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Spoštovani,  

 

na širšem območju dveh občin v zaledju Ljubljane spontano ustvarjamo skupnost ponudnikov 
nastanitev na Polhograjskem in zainteresirane javnosti. S podporo lokalnih skupnosti se 
združujemo ponudniki nastanitev, tisti, ki bi to želeli postati, člani turističnih društev in podporniki 
razvoja trajnostnega turizma. 

Prvič smo se srečali sredi julija na domačiji Pr’ Lenart na Belem, tokrat se bomo zbrali na delovnem 
sestanku v apartmajski hiši Domovoj v Vašah pri Medvodah, naslednje povabilo smo prejeli v Briše 
pri Polhovem Gradcu. 

Na prvem sestanku in spoznavnem pogovoru 13. julija na Belem smo oblikovali predloge (povzetek 
v priponki), ki smo jih posredovali obema javnima zavodoma na področju turizma in občinama. 
Med prisotnimi so bili ponudniki individualnih nastanitev, apartmajev, domačij, hotela, privatnega 
zavoda, zainteresirani bodoči ponudniki nastanitev in aktivni člani turističnega društva. 18. avgusta 
je sledil sestanek z Juretom Galičičem v ožji delovni skupini, kjer smo pregledali vsebino zapisnika 
in se dogovorili o manjših projektih, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju.  

Drugi sestanek bo namenjen odzivu prvega srečanja, predstavitvi konkretnih pobud, oblikovanju 
delovnih skupin, načrtovanju novih idej, spoznavanju in mreženju (dnevni red v priponki).   

Sestali se bomo v ponedeljek 14. septembra ob 18. uri v apartmajski hiši Domovoj, Vaše 41a pri 
Medvodah (navodila za prihod v priponki). Vabimo vas, da se delovnega sestanka udeležite ali da 
nas spremljate in se odzovete s pisnimi pobudami na elektronski naslov 
napolhograjskem@gmail.com. 

Sestanek se bo odvijal na prostem, v skladu z usmeritvami NIJZ 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_pr
eprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf).  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf


Za ogled notranjih prostorov priporočamo uporabo maske. Zaradi omejitve števila udeležencev, 
vas prosimo za potrditev udeležbe čimprej oziroma najkasneje do 11. 9. na elektronski naslov 
domovoj.sp@gmail.com (Andreja Gumilar 031 844498). Hvala! V primeru slabega vremena bo 
srečanje prestavljeno v dvorano Kulturnega doma v Medvodah. 

 

V imenu skupnosti ponudnikov nastanitev na Polhograjskem in zainteresirane javnosti vas lepo 
pozdravljava,   

Mojca Sfiligoj in Andreja Gumilar 

* 
Vse naslovnike prosimo, da posredujejo informacijo o načrtovanih aktivnostih tudi tistim, za katere menijo, da jih s 
povabilom nismo dosegli. Če v bodoče ne želite prejemati naših sporočil nas prosim obvestite.  

Uporabljena fotografija na spletu: https://www.picuki.com/tag/polhograjski 
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