni plan za leto 2019. 
SKLEP št. 6/4: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi podane predloge katere se upošteva v največji 
možni meri. 
 

13.2. 2. korespondenčna seja Sveta Zavoda Poljanska dolina 

Predlagani dnevni red je bil sledeč: 

1. Cenik za najem Športne dvorane Gorenja vas 

Na podlagi Pravilnika o uporabi, najemu ter oblikovanju cen Športne dvorane Gorenja vas mora svet 
Zavoda Poljanska dolina podati soglasje k Ceniku za sezono  2019/2020, za najem Športne dvorane 
Gorenja vas. 
 
Za potrebe oddajanja vadbenih prostorov v Športni dvorani  Gorenja vas v sezoni 2019/2020  je bil 
soglasno potrjen in sprejet nov cenik za najeme v Športni dvorani.  
SKLEP št. 1: 
Cenik za sezono 2019/2020 je bil soglasno potrjen in sprejet. 
 

13.3. Peta redna seja Sveta Zavoda Poljanska dolina 

Zgodila se je 25.11.2019. Njena vsebina je bila: 

1. Pregled zapisnika in uresničenih sklepov 3. redne seje in 1. korespondenčne seje 

2. Vsebinsko poročilo za leto 2018 

3. Finančno poročilo za leto 2018 

4. Sprejete spremembe sistematizacije delovnih mest  

5. Vsebinski in finančni plan za leto 2019 

6. Razno 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 1/5:  
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme poročilo o izvrševanje sklepov in potrdi zapisnik 4. redne 
seje, ki je bila dne, 25. 2. 2019 in zapisnik 2. korespondenčne seje. 
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SKLEP št. 2/5  
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme odstop direktorice Lucije Kavčič. 
SKLEP št. 3/5  
Svet Zavoda Poljanska dolina imenuje v.d. direktorja g. Tomaža Trobiša, do imenovanja novega direktorja 
in največ za dobo enega leta. 
SKLEP št. 4/5: 
Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi predlog cenika športne dvorane za sezono 
2019/2020. 
SKLEP št. 5/5: 
Svet Zavoda Poljanska dolina se strinja s predlogi in naj se jih upošteva v čim večji meri. 
 

14. FINANČNO POROČILO 
V PRILOGI (pripravila Julijana Kokelj, BIRO Žiri, d.o.o. 

 

15. ZAKLJUČEK 
 

Zavod Poljanska dolina se je v letu 2019 srečal z mnogimi novimi izzivi in nalogami. Največjo spremembo 

poslovanja je zagotovo sprožil vstop v sistem DDV, ki je posledično prinesel več administracije in nov 

sistem poslovanja. Vstop v sistem, s preseženim pragom prometa 50.000€, v zadnjih 12 mesecih, je 

povzročila Kavarna Visoko, ki se je odprla z mesecem majem. 

Vzpostavitev Kavarne Visoko, na dvorcu Visoko, je bila pomembna in odgovorna naloga, ki smo jo skupno 

z Občino Gorenja vas - Poljane dobro pričeli. Zaradi pomanjkanja izkušenj v gostinstvu smo se v začetku 

precej lovili, saj je bilo poleg vsega obstoječega dela priskrbeti še za obratovanje kavarne, torej nabavo 

drobnega inventarja, usklajevanja z ZVKD, poiskati ustrezne sodelavce, predvsem študente za delo v 

kavarni. Izpeljati je bilo potrebno različna uvajanja, kot so HACCAP sistem, uporaba blagajne, delo s stroji, 

delo s kavomatom in učenje kuhanja kave po sistemu Latte art. Iskanje ustreznih dobaviteljev je potekalo 

že od začetka leta, ko smo na sejmu Alpe Adria poizvedovali o opremi ter morebitnih dobaviteljih, izbirali 

ponudbe, sestankovali in se usklajevali. Izbrati je bilo potrebno kvalitetne ponudnike: kave, pijače, žganih 

pijač, sladoleda, tortic… Poleg tega smo poskrbeli za primerno ocvetličenje, aranžiranje in oblikovanje 

prostora v zadnji fazi. Razvili smo tudi nekaj naših sladic, ki so se dobro prijele. Stranke so predvsem za 

vikende prihajale na tortico ‘’Presečnkova Meta’’ ali pa so okušali ‘’Kosmovga Janeza’’. Veliko zanimanja 

je požela tudi temna tortica z gozdnimi sadeži, poimenovana kar ‘’Tavčarjeva tortica’’. 

Kavarna je obratovala od maja do oktobra, ko so se v dvorcu spet pričela gradbena dela. V tem času smo 

največji obisk beležili predvsem v času vikendov in v lepem vremenu.  

Naslednje novo področje za Zavod je bilo upravljanje nove Športne dvorane Gorenja vas. V začetku smo 

se soočili z marsikaterim izzivom, katere smo poskušali čim bolj sprotno reševati. V letu 2019 sta bila tako 

izvedena dva razpisa za najeme prostorov, eden v začetku leta, drugi pa z namenom nove sezone, ki traja 

od septembra do prihodnjega maja 2020. Dvorana je tako pričela gostovati tudi različne tekme, ter 

večerne vadbe. Po dogovoru z Osnovno šolo smo naknadno razpisali še popoldanske termine, med 15. in 

17. uro in sicer za večji dve tretjini. Nekateri dogovori in usklajevanja bodo v prihodnje še potrebni, da bo 

delo potekalo lažje in bolj tekoče. 
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Področje vodenj ter organizacije izletov je teklo po ustaljeni praksi. Sodelovali smo tudi z različnimi 

turističnimi agencijami, ki jih je zanimal predvsem dvorec Visoko, ter Rupnikova linija. Zanje smo tako 

pripravili programe izletov, ki so jih v večini kombinirali še s Škofjo Loko ali Cerknem (Bolnica Franja). 

Izvedeno je bilo tudi izobraževanje za vodnike na Dvorcu Visoko, ki ga je izvedel Loški muzej Škofja Loka. 

Vodenja smo popestrili tudi z igranimi odlomki iz Cvetja v jeseni, na katere so se obiskovalci zelo dobro 

odzivali. Za prihodnje animacije obiskovalcev predlagamo še odlomke iz Visoške kronike, morda celo 

možnost uprizoritve bralne izvedbe Visoške kronike za šolske skupine v sklopu kulturnih dni. V dobri uri bi 

tako učenci spoznali zgodbo romana in ob tem dobili še učni list. Za mlajše skupine je na voljo risanka 

Visoška kronika, ki v sedmih minutah nazorno predstavi vsebino knjige. Predstavitev risanke bi se lahko 

projecirala na večje platno oz ekran. 

Ponudbo Poljanske doline smo poskušali združevati in povezovati, do meje, ki jo je direktorica sama 

zmogla. Na tem področju je še mnogo rezerv, saj bi se ponudbo lahko združilo v različne pakete. Temu 

smo se za enkrat še izogibali, ker nimamo pridobljene licence za turistično agencijo in brez tega takih 

paketov ni dovoljeno tržiti.  

Z vzpostavitvijo novega sistema vodenja nočitev, se bodo pokazale tudi prave, bolj realne številke nočitev, 

ki jih ima naša Občina v času sezone ali izven nje. Do sedaj so bili podatki netočni, predvsem pa se dejansko 

stanje ni ujemalo z uradnimi evidencami. V prihodnje se je tako nujno bolj povezati z nastanitveni-ki, ki 

turistom prvi ponudijo aktivnosti, ki se jih v bližini nastanitve lahko udejstvujejo. 

Področja dela Zavoda so se v letu 2019 precej razširila, s tem se je močno povečal tudi obseg dela v 

operativi in administraciji. Izzivov za naprej ne bo zmanjkalo, saj se turizem na splošno dobro razvija in 

bomo v prihodnje zagotovo beležili njegovo rast tudi v Poljanski dolini. 

 

 

Poročilo pripravila: 

Lucija Kavčič 

 

 




