
Pisatelj Ivan Tavčar je napisal veliko lepih zgodb, najlepšo 
pa je spisalo prav njegovo življenje z ženo Franjo. Dovolita, 
da Tavčarjevo pero pomaga spisati srečen začetek tudi v 
zgodbi  vajinega  zakona.

Na začetku vasi vaju lahko na vajino željo pričaka kočijaž in 
vaju s kočijo popelje do Tavčarjevega dvorca. Pred dvorcem 
vaju skupaj s svati nagovori gospodar visoškega posestva, 
sam Ivan Tavčar, ki  pospremi svate k obredu civilne poroke v 
poročno dvorano v dvorcu ali na izbrano mesto v njegovi 
zeleni  okolici.

Ob edinstveni glasbeni spremljavi si izmenjata zaobljubi in 
prstana, sreči v zakonu pa po obredu nazdravita s pristno 
medico izpod Blegoša. Ob slovesu prejmeta spominsko darilo, 
tesno povezano z zgodbo resničnega zaljubljenega para - 
Ivana  Tavčarja  in  njegove  žene  Franje.

Poroka v porocni dvorani 

Tavcarjevega dvorca

Čarobnost Tavčarjevega dvorca doživita s poroko v čudoviti 
poročni dvorani z bogatimi stropnimi in stenskimi 
poslikavami  ob  zvoku  nežne  poročne  melodije.
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Sranga

Tradicija šranganja je v Poljanski dolini še vedno zelo živa. 
Doživita tudi vidva del tradicionalnega utripa ob 
pogajanju ženina, ki se mora za dovoljenje, da lahko 
nevesto  pelje  k  poroki,  tudi  malce  potruditi. 
   

Po civilni poroki se lahko s svati na prostoru pred dvorcem 
zadržite tudi dalj časa in poskrbite za poročno kosilo in 
svatbo v naravi. Za poslastico pa lahko vajin dan začinita s 
smehom, ki ga vama in svatom pričara karikaturist, ki v živo 
nariše  tudi  vajin  portret.

Poroka 

na Visokem

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

Poroka na Visokem je možna vsako soboto od aprila do 
oktobra. Prijave  so  obvezne  najmanj  30 dni  pred  poroko.

Cena  aranžmaja  je  340 €.
Cena  poroke  na  prostem  je  380 €.

Cena šrange je 150 €.

Poroka na prostem 

Narava v okolici dvorca je lahko pravi navdih za poroko na 
prostem, v objemu okoliških gričev in gozdov, s pogledom na 
zgodnjebaročno  cerkev  sv.  Volbenka.

Ceni ne vključujeta najema kočije.

Foto: Denis Bozovičar



Poroka  

na Visokem

Vajin najlepši dan kronajta s čarobnostjo
Tavčarjevega dvorca na Visokem, v objemu

neokrnjene narave Poljanske doline.

Informacije in prijave:
Turizem Škofja Loka

Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
t: 04 517 06 00, m : 051 427 827

e: info@skofja-loka.com
www.visitskofjaloka.si

 

www.obcina-gvp.si
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Foto: Izidor Jesenko Poročne pogostitve na prostem, manjše ohceti...

tel: 04 510 74 10  in  041 790 247 
e-mail: gostilna@prsedmic.si 

Poljanska cesta 68 
4224 Gorenja vas 

GOSTILNA PR’ SEDMIC

tel: 04 510 96 10, 051 211 767

Poljane 27, 4223 Poljane
 

info@gostilna-lipan.si
www.gostilna-lipan.si
 Organiziramo poročna slavja s postreženo večerjo 
ali bifejsko ponudbo, piknike, družinska  
praznovanja, obletnice, poslovne dogodke...

GOSTILNA LIPAN
Hotavlje 5 
4224 Gorenja vas

tel: 04 518 13 10
          

Ohceti, poročna kosila, družinska slavja in 
obletnice, pogostitve na prostem... 

041 793 357

 

Poročne zabave, kosila, praznovanja in obletnice...

04/51 89 100, www. blegos.eu
info@blegos.eu
 

- risanje karikatur v živo
- karikature za darila in vabila

031 394 751
karikatureboris@gmail.com
www.karikatureboris.com


