
Pogovor ponudnikov nastanitev v Polhograjcih, 13. julij ob 19. uri na domačiji Pr' Lenart na Belem 

- povzetek prvega sestanka  

 

Leto 2020 nas je v turizmu in življenju zaznamovalo. Predvsem je bilo boleče za tiste, ki se pretežno preživljajo s 

turizmom in letos niso ustvarili dohodka. Ponudniki nastanitev v Občini Medvode in Občini Dobrova – Polhov Gradec 

smo se želeli medsebojno spoznati, povezati in si medsebojno pomagati, predvsem pa aktivno prispevati k turističnem 

razvoju našega območja. Povabilo ni bilo omejeno z občinsko mejo, saj je prostor Polhograjcev prepoznan kot celota.  

Na neformalni pogovor so bili vabljeni ponudniki nastanitev ter tisti, ki bi to želeli postati. Pogovora se je udeležilo 10 

ponudnikov, precej se jih je zaradi počitnic opravičilo in napovedalo udeležbo na nasledenjem sestanku, nekateri pa 

so želeli ostati o vsem obveščeni po elektronski pošti tudi v prihodnje. Med prisotnimi so bili ponudniki individualnih 

nastanitev, apartmajev, domačij, hotela, privatnega zavoda, zainteresirani bodoči ponudniki nastanitev in aktivni člani 

turističnega društva. 

V prvem delu pogovora so se udeleženci kratko predstavili, opisali nastanitve ali prihodnje načrte zanje, analizirali 
strukturo njihovih gostov, dinamiko zasedenosti turističnih kapacitet in specifike, ki so vezane na letošnjo izjemno 
covid-19 situacijo. V nadaljevanju so bili predstavljeni problemi, izzivi in priložnosti. Udeleženci so poskušali oblikovati 
predloge, ki bi izboljšali stanje. Pogovor ni potekal zvezno in strukturirano, zato smo povzetek razvrstili v vsebinske 
sklope. 

 

Slabosti in težave:  

• Neprepoznavnost destinacije Polhograjci. 

• Neurejeno parkiranje za enodnevne obiskovalce (Polhograjci / Topol / Katarina / Grmada / Jakob). 

• Pomanjkanje sodelovanja med javnima zavodama (Zavod Sotočje in Javni zavod Polhograjska graščina). 

• Netransparentna poraba prihodkov iz turistične takse. 

• Premalo turističnih programov za goste nastanitev. 

• Ni povezovanja in sodelovanja med gostinci in ponudniki nastanitev.  

• Ne zaznamo sodelovanja med ponudniki nastanitev in načrtovanjem razvoja v občini/ah. 

Predlogi in možne rešitve:  

• Želimo si in vzpodbujamo aktivno in trajno sodelovanje med javnima zavodama (Zavod Sotočje, Javni zavod 
Polhograjska graščina), turističnimi društvi, ponudniki nastanitev in drugih storitev s področja gostinstva, 
turizma ter kmetijstva. Dogovor o mesečnih srečanjih. 

• Podpiramo transparentno in namensko poraba prihodkov iz turistične takes. 

• Podpiramo razvoj lokalnih prevozov, dostop z električnimi vozili ali e-kolesi.  

• Predlagamo ureditev obstoječih in morebitnih novih parkirišč v Polhograjcih in v obeh dolinah, ob tem velja 
razmisliti o obvezni dostopni parkirnini (primer plačila s telefonom: https://promet.bohinj.si/parkiranje/), ki 
bi bila namenjena razvoju turistične infrastrukture. 

• Podpiramo razvoj kolesarstva v Medvodah, na Dobrovi in v Polhograjcih, predvsem gorsko kolesarjenje in 
uporabo električnih gorskih koles. V ta namen predlagamo vzpostavitev mreže za izposojo koles na izhodiščih, 
pri ponudnikih nastanitev in drugih storitev. Predlagamo objavo javnega razpisa za sofinanciranje nakupa e-
koles za ponudnike nastanitev in drugih storitev. 

• Predlagamo načrtovanje turističnih programov za goste in večdnevnih aktivnosti, ki bi vključevali lokalne 
nastanitve (obojestransko partnerstvo: javni zavodi in ponudniki nastanitev). 

• Podpiramo vzpostavitev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti in določitev upravljalca. Polhograjci so 
skupen prostor, povezujejo tako Občino Medvode kot Dobrovo – Polhov Gradec (in druge občine: Gorenja 
cas - Poljane, Škofja Loka, Ljubljana). Če to ni možno, je potrebno razmisliti vzpostavitvi skupnega organa, ki 
bi zastopal interese občin, prispeval k oblikovanju programa in koordiniral skupne cilje pri delovanju zavodov.  

https://promet.bohinj.si/parkiranje/


 

• Gradnja skupne turistične destinacije Polhograjci bi skozi turistične programe koristila tudi ponudnikom 
nastanitev, ki ne ležijo neposredno v krajinskem parku. 

Kako? Izzivi in priložnosti za oživitev turistične ponudbe: 

• Načrtovati turistične programe, ki izpostavijo naravno in kulturno dediščino Polhograjcev. 

• Vzpodbujati nove turistične programe, ki gradijo na drugačnih doživetjih, sodoživljanju narave in 
osebnostnem razvoju. 

• Prepoznati, ceniti in ohraniti naravne danosti: voda in gozd. 

• Oživljanje kulturne dediščine: domačij, kulturne krajine z visokodebelnimi sadovnjaki in običajev.  

• Oblikovati kulturna doživetja (npr. Kostanjeva nedelja…). Popisati doživetja, ki so že vzpostavljena in iskanje 
posebnih, unikatnih in drznih doživetij, ki so ustrezna za to regijo. 

• Vzpodbujati povezave turizma s športom (pohodništvo, kolesarstvo in e-kolesarstvo). 

• Oblikovati družinska doživetja. 

• Pomoč pri promociji: medsebojno sodelovanje pri promociji oziroma širjenju informacij preko socialnih 
omrežij (Facebook, Instagram), ki jih pripravljajo posameznih akterji.  

• Razmisliti o uvedbi samopostrežnega terminala za rezervacijo nastanitev pri obeh TIC-ih.  

• Skupno načrtovanje e-aplikacij (informacijske, nastanitvene, doživetja, gostinjske….) v enoten sistem. Morda 
aplikacija za mobilne naprave. Predlagamo sestanek, ki bi bil namenjen izključno tej vsebini. 

• Predlagamo skupno akcijo pridobitve zelo kvalitetnih fotografij posameznih nastanitev, ki bi jih za promocijo 
uporabili tako ponudniki nastanitev, kot javna zavoda pri načrtovanju programov. V skupnem naročilu, bi z 
najmanj sredstvi vsi pridobili zelo kvalitetne fotografije. 
 

 

Naslednji sestanek načrtujemo v začetku meseca septembra. Datum in lokacija še nista dogovorjena. Vse naslovnike 
prosimo, da posredujejo informacijo o načrtovanih aktivnostih tistim, ki jih s prvim povabilom nismo dosegli. 

Za Občino Medvode in Občino Dobrova – Polhov Gradec ter Javni zavod Sotočje in Javni zavod Polhograjska graščina 
sva zapisali Andreja Gumilar in Mojca Sfiligoj 

 


