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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 plana in poročila 2019. 
- Priprava plana 2020. 
- Izvedba javnega razpisa za novega sodelavca. 
- 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. 
- Mesečno 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. 
- Nabava različnih materialov za objekte v upravljanju. 
- 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 na 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 in angleški portal informacije sprotno dodajamo 
sami. En sodelavec v slovenščini, drugiSprotno se bodo na portal vnašali dogodki, ki jih organizirajo 
različni organizatorji iz naše občine in bližnje okolice. Portal se bo ob zvečanju potreb prevedel še v 
druge jezike (nem, ita). 
V začetku februarja smo k sodelovanju povabili različne ponudnike iz Poljanske doline, da se priključijo 
spletni strani s svojo predstavitvijo in prispevajo k strošku vzdrževanja spletne strani. Strošek na letnem 
nivoju ni zanemarljiv, zato se nam zdi prav, da ponudniki k reklami tudi prispevajo. 
Vzdrževanje portala izvaja podjetje PNV d.o.o. ob sodelovanju naših sodelavcev. 
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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. 
 
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. V letu 2019 se aktivne objave nadaljujejo. 
Predvsem na FB se trudimo, da bi objavili vsaj eno objavo dnevno in tako pridobili čim več zanimanja 
naših sledilcev.  
 
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. Z izvajanjem nadaljujemo v letu 2019. 
 
Facebook objave so se v sodelovanju z različnimi društvi lepo prijela, saj pridno pošiljajo njihove 
dogodke  za objavo. Ob stalnem spremljanju dogajanja tudi sami marsikak dogodek 'odkrijemo' in 
objavimo povabilo nanj. 
 

2.3. Google maps, youtube kanal 
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.  
 
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. 
 

2.4. Članki 
Vse leto se bomo trudili zasesti čim več PR prostora v časopisju (Podblegaške novice, Gorenjski glas, 
Delo, Slovenske novice…) in po potrebi tudi zakupa oglasnega prostora. Poleg oglaševanja je seveda 
zelo pomembna pojavnost in poročanje o izvedenih dogodkih, projektih… Na ta način naši potencialni 
gosti izvedo, da je dogajanje v Poljanski dolini pestro in vredno obiska.  
 

2.5.  Predstavitve na sejmih 
Sejem Alpe – Adria 

- Udeležba na sejmu je že bila izvedena v februarju 2019.  K sodelovanju smo povabili različna 
društva iz Občine, odzvalo se je TD Stari Vrh, TD Žirovski Vrh, ČD Blegoš, Klekljarsko društvo 
Deteljica, vodnik Rupnikove linije in nekateri drugi posamezniki. V letu 2019 bomo s predstavitvijo 
na sejmu nadaljevali in poizkusili vključiti čim več sodelujočih, ki bi se želeli predstaviti. Širšo 
ponudbo, ko bomo imeli na stojnici, večji bo učinek. 

- Na stojnici bomo predstavljali tudi dobro prakso povezovanja kulturnih centrov v projektu ''Kjer 
domujejo zgodbe'' in novega projekta ''Impresije Škofjeloškega''. 
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Sejemska predstavitev na dogodku 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. Ponudba Poljanske doline se je izkazala za raznoliko in 
zanimivo tudi za goste iz bližnjega Celovca z okolico. 

- Za ponovno promocijo v septembru 2019 smo že izpolnili prijavnico, tako da je sodelovanje zopet 
dogovorjeno. K sodelovanju bomo povabili različna društva, posameznike in ponudnike Poljanske 
doline. 

 
 

2.6. Redna mesečna oddaja na radiu Sora 
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. Vedno 
bomo izpostavili tudi kakega znamenitega domačina, ki je prepoznaven v Poljanski dolini. V sklopu 
mesečne oddaje bodo tudi podrobno predstavljeni dogodki, ki jih organiziramo Zavod v okviru 
Šubičeve hiše,  dvorca Visoko, Rupnikove linije ali Športne dvorane Gorenja vas. V letu 2019 bomo s 
predvajanimi oddajami nadaljevali, v pogodbo pa je vključeno tudi oglaševanje naših dogodkov. 

 

2.7. Druga promocija 
- Oblikovanje fotografij, fotografiranje za različne letake in promo gradivo. 
- 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, Gorenc…) 
- Izdelava zemljevida kolesarskih poti v slovenskem in angleškem jeziku . 
- Izdelava promocijske knjižice z opisom pohodne poti Cvetje v jeseni. 
- Priprava letaka z drugo turistično ponudbo doline za splet in promocijo preko e-pošte. 
- Objava v različnih tiskanih medijih v obliki člankov. 
 
 

3. Objekt v upravljanju: ŠUBIČEVA HIŠA 

3.1. Dogodki 
Šubičeva hiša je vse bolj vključena v kulturno dogajanje v kraju. Sodelovanje s KUD dr. Ivan Tavčar 

Poljane se je v letu 2018 lepo pričelo in se bo v prihodnjem letu tudi aktivno nadaljevalo.  V njej se 

bodo poleg vsaj šestih razstav odvijali tudi različni kulturni dogodki, delavnice, izobraževanja, 

predavanja in različne vadbe.  KUD dr. Ivan Tavčar Poljane bo v Šubičevi hiši v sodelovanju z glasbeno 

šolo Škofja Loka za začetek pripravil koncert klasične glasbe. Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v 

prihodnje, saj se bodo skupne aktivnosti odvijale vsaj enkrat mesečno. 

Predvideva se izvedba: 

- Vsaj 6 razstav umetnikov v galeriji, 

- vsaj 1 ustvarjalna delavnica mesečno, 

- redna izvedba delavnice gib za dušo in telo oz. druge vadbe, 
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- 12 drugih kulturnih dogodkov in dogodkov, ki se organizirajo glede na povpraševanje zunanjih 

organizatorjev. 

- Drugo soboto v mesecu bomo izvedli dogodek ''Žive slike  v Šubičevi hiši'', ko se bosta zvrstili vsaj 

dve vodenji, ki bosta popestreni s prikazi različnih ustvarjalcev. Dogajanje v hiši bo zaživelo in 

obiskovalci bodo imeli moč spoznati različne postopke, ki so jih pri svojem umetniškem delu 

uporabljali tudi Šubici. 

V program hiše je vedno možno dodati še kak dogodek, vendar bomo pri tem pazili na finančne 

zmožnosti zavoda. 

3.2. Prihajajoče aktivnosti Šubičeve hiše bodo usmerjene v programe za 

družine 
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. 

3.3. Ogledi najavljenih skupin 
Preko leta se bomo trudili sprejeti čim več najavljenih skupin, ki si bodo ogledali hišo in izkusili tudi 

kako doživetje v povezavi z drugo ponudbo v Poljanski dolini. Od vseh ponujenih destinacij je pri 

najavljenih skupinah sicer zanimanje za Šubičevo hišo najmanjše, bomo se pa v prihodnje trudili, da 

ponudbo Šubičeve hiše še bolje povežemo z dvorcem Visoko in organiziramo redna mesečna vodenja 

po Šubičevi hiši – vsako prvo soboto v mesecu, tako kot se to odvija v Utrdbi Goli Vrh. 

3.4.  Apartma v Šubičevi hiši oddan v najem 
Najemna pogodba s trenutnima najemnikoma je sklenjena do 10. 9. 2020, z možnostjo podaljšanja. 

3.5. Trgovinica s produkti naših lokalnih ponudnikov 
V sklopu Šubičeve hiše deluje trgovinica s spominki in darili naših domačih rokodelce in proizvajalcev. 

V njej so na voljo  klekljani izdelki, keramika, 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 prostorih Dvorca Visoko, 

ki je bolj obiskana točka in je verjetnost nakupa večja. 

3.6. 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. 
- Izvajanje projekta ''Impresije Škofjeloškega''. 
 
 
 



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

Davčna št. 13733974 
Matična št. 8014485000 

TRR: SI56 0122 7600 0000008 

PLAN DELA 2019  Kontakt: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com 

 

 
 

8 

      

4. Objekt v upravljanju: DVOREC VISOKO 

4.1.  Dogodki 
V letu 2019 se bodo na dvorcu Visoko odvijali različni dogodki. V organizaciji Zavoda oz. v sodelovanju 

z Občino bodo tam potekali dogodki v okviru 100-letnice od izida Visoške kronike, potekalo bo odprtje 

nove kavarne in slaščičarne, koncert glasbene šole Škofja Loka, Muzejski večer v sodelovanju z Loškim 

muzejem… 

V skladu z načrtom upravljanja se bodo dogodki na Dvorcu Visoko primerno umestili in odvijali. 

Predpisani bodo različni režimi, ki jih bodo organizatorji morali upoštevati.  

4.2.  Ogledi najavljenih skupin 
Že v letu 2018 se je število najavljenih skupin povečalo, zagotovo bo število raslo tudi v tekočem letu. 

Na račun zanimivih dogodkov si nadejamo tudi večji obisk zbirk. S tem, da bomo zagotavljali odprtost 

zbirk preko celotnega tedna, bo obisk zagotovo večji. Zaposleni v kavarni in slaščičarni bo namreč 

zadolžen tudi za sprejemanje posameznikov, ki bi si želeli pogledati razstavo med tednom. Do sedaj so 

bili ogledi razstave možni samo ob vikendih. Svoje bo pridala tudi na novo umeščena kavarna in 

slaščičarna, ki bo privabila ljubitelje domače ponudbe in lepega ambienta. 

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

gostinska prostora v katera bo umeščena lična notranja oprema, primerna za strežbo pijač, kave, tortic. 

V vhodni veži se bo postavila kmečka miza s klopjo, pri info pultu pa bomo dali omarico, namenjeno 

prodaji spominkov. Skupna kapaciteta gostov v okviru gostinskega dela bo cca 50 sedišč.  

Občina Gorenja vas – Poljane je že uredila hidroizolacijo objekta in začela z urejanjem tlakov ter 

inštalacij v notranjosti. Notranja oprema in strop v gostinski sobi sta prav tako že v izdelavi.  

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

pa bo prevzel Zavod Poljanska dolina. Iz tega naslova bo sprva potrebna zaposlitev Vodje kavarne in 

slaščičarne, ki bo skrbel tudi za promocijo, koordinacijo, statistiko obiska in pomagal pri izvedbi 

dogodkov na Visokem. 

4.4. Načrt upravljanja 
Iz leta 2018 se bo v leto 2019 raztegnila tudi priprava načrta upravljanja dvorca Visoko. 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. Predvidevamo, da bo Vlada RS načrt upravljanja sprejela v letošnjem letu, saj je njegova 

priprava že v zaključnih fazah. 

4.5. Oddajanje prostora v najem 
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 smeri kulture, 

rokodelstva, tradicije in drugih manjših družabnih dogodkov. 
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4.6. Druge aktivnosti na Dvorcu Visoko 
- Udeležba na različnih sestankih v povezavi z Dvorcem Visoko. 

- Snovanje novega projekta. 

- 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 
V okviru projekta Impresije Škofjeloškega se v letu 2019 predvideva nekaj aktivnosti v povezavi z utrdbo 

na Golem Vrhu. Vsebino vodenih ogledov bomo poizkušali prilagoditi tudi za otroke ter postavili nekaj 

silhuet, ki bodo preprosto prikazale gradnjo utrdb. V okviru zmožnosti bomo dodali še kak zanimiv 

element, ki bo otroke animiral in navdušil. 

Skrbeli bomo za izvedbo rednih mesečnih ogledov utrdbe na Golem Vrhu in drugih najavljenih ogledov 

za skupine. 

V sodelovanju z različnimi organizatorji bomo poskrbeli za različne vsebine znotraj utrdbe, kot je v 

preteklih letih že bilo (balinanje, noč čarovnic ipd.) in omogočili izvedbo novih vsebin glede na 

zanimanje zunanjih organizatorjev. 

Tekoče stroške in redno vzdrževanje je že v letu 2018 prevzel Zavod, investicije pa ostajajo v sklopu 

Občine Gorenja vas – Poljane. 

V letu 2019 bomo poskrbeli za tekoče vzdrževanje utrdbe Goli Vrh in Hrastov grič, ter nekaterih 

bunkerjev, ki jih je potrebno občasno očistiti nesnage. 

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 2019 se predvideva, da se na oglede skupine pošilja tudi v utrdbo Hrastov grič, v kolikor bo s 

sosedovim lastnikom doseženo soglasje za nemotene oglede.  

6. Objekt v upravljanju: INFO TOČKA GORENJA VAS 
Vzpostavitev INFO točke v Gorenji vasi, v stavbi KGZ, tik ob Kavarni Ajda in Trgovini KGZ, se je s koncem 

poletja 2018 le vzpostavila.  

Odpiralni čas INFO točke bomo prilagodili sprotnim potrebam. Za začetek bo to ena od pisarn Zavoda, 

kjer bodo skrbeli za področje dogodkov, koledarja prireditev, obveščanja ter promocije ponudbe naše 

doline. Za turiste pa bo dostopna tudi ob sobotah med 9. in 15. uro. Delovni čas bomo v sezoni po 

potrebi raztegnili na nedeljo. 

http://www.poljanskadolina.com/
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Potekajo pa tudi usklajevanja s kavarno Ajda, saj je želja direktorja KGZ, da bi se INFO točka združila s 

kavarno in tako postala del kavarne. Do sezone bomo idejo realizirali. Obstoječo opremo pa uporabili 

za našo pisarno v sklopu objekta Sokolskega doma. 

7. Objekt v upravljanju: ŠPORTNA DVORANA GORENJA VAS 

7.1. Splošno 
Z letom 2019 bo Zavod Poljanska dolina prevzel upravljanje športne dvorane Gorenja vas. V 

dopoldanskem času bo dvorano uporabljala OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, v popoldanskem času pa 

se bo oddajala v najem za različne vadbe.  

Čiščenje dvorane se bo kombiniralo s šolskimi čistilkami in zunanjim izvajalcem. Iz strani Občine in 

Zavoda je že bil izveden nakup opreme za čiščenje, čistilnega stroja, čistil papirja, milnikov in druge 

opreme. 

Upravljalec dvorane bo zaposleni v Zavodu Poljanska dolina ob pomoči zunanjega študenta. Njegovo 

delovno mesto bo v kabinetu ob dvorani, kjer bo imel dober nadzor nad izvajanjem vadb v dvorani in 

prihodi ter odhodi vadbenih skupin v garderobe. V času prisotnosti pa bo opravljal tudi druge naloge v 

zvezi z upravljanjem dvorane, urejanjem spletne strani, koordinacijo dogodkov… 

Za oddajanje Športne dvorane Gorenja vas v najem, bo na podlagi izvedenega razpisa poskrbel Zavod. 

Za prvo polovico leta 2019 je bil razpis že objavljen, za jesenski čas pa bo razpis objavljen v začetku 

poletja. Z najemniki se bodo sklenile pogodbe o najemu, po veljavno sprejetem ceniku, ki ga sprejme 

Svet Zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja. 

7.2. Trženje dvorane 
Možnost najema dvorane bo odprta tudi za različne komercialne in nekomercialne namene, tako v 

organizaciji Zavoda, Občine, OŠ Ivana Tavčarja ter drugih zunanjih najemnikov. Sredstva pridobljena z 

oddajanjem dvorane v namen bodo namensko porabljena za tekoče stroške, vzdrževanje in morebitno 

novo opremo dvorane. 

 

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 

2019 se bo zgodila prenova pedagoških programov za Šubičevo hišo in Rupnikov linijo, kjer bomo 

vsebine prilagodili predvsem šolskim skupinam. 

8.2. Prijava v program Evropske solidarnostne enote (ESE) 
Zavod Poljanska dolina se je v letu 2018 skupaj z Loškim muzejem Škofja Loka in Zavodom O, zavod 

škofjeloške mladine, ki je vodilni partner projekta prijavil na program Evropske solidarnostne enote 

(ESE), ki nudi priložnost za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev. V okviru programa bo Zavod 

Poljanska dolina sprejel akreditacijo za organizacijo mladinskega prostovoljstva oziroma izvajanje 

prostovoljskih projektov v programu Erasmus+. Prostovoljec nam bo v pomoč pri delu z obiskovalci in 
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pri organizaciji in izvedbi manjših prireditev. Delo z obiskovalci obsega delo na recepciji v Šubičevi hiši 

ter na Dvorcu Visoko, delo v muzejski trgovini Šubičeve hiše, delo z skupinami, pomoč pri pripravi in 

izvedbi delavnic in izobraževanj. Prostovoljec bo delo opravljal tudi v Turistično informacijski točki, kjer 

bo obiskovalcem podajal informacije o možnostih ogleda naravne in kulturne dediščine Občine Gorenja 

vas - Poljane ter informacije o kulinarični in nastanitveni ponudbi v Poljanski dolini. Njegova vloga bo 

predvsem zabavne narave, saj bo obiskovalce poskušal navdušiti z različnimi animacijami, delavnicami 

in kratko predstavitvijo njegovega jezika. V veliko pomoč nam bo tudi pri pripravi dia projekcij, 

snemanju in foto dokumentiranju dogodka, tehnični in strokovni pomoči pri postavitvi razstave ter pri 

pripravi in oblikovanju raznih plakatov, letakov in oglasov.  

Večino podpore bo prevzela organizacija koordinatorica - Zavod O, v Zavodu Poljanska dolina pa bomo 

prostovoljcu zagotovili delovnega koordinatorja, ki bo s prostovoljcem v dnevnih stikih in z njim izvajal 

tedensko evalvacijo dela.  

Zavod Poljanska dolina s prostovoljci iz drugačnega, mednarodnega okolja še ni sodeloval zato 

verjamemo, da bomo v sklopu te izmenjave obogatili naše delovno okolje z znanjem, izkušnjami, 

idejami obenem pa se bo izboljšala tudi naša komunikacija v tujem jeziku. Prav tako pa se veselimo 

dejstva, da bo ta izmenjava obogatila tudi njega. 

 

8.3. Projekt LAS na področju okolja  - ''Dediščina narave'' 
Glede na to, da je večji del razpoložljivih sredstev SLR LAS Loškega pogorja na ukrepu 5: Ohranjanje 

naravnih virov in varovanja okolja, se bomo skupaj s projektnimi partnerji prijavili na jesenski rok 

razpisa LAS Loškega pogorja.  

Želja je, da bi vsebina projekta temeljila na varovanju dediščine okolja – tako ohranitev avtohtonega 

rastlinja (starih drevesnih vrst, sadnega drevja, ohranitev genskega fonda starih sort), izvedba različnih 

dogodkov, izobraževanj na teme projekta, vzpostavitev gozdne učne poti Visoko, postavitev starega 

vrtička na dvorcu Visoko in zasaditev sadovnjaka. 

V projektu bomo skupaj z Zavodom za Gozdove poskusili obnoviti tudi gozdno učno pot Visoko, ki je 

zadnja leta nekako izzvenela. Ponovna vzpostavitev bo omogočila boljšo predstavitev Visokega, kot 

raznolikega prostora, kjer je možno početi veliko stvari.  

Vsebina projekta bo verjetno precej prilagojena, ker bomo določene aktivnosti že izpeljali brez 

vključitve v projekt. Vse pa je odvisno od tega koliko dovoljenj za aktivnosti bomo uspeli pridobiti od 

pristojnih inštitucij. Prijavo bomo predvidoma dali napisati zunanjemu izvajalcu. 

9. ORGANIZACIJA IZLETOV 
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.  
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10. ORGANIZACIJA VEČJIH DOGODKOV  

10.1. Pohod Cvetje v jeseni 
V sklopu praznovanja 100-letnice izida Visoške kronike bomo organizirali pohod po poti Cvetje v jeseni 

– iz Poljan na Blegoš. Program pohoda bo vezan na vsebine različnih uprizoritev Cvetja v jeseni, 

poudarek pa bo na glasbi. V sodelovanju s KUD dr. Ivan Tavčar Poljane smo že za leto 2018 predvideli 

to izvedbo pohoda, pa je žal odpadla zaradi slabega vremena. Vsebine bi tako na enak način, z enako 

ekipo, izvedli v nedeljo, 25. 8. 2019. 

10.2. Pohod po poteh Rupnikove linije z ogledom podzemne utrdbe Goli Vrh 
V jesenskem času se bo izvedel pohod po poteh Rupnikove linije z ogledom podzemne utrdbe Goli Vrh. 

Program pohoda bo vezan na zgodbo Rupnikove linije in tudi kulinarično obarvan. Pridih jeseni bomo 

pričarali z jedmi iz kostanja. 

 

10.3. Sklop dogodkov v okviru praznovanje 100-letnice Visoške kronike. 
Na Dvorcu Visoko in tudi širše, bo v sklopu praznovanja 100-letnice Visoške kronike potekalo več 

dogodkov. Zavod Poljanska dolina je vključen v projektno skupino, kjer se snujejo podrobnosti 

programa vseh dogodkov v povezavi s to obletnico. 

V sodelovanju z Loškim muzejem Škofja Loka bomo priredili Muzejski večer. Poskrbeli bomo tudi za 

glasbeno dogajanje in v sodelovanju z glasbeno šolo Škofja Loka pripravili večer klasične glasbe na 

Visokem.  

 

10.4. Izvedba koncerta 
V novi športni dvorani bomo predvidoma izvedli en koncert. Vsebino koncerta še snujemo. Glede na 

to, da znotraj športne dvorane še ni lastnih podlog za zaščito parketa, si jih bomo izposodili pri 

najugodnejšem ponudniku. Enako velja za stole. Samo izvedbo bomo izpeljali s študenti in zunanjimi 

pogodbeniki.  
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11. KULTURNE in druge DEJAVNOSTI 

11.1. Izvedba podjetniškega krožka 
V okviru Zavoda Poljanska dolina se v programu Zavoda odvijajo podjetniški krožki. Naročnik krožkov 

je Razvojna agencija Sora.  Krožka se bosta do aprila 2019 izvajala v Poljanah in v Žireh.  Za naslednje 

šolsko leto bomo krožke predvidoma opustili zaradi preobremenjenosti direktorice oz. jih bo izvajal 

zunanji izvajalec. 

 

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.  

V aprilu 2019 se bomo udeležili območnega srečanja folklornih skupin, ki ga pripravlja Javni sklad za 

kulturne dejavnosti RS.  

Izvedbo krožka nam krijejo starši otrok, s šolo pa imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. S šolskim 

letom 2019/2020 bomo s krožkom nadaljevali. 

12. RAZVOJNE AKTIVNOSTI 

12.1. Razvoj sladic Poljanske doline 
Potekal bo razvoj sladic, ki nosijo zgodbo Poljanske doline in bodo umeščene v novo kavarno in 

slaščičarno na Visokem. Želja je razviti sladico, ki bi izvirala iz zgodbe Cvetja v jeseni, Visoško kroniko, 

V Zali…  Z izbranim slaščičarjem bomo našli ustrezne rešitve in možnosti sodelovanja. Ponudbo pa 

bomo večkrat tudi dopolnjevali in nadgrajevali. Temeljili bomo na zgodbah in domačnosti. 

12.2. Razvoj novih turističnih produktov 
V sodelovanju in razgovori z različnimi ponudniki in društvi snujemo novo turistično ponudbo in 

spodbujamo k vključevanju v turistično ponudbo.  

Obeta se nam vključitev v različne projekte, kjer bomo razvijali nove produkte in skrbeli za njihovo 

izvedbo ter nadgradnjo in končno izvedbo.  

13. KADROVANJE 
V začetku leta 2019 se predvideva podaljšanje delovnega časa zaposlenemu Področnemu svetovalcu 

III (Svetovalec za upravljanje objektov, izvajanje programov in turizem) iz 4 urnega delovnika na 6 oz. 

po potrebi na 8 ur. 

 

V kolikor bo možno, bomo v drugi polovici leta (po sprejeti spremembi finančnega plana), zaposlili še 

Poslovnega sekretarja V (Tajnik). S tem, da se vsebine Zavoda Poljanska dolina precej širijo, je nastalo 

tudi veliko administrativnega dela, ki ga direktorica ne zmore več opravljati sama. Za pomoč pri 

administraciji, tekočih objavah na spletnih in socialnih omrežjih, pisanju zapisnikov ipd. bi tako zaposlili 

tajnico/tajnika.  

Zaposlitvi se bosta izvedli v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest v Zavodu Poljanska dolina.  
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14. SVET ZAVODA 
V letu 2019 se predvideva najmanj dve seji sveta Zavoda. Vsebine sej se pripravljajo sprotno, glede na 

potrebe obravnavanja posameznih področij. 

15. FINANČNI PLAN 2019 
Finančni plan za leto 2019 je v prilogi. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Plan za leto 2019 pripravila: 

Lucija Kavčič, direktorica 

 


