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MOŽNOSTI TURISTIČNEGA RAZVOJA DAVČE
IZVLEČEK
Diplomsko delo ugotavlja možnosti za intenzivnejši turistični razvoj krajevne skupnosti
Davča. Predstavi obstoječo turistično ponudbo in dejavnike, ki bodo v prihodnosti odločali o
tem, ali se bo turizem na tem območju razvijal ali ne. V nalogi so uporabljeni pisni in
internetni viri, najpomembnejši pa so podatki, pridobljeni s terenskim delom. Pogled
domačinov na turistično aktivnost v kraju je predstavljen preko analiz anket in pogovorov z
gospodarji domačij. Za intenzivnejši turistični razvoj kraja bi morali biti izpolnjeni naslednji
pogoji: izdelava strateškega načrta za razvoj turizma v Davči, sanacija glavne prometne poti v
Davči, pripravljenost krajanov na medsebojno sodelovanje pri nudenju pestre in kakovostne
turistične ponudbe ter pomoč posameznikom, ki se želijo ukvarjati s turizmom. Z
neizpolnitvijo katerega izmed naštetih pogojev se bo intenzivnejši turizem na tem območju
težko razvijal. V Davči so samotne kmetije na slemenih in velika doživljajska vrednost
pokrajine najprimernejši za razvoj kmečkega turizma. Pojavlja se problem preskromne
turistične ponudbe, predvsem v času, ko Smučarski center Cerkno ne obratuje. V diplomski
nalogi je predstavljena potencialna turistična ponudba, ki bi lahko pripomogla k privlačnosti
kraja v toplejših mesecih. Območje krajevne skupnosti Davča je s svojimi danostmi vsekakor
zanimivo za razvoj turizma, obstajajo pa številni pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi
lahko kraj turistično zaživel.
KLJUČNE BESEDE: Davča, načrtovanje turizma

POSSIBILITIES OF TOURIST DEVELOPMENT OF DAVČA
ABSTRACT
The following dissertation researches possibilities of intensive tourist development in Davča
village. In the degree the existing tourist offer is introduced as also the factors which will
determine whether the tourism will take place in Davča in the future or not. Written and web
sources are used in making this dissertation, while the most important data were gathered with
fieldwork. To present the opinion of local people about tourist activities in the village, we
used questionnaire survey which was done with householders. For intensive tourist
development of the village, the following terms should be fulfilled: making a strategic plan
for development of tourism in Davča, reconstruction of the main road in the village,
cooperation between locals at developing quality tourist offer and with offering assistance for
people who wants to work in tourism. With unfulfilling any of these terms the intensive
tourist development will hardly take place in Davča. Solitary farms on the ridge and high
adventurous value are the most appropriate for developing farm tourism in Davča village.
There is a problem of too humble tourist offer, especially at the time, when Ski centre Cerkno
is not working. The following dissertation presents potential tourist offer, which could help to
attract visitors in warmer period of the year. The area of local community in Davča and its
natural potential is in any case appropriate for developing the tourism. Yet there are still some
terms which should be fulfilled for succeeding in intention of making Davča a tourist village.
KEY WORDS: Davča village, tourism planning
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1 UVOD
Davča je ena izmed najdaljših vasi v Sloveniji, v kateri prevladujejo samotne kmetije z
zaokroženo posestjo. Odmaknjenost od večjih središč, predvsem pa naravne lepote, dajejo
kraju poseben pečat. Po dnu doline teče potok Davščica, ki je dal obliko izredno hriboviti
pokrajini.
Večina obiskovalcev pride v Davčo zaradi smučarskega središča Cerkno, kljub temu pa le
redko kdo obišče znamenitosti, ki jih ponuja kraj. Najbolj poznana je Davča po kulturno
etnografski prireditvi Dan Teric, na kateri domačini prikažejo turistom stare običaje in
navade, povezane s pridelavo lanu.
Davča ponuja obiskovalcem možnost za mir in počitek od stresnega vsakdanjega življenja.
Mnogim je cilj Porezen, pa tudi druge planinske destinacije. Globoko v dnu doline, ko se
površje začne strmo vzdigovati proti Cimprovki, Humem in Poreznu so skriti slabo poznani
Davški slapovi, ki resda niso največji v Sloveniji, zagotovo pa so med lepšimi.
O turizmu v Davči, razen redkih izjem, težko govorimo. Kljub temu pa je kraj, predvsem
zaradi svojih naravnih danosti, priljubljen izletniški cilj mnogih obiskovalcev.

1.1 NAMEN IN CILJI DELA
Glavni namen diplomske naloge je ugotoviti, ali obstajajo možnosti za intenzivnejši razvoj
turizma v krajevni skupnosti Davča. Poleg tega bom predstavil tudi obstoječo turistično
ponudbo in s pomočjo anketiranja obiskovalcev Smučarskega središča Cerkno preučil motive
potencialnih obiskovalcev Davče. Pogled domačinov na turizem v Davči bom preučil z
analizo anket in pogovorov, ki jih bom opravil na davških domačijah. Slednje mi bo
pomagalo tudi pri zadnjem delu diplomske naloge, ko bom govoril o smernicah in poudarkih
pri razvijanju turizma v prihodnje.
Cilji diplomske naloge so:
- predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Davče,
- predstaviti obstoječo turistično ponudbo v Davči,
- opraviti anketiranje in intervjuvanje na vsaj dvajsetih domačijah v Davči,
- opraviti anketiranje med naključnimi obiskovalci Smučarskega središča Cerkno,
- analizirati stanje in proučiti možne usmeritve in poudarke pri bodočem razvoju turizma v
Davči.

1.2 METODA DELA
O Davči obstaja malo virov in literature, zato je bil velik del mojega časa, pri izdelovanju
diplomske naloge, namenjen terenskemu delu. To se nanaša predvsem na obiskovanje
domačij po celotni Davči, kjer sem anketiral in intervjuval gospodarje. Prav tako sem
anketiral naključne obiskovalce Smučarskega centra Cerkno. Bil sem pri ljudeh, ki se v Davči
že ukvarjajo s turizmom, pa tudi pri tistih, ki s turizmom za enkrat nimajo nobene zveze.
Poleg terenskega dela je izdelava diplomske naloge zahtevala tudi veliko kabinetnega dela.
Preučil sem vire in literaturo, ki se nanašajo na obravnavano območje in na turizem. Še
posebej sem se poglobil v vire, ki govorijo o turizmu na podeželju. Pomembne podatke sem
dobil preko:
- osnovnih geografskih virov
8

-

internetnih virov,
ljudi, ki delujejo na sedežu organizacij, zadolženih za razvijanje turizma na tem območju,
ministrstva za promet (direkcije Republike Slovenije za ceste),...

1.3 DELOVNA HIPOTEZA
V Davči obstajajo možnosti za intenzivnejši razvoj turizma.

2 GEOGRAFSKA OPREDELITEV OBMOČJA
Vas Davča leži na zahodu Škofjeloškega hribovja, na slemenih med Poreznom in Blegošem.
Spada v občino Železniki in je s 24 km² površine njeno največje naselje. Vas se razteza na
nadmorski višini od 850 do 1000 metrov. Razgibano obliko celotni hriboviti pokrajini je dal
potok Davščica (Vas Davča – predstavitev kraja, 2007).
V dolgih dobah je potok razdelil nekdaj bolj enotni, planotasti svet v dvoje slemen. Južno
sleme se naslanja na sleme, ki veže Blegoš in se iz njega vzdiguje Cimprovka, Bičkarjev in
Čumarjev grič, ter Črni vrh. Iz severnega slemena pa se vzdigujejo Kovki: Žbont,
Čemažarjev, Šoštarjev in Jemčev Kovk. Dno dolge doline je ozko in skoraj nenaseljeno,
medtem ko je največ samotnih kmetij z zaokroženo posestjo (celki) raztresenih po slemenih
celotnega območja. Središče vasi je pri okrepčevalnici Jemec, kjer stojijo tudi cerkev, šola,
trgovina in župnišče. Ta osrednji del, ki se je izoblikoval leta 1878, domačini imenujejo kar
Davča, sicer pa ločijo še pet vaških delov:
• Zgornja Davča zavzema zahodni del vasi nad levim bregom potoka, obe strani Prvik,
ki so podaljšek Cimprovke in južno sleme do Bičkarjevega griča.
• Spodnja Davča je razložena po severnem slemenu od osrednjega dela na vzhod.
• Zalološka Davča. Domačije Zalološke Davče so vzhodno od soteske pod Javorjevim
robom.
• Osojna Davča se razprostira na južnem delu planote med Bičkarjevim gričem in
spodnjim tokom Zale.
• Leskovška Davča. Kmetije tega dela Davče so ob Zgornji Zali in po severnem
pobočju Črnega Vrha (Muzejsko društvo v Škofji Loki, 1973).

9

2.1 ZEMLJEVID KRAJEVNE SKUPNOSTI DAVČA

Slika 1: Krajevna skupnost Davča (Vir: http://www.zelezniki.si/obcina/slike/zelezniki_atlas.jpg, 2002)
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2.2 UMESTITEV DAVČE V ŠIRŠI OKVIR
2.2.1 Umestitev občine Železniki v Slovenijo

Slika 2: Umestitev občine Železniki, del katere je tudi KS Davča, v Slovenijo (Vir: http://upload.wikimedia.org..., 2009)
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2.2.2 Umestitev vasi Davča v občino Železniki

Slika 3: Naselja v občini Železniki (Vir: Občina Železniki, 2002)
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Davča je ena od šestih krajevnih skupnosti znotraj občine Železniki. Ostale krajevne
skupnosti v občini so: Dolenja vas, Dražgoše-Rudno, Selca, Sorica in Železniki. Poleg vasi
Davča sestavlja občino Železniki še 28 naselij: Dolenja vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše,
Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca,
Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrdo, Zabrekve, Zala,
Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje in Železniki (Občina Železniki, 2002).
Površina občine Železniki meri 163 km², v njej pa je ob koncu leta 2008 živelo 6773
prebivalcev. S 24 km² vas Davča zavzema dobršen del občine. V letu 2004 je imela, glede na
njeno površino, skromnih 282 prebivalcev. V celotni občini je 1978 gospodinjstev (Občina
Železniki, 2009).

2.3

PROMETNA LEGA

Zaradi svoje prometne odmaknjenosti je bila Davča dalj časa precej nedostopna. Glavna cesta
v vasi poteka po dnu doline in je tako v neposredni bližini potoka, ki ima izrazito hudourniški
značaj. Cesto zato pogosto odnese, dostikrat je neprevozna in tako predstavlja velik problem
za intenzivnejši turistični razvoj tega območja.
Glavna cestna povezava širšega območja poteka po Selški dolini in povezuje Škofjo Loko,
Železnike in Zali Log. Dva kilometra pred Zalim Logom se od glavne prometnice odcepi
stranska cesta,ki zavije čez most, proti ozki dolini Davče. Pravkar opisan dostop je seveda
najprimernejši, kadar se pride iz Škofje Loke oziroma Železnikov. Smer prihoda pa je lahko
tudi:
- Bohinjska Bistrica – Sorica: Iz Bohinjske Bistrice se je potrebno peljati do Sorice in
nato naprej skozi Zali Log v smeri Škofje Loke. Na prvem odcepu je potrebno zaviti
desno čez most v smeri Davče in Smučarskega centra Cerkno. Vožnja iz Bohinjske
Bistrice do Davče je zaradi velike višinske razlike precej naporna in dolgotrajna.
- Cerkno: Skozi naselje Cerkno se je potrebno peljati v smeri Smučarskega centra
Cerkno. Skozi kraje Spodnji in Zgornji Novaki se z avtom pripelje do vrha vzpona,
kjer je parkirišče Tuškov Grič. Od tam naprej sledi spust mimo spodnje postaje
štirisedežnice Brdo. Po nekaj sto metrih je križišče, kjer se cesta priključi na glavno
prometnico v Davči, ki poteka po dnu doline.
- Tolmin – Petrovo Brdo: Iz Tolmina se je potrebno peljati po Baški grapi do
Petrovega Brda in nato do Zalega Loga. Od tam naprej se nadaljuje v Smeri Škofje
Loke. Na prvem odcepu je potrebno zaviti desno čez most v smeri Davče in
Smučarskega središča Cerkno.
Ne glede na smer prihoda se je potrebno vsaj del poti peljati po strmih, ozkih in pogosto slabo
urejenih cestah. Največji problem predstavlja že omenjena cesta, ki poteka po dnu doline
Davče. Zaradi zadnjih poplav se je začelo razmišljati o tem, da bi cesto speljali višje po
pobočju, saj bi se s tem izognili razdiralnim učinkom hudourniške Davščice. Poleg tega je bila
asfaltirana tudi cesta, ki poteka od domačije Zgaga (ta je tik ob cesti, ki povezuje Zali Log in
Petrovo Brdo) do središča Davče pri Jemcu. Po tej poti se je mogoče izogniti problematični
cesti po dnu doline Davče (Turistična kmetija Pr’ Šoštarju, 2009).

2.4

ZGODOVINSKI PREGLED NASELJEVANJA

Selška dolina je v arheološkem smislu še zelo slabo raziskana. Iz posameznih najdb je
mogoče razbrati, da je bila, kljub svoji odmaknjenosti od važnejših starih prometnih žil, redko
poseljena že v času, pred prihodom Slovanov. Ti so se na to ozemlje naselili nekje v 6.
13

stoletju. Leta 973 je prišla Selška dolina v last Freisinškim škofom, kar dokazuje darilna
listina, s katero je to ozemlje »stopilo« v zgodovino. Škofje so lahko imeli korist od tega
ozemlja le v primeru, da je bilo poseljeno in da so bili kmetje vključeni v freisinško gospostvo
z določenimi dolžnostmi. Zemljiški gospod (Freisinški škof) je zato kmalu po ustanovitvi
loškega gospostva podelil podrejenim kmetom zemljiške enote, imenovane hube, katerih
nasledniki so današnji grunti. V največji meri je bila na ta način razdeljena zemlja, ki jo je
zemljiški gospod na novo kultiviral (Muzejsko društvo v Škofji Loki, 1973).
2.4.1 Srednjeveška kolonizacija
Srednjeveška kolonizacija je zajela le vzhodni del Selške doline. Kolonist je v dolini postavil
nekaj večjih naselij (Dolenjo vas, Selca), medtem ko so v hribovitem zaledju nastali le manjši
zaselki. Zemljo so kultivirali na kolektivni način, kar pomeni, da je imel vsak grunt
pripadajoče njive v različnih kompleksih, ki pa so v vsakem naselju sestavljale zaključeno
celoto. Naseljevanje v času srednjeveške kolonizacije je zajemalo vzhodni del doline, do črte
Podlonk – Škovine - Smoleva – Ostri Vrh (Muzejsko društvo v Škofji Loki, 1973).
2.4.2 Soriška kolonizacija
Za razliko od prejšnje je potekala od zahoda proti vzhodu. Začela se je ob koncu srednjeveške
(od 80 – tih let 13. stoletja dalje) kolonizacije in sicer na tleh, ki so bila do takrat večji del
poraščena z gozdom. Prva kolonizacija je bila usmerjena v Spodnjo Sorico, od tam pa se je
naseljevanje nadaljevalo proti vzhodu, vse do Podlonka. Soriška kolonizacija je bila v celoti
zaključena kmalu po letu 1318. Freisinški škof je na ozemlje Sorice naselil nemško govoreče
Tirolce iz doline Pustertal. Kolonisti niso nadaljevali z delom tam, kjer so končali njihovi
slovenski sovrstniki, ampak so se naseljevali od Sorice proti vzhodu – pod vplivom svojih
rojakov, ki so se naselili v neposrednem sosedstvu zahodno od tod – na nemškorutarskem
ozemlju, kjer je imel svoje posestvo Oglejski patriarh. Skozi stoletja so se mešali s
slovenskim prebivalstvom, tako da je danes možno spoznati njihove naslednike le po nemških
priimkih (npr.: Frelih, Šmid,…). Proti sredini 14. stoletja, ko je bila velika načrtna
kolonizacija po selškem ozemlju zaključena je ostalo nenaseljeno le še odmaknjeno hribovito
ozemlje, od katerega si zemljiški gospod ni mogel obetati večjih donosov, ki bi jih prinašalo
obdelovanje zemlje. Tu je nastalo novo gospodarsko središče Železniki. Za železarstvo so bili
namreč dani ugodni naravni pogoji: železova ruda, les in hitro tekoča voda. Zemljiški
gospodje so na to območje načrtno vpoklicali Furlane, z namenom, da uvedejo naprednejši
način pridobivanja železa. Prva listina, ki govori o železarskih naseljencih, izvira iz leta 1348.
Od takrat dalje se prične razvijati kraj Železniki, ki je svoje prvo ime dobil prav po Italijanih
ali Lahih. Okoliški prebivalci so ga namreč imenovali Lahovše (Muzejsko društvo v Škofji
Loki, 1973).
2.4.3 Rovtarska kolonizacija
Razlog za to kolonizacijo je bil strah zemljiškega gospoda pred izgubo nenaseljenega, z
visokimi gozdovi poraslega ozemlja zahodne polovice Selške doline. Naseljevanje je potekalo
v večji meri iz tolminske strani, deloma pa tudi iz poljanske. Glavni naselitveni tok je bil tako
usmerjen od juga proti severu, rovtarji pa so bili večinoma slovenskega rodu. Deloma je
izjema le Podporezen, kjer je preko govorice ljudi možno sklepati na nekdanjo povezavo z
bližnjim nemškorutarskim ozemljem. Slovensko rovtarsko naseljevanje je istočasno zajelo
tudi Martinjvrh, ki je ostal skozi ves srednji vek skoraj nenaseljen. Rovtarji so se tja
naseljevali od vzhoda proti zahodu, povsem neodvisno od davških naseljencev. Med davške
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in martinjvrške rovtarje so se s selške strani vrinili naseljenci Osojnika, Potoka in Zale, ki so
se tja vsaj deloma naselili v zvezi s fužinarstvom. Rovtarska kolonizacija je drugačna od
srednjeveške. Slednjo je načrtno vodilo zemljiško gospostvo, medtem ko je rovtarsko vodila
pobuda posameznikov, ki so se sami odločili za krčenje gozdov in kultiviranje zemlje. Najbolj
se tak način naseljevanja kaže v razdelitvi zemljišč. Na celotnem območju rovtarske
kolonizacije so namreč le samotne kmetije z zaokroženo zemljiško posestjo. Potekala je v 17.
stoletju (Muzejsko društvo v Škofji Loki, 1973).

2.5 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DAVČE
2.5.1 Relief in Geologija
Na širšem območju Davče (poleg krajevne skupnosti Davča še Martinj Vrh, Zali Log in
Blegoš z bližnjo okolico) prevladujejo glinasti skrilavci, peščenjaki, laporji, ki hitro
mehanično preperevajo. V hidrološkem smislu predstavljajo vodo neprepustno osnovo, na
kateri se je lahko razvila gosta rečna mreža. Karbonatne kamnine so v Davči zastopane na
vrhu Porezna (Potočnik, 1984).
Po Ilešiču je Porezen ostanek nekdanje pokrajine v miocenu, medtem ko naj bi bila zadnja
večja uravnava, po mnenju strokovnjakov, v naslednji geološki dobi – pliocenu. Ostanke te
uravnave je mogoče v Davči zaslediti pod Poreznom. Uravnave so vidne v številnih terasah in
hrbtih, na katere so se vezala naselja in samotne kmetije. Številne nižje terase in police so
posledica tektonskih in klimatskih sprememb v mlajši geološki preteklosti (Potočnik, 1984).
Poledenitev je širše (škofjeloško) območje zajela le obrobno. Mase Bohinjskega ledenika niso
segale do Davče, tako da je bilo obravnavano ozemlje bolj pod vplivom periglacialnih
procesov. Predvsem je bilo prisotno mehanično razpadanje in polzenje tega gradiva po
pobočju. Celotno Škofjeloško območje leži na robu Julijskih Alp, zato so bili ti procesi še
posebej intenzivni. Precej tega gradiva je v Davči na policah ob vznožju Porezna (Potočnik,
1984).
2.5.2 Klima
Širše območje Davče (poleg krajevne skupnosti Davča še Martinj Vrh, Zali Log in Blegoš z
bližnjo okolico) je v klimatskem oziru prehodna pokrajina. Leži na stiku toplih primorskih
zračnih mas in hladnih kontinentalnih zračnih mas. Zračna oddaljenost od obale je le 60 do 70
km. Ker med Z Škofjeloškim hribovjem in obalo ni višjih gorskih pregrad (Trnovski gozd je
nižji, prav tako Idrijsko – Cerkljansko hribovje) na to območje vdirajo vlažne in tople zračne
mase, ki se ob višjih gorskih pregradah Porezna in Blegoša prisilno dvigajo, ohlajajo in
izcejajo. Pozimi te zračne mase povzročajo nenadno odjugo, poledico in dež, spomladi pa ob
stiku s polarno fronto nalive in zadnji sneg v gorah. To območje tako dobiva precejšnjo
količino padavin, 1400 – 2000 mm letno. Količina padavin raste od vzhoda proti zahodu in z
nadmorsko višino. Je tudi lokalno pogojena in tako odvisna od lege in izpostavljenosti kraja
(Potočnik, 1984).
V obravnavanem območju ni nobene meteorološke postaje, ki bi merila tudi temperature. Iz
najbližjih okoliških posta je možno sklepati, da se temperatura na kratke razdalje zelo hitro
spreminja. Močan vpliv imata ekspozicija (osojna / prisojna lega) in nadmorska višina
(Potočnik, 1984).
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Po Ogrinovi klasifikaciji podnebnih tipov v Sloveniji spada Davča v zmerno-celinsko
podnebje zahodne in južne Slovenije. Za omenjeni tip podnebja je značilen submediteranski
padavinski režim z letno količino padavin med 1300 in 2500 mm. Oktobrske temperature so
višje od aprilskih. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je med -3 in 0 °C,
najtoplejšega pa 15 in 20 °C. Med zmerno celinskimi podtipi v Sloveniji izstopa po
namočenosti (Ogrin, 1996).
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Padavinska postaja stoji v Davči na nadmorski višini 960 m.

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL
AVG SEP
OKT NOV DEC leto
%
pM
121
133
140
12
104
108
172
139
409
123
56
49
1565
84
228
60
109
220
126
151
34
46
240
108
75
68
174
1410
76
76
7
65
93
177
101
112
218
248
224
136
185
172
1738
94
64
119
211
101
159
187
217
146
152
146
367
172
161
2136
115
87
112
43
1
143
61
118
120
102
136
277
258
169
1539
83
93
30
88
50
151
108
134
156
283
105
202
238
85
1631
88
60
263
38
388
112
75
138
161
36
299
90
75
42
1716
92
72
5
21
197
113
179
100
167
44
108
240
633
221
2027
109
104

Srednje
mesečne
količine
88,5 148,8 124,1 120,8 120,1 148,3 155,5 191,9
padavin
89,6
Tabela 1: Mesečne količine padavin v mm (Vir: http://www.arso.gov.si/vreme..., 2009)

188,8

210,6

134,1

Datum
19.9.
10.12.
27.11.
1.11.
27.11.
11.08.
15.09.
7.11.

1720,3

Legenda:
- Leto = letna vsota padavin
- % = odstotek letne vsote padavin glede na povprečje obdobja 1961-1990
- pM = maksimalna vrednost dnevnih višin padavin
V obdobju med letoma 2000 in 2007 je v Davči padlo od 1410 do 2136 mm padavin. Najvišje srednje mesečne padavine so v tem obdobju
značilne za september (191,9 mm), oktober (188,8 mm) in november (210,6 mm). Mesečni maksimum padavin je bil septembra 2007, ko je v
enem mesecu zapadlo kar 409 mm padavin. Najhujše neurje je Davčo, in tudi ostale bližnje kraje, prizadelo 18. 9. 2007. Imelo je katastrofalne
posledice za celotno Zgornjo Selško dolino.
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2.5.3 Hidrologija
Davščica ima, tako kot ostali pritoki obeh Sor (Selška in Poljanska) izrazito hudourniški
značaj. Pogosto poplavlja in tako povzroča škodo in onemogoča nemoteno prometno
povezavo Davče s širšo okolico.
2.5.3.1 Poplave
Najhujše poplave so Davčo prizadele 18. septembra 2007. Močna nestabilnost ozračja, stalen
dotok vlažnega zraka od jugozahoda in striženje vetra v višjih plasteh so povzročili obilne
padavine. V Davči je bilo v 50-tih minutah izmerjeno preko 80 mm dežja. Tisti dan sta med
10. in 12. uro začeli naraščati Davščica in Selška Sora, ki sta kasneje povzročili ogromno
gmotno škodo, ujma pa je na tem območju terjala tudi tri smrtne žrtve. Najvišji pretok
Davščice tik pred izlivom v Selško Soro je znašal kar 120 m³/s. V drugem delu noči z 18. na
19. september je dež večinoma ponehal, reke v povirjih in v zgornjem toku pa so zato začele
upadati (Kobold, 2007).
Vzrokov za poplave v Davči je več. Glavni trije so: visoka intenziteta padavin, strm relief, ki
povzroča velik in hiter odtok padavin v vodotoke ter vodo slabo propustna podlaga.
Hudourniške poplave kakršne so značilne za Davčo je težko napovedati. Tudi ukrepi po
poplavah so večinoma usmerjeni v urejanje dolinskih odsekov strug skozi naselja in ob
cestah, redki pa so tisti ukrepi, ki so namenjeni urejanju hudournikov v zaledju (Robič, 2007).

2.6 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DAVČE
2.6.1 Prebivalstvo
2.6.1.1 Gibanje števila prebivalstva
Leto
Število
prebivalcev
vasi Davča

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
254

250

249

254

257

256

265

270

270

268

277

278

278

277

Tabela 2: Število prebivalcev Davče v obdobju 1990 – 2004 (Vir: http://www.zelezniki.si ...,
2009)
Davča je redko poseljeno območje, saj ima, po podatkih iz leta 2004, na 24 km² površine le
282 prebivalcev. Od leta 1990 do 2004 je število ljudi v Davči postopno naraščalo. Po
podatkih iz popisa prebivalstva leta 2002 je bilo v Davči 62 družin. Danes sta najštevilčnejši
na domačijah pri Mrovlju in v Dolini, kjer imajo 10 oziroma 11 otrok. Število gospodinjstev
je v letu 2002 znašalo 69.
2.6.1.2 Starostna sestava prebivalstva
Po podatkih iz popisa leta 2002 je bila povprečna starost prebivalstva v Davči 32,2 leti,
medtem ko je znašala povprečna starost za Slovenijo isto leto 39,5 let.
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282

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu
moški
ženske
skupaj
skupaj
138
122
260
0 - 14 let
39
36
75
15 - 24 let
17
11
28
25 - 34 let
30
21
51
35 - 44 let
19
14
33
45 - 54 let
11
7
18
55 - 64 let
14
13
27
65 - 74 let
/
/
17
nad 74 let
/
/
11
Tabela 3: Starostna sestava prebivalstva v letu 2002 (Vir: http://www.stat.si,... 2002)
Na popisu prebivalstva leta 2002 so največjo starostno skupino (28,8 %) predstavljali otroci
do 14 let. Število otrok na družino je zelo visoko, zato je ta podatek pričakovan. Drugo
najštevilčnejšo populacijo je sestavljala starostna skupina od 25 do 34 let. V njej je bilo na
popisu 51 ljudi oziroma 19,6 %. Ti podatki so za možnosti razvoja turizma v Davči
vzpodbudni, ker se z novimi izzivi, kar turizem za domačine vsekakor je, lažje soočajo mlajše
generacije. Pri pogovorih z domačini so mi številni stari ljudje povedali, da bi se ukvarjali s
turizmom, če bi bili mlajši.
2.6.1.3 Izobrazbena sestava prebivalstva
Izobrazbena sestava prebivalstva
skupaj
185
nepopolna osnovna šola
49
osnovna
55
nižja in srednja poklicna
61
srednja strokovna in splošna
14
višja in visoka
6
Tabela 4: Izobrazba starih 15 let in več v Davči leta 2002 (Vir: http://www.stat.si,... 2002)
Največ prebivalcev Davče (32,97 %) je imelo po podatkih popisa 2002 dokončano nižjo in
srednjo poklicno šolo. Za Slovenijo je znašal primerljiv podatek 27,18 %. Visok je tudi
odstotek ljudi, ki so imeli osnovno izobrazbo (29,73 %). Tudi ta odstotek je bil za celotno
Slovenijo nekoliko nižji (26,08 %). Zelo majhen delež ljudi (3,24 %) ima višjo in visoko
izobrazbo. Ta odstotek je bil za Slovenijo v letu 2002 bistveno višji (12,93 %). Podatki kažejo
na precej nizko stopnjo izobrazbe prebivalcev Davče. Še posebej to velja za višjo in visoko
izobrazbo, kjer Davča najbolj zaostaja za Slovenskim povprečjem. Verjetno pa je razlog za ta
zaostanek, vsaj deloma, tudi v starostni strukturi prebivalstva. V Davči je namreč veliko
mladih, ki zaradi svoje starosti ne morejo imeti višje oziroma visoke izobrazbe. Za potencialni
razvoj turizma to niso dobri podatki, saj je potrebno že za prijavo na razpise in za evropska
sredstva opraviti ogromno birokratskega dela, kar za nekoga z nizko izobrazbo lahko
predstavlja problem (Statistični urad, 2002; anketiranje, 2009).
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2.6.1.4 Zaposlitvena sestava prebivalstva
Delovno aktivno prebivalstvo po
statusu aktivnosti (2002)
Prebivalstvo - skupaj
260
Delovno aktivno prebivalstvo
112
Neaktivno prebivalstvo - otroci,
učenci, dijaki, študenti
91
Neaktivno
prebivalstvo
upokojenci
44
Drugo neaktivno prebivalstvo
13
Tabela 5: Delovno aktivno prebivalstvo po statusu aktivnosti (Vir: http://www.stat.si,... 2002)
Delovno aktivno prebivalstvo po Število
Delež (v %)
dejavnosti (2002)
prebivalcev
Delovno aktivno prebivalstvo 100
skupaj
108
/
Kmetijske dejavnosti
/
61,11
Nekmetijske dejavnosti
66
16,67
Storitvene dejavnosti
18
/
Neznano
/
Tabela 6: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti (Vir: http://www.stat.si,... 2002)
Največ ljudi v Davči je zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih. Ljudje se najpogosteje vozijo
na delo v Železnike. Večina se s kmetijstvom ukvarja kot z dopolnilno dejavnostjo. Zelo malo
ljudi je zaposlenih v storitvenih dejavnostih (Statistični urad, 2002; anketiranje, 2009).
2.6.2 Gospodarske dejavnosti
V preteklosti se je največ ljudi v Davči ukvarjalo s kmetijstvom. Danes pa je to največkrat
dopolnilna dejavnost, medtem ko je ljudem glavni vir zaslužka delo v dolini (v Železnikih).
Redke so domačije, kjer se preživljajo izključno s kmetijstvom. Ena od teh je domačija Pr
Mrovlju, kjer imajo 10 otrok. Mnogo ljudi hodi v službo v dolino in se zraven ukvarja še z
gozdarstvom (anketiranje, 2009).
S storitvenimi dejavnostmi se v Davči ukvarja samo 16,67 % aktivnega prebivalstva.
Storitvene dejavnosti v Davči so:
- Avtoprevozništvo in prevoz blaga;
- Avtoprevozništvo Zahribar d.o.o.;
- Avtoprevozništvo, sečnja in spravilo lesa;
- Dopolnilna dejavnost na kmetiji žaganje lesa
- Izdelki iz plastičnih mas
- Mizarstvo
- Mizarstvo Božo
- Peternelj Franc in Simeon d.n.o. (gradbene storitve, bencinski servis, tovorni prevozi,
prevozi oseb)
- Prevoz potnikov
- Trgovina Davča
(Vas Davča – storitvene dejavnosti, 2007)
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Trenutno v Davči nobena oseba ni polno zaposlena na področju turizma. Pozimi nekaj
krajanov dela na smučišču Cerkno. Na turistični kmetiji Pr Šoštarju je Petru Prezlju (lastniku)
glavni vir zaslužka sicer delo na omenjeni turistični kmetiji, vendar pa se mora zaradi
pomanjkanja gostov še vedno ukvarjati tudi z gozdarstvom (anketiranje, 2009).

3 OBSTOJEČA TURISTIČNA PONUDBA DAVČE
3.1 IZLETNIŠTVO IN REKREACIJA
3.1.1 Davški slapovi
Eden izmed uspešno izpeljanih projektov turističnega društva Davča je bila tudi označitev
davških slapov in ureditev razglednih mest. Pot ni urejena neposredno ob slapovih temveč
poteka nekoliko višje po pobočju.
3.1.1.1 Natančnejši opis davških slapov
Potok Davča je v milijon letih z neprestanim razjedanjem kamnine in dolbenjem korita
ustvaril tri slapove.
Spodnji slap usmerja vodo prek različno strmih in
različno širokih ter razjedenih skalnih polic v dva
glavna stržena, enega ob desnem robu korita,
drugega ob levem. Prek skalnih polic se vmes
spušča tanjši vodni pajčolan. Stržena nato sledita
čez skalne police do dna manj odporni kamnini
vzdolž dveh prelomov. Voda je imela na mestu,
kjer so prelomi, lažje delo in zato sta vodni poti k
spodnjemu dvojnemu slapu Pod Kotli tudi nastali.
Zgornja polica se prevesi prek nižje stene v
neizrazit tolmun. Sledi naslednja skalna polica. Čez
njen sprednji, strmejši del teče potok na bolj Slika 4: Spodnji slap (Vir: Ramovš,
razširjen, položnejši, neizrazito tolmunasti del. 2005)
Pred tolmunom je trdna kamnina nekajmetrske
pregrade, prek katere se spušča spodnji slap. To ni slap ob navpični steni, temveč se voda
prekopicuje čez različno izbočeno kamnito pregrado v precejšen tolmun. Voda se v njem spet
združuje in kot enoten potok teče po dolini. Skalne police in stene slapu so odete v mahovje.
Kadar je voda zelo visoka se dvojni slap združi in enoten pada v tolmun. Voda je izdolbla oba
glavna vzdolžna žlebova ob prelomih. Enako so nastali spodnji globlji tolmun in oba višja
neizrazita poglobljena dela v razkosanih, pretrtih prelomnih conah, ki potekajo prečno čez
korito. Kamnina ob slapu je siv ali temno siv drobnozrnati dolomit. Je zelo trd, ker vsebuje
poleg karbonatov tudi nekaj kremenice. V njem je precej črnih, roženčevih gomoljev.
Kamnina se uvršča v zgornji trias, stara pa je okoli 210 milijonov let (Ramovš, 2005).
Nekaj nad prvim slapom je drugi, srednji slap. Tudi ta je dvojen, vendar padata oba stržena
čez kakih šest metrov visoko, skoraj navpično steno v precej širok in globok tolmun. Najprej
teče voda čez zlizan kamniti prag črnega dolomita z roženčevimi gomolji. Nad steno se
razdeli v dva dela. Voda je segla globlje v kamnino tam, kjer je bila le-ta manj odporna. To pa
je bilo tam, kjer so jo razrahljale tektonske moči. Tudi tolmun je nastal v zdrobljeni prelomni
coni, ki se vleče čez potok (Ramovš, 2005).
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Nad tretjim, zgornjim slapom hiti voda najprej po položni polici, se nato spusti preko strmo
ležečih dolomitnih plasti z roženčevimi gomolji in se nato vklene v skalno korito z
odsekanima robovoma. Slap buči čez pet do šest metrov visoko skalno polico in pada v
tolmun, ki ga je izdolbla voda v tektonsko zdrobljeni coni (Ramovš, 2005).
Nad zgornjim slapom je sotočje dveh potokov, ki zbirata vodovje: levi izpod Porezna in desni
izpod Huma in Konjskega Brda. Slapovi potoka Davče se po mogočnosti ne morejo primerjati
s Savico in z nekaterimi drugimi, po lepoti pa nič ne zaostajajo ali katerega celo prekašajo
(Ramovš, 2005).

Slika 5: Srednji slap
(Vir: Ramovš, 2005)

Slika 6: Zgornji slap
(Vir: Ramovš, 2005)

3.1.2 Porezen
Porezen je izredno priljubljen izletniški cilj, zaradi katerega mnogo ljudi obišče, ali pa se vsaj
pelje skozi vas Davčo. Na vrhu stoji obeležje vojakom, padlim med vojno. Prav tu je po prvi
svetovni vojni potekala Rapalska meja. Obiskovalcem se z vrha razprostira lep pogled na
Spodnje Bohinjske gore. Malo pod njim je planinski dom. Pristop na hrib je možen tudi iz
drugih izhodišč, tisti pa, ki se odločijo za pristop iz davške strani imajo dve možnosti. Prva
poteka od parkirišča, ki je malo nad domačijo Jurež, druga pa vodi po cesti, mimo domačije
Vrhovec. Peljati se je možno vse do pobočij Cimprovke, kar bistveno skrajša pot izleta.
Pozimi je Porezen priljubljen cilj turnih smučarjev, saj je z golim vrhom za to dejavnost eden
najprimernejših vrhov v širši okolici (Hribi.net – Cimprovka, Porezen, 2006).
Poleg Porezna so prav tako priljubljeni tudi drugi izletniški cilji v Davči: Velika in Mala
Cimprovka, Humi, Kopa… Prav vsi našteti so poleg izletniških ciljev v toplejši polovici leta
primerni tudi za turno smuko.
3.1.3 Pohodna pot po Davči
Pohodna pot po Davči ponuja polno panoramskih razgledov. Poteka po Zgornji Davči in se
začne izpred domačije Pr' Jemcu, v središču vasi. Od tam je potrebno slediti markirani poti na
Porezen in zaviti proti Davškim slapovom. Za tem sledi vzpon in nato spust ter pot po
grebenu do smučarskega središča Cerkno, oziroma okrepčevalnice Čumar. Nato vodi pot proti
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Osojni Davči do glavne ceste in mimo cerkve nazaj do gostilne Pr' Jemcu (Vas Davča –
Pohodna pot, 2007)
3.1.4

Etapa loške kolesarske poti

Etapa loške kolesarske poti, ki poteka večinoma po Davči, se začne v Zalem Logu. Dolga je
37 kilometrov, potrebno pa je narediti 590 metrov višinske razlike. Najvišja točka je na 1100
metrih. Iz Zalega Loga vodi pot v dolino Davče. Najprej je speljana po dolini, pred sotesko pa
zavije desno, kjer se tudi začne resnejši vzpon. Nadaljuje se po grebenu, čemur sledi spust
mimo okrepčevalnice Jemec. Tam je možno potrditi vzpon z Žigom in vpisom v kolesarsko
knjigo. Pot se nadaljuje do Davških slapov, potem pa se je potrebno vrniti del poti in nato
nadaljevati mimo kmetij Jurež, Majdlc in Podhočar proti Petrovemu Brdu (Vas Davča – Etapa
loške kolesarske poti, 2007)
3.1.5 Smučarski center Cerkno
Smučarski center Cerkno spada pod turistično ponudbo Cerknega. Kljub temu, da leži del
smučarskih prog znotraj krajevne skupnosti Davča, samo smučišče ni v lasti Davčarjev. Tako
imajo ti le posredne koristi od tega zimskošportnega središča.
Ena glavnih povezav omenjenega centra s širšo okolico je cesta, ki vodi po dolini Davče.
Zaradi smučišča ima status državne ceste, ki je v lasti Republike Slovenije in za katero
Republika Slovenija tudi skrbi. Poleg tega smučišče v času obratovanja nudi nekaj delovnih
mest za prebivalce Davče.
Mnogo ljudi se pelje po dolini Davče samo zaradi obiska smučišča. Številni med njimi so
lahko potencialni obiskovalci, ki jih navdušijo naravne danosti pokrajine. Na odcepu za
smučišče Cerkno je tako primeren prostor za reklamiranje turistične ponudbe Davče.

3.2 PRIREDITVE
3.2.1 Dan teric
Sama prireditev Dan teric je povezana z začetki ukvarjanja s turizmom v Davči. Ena od
glavnih aktivnosti leta 1969 ustanovljenega turističnega društva Davča je bila namreč tudi
ohranjanje kulturnega izročila. Do 60. let prejšnjega stoletja so na vsaki večji kmetiji sejali
lan, ga trli, predli na kolovratu in tkali platno. S prodorom umetnih vlaken na tržišče pa je ta
dejavnost, ob koncu 60. let 20. stoletja, na podeželju začela izumirati. Tako je, z namenom
ohranjati opravila in šege povezane s predelavo lanu, takratno turistično društvo pričelo s
prireditvijo Dan teric, ki so jo uspešno organizirali 10 let zapored. Sledila je nekajletna
prekinitev delovanja društva, ki so ga krajani leta 1999 ponovno ustanovili in s tem tudi
oživili prireditev. Vsako leto poteka na kmetiji pri Vrhovcu. Prireditev Dan teric temelji na
opravilih, ki so povezana s predelavo lanu: izdelovanje platna, pridelovanje lanu, teritev, preja
in tkanje (Homec, 2009).
3.2.1.1 Izdelovanje platna
Predniki so v skrbi za lastno obleko razvili tehnike za pridelavo in obdelavo lanu in za
njegovo predelavo v platno. Le to je v slovenski preteklosti pomenilo osnovno plačilno
sredstvo (platiti – plačati). Obstajajo podatki iz 13. stoletja s Tolminskega, ki govorijo o tem,
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da so kmetje s platnom plačevali desetino. Pridelek lanu in iz njega izdelano platno je dolga
leta kazal premoženjsko stanje kmetov. Najbolj znano je bilo škofjeloško platno, imenovano
tudi »kranjski prt«, ki so ga prodajali v Trst (Homec, 2009).
3.2.1.2 Pridelovanje lanu
V preteklosti so bila vsako poletje polja prekrita z modrimi lanenimi cvetovi. Lan so sejali v
aprilu in maju. Kmetje so pravi čas za sejanje lanu odkrili tako, da so na drog obesili mokro
krpo. Če krpa ni zmrznila je bilo dovolj toplo za setev. Skozi stoletja se je v zvezi s
pridelovanjem lanu in izdelovanjem platna oblikovalo veliko vraž in pregovorov. Lan cveti v
mesecu juliju. Ko še ni bil zrel, so kmetje populili lanena stebla in jih v majhnih snopih zložili
v kopice, da je do konca dozorel. Za tem so osmukali seme in listje od stebel. Tako osmukana
stebla so nato razprostrli po polju ali pa jih namakali v vodi. Pod vplivom raznih bakterij se je
v steblih razgradil rastlinski klej. Stebla so posušili in jih nalomili na ročnih trlicah. Oleseneli
del stebel je odpadel kot »pezdir«. Z otepanjem so potem dobili otepeni lan. Sledilo je
»grebenanje« - česanje, ki je ločevalo dolga kvalitetna vlakna, ki so jih uporabljali za izdelavo
najboljšega platna, od kratkih vlaken, ki so jih imenovali »hodnik« in jih uporabljali za
»hodno« platno. V tem platnu so bile niti neenakomerne in so jih uporabljali za vreče, rjuhe in
vsakdanja oblačila (Homec, 2009).
3.2.1.3 Teritev
Za teritev je gospodar zbral ženske iz vasi, terice, ki so v zgodnjih jutranjih urah prišle tret
lan. Večer pred tem opravilom je v teriščni jami zakuril ogenj in začel sušiti lan. Zgodaj
zjutraj so začele prihajati terice. Oblečene so bile lepše kot za druga opravila. Večje teritve so
imele častno zastavo, ki je visela na drogu ali na drevesu in katero so fantje iz sosednje vasi
poskušali ukrasti. Terice so sedele v vrsti ob lesenih stojalih, s trlicami trle lan in ob delu
prepevale. Bile so nagajive, razposajene, predvsem pa so veliko pojedle. Obregovale so se ob
mimoidoče, se norčevale in šalile. Ob koncu teritve so prišli na račun tudi vaški fantje, ki so
vso noč plesali in peli s tericami (Homec, 2009).
3.2.1.4 Preja
V dolgih zimskih večerih so ženske po slovenskih vaseh predle prejo v tanke volnene in
lanene niti. Zbrale so se po hišah, vsaka s svojim kolovratom, in predle skupaj. Delale so
vsako noč do polnoči. Tista, ki je bila najbolj učinkovita je dobila častno mesto v kotu sobe in
je bila najbolj cenjena. Vaški fantje so prihajali v hišo kjer se je predlo, prepevali z dekleti in
si pripovedovali zgodbe, šale, pregovore. Na ta način se je vrsto let ohranjalo bogastvo
slovenskega narodnega izročila (Homec, 2009).
3.2.1.5 Tkanje
Lanene niti, pridobljene pri teritvi, je bilo treba naviti v štrene in začeti s tkanjem na statvah.
Najpogosteje se je platno prodajalo v Škofji Loki, »kranjski prt« pa so prodajali na sejmih po
Kranjskem in Koroškem. Pridelovanje platna je bilo pomembno za vso Avstroogrsko
monarhijo, kar potrjujejo leta 1756 izdana tiskana navodila za ravnanje z lanom od setve do
platna , ki jih je izdala Marija Terezija.
Glaven namen kulturno-etnološke prireditve Dan teric je ohranjanje tradicije pridelovanja
lanu. Vaščani in vaščanke na starih orodjih prikažejo proces predelave lanu od bilke do
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platna. Oblečeni so v stara oblačila, obiskovalke in obiskovalce pa seznanijo tudi z
zanimivimi navadami in običaji. Osnova prireditve je vsako leto enaka, kljub temu pa
organizatorji vsakič poskušajo ponuditi nekaj novega. V želji, da bi privabili tudi mlade, so
pred tremi leti v spremljevalni program vključili modno revijo, ki je odlično uspela.
Organizatorji prireditve so člani turističnega društva Davča in prostovoljci iz cele vasi.
Celoten dogodek temelji na dobri volji Davčarjev, finančno pa največ prispeva občina
Železniki (Homec, 2009; Vas Davča – etnografska prireditev Dan Teric, 2007).
3.2.2 Demo Gozd in Bioenergija
Prireditev Demo Gozd in Bioenergija je osrednja prireditev s področja dela v gozdu,
hribovskega kmetijstva in sodobne rabe lesa za energetske namene. Prireditev vsako leto
poteka v gozdu in na razstavnem prostoru. V gozdu je na krožni poti predstavljeno delovanje
gozdne mehanizacije in gradnja ter vzdrževanje gozdnih prometnic. Na razstavnem prostoru
poteka predstavitev sodobnih strojev in opreme za energetsko rabo lesa in gozdarskih orodij.
Poudarjena je demonstracija varnega dela v gozdu. Na travniku razstavijo tudi gorsko
kmetijsko mehanizacijo. Na prireditvi je predstavljen tudi ročni/konjski način spravila lesa in
izdelava lesnih izdelkov (Vas Davča – Demo Gozd in Bioenergija, 2007).
Lansko leto je na prireditvi potekala tudi okrogla miza o gorskem kmetijstvu, na kateri so
sodelovali minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor ter
drugi strokovnjaki z obravnavanega področja (Vas Davča – Demo Gozd in Bioenergija,
2007).
Prireditev so v lanskem letu finančno podprli: Gozdarski inštitut Slovenije, Kmetijsko
gozdarska zbornica, Zavod za gozdove Slovenije, Triglavski narodni park, Ekološki sklad,
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter
ponudniki opreme in storitev. Turistično društvo je na prireditvi zadolženo za hrano in pijačo,
organizira pa tudi kulturno zabavni program. Demo Gozd in Bioenergija je v Davči
organizirano na vsake 5 let (Vas Davča – Demo Gozd in Bioenergija, 2007).
3.2.3 Terčeljev dan 2009
V Davči je bila 25. junija 2009 organizirana slovesnost Terčeljev dan, na kateri so blagoslovili
nagrobnika pesniku in pisatelju Filipu Terčelju in njegovemu prijatelju župniku Francu
Krašnji. Blagoslovili so tudi spominsko ploščo domačinom iz Davče, ki so bili žrtve
revolucije. Postavitev nagrobnika in spominske plošče sta financirala občina Železniki in
krajevna skupnost Davča. Postavitev trajnega obeležja na kraju umora, v Štulcovi grapi je v
načrtu (Vas Davča – Terčeljev dan, 2009).

3.3 KULTURNE ZNAMENITOSTI
3.3.1 Etnografski muzej
Etnografski muzej je bil v Davči odprt leta 2007, s pomočjo evropskih sredstev. Posvečen je
predelavi lanu. Turistično društvo Davča v njem organizira tudi delavnice za osnovnošolske
otroke z namenom, da bogata kulturna dediščina s področja platnarstva ne bi šla v pozabo
(Vas Davča – Etnografski muzej, 2007).
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Slika 7: Delavnica za osnovnošolce v
etnografskem muzeju (Vir:
http://www.davca.si/Slo/mai..., 2009).

3.3.2 Župnijska cerkev Naše ljube Gospe presvetega Srca Jezusovega
Čas prve postavitve cerkve v Davči ni znan. Sedanje svetišče je bilo zgrajeno v letih 1878 in
1879. V cerkvi je marmornat oltar in podoba Naše ljube Gospe presvetega Srca Jezusovega.
Največje bogastvo v svetišču je slika znanega slikarja Jurija Šubica. Sama cerkev nima
posebnega sloga, kljub temu pa je priljubljeno romarsko središče za številne vernike iz
okolice (Petrič, 2008).

3.4 TURISTIČNE KMETIJE IN GOSTIŠČA
3.4.1 Turistična kmetija Pr' Šoštarju
Turistična kmetija Pr Šoštarju je edina registrirana turistična kmetija v občini Železniki.
3.4.1.1 »Pot« do turistične kmetije
Oskrbnik turistične kmetije Peter Prezelj se je pred mnogimi leti, tako kot večina ljudi v
Davči, ukvarjal s kmetijstvom. Slovenija se v tem času še ni vključevala v EU, zato tudi ni
bilo različnih subvencij za spodbujanje kmetijstva. Kmalu je ugotovil, da se bo na tak način
težko preživljal. Alternativo je videl v turizmu, vendar takrat še ni bilo realnih možnosti, da bi
se dejansko začel preživljati na ta način. Odprl je žago in začel z izdelovanjem palet. Naročila
so bila vedno večja, kmalu pa se je izkazalo, da bi moral, če bi hotel s tem nadaljevati,
preseliti proizvodnjo v dolino. Ker tega ni hotel, je stvar opustil. Vzporedno z opisano
dejavnostjo se je že začel ukvarjati z gozdarstvom. Potem pa je začel intenzivno razmišljati o
ukvarjanju s turizmom. Na začetku je bil njegov plan narediti povsem skromno ponudbo za
naključne mimoidoče, a se je izkazalo, da na ta način ne bo šlo. Ugotovil je namreč, da lahko
naredi »resno« turistično ponudbo za obiskovalce Davče ali pa se s tem pač ne ukvarja. V tem
času je bila Slovenija v fazi pristopnih pogajanj z EU. Realizirati je morala predpristopne
programe, med katerimi je bil tudi program SAPARD (pomoč za kmetijstvo in razvoj
podeželja v srednje in vzhodnoevropskih državah kandidatkah v predpristopnem obdobju).
Sledila je »papirnato-birokratska« vojna, ki pa se je končala tako, da je bil projekt turistične
kmetije pr'Šoštarju potrjen kot prvi slovenski projekt , ki je dobil nepovratna sredstva iz EU. S
pomočjo teh sredstev, ogromno volje in odločnosti je nastala turistična kmetija, kakršna je
danes (anketiranje, 2009).
Leta 2007 so hude poplave uničile cesto, ki vodi v Davčo in tako vas dobesedno odrezale od
sveta. Posledica tega je bil manjši obisk turistične kmetije. Pozimi je zaradi smučišča sicer
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obisk dober, poleti pa je Petru Prezlju še vedno glavni vir zaslužka gozdarstvo. Zaradi slabe
ceste in precejšnje oddaljenosti od večjih krajev je lokacija vedno bolj zanimiva za motoriste.
3.4.1.2 Ponudba
Na turistični kmetiji nudijo poleg prenočišča še: nedeljska kosila, poročne večerje, prostor za
seminarje in prostor za piknike. Razpolagajo z devetimi dvoposteljnimi in dvema
enoposteljnima sobama. Gostinski del ponudbe zajema kmečko izbo in restavracijo, ki ima
prostora za 60 gostov. Izba je opremljena v starem kmečkem slogu. V njej je razstavljeno
staro kmečko orodje (Turistična kmetija Pr’ Šoštarju, 2009).
3.4.2 Okrepčevalnica Čumar
Okrepčevalnica Čumar se nahaja na smučarskem središču Cerkno in je odprta od leta 1996.
Delo v okrepčevalnici nikomur ne predstavlja redne zaposlitve. Čumarjevim služi kot vir
dodatnega zaslužka (anketiranje, 2009).
3.4.3 Okrepčevalnica Jemec
Okrepčevalnica Jemec se nahaja v središču vasi. Zraven okrepčevalnice je tudi edina trgovina
v vasi.

3.5 PROJEKT PUSEMOR
Projekt PUSEMOR je mednarodni projekt (poteka znotraj širšega projekta INTERREG III B
ALPINE SPACE PROGRAMME) z naslovom Public Services in sparsely populated
Mountainous Regions oz. slovensko »Javne storitve v redko poseljenih gorskih območjih,
Nove potrebe in inovativne strategije«. Leta 2005 se je skupaj z enajstimi partnerji iz alpskih
držav vanj vključila tudi regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj.
»Cilj projekta je bil razvoj trajnostnih strategij in inovativnih rešitev za izboljšanje javnih
storitev v redko poseljenih gorskih območjih tako, da bodo tudi ta območja za razvoj
gospodarstva in bivanje« (Vas Davča – projekt PUSEMOR, 2007).
Projekt je vseboval tudi realizacijo konkretnih pilotnih projektov, namenjenih izboljševanju
javnih storitev v odmaknjenih predelih. S podporo na strokovnem, organizacijskem in tudi
finančnem področju, ki jo je BSC Kranj nudil lokalnim skupnostim, je bilo realiziranih pet
projektov na območju Gorenjske (krajevne skupnosti Davča, Kokra, Lučine, Podblica, Sorice)
in sicer:
- »Vzpostavitev E-centra in družbenega središča v vasi Podblica
- Vzpostavitev E - središča, dostop do javnih storitev preko interneta v KS Lučine
- Postavitev tematskega otroškega igrišča v vasi Sorica
- Oživitev doline Kokre s turizmom: Pohodniška pot Možjanca - Kokra – Jezersko
- Vzpostavitev družabnega središča vasi v povezavi s turističnim centrom in muzejem s
predstavitvijo predelave lanu v Davči
V okviru projekta je bil pripravljen program za razvoj muzeja predelave lanu ter
kupljena računalniška in ostala oprema namenjena vsem vaščanom in obiskovalcem
muzeja (za različne multimedijske predstavitve, predavanja, izobraževanja…)«
(Vas Davča – projekt PUSEMOR, 2007).
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Poleg tega je eden izmed rezultatov projekta tudi spletna stran za krajevno skupnost Davča.
Projekt, ki se je leta 2007 zaključil, je prejel sredstva iz evropskega sklada za regionalni
razvoj. Sofinanciranje pa so zagotovili tudi Ministrstvo za okolje in prostor ter občine
Preddvor, Železniki, Gorenja Vas-Poljane in Mestna občina Kranj.

3.6 TURISTIČNE ORGANIZACIJE
3.6.1 Turistično društvo Davča
Krajani Davče so leta 1969 ustanovili turistično društvo Davča, kar je pomenilo začetek bolj
organiziranega delovanja na področju turizma. Takratni člani so bili aktivni na različnih
področjih, med katerimi je izstopalo ohranjanje kulturnega izročila. Do konca 60-tih let
prejšnjega stoletja so v Davči na vseh večjih kmetijah sejali lan, ga trli, predli na kolovratih in
tkali platno. S prodorom umetnih vlaken na tržišče pa je ta dejavnost na podeželju začela
izumirati. Takratno turistično društvo je začelo s prireditvijo Dan teric, prav z namenom
ohranjanja opravil in običajev, povezanih s predelavo lanu. Omenjeno prireditev so uspešno
organizirali kar deset let zapored. Potem je prišlo do nekajletne prekinitve delovanja društva,
ki pa so ga krajani leta 1999 ponovno ustanovili in s tem zopet oživili omenjeno prireditev.
Trenutno je v društvo vključenih približno 30 članov, čeprav pri organizaciji večjih prireditev
sodeluje cela vas. Finančno podporo društvu daje občina Železniki, kljub temu pa večino dela
temelji na prostovoljstvu.
Turistično društvo je aktivno na različnih področjih. Vsako leto, s pomočjo članov in
domačinov, izpelje več različnih aktivnosti:
- promovira svoje dejavnosti s predstavitvami po različnih krajih in prireditvah v
Sloveniji,
- organizira različne delavnice za otroke in mladino v domačem kraju, ki skrbijo za
to, da bogata kulturna dediščina ne bi šla v pozabo,
- skrbi za izobraževanje članov društva,
- pripravi kulturno etnografsko prireditev Dan teric,
- organizira pohod po krožni poti po Zgornji Davči.
Turistično društvo je uspešno izpeljalo projekt označevalnih tabel, urejanje okolice davških
slapov in ustanovitev etnografskega muzeja (Vas Davča – Turistično društvo Davča, 2007;
Jensterle, 2009).
Projekt označevalnih tabel je bil za društvo velik izziv. Smerokazi z imeni domačij so
zahvaljujoč omenjenemu projektu na praktično vsakem večjem razcepu v Davči.
3.6.2 LTO Blegoš
Lokalna turistična organizacija Blegoš je bila ustanovljena kot zavod za turizem za območje
občin Gorenja Vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri leta 2000. Poleg vseh štirih občin
na Škofjeloškem so ustanoviteljice zavoda še Območna obrtna zbornica Škofja Loka in
Gospodarska zbornica Slovenije – Območna obrtna zbornica za Gorenjsko. Zavod ima sedež
v Škofji Loki.
»Lokalna turistična organizacija Blegoš skrbi za:
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-

koordinacijo in večjo učinkovitost razvojnih in trženjskih aktivnosti na področju
turizma med vsemi akterji turistične ponudbe na Škofjeloškem,
večji zaslužek na področju turizma na zaokroženem turističnem območju,
sinergijo aktivnosti različnih sektorjev in posameznih akterjev na področju turizma k
skupnemu cilju, za katerega obstaja splošni interes,
večjo prodornost in prepoznavnost območja na ciljnih trgih v Sloveniji in tujini,
večji učinek na vložena sredstva za vse udeležence v integralni turistični ponudbi,
povečanje povpraševanja po izdelkih in storitvah območja,
boljšo informiranost in medsebojno usklajenost vseh akterjev turističnega razvoja,
tržno izrabo naravnih, kulturnih in drugih danosti območja,
hitrejši razvoj naših krajev, zlasti podeželja,
izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev na zaokroženem turističnem območju,
vključevanje ponudnikov območja v nacionalne in evropske projekte.« (LTO Blegoš,
2006).

»Navedene cilje LTO Blegoš uresničuje s/z:
- oblikovanjem integralnih turističnih proizvodov oz. celovito turistično ponudbo
območja,
- boljšo izkoriščenostjo naravnih in kulturno zgodovinskih danosti območja,
- povečanjem vloge turizma v območju,
- vključevanjem turistične ponudbe in ponudnikov v nacionalne in evropske projekte,
- zagotovitvijo profesionalnega organiziranja in vodenja turističnega razvoja in trženja,
- spodbujanjem prebivalcev območja k pozitivnemu razmišljanju in k pripravljenosti
vlaganja sredstev v turistične namene,
- omogočanjem prodaje naravnih pridelkov in domačih izdelkov turistom in s tem
zagotovitvijo dodatnega zaslužka prebivalcem območja,
- spodbujanjem razvoja in urejanjem turistične infrastrukture območja,
- pozitivnim vplivanjem na gospodarsko strukturo in razvoj celotnega območja,
- izboljšanjem podobe škofjeloškega območja v Sloveniji in v svetu,
- ohranitvijo poseljenosti podeželja, zlasti hribovitih predelov s tendenco depopulacije,
- povečanjem števila dnevnih obiskovalcev in zaslužka od dnevnih obiskovalcev,
- povečanjem števila stacionarnih gostov, števila nočitev in zaslužka od stacionarnih
gostov« (LTO Blegoš, 2006).
Področje delovanja LTO Blegoš je torej tudi vas Davča, ki spada pod občino Železniki. Na
njihovi spletni strani je mogoče najti številne informacije o turistični ponudbi Davče.
Razdeljene so v različne kategorije. Pod naslovom naravne znamenitosti so na kratko
predstavljeni davški slapovi, za katere si je na zemljevidu mogoče ogledati, kje se nahajajo.
Med nastanitvenimi možnostmi je povezava na spletno stran turistične kmetije Pr'Šoštarju.
Pod ogledi in izleti pa na spletni strani promovirajo tudi enodnevni ogled Davče, kjer je na
kratko povzeto vse, kar Davča ponuja obiskovalcu.
Na informacijski točki v Škofji Loki (TIC za škofjeloško območje), ki deluje v okviru LTO
Blegoš, je možno dobiti nekaj osnovnih informacij o Davči. Najnovejši »Strateški načrt
razvoja in trženja celovite turistične ponudbe na zaokroženem območju občin Škofja Loka,
Železniki,…« pa je iz leta 1999, tako da ti podatki niso ažurni. Z njim je LTO Blegoš
utemeljevala pridobitev statusa turističnega območja in svojo ustanovitev. Tega leta je bil
namreč sprejet zakon o pospeševanju turizma, ki je predvideval ustanovitev tovrstnih
organizacij.
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Glavni viri financiranja LTO Blegoš so občine ustanoviteljice, izpeljani projekti in lastna
tržna dejavnost: organizacija porok, izletov, rezervacije prenočitev, prodaja na TIC – u
(Nešovič, 2009).
3.6.3 Javni zavod Ratitovec
Javni zavod Ratitovec je bil ustanovljen leta 2006 in si prizadeva za boljše in aktivnejše
življenje prebivalcev občine Železniki, katere del je tudi vas oziroma krajevna skupnost
Davča. Med zavodova področja delovanja spada tudi spodbujanje turizma v občini. Eden
izmed organov je namreč sedemčlanski strokovni svet za turizem. »Konkretne naloge, ki si jih
zastavlja zavod in se navezujejo na turizem v občini so:
- pomagati pri organizaciji ali organizirati razne prireditve za občane in se po svojih
najboljših močeh truditi pomagati društvom,
- s svojim delom spodbujati in vplivati na razvoj športa, kulture, turizma in mladinske
dejavnosti v občini Železniki,
- s svojo dejavnostjo ustvarjati materialne, programske in kadrovske pogoje za razvoj
športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
- gospodarno upravljati s športnimi, kulturnimi, turističnimi in drugimi objekti, ki so mu
zaupana,
- informirati javnost občine Železniki in širšo javnost z informacijami, ki se nanašajo na
področja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
- igrati povezovalno vlogo z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami za spodbujanje
razvoja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki (Javni
zavod Ratitovec, 2007).
Na spletni strani zavoda je mogoče najti številne informacije o turistični ponudbi Davče:
- povezavo na spletno stran Davče, kjer je predstavljeno turistično društvo Davča,
- pohodno pot po Davči, ki spada v sklop tematske poti v občini Železniki,
- povezavo na spletno stran Davče, kjer je predstavljen etnografski muzej Davče,
- povezavo na spletno stran Turistične kmetije Pr'Šoštarju (Javni zavod Ratitovec,
2007).
Javni zavod Ratitovec ima svojo turistično poslovalnico v prostorih muzeja v Železnikih. Tu
imajo tudi zaposleno, ki prodaja čipke, ki so v lasti Turističnega društva Železniki.
3.6.4 Turistično društvo železniki
Turistično društvo Železniki je bilo ustanovljeno leta 1957. Do ustanovitve Javnega zavoda
Ratitovec in Lokalne turistične organizacije Blegoš je bilo za turizem zadolženo le turistično
društvo. O Davči na svoji spletni strani ponujajo povezavo na spletno stran lokalne turistične
organizacije Blegoš, turistične kmetije Pr'Šoštarju in javnega zavoda Ratitovec. Območje
delovanja turističnega društva je krajevna skupnost Železniki, tako da v zvezi s turizmom v
Davči ne ponujajo informacij. Poleg tega celotno društvo deluje na osnovi prostovoljstva.
Glavni vir financiranja društva je prodaja čipk, ki poteka v prostorih Muzeja v Železnikih in
je v upravljanju Javnega zavoda Ratitovec (Pegam, 2009).
3.6.5 Razvojna agencija Sora
Razvojna agencija Sora d.o.o. ima sedež v Škofji Loki. »Ustanovljena je bila konec leta 1999,
s poslovanjem pa je pričela 1.2.2000. Kot poslovni podporni center za območje škofjeloške
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regije so ga ustanovile občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri ter
Območna obrtna zbornica Škofja Loka in Gospodarska zbornica Slovenije« (Razvojna
agencija Sora, 2009).
»Agencija pospešuje podjetništvo, razvoj podeželja in razvoj drugih lokalnih potencialov v
škofjeloški regiji. Ima povezovalno vlogo med podjetji, zbornicami, lokalnimi skupnostmi,
institucijami in drugimi dejavniki, ki vplivajo na razvoj gospodarstva in podeželja regije«
(Razvojna agencija Sora, 2009).
Na spletnih straneh Razvojne agencije Sora so objavljeni številni razpisi v okviru Programa
razvoja podeželja 2007 – 2013, za leto 2009. Na voljo so različni forumi, kjer lahko ljudje
zastavljajo vprašanja v zvezi z ustanavljanjem podjetij, ukvarjanjem z dodatnimi dejavnostmi
na kmetiji in drugo. Prav tako ponujajo možnost izobraževanja, ugodnih kreditov,… za
prebivalce podeželja v občinah Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri.
Razvojna agencija Sora je pripravila razvojni program podeželja (RPP) za območje občin
Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007 – 2013. Ena od točk
razvojnega programa je tudi Širjenje turistične ponudbe na obravnavanem območju.
3.6.6 Povezave med turističnimi organizacijami in njihovo delovanje v Davči
Turistična društva (TD) v Škofji Loki, Železnikih in v Davči delujejo na osnovi prostovoljstva
in pripravljenosti njihovih članov, da svoj prosti čas namenijo spodbujanju turizma v svoji
regiji. Nastala so v 50 - tih in 60 - tih letih prejšnjega stoletja, zato ne zmorejo več slediti
sodobnim smernicam turizma, pripravljati celovite strategije za razvoj turizma na nekem
področju itd. Prav zato so s sprejetjem zakona o pospeševanju turizma leta 1999 začele
nastajati lokalne turistične organizacije. Leta 2000 je nastala Lokalna turistična organizacija
Blegoš (LTO Blegoš), par let kasneje pa tudi Javni zavod Ratitovec (JZR), ki pa ni namenjen
le spodbujanju turizma. Na osnovi raziskovanja in pogovorov s predstavniki nekaterih
organizacij sem prišel do zaključka, da se med seboj ne povezujejo, kar je velik problem.
Tako sta JZR in TD Železniki povsem ločeni organizaciji. Edina stična točka je ta, da ima TD
Železniki v prostorih s katerimi upravlja JZR, torej v prostorih Muzeja v Železnikih,
razstavljene svoje čipke, ki pa jih prodaja zaposlena v JZR. Tudi pri organizaciji prireditev
nima TD Železniki nobene pomoči od JZR. Delno sodelovanje je vzpostavljeno med LTO
Blegoš in TD Železniki, predvsem pri organiziranju oziroma trženju prireditev.
Tako kljub številnim organizacijam, ki so zadolžene za razvijanje turizma na širšem območju
občine Železniki, ne obstaja ažuren strateški načrt razvoja turizma, ki bi zajemal tudi območje
vasi Davča. Velik razkorak vidim med »konkretnimi nalogami« nekaterih organizacij, kot sta
npr.: »pomagati pri organizaciji ali organizirati razne prireditve za občane in se po svojih
najboljših močeh truditi pomagati društvom« in »spodbujati prebivalce območja k
pozitivnemu razmišljanju in k pripravljenosti vlaganja sredstev v turistične namene« ter
dejanskimi razmerami »na terenu«. Davčarji so pri ukvarjanju s turizmom največkrat
prepuščeni predvsem svoji iznajdljivosti.

4 REZULTATI IN ANALIZE ANKETIRANJA DOMAČINOV
Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri ugotavljanju možnosti za razvoj turizma v
Davči je avtohtono prebivalstvo. Pogled domačinov na tovrstno dejavnost, njihovo
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pripravljenost za ukvarjanje s turizmom in številne druge dejavnike sem ugotavljal s pomočjo
anketiranja in pogovorov.
Obiskal sem dvajset od dobrih sedemdesetih domačij, kjer sem anketiral po enega
predstavnika (najpogosteje oskrbnika) kmetije. »Vikendašev« nisem anketiral, ker si ti pridejo
v Davčo odpočit in zato nimajo interesa, da bi se kraj turistično razvijal. Na ta način sem
vzpostavil pristen stik z domačini, pri čemer sta mi bila v veliko pomoč oče in stari oče, ki iz
Davče izvirata in ki poznata večino ljudi v tem kraju.
Anketiranci so odgovarjali na devet vprašanj. Pri treh vprašanjih je bil možen odgovor da ali
ne, pri vseh ostalih pa je lahko vsak anketiranec izbral več odgovorov.
Anketiranje je potekalo od 4. 6. 2009 do 18. 7. 2009. Opravil sem približno 20 ur pogovorov z
domačini. Obiskal sem naslednje domačije: Kenda, Pr' Izidorju, Sorčan, Krivec, Podgrivar,
Močilar, Zakovkar, Pstinar, Štulc, Jurež, Mrovlja, Bitenc, Pogorišar, Košan, Čumar, Šoštar,
Vrhovc, Dolinar, Jemec in Majdelc. Naštete kmetije so razpršene po vseh delih vasi.
Prvo vprašanje se je glasilo: »Ali se vam zdi smiselno razvijanje turizma v Davči?«. Prav vsi
vprašani so odgovorili pritrdilno. Pokazala se je načelna pripravljenost domačinov za razvoj
turistične dejavnosti v njihovem kraju.

90 % vprašanih je bilo mnenja, da je Davča najbolj primerna za razvijanje kmečkega turizma.
Nekoliko manj (75 %) se jih je odločilo za vodeno pot po Davči s kolesarskim vodnikom in za
tabore za mlade na kmetijah, kjer bi ti spoznavali kmečko življenje. Enak odstotek vprašanih
je bil mnenja, da bi bilo smiselno urediti parkirišče na izhodišču izleta na Porezen z majhno
informacijsko točko, kjer bi bile na voljo turistične informacije o Davči in majhna
okrepčevalnica. Za voden ogled davških slapov se je odločilo 13 vprašanih (65 %), polovici
pa se zdi smiselna izgradnja gostišča v neposredni bližini ceste, ki vodi do SC Cerkno. Le
šestim se zdi Davča primerna za razvijanje lovskega turizma. Pod »drugo« so anketiranci
predlagali nekatere ideje:
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razvijanje turističnih kmetij v povezavi s SC Cerkno,
pohodništvo,
povezanost turističnih kmetij, ki bi imele različno dodatno ponudbo,
panoramska vožnja s traktorjem po kmetijah,
gozdna učna pot.

Velik odstotek anketirancev, ki se jim zdi smiselno razvijanje kmečkega turizma v vasi je
pričakovan. Davča namreč s svojo naravno privlačnostjo in samotnimi kmetijami izpolnjuje
večino pogojev za razvoj tovrstnega turizma. Med anketiranjem sem ugotovil, da bo
okrepčevalnica na izhodišču izleta za na Porezen kmalu narejena pri Vrhovcu, čeprav v času
oblikovanja ankete za to nisem vedel.

Glavni vir dohodkov vprašanim predstavljata zaposlitev v dolini in poklicno kmetijstvo.
Enega od obeh odgovorov je izbralo 12 vprašanih (60 %). Polovica ima za dodaten vir
zaslužka delo na kmetiji, nekoliko manj (30 %) pa gozdarstvo. 4 vprašani so že v pokoju, kar
ne pomeni, da se ne ukvarjajo s katero od dopolnilnih dejavnosti. Trije vprašani so samostojni
podjetniki. Ukvarjajo se z mizarstvom, žaganjem lesa in prevozom potnikov. Za enkrat je
samo eden od vprašanih zaposlen v turizmu. Ti rezultati so pomembni predvsem zaradi
sklepanja o možnostih za intenzivnejše ukvarjanje anketirancev s turizmom. Tridesetim
procentom, ki delajo v dolini se ni potrebno ukvarjati s turizmom, ker imajo zagotovljen stalni
dohodek. Po drugi strani se enak procent ukvarja s poklicnim kmetijstvom, kar je dobro
izhodišče za morebiten razvoj kmečkega turizma. Številni so primeri, ko imajo ljudje službo v
dolini in obenem delajo na kmetiji.
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Polovica anketirancev sodeluje v turističnih aktivnostih, od tega jih je 7 članov turističnega
društva Davča, prav tako 7 pa jih sodeluje na različnih turističnih prireditvah. Dva anketiranca
imata v lasti okrepčevalnico, medtem ko ima le eden na svoji domačiji kmečki turizem. Iz
rezultatov je mogoče sklepati, da pri organiziranju prireditev sodeluje veliko domačinov.
Največ jih pomaga pri Dnevu Teric.

60 % anketirancev je v preteklosti že razmišljalo, da bi se ukvarjali s turizmom. Med njimi bi
se jih največ (6) ukvarjalo s kmečkim turizmom. Pod tem izrazom so imeli anketiranci v
mislih predvsem kmetijo odprtih vrat, kjer bi naključnim mimoidočim nudili domače izdelke,
medtem ko so nekateri razmišljali o stacionarnem kmečkem turizmu. Nekoliko manj (5) bi
imelo apartmaje, kjer bi turistom nudili izključno prenočišče. Tak način so izbrali predvsem
tisti, ki nimajo kmetije. Le dva izmed vseh vprašanih sta razmišljala o tem, da bi nudila
obiskovalcem kraja ribolov in jahanje konjev. Pri analiziranju teh rezultatov se kaže eden
večjih problemov turizma v Davči. Večina ljudi razmišlja zgolj o nudenju prenočišča za
potencialne turiste, medtem ko skoraj nihče ne razmišlja o dodatni ponudbi, ki bi bila nujna za
privabljanje večdnevnih obiskovalcev.
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Med 60 %, ki so že razmišljali, da bi se ukvarjali s turizmom je bilo največ (5) takih, ki bi to
počeli zaradi dodatnega zaslužka. 4 imajo željo imeti dopolnilno dejavnost na kmetiji, dva
delo z ljudmi veseli, medtem ko sta prav tako dva razmišljala, da bi se ukvarjala s turizmom
zaradi ugodne lege njihove kmetije. Povsem pričakovano je, da se bi večina anketirancev
ukvarjala s turizmom zaradi dodatnega zaslužka, saj je to v prvi vrsti gospodarska dejavnost,
v katero je najprej potrebno vložiti veliko energije in finančnih sredstev, ki se kasneje, v
kolikor je turistični obisk dober, povrnejo.

Turizem v Davči je na zelo nizki stopnji razvoja, zato tako pozitivni kot tudi negativni učinki
zaenkrat niso izraziti. Med pozitivne učinke dosedanjega turizma v Davči največ anketirancev
(18 oziroma 90 %) šteje cesto, ki je zaradi SC Cerkno urejena bolje, kot bi bila v primeru, da
smučišča ne bi bilo. To pa ne pomeni, da je cesta v Davčo urejena, na kar so me opozorili vsi
sogovorniki. Zaposlitev za posameznike, ki se ukvarjajo s turizmom, je kot pozitivni učinek
prepoznalo 13 (65 %) vprašanih. Poleg navedenih možnih odgovorov vidijo anketiranci
pozitivni učinek turizma v promociji oziroma prepoznavnosti samega kraja.
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Med negativne učinke največ anketirancev (90 %) uvršča odpadke, ki jih za seboj puščajo
turisti. 60 % vprašanih moti gneča na cesti v času obratovanja SC Cerkno, medtem ko se je za
hrup in onesnaževanje zaradi povečanega prometa odločilo zelo malo anketirancev.

85 % vprašanih ocenjuje poplave in njihove posledice kot glavno oviro za razvoj turizma v
Davči. Visok odstotek je pričakovan, saj je neurejena cesta po dolini Davče razlog za
nedostopnost in najverjetneje tudi za skromnejši obisk turistov. Nezainteresiranost domačinov
je druga največja ovira, za katero se je odločilo 60 % vprašanih. Tretji najpogostejši odgovor,
ki ga je obkrožilo 45 % anketirancev, pa je bil finančna neperspektivnost. Pregrobi posegi v
prostor se večini domačinov ne zdi problem. Težko si namreč predstavljajo, da bi bil turistični
obisk toliko večji od sedanjega, da bi lahko pomenil grožnjo za okolje. Pod odgovorom
»drugo« so anketiranci predlagali nekatere ideje:
- strah domačinov pred investicijami v turizem,
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neenotnost krajanov,
»birokracija«,
delo v dolini – ni potrebe po ukvarjanju s turizmom.

5 TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE
5.1 TURISTIČNI MOTIVI
V Davči je turizem za enkrat na tako nizki stopnji razvoja, da je nemogoče anketirati
naključne turiste znotraj kraja in ugotoviti kakšni so njihovi motivi in potrebe. Obiskovalcev
je namreč zelo malo, poleg tega niso nikjer zbrani. Pogosto so razkropljeni po celotnem kraju.
Smučišče Cerkno je bilo zato edino primerno mesto znotraj krajevne skupnosti Davča, kjer
sem lahko ugotavljal potrebe in motive turistov. Celotno smučišče sicer ne leži na davški
strani, večji del pa. Prav tako ni v lasti ljudi iz Davče, tako da neposrednih koristi kraj in
krajani Davče od njega nimajo.
Z anketami sem ugotavljal, kako anketiranci poznajo Davčo, kaj v Davči so si že pogledali
oziroma kako dobro so seznanjeni s turistično ponudbo in turističnimi znamenitostmi samega
kraja. Na koncu so me zanimali razlogi za morebiten obisk Davče in turistični proizvodi, ki bi
jih, v kolikor bi bila v Davči turistična ponudba bolje razvita, zanimali.
Anketiranje sem opravil od 10. do 16. marca leta 2009.

Sodelovalo je 48 anketirancev, od tega je bila polovica moških in polovica žensk. Razen dveh
anketirancev so bili vsi enodnevni gostje.
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Večina anketirancev (40 %) je bila starih od 20 do 34 let, slaba tretjina pa od 35 do 49 let (29
%). Anketirancev starih do 19 let je bilo 14 %, medtem ko je bilo starih 50 let ali več 17 %.

Velika večina anketirancev je bila Slovencev, le štirje gostje so bili iz Hrvaške.

Na smučišče je možno priti iz dveh smeri. Iz južne ali pa skozi dolino Davče. Slaba polovica
(48 %) je prišla po dolini Davče. Treba je upoštevati dejstvo, da je cesta zaradi hudih poplav
leta 2007 slabo urejena. Sklepati je možno, da bi bil ta odstotek v primeru dobro urejenega
cestišča večji.
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Anketirance sem spraševal, ali so že kdaj obiskali Davčo, če izvzamejo vožnjo do smučišča.
Nekaj več kot polovica (54 %) je odgovorila negativno, medtem ko so ostali (46 %) v Davči
že bili.

Pri ugotavljanju vira informacij za morebitni obisk Davče, so anketiranci lahko izbrali več
možnosti. Tako se je za vsak posamezen vir lahko odločilo največ 48 anketirancev. Slabih 67
% (32 anketirancev) se je odločilo za internet, 13 gostov pa bi informacije za morebitni obisk
Davče iskalo pri nekom, ki je v Davči že bil. Osem anketirancev bi informacije iskalo ali v
turističnem vodniku ali v turističnem društvu v Železnikih oziroma v Škofji Loki. V projektu
Pusemor (Javne storitve v redko poseljenih gorskih območjih, Nove potrebe in inovativne
strategije) je vas Davča med drugim dobila tudi dobro spletno stran, ki vsebuje večino
informacij o kraju. Glede na rezultate ankete, ki kažejo na to, da bi velika večina potencialnih
gostov iskala informacije na internetu, je ta pridobitev zelo pomembna.
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Največ anketirancev (slabih 42 %) je že obiskalo okrepčevalnico Čumar. Razlog je
najverjetneje v lokaciji. Stoji namreč v neposredni bližini smučišča, tako da se smučarji med
spustom po progi lahko tam ustavijo. Okrepčevalnico Jemec, ki je v središču vasi, nekaj
kilometrov stran od smučišča, je obiskalo že precej manj anketiranih (3), medtem ko je le
eden od njih obiskal turistično kmetijo Šoštar. Ta je od smučišča oddaljena najdlje. Za tako
nizko število je verjetno kriv tudi termin anketiranja, ki je bilo opravljeno marca. Velika
večina ljudi izkoristi zadnje dneve na smučišču in je tja prišla za en dan. Omenjena turistična
kmetija pa ima nasprotno največ gostov, ki pridejo na smučišče za več dni in so nastanjeni pri
njih. Več kot polovica vprašanih ni obiskala nobene izmed navedenih turističnih kmetij
oziroma gostišč.

Anketiranci najbolje poznajo prireditev Dan teric (dobrih 60,4 %), kar je najverjetneje
posledica truda organizatorjev pri oglaševanju tega dogodka. Znatno manj ljudi je prireditev
obiskalo (31,3 %). Od vseh vprašanih jih je 26 (54,2 %) odgovorilo, da poznajo planinsko pot
na Porezen iz Davče, pri čemer jih je pot prehodilo 17 (35,4 %). Ostale naravne znamenitosti
in prireditve pozna manj kot 50 % vprašanih. 19 jih je že slišalo za davške slapove, obiskalo
pa jih je le 8. Manj kot 15 anketirancev pozna pohodno pot po Davči in dogodek Demo Gozd
in Bioenergija. Pri vseh možnih odgovorih je razvidna velika razlika med poznavanjem in
koriščenjem določene turistične ponudbe.
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Med razloge za morebitni obisk Davče so anketiranci najpogosteje navajali planinarjenje (23
vprašanih oziroma 47,9 %) in sprehode (19 vprašanih oziroma 39,5 %). Tretji najpogostejši
odgovor je bil mir, za katerega se je odločilo 18 vprašanih oziroma 37,5 %. Ti trije odgovori
so bili pričakovano najpogostejši, saj je Davča prav zaradi svoje odmaknjenosti in naravnih
lepot privlačna za obiskovalce. Vaške ceste so primerne za kolesarjenje, slemena čez katera
vodijo, pa ponujajo dober razgled na dolino. Zaradi tega je precej vprašanih (14 oziroma 29,2
%) kot razlog za morebitni obisk Davče navedlo kolesarjenje. Za obisk smučišča in vmesno
bivanje v Davči se jih je odločilo le 7 (14,6 %). Razlag za tako nizek odstotek je več. Najbolj
verjetna se kaže v tem, da so bili skoraj vsi vprašani enodnevni obiskovalci. Zelo veliko jih je
bilo iz bližnje okolice Davče (do 40 km zračne oddaljenosti od smučišča: Novaki, Cerkno,
Kranj, Breg ob Savi, Škofja Loka, Železniki,…), zaradi česar se na smučišče odpravijo od
doma in se še isti dan tja vračajo. Tisti anketirani turisti, ki so prišli za več dni, so bivali v
apartmajih na smučišču. Prenočitvene zmogljivosti Davče so od smučišča oddaljene nekaj
kilometrov, do njih vodijo strme ceste, kar je gotovo eden od razlogov, da se anketiranci niso
odločili za omenjeni odgovor.

41

Pri zadnjem vprašanju ankete sem obiskovalce smučišča Cerkno spraševal, kateri so tisti
turistični proizvodi, ki bi jih zanimali, če bi bila v Davči turistična ponudba bolje razvita.
Največ se jih je odločilo za sankanje (21 oziroma 43,75 %). Naslednja dva najpogostejša
odgovora sta bila obisk gostišča, ki bi bil v neposredni bližini ceste, ki vodi do smučišča (15
vprašanih oziroma 31,25 %) in obisk turistične kmetije (14 vprašanih oziroma 29,12 %). Pot
po Davči s kolesarskim vodnikom, bi zanimala 11 vprašanih (22,91 %), medtem ko so se za
naravoslovne tabore odločili le 4 (8,33 %) in za zgolj možnost prenočitve nekje v Davči le 3
(6,25 %) vprašani.
Skoraj polovica anketirancev je prišla na smučišče po dolini Davče. Njihovo koriščenje
turistične ponudbe Davče je zelo skromno, zato bi bilo pametno razmišljati o prihodnjem
razvoju turizma vasi v povezavi s smučiščem. Analiza opravljenih anket kaže na to, da bi bilo
potrebno narediti veliko pri promoviranju obstoječe turistične ponudbe Davče na samem
smučišču, poleg tega pa ponuditi dodatne turistične produkte, ki bi zanimali obiskovalce.

6 SWOT ANALIZA TURIZMA V DAVČI
SWOT analiza opredeljuje štiri področja: na osnovi analize notranjega okolja predstavi
prednosti in slabosti, na osnovi analize zunanjega okolja pa predstavi priložnosti za nadaljnji
razvoj ter nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uresničevanju priložnosti (Mavri, 2007).
SWOT analizo sem naredil na osnovi lastnega raziskovanja.

6.1 PREDNOSTI
-

doživljajska vrednost pokrajine
naravne lepote
možnost za mir, počitek
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-

ugodna klima: zaradi visoke nadmorske višine je veliko snega pozimi, poletja pa so
bolj sveža kot v nižinah
uveljavljena kulturno etnografska prireditev Dan teric, ki jo vsako leto obišče več tisoč
turistov
turistična kmetija Pr' Šoštarju, kot zgled za ostale krajane, ki so se pripravljeni
ukvarjati s turizmom
bližina smučarskega središča Cerkno, ki na to območje privabi mnogo turistov - ti so
potencialni gostje turistične ponudbe v Davči
Porezen kot priljubljen izletniški cilj, ki v Davčo privabi veliko obiskovalcev

6.2 SLABOSTI
-

naravne ujme
prometna odmaknjenost
zelo slabo urejena cesta po dolini Davče
nezainteresiranost večine domačinov za ukvarjanje s turizmom
odsotnost koncepta razvoja turizma za to področje
premajhna angažiranost večjih turističnih organizacij, katerih cilj je tudi razvijanje
turizma v Davči
»birokracija«: domačini težko pridobivajo dovoljenja in dosegajo zahtevane standarde
za ukvarjanje s turizmom, pri čemer so prepuščeni svoji lastni iznajdljivosti
skromna turistična ponudba vse prevečkrat orientirana le na prenočitvene kapacitete in
kulinariko
pomanjkanje turistične ponudbe, ki bi zanimala mlade
slaba pokritost mobilnih operaterjev
neurejen vodovod

6.3 PRILOŽNOSTI
- možnosti razvoja raznovrstnega turizma: podeželski, aktivni, doživljajski, rekreacijski
(kolesarjenje, planinarjenje,…)
- možnost intenzivnejšega povezovanja kmetijstva in turizma
- možnost nudenja turistične ponudbe v povezavi s smučarskim središčem Cerkno
- rast trenda aktivnih počitnic
- ekološko kmetovanje
- možnost doživljanja tradicionalnega načina življenja v vaški skupnosti ali na kmetiji

6.4

NEVARNOSTI
-

razvijanje nepovezane turistične ponudbe
nedoseganje zahtevanih standardov
globalne otoplitve: zime z malo snega
opuščanje samotnih kmetij in zaraščanje površja zaradi opustitve kmetijske dejavnosti
nesposobnost izkoristiti danosti območja
počasno urejanje infrastrukture po poplavah (predvsem ceste)
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7 TURIZEM V PRIHODNJE
7.1 KONCEPT CELOSTNEGA RAZVOJA PODEŽELJA
Celosten razvoj pomeni sočasen in usklajen razvoj vseh dejavnosti v neki sredini, ki
prebivalstvu omogoča izboljšanje kakovosti življenja, torej povečanja dohodka, izboljšanje
bivalnih razmer, izboljšanje socialnih storitev in izboljšanje socialne sredine« (Kovačič,
2003). V Sloveniji je podeželje zaostajalo v razvoju, kar pomeni, da je bil razvoj prepuščen
iniciativi in zelo omejenim možnostim lokalnih skupnosti. Razvojne aktivnosti so bile
usmerjene predvsem v izboljšanje infrastrukture. Uveljavitev koncepta celostnega razvoja
podeželja pa pomeni usklajen razvoj vseh dejavnosti v neki sredini, ki prebivalstvu omogoča
izboljšanje kakovosti življenja: povečanje dohodka, izboljšanje bivalnih razmer, izboljšanje
socialnih storitev in izboljšanje socialne sredine. Razvoj gospodarskih dejavnosti in socialnih
odnosov sta tako bistveni sestavini celostnega pristopa (Kovačič 2003).
Glavni gospodarski dejavnosti podeželja sta gozdarstvo in kmetijstvo, kar velja tudi za Davčo.
Z razvojem drugih dejavnosti predstavljata vedno manjši delež v dohodku podeželskega
prebivalstva. V razvojnih programih podeželja jima je treba namenjati posebno skrb.
Kmetijstvo namreč daje podeželju ruralni značaj, brez katerega bi se le-to urbaniziralo ali
zaraslo v gozd. Zelo pomembna dejavnost na podeželju je lahko tudi turizem. Ta s prejšnjima
panogama ni v konkurenčnem odnosu, temveč se z njima dopolnjuje. Še posebej kmetijstvo
podpira razvoj turizma s tem, da oblikuje in vzdržuje privlačno kulturno krajino, dobavlja
kakovostne proizvode za kulinarično ponudbo in ponuja doživljajske posebnosti vezane na
tradicije agrarnega načina življenja. Naslednji segment gospodarstva, ki prav tako lahko
podpira turizem na podeželju, so storitvene dejavnosti. Te so pomembne tudi za lokalno
prebivalstvo in so zato pomemben del celostnega razvoja (Kovačič 2003).
Prometna, komunalna in socialna infrastruktura je naslednje pomembno področje celostnega
razvoja podeželja. Zlasti komunalna in prometna infrastruktura sta odločilnega pomena za
uspešen razvoj turizma. Dostopnost turističnega območja in kvaliteta nastanitvenih
zmogljivosti sta vse pomembnejša elementa turistične ponudbe. V Davči je velik problem
prav dostopnost, saj je cesta, še posebej po poplavah leta 2007, slabo urejena. Poleg tega vas
nima urejenega enotnega vodovodnega omrežja. Vsaka domačija sama skrbi za svojo vodno
oskrbo.
Za razvoj podeželja so pomembne tudi razvojne aktivnosti, vezane na urejanje naselij in
arhitekturno oblikovanje objektov. Ne le tistih, ki so neposredno v funkciji turistične ponudbe
temveč vseh. Urejenost naselij in objektov v skladu s tradicijo območja poveča njegovo
turistično privlačnost. Tudi ta točka je v Davči problem. Mnogo domačij je sicer lepo
urejenih, medtem ko so nekatere v precej slabem stanju in prej škodijo kot prispevajo k
turistični privlačnosti kraja.
Naslednje vsebinsko področje celostnega razvoja podeželja so družbene dejavnosti:
izobraževanje, otroško varstvo, pomoč ostarelim in socialno varstvo, kultura ter rekreacija in
šport. Razvoj teh dejavnosti je v prvi vrsti namenjen izboljšanju kakovosti življenja
podeželskega prebivalstva. Krepi njegovo socialno kohezivnost. Zahteva veliko
prostovoljnega dela, ter praviloma ne daje neposrednih ekonomskih učinkov. Hkrati pa te
dejavnosti bogatijo turistično ponudbo podeželja in tako posredno lahko prispevajo tudi
ekonomske učinke (Kovačič 2003).
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Podeželski turizem je lahko pomembna sestavina gospodarskega razvoja podeželskih
območij, medtem ko je najpomembnejša lahko le v izjemnih primerih. Za uspešen razvoj
turizma je potreben celosten razvojni pristop, ki omogoča sinergijske učinke ukrepov na
posameznih vsebinsko različnih področjih (Kovačič 2003).

7.2 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA (RPP) ZA OBMOČJE OBČIN GORENJA
VAS – POLJANE, ŠKOFJA LOKA, ŽELEZNIKI IN ŽIRI ZA OBDOBJE 2007 –
2013
Razvojni program je pripravila Razvojna agencija Sora leta 2006. Narejen je za široko
območje, katerega majhen delček predstavlja krajevna skupnost Davča, ki spada v občino
Železniki. Ena od točk razvojnega programa je tudi Širjenje turistične ponudbe na
obravnavanem območju, ki naj bi bilo doseženo s številnimi ukrepi:
7.2.1 Nadgradnja obstoječih in razvoj novih integralnih turističnih produktov
»Namen ukrepa je nadaljnje spodbujanje, izobraževanje in nudenje strokovne pomoči
nosilcem turistične ponudbe na podeželju za vključevanje v integralne turistične produkte«
(Občina Železniki, 2005). Poleg tega je cilj razvojnega programa podeželja tudi vzdrževanje
in nadgradnja turističnih produktov, ki so nastali v zadnjih letih (tematske poti, kolesarske
poti, spletne strani,…), kakor tudi razvoj novih integralnih turističnih produktov v
podeželskem prostoru, ki bodo zajeli gostinsko ponudbo, ponudbo kmetij in prenočitvene
kapacitete, kulturne ter naravne zanimivosti. Vse to naj bi obiskovalcem tega področja
zagotovilo aktivno preživljanje prostega časa. V tem ukrepu je zajeto spodbujanje
organiziranja večjih odmevnih prireditev, kakor tudi vključevanje nastalih turističnih
produktov in ostale ponudbe v nacionalno ponudbo.
7.2.2 Razvoj turistične infrastrukture
Trenutne prenočitvene kapacitete po mnenju snovalcev razvojnega programa, niso zadostne.
»Z ukrepom želimo povečati interes potencialnih nosilcev za investicije v prenočitvene
kapacitete, kar je nujno za povečanje števila stacionarnih gostov« (Občina Železniki, 2005).
Ta ukrep naj bi zagotavljal večje zadovoljstvo turistov, predvsem z razvojem in obnovo zlasti
športno turistične infrastrukture. Obenem zagotavljajo strokovno pomoč pri pridobivanju
ustrezne dokumentacije, pripravi razpisnih dokumentacij za prijave na nacionalne in evropske
razpise, iskanje ugodnih kreditov in podobno.
7.2.3 Promocija in trženje turistične ponudbe
Namen tega ukrepa je povečanje razpoznavnosti turistične ponudbe škofjeloškega podeželja v
slovenskem prostoru in tudi v širšem slovenskem in svetovnem prostoru. »Promocija zajema
izdelavo promocijskih materialov in drugih promocijskih aktivnosti ter njihovo distribucijo.
Zelo pomembno pa je tudi trženje turistične ponudbe v Sloveniji in tujini« (Občina Železniki,
2005).
V opisanem programu so za širjenje turistične ponudbe v občini zadolženi: Lokalna turistična
organizacija Blegoš, Razvojna agencija Sora, Upravna enota Škofja Loka, Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj in občine tega območja. Program financirajo lokalne skupnosti,
nacionalni, evropski in drugi viri. Indikatorji, ki bodo kazali na uspešno izpolnjevanje
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programa pa bodo: število prenočitvenih kapacitet, število turističnih produktov, število
turistov, število nočitev in doba bivanja turistov.

7.3 STRATEŠKI NAČRT RAZVOJA IN TRŽENJA CELOVITE TURISTIČNE
PONUDBE NA ZAOKROŽENEM OBMOČJU OBČIN ŠKOFJA LOKA,
ŽELEZNIKI, GORENJA VAS – POLJANE IN ŽIRI
Strateški načrt je nastal leta 1999. V njem je narejena analiza stanja, kakršno je bilo takrat,
medtem ko so opredeljeni cilji za leta, ki so že za nami. Z njim je LTO Blegoš utemeljevala
pridobitev statusa turističnega območja in svojo ustanovitev. Tega leta je bil namreč sprejet
zakon o pospeševanju turizma, ki je predvideval ustanovitev tovrstnih organizacij. Nujno bi
potrebovali nov strateški načrt razvoja turizma, za katerega se, kot so mi zatrdili na LTO – ju,
dogovarjajo.

7.4 URESNIČEVANJE OSNOVNIH POGOJEV, POTREBNIH ZA MOŽNOST
NADALJNJEGA RAZVOJA TURIZMA V DAVČI
7.4.1 Izdelava strateškega načrta za razvoj turizma v Davči
Trenutno ne obstaja strateški načrt za razvoj turizma v Davči. Narejen je bil leta 1999 za širše
območje, vendar je danes že zastarel in bi nujno potrebovali novega. Razvojna agencija Sora
je sicer naredila plan za razvoj podeželja do leta 2013, vendar je razvoj turizma omenjen bolj
drugotno. Na LTO Blegoš so mi zatrdili, da se dogovarjajo za izdelavo novega strateškega
načrta, vendar ga verjetno še najmanj leto dni ne bo.
Nov strateški načrt za razvoj turizma bi moral po mojem mnenju izpolnjevati dva temeljna
pogoja:
• Narejen bi moral biti v povezavi z obstoječim načrtom za razvoj podeželja. Razvoj
podeželja in razvoj turizma sta neločljivo povezana, saj se intenzivnejši turizem ne
bo mogel razvijati drugače kot znotraj celostnega razvoja podeželja. Konkreten
primer: nujno je sanirati cesto v Davčo, ker jo vaščani dnevno uporabljajo, hkrati pa
bo urejena cesta v dolino privabila marsikaterega turista, ki se zaradi slabe ceste ne
odloči za obisk Davče.
• Znotraj strateškega načrta za razvoj turizma v širši regiji bi morali natančno začrtati
plan razvoja turizma na območjih, ki predstavljajo manjše enote. Dosedanji načrti
največkrat govorijo o razvoju turizma na nivoju več občin. Tako številni
spodbujevalni ukrepi in drugi načrti za pospeševanje turizma na nivoju občine
Železniki do Davče sploh ne pridejo. Cilj povečanje števila prenočitvenih
zmogljivosti v občini Železniki, ki je opredeljen znotraj strateškega načrta za razvoj
turizma v širši regiji, je lahko uspešno izpolnjen, pa se v Davči na področju razvoja
turizma kljub temu ne bo zgodilo nič.
7.4.2 Sanacija glavne prometne poti v Davči
V poglavju 2.5.3. so opisane katastrofalne poplave v Davči, ki so septembra 2007 povzročile
pravo razdejanje.

46

Slika 8, 9: Razdejano cestišče v Davči po poplavah (Vir: http://www.davca.si/galerija2/,
2007)
Prav v občini Železniki je bilo v omenjenem neurju povzročeno največ škode. Cesta v Davčo
je bila v celoti porušena. Do marca 2008 je država Slovenija za sanacijo nastale škode občini
Železniki namenila 1.838.720,54 €. Za zagotovitev dostopnosti do zaselkov Davča po obvozni
cesti Zgaga je bilo namenjenih 822.664,69 €, za dodatna dela na tem cestišču pa še 96.438,57
€. Za izvedbo najnujnejših ukrepov za odprtje ceste po dolini Davče je bilo namenjenih
359.992,69 € (Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009).
Za sanacijo občinskih cest, ki pa še ni končana, je občina Železniki KS Davča namenila (do
vključno leta 2008) 333.799,23 evrov (uprava občine Železniki, 2009).
Kljub tem visokim zneskom je glavna cesta, ki poteka po dnu doline Davče slabo urejena, kar
je zagotovo ena izmed glavnih ovir pri razvoju turizma v Davči.
7.4.3 Pomoč posameznikom, ki se želijo ukvarjati s turizmom
Kdor se v Davči odloči za ukvarjanje s turizmom, je prepuščen svoji iznajdljivosti. To sem
izvedel med pogovori z domačini. Problem nastane pri izpolnjevanju pogojev za opravljanje
turistične dejavnosti na kmetiji, ki so določeni z Zakonom o kmetijstvu in Zakonom o
gostinstvu. »Podzakonski predpisi določajo minimalne tehnične pogoje in minimalni obseg
storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje glede kategorizacije turističnih
kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za prostore, opremo, naprave in osebe in
veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora« (Krašovec, 2009).
Veliko ljudi ti pogoji odvrnejo od začetne zainteresiranosti za ukvarjanje s turizmom. Po
mojem prepričanju bi morale na tem mestu svojo vlogo odigrati lokalne turistične
organizacije. Posamezniku bi morale omogočiti izobraževanje, na katerem bi ta izvedel, na
kakšen način se je najbolje spoprijeti z vsemi opisanimi pogoji. To nalogo so v preteklosti
izpolnjevale kmetijsko svetovalne službe. Po drugi strani je večina informacij dostopna na
internetu, ki pa ga številni nekoliko starejši ljudje ne znajo uporabljati.
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Veliko domačinov ima težave s prijavami na razpis za pridobivanje sredstev iz različnih
skladov. Ljudje iz Davče bi potrebovali pomoč tudi pri zbiranju dokumentacije za prijavo na
tovrstne razpise.
7.4.4 Pripravljenost krajanov na medsebojno sodelovanje pri nudenju pestre in
kakovostne turistične ponudbe

7.5

USMERITVE IN POUDARKI PRI RAZVOJU TURIZMA V DAVČI

7.5.1 Kmečki turizem
Oblika turizma na podeželju za katero ima vas Davča s svojimi naravnimi in kulturnimi
danostmi izjemen potencial je kmečki turizem oziroma turizem na kmetiji. Gre za dopolnilno
dejavnost kmetij, zlasti manjših. Ljudem omogoča dodatni vir dohodka s tem, da neposredno
tržijo svoje kmetijske proizvode. Tržijo lahko tudi svoje proste nastanitvene zmogljivosti in
bolje zaposlijo svojo delovno silo, ki na manjših kmetijah s kmetijsko dejavnostjo praviloma
ni polno zaposlena. Razpoložljiva delovna sila in interes kmečke družine, da se ukvarja s
turistično dejavnostjo je ključen pogoj za uvedbo turistične dejavnosti na kmetiji. Turizem kot
dopolnilna dejavnost tako lahko, v uspešnih primerih, sčasoma preraste v glavno dejavnost.
Nastanejo manjši turistični obrati, ki postanejo jedra turističnega razvoja na nekem območju.
Mnogo takih primerov je znanih iz srednje Evrope (Kovačič, 2003).
Obstaja več oblik kmečkega turizma (Kovačič 2003):
Stacionarni kmečki turizem s kompleksno turistično storitvijo
Gre za najbolj zahtevno obliko kmečkega turizma, pri katerem je treba gostom skozi
daljše obdobje nuditi kompleksno turistično storitev in jih pri tem tudi bolj ali manj
intenzivno vključiti v življenjski utrip kmetije. Zahteve te oblike turizma so kvalitetne
nastanitvene zmogljivosti, lepo urejena kmetija in njena okolica, dovolj delovne sile in
veliko znanja ter pripravljenosti in časa za komuniciranje z gosti. Med gosti in družino se
ponavadi razvijejo intenzivnejši odnosi. Zato gostje večkrat ali kar redno prihajajo
počitnikovat na isto kmetijo. Če na kmetiji ni mlajših ljudi, bo ta oblika turizma težko
zaživela.
Stacionarni kmečki turizem, kjer gostje sami skrbijo za svojo prehrano
To je delovno manj obremenjujoča oblika stacionarnega kmečkega turizma, kjer si gostje
sami pripravljajo hrano ali se hranijo zunaj kmetije. Ta oblika je primerna za tiste kmetije,
ki imajo proste nastanitvene zmogljivosti in premalo časa, da bi gostom pripravljali hrano.
Vse manj pa je gostov, ki bi si želeli sami pripravljati hrano, zato je ta oblika kmečkega
turizma praviloma možna le v krajih, kjer so v neposredni bližini na razpolago ustrezne
gostinske zmogljivosti.
Gurmansko - izletniški kmečki turizem
Gre za obliko kmečkega turizma, pri kateri gostitelji nudijo domačo hrano praviloma
večjim skupinam po predhodnem naročilu, ali tudi slučajnim gostom ob določenih dnevih,
praviloma konec tedna. Največkrat gre za kmetije, ki doma pridelajo vino in mesnine. Pri
tej obliki nastopajo ob dnevih, ko sprejemajo goste, velike delovne konice, ki jih družina
sama praviloma ne zmore pokriti, zato občasno zaposlujejo tujo delovno silo. Sanitarni
standardi za turistične zmogljivosti na takih kmetijah so zelo visoki in zato tudi
investicijska vlaganja. Take kmetije težijo k čim večjemu obsegu prometa in praviloma
hitro dosežejo obseg in značaj gostinskega obrata.
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Kmetije odprtih vrat
Pri tovrstnih kmetijah je turistična storitev ponudba hrane in pijače slučajnim gostom,
običajno izletnikom, pohodnikom in podobno. Ta vrsta kmečkega turizma se zato razvije
predvsem ob znanih in dovolj frekventnih izletniških oziroma pohodniških poteh.
Ponudba je največkrat omejena na hladne pogrinjke po možnosti domačega izvora in na
domače oziroma vstekleničene pijače. Običajno nepredvidljiv obisk gostov zahteva
nenehno prisotnost vsaj enega člana družine.
»Osmice« oziroma »bušelšanke«
Gre za zelo staro obliko neposredne prodaje domačega vina v določenem in omejenem
časovnem obdobju, praviloma v obdobju novega vina. Ta oblika za obravnavano območje
te diplomske naloge ni pomembna, ker v Davči ne pridelujejo vina.
7.5.2 Aktivne počitnice
Analiza motivov po pomembnosti pri odločitvi za počitnice v Sloveniji v letih 1997, 2000 in
2003 kaže na to, da se med najpomembnejše motive uvrščajo naravne lepote ter možnost za
mir in počitek (https://vis.ff.uni-lj.si/main.asp, 2009).
Vsega tega je v Davči na pretek. Kljub temu pa se turistična ponudba ne sme omejiti zgolj na
namestitev in hrano, ter na omenjeno možnost za mir in počitek. Lastnik edine turistične
kmetije Peter Prezelj mi je v pogovoru povedal, da to sicer zadošča za enodnevne oziroma
dvodnevne obiskovalce, medtem ko za turiste, ki pridejo v Davčo za več dni to ni dovolj.
Pozimi je za to poskrbljeno, saj je v neposredni bližini smučarski center Cerkno, medtem ko
je problem preskromne turistične ponudbe v poletnih mesecih še posebno pereč. Zato bi bilo
za privabljanje večjega števila turistov nujno razmišljati o dodatni turistični ponudbi.
Možna dodatna turistična ponudba na turističnih kmetijah:
-

namizni tenis
tenis
igrišče za odbojko na mivki
družabne igre
izposoja koles
možnost stika z domačimi živalmi
panoramska vožnja s traktorjem
tabori za mlade na turističnih kmetijah, kjer bi ti spoznavali življenje na kmetiji,
sodelovali pri kmečkih opravilih ter imeli stik z živalmi na kmetiji
ribolov
Na turističnih kmetijah je potrebno obiskovalcem ponuditi tisto kar v svojem
vsakdanjem življenju v mestih nimajo na razpolago. Televizija, možnost prenočitve in
hrana vsekakor ne zadostujejo.

Možna turistična ponudba v Davči:
-

kmečki turizem (poleg obstoječih še kakšen)
urejene tekaške proge
urejene proge za sankanje
označene kolesarske poti (poleg že obstoječe)
možnost jahanja konj
urejene gozdne učne poti
voden ogled davških slapov
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-

planinarjenje
prikaz delovanja mlinov na Davščici v preteklosti
ureditev družabnega prostora za mlade, kjer bi se lahko zabavali, plesali,...

7.5.3 Vloga mladih pri razvoju turizma v Davči
Na vsaki kmetiji v Davči, kjer sem se pogovarjal z gospodarji domačij, je bilo veliko otrok.
Velik delež mladega prebivalstva je vzpodbuden podatek za razvoj turizma v Davči. Mladi
imajo dovolj energije in volje, poleg tega pa tudi hitreje osvajajo nova znanja. Naložbe v
turizem ne prinesejo večjih gospodarskih učinkov na kratek rok. Starejše generacije zato
načrtujejo večje naložbe samo v primeru, da za njimi stojijo mlajše generacije. Ne nazadnje so
mlajše generacije prebivalcev najpomembnejši nosilec številnih dejavnosti, ki neposredno ali
posredno služijo razvoju turizma (Kovačič, 2003).
7.5.4 Povezovanje ponudnikov različne turistične ponudbe
V Davči je le ena turistična kmetija. V času večjega obiska ima lastnik toliko dela, da
obiskovalcem ne more nuditi ničesar drugega kot prenočišče in domačo hrano. Poleg tega je
nemogoče, da bi imeli na eni turistični kmetiji raznovrstno turistično ponudbo. Prav zaradi
tega bi se morali obstoječi in bodoči ponudniki turističnih storitev med seboj povezovati in
dopolnjevati turistično ponudbo celotnega kraja.
7.5.5 Domačini kot usmerjevalci in izvajalci turističnih storitev
Prihodnji razvoj turizma v Davči bi moral upoštevati tradicijo in domačine, ki bi ta razvoj
usmerjali in tudi izvajali turistično storitev. Malo je ljudi v Davči, ki si upajo investirati v
turizem, zato je še toliko bolj pomembno da se le ta razvija v korist vseh prebivalcev Davče.
Turizem kot panoga je ekonomska kategorija in jo kot tako ljudje jemljejo. Že v anketi se je
pokazalo, da je glavni motiv ukvarjanja s turizmom prav želja po dodatnem zaslužku. Poleg
tega lahko ljudje najdejo koristi tudi v izboljšanju življenjskega okolja: izboljšana
infrastruktura, splošna urejenost, kulturne in druge prireditve,... Na ta način bi se izognili
ločevanju dejavnosti namenjenih domačemu prebivalstvu in tistih namenjenih turistom.
(Posveti, 1999).
7.5.6 Razvoj turizma v Davči in posegi v prostor
Pri SWOT analizi sem med prve tri prednosti turizma v Davči navedel: doživljajsko vrednost
pokrajine, naravne lepote ter možnost za mir in počitek. Naštete kvalitete bo moral prihodnji
razvoj turizma nujno upoštevati, če želi ohraniti svoje največje prednosti, zaradi katerih ljudje
obiskujejo Davčo. Pri načrtovanju razvoja turizma je tako potrebno omejiti pretirane posege v
prostor, kljub temu pa jih v določeni meri dopustiti. Upoštevati je torej potrebno okoljske in
prostorske ureditvene omejitve z namenom ohranjanja okolja in značaja vasi.
7.5.7 Vizija razvoja turizma v Davči v idealnih pogojih
Z izrazom »idealni pogoji« so mišljeni uresničeni osnovni pogoji, ki sem jih naštel v poglavju
7.4.:
- izdelava strateškega načrta za razvoj turizma v Davči,
- sanacija glavne prometne poti v Davči,
- pomoč posameznikom, ki se želijo ukvarjati s turizmom,
50

-

pripravljenost krajanov na medsebojno sodelovanje pri nudenju pestre in kakovostne
turistične ponudbe.

V Davči bi po mojem mnenju lahko obratovalo od 5 do 7 stacionarnih turističnih kmetij. Na
vsako od njih bi se lahko navezalo par kmetij, ki bi jih oskrbovale z domačimi izdelki. Na
stacionarnih turističnih kmetijah namreč oskrbniki nimajo časa za pridelovanje svoje hrane v
takšnem obsegu, da bi lahko zadovoljili želje obiskovalcev. Tržna niša je zagotovo ekološko
pridelana hrana, saj jo vse več turistov z veseljem kupuje. Verjetno bi na ta način omenjene
kmetije dobile tudi stalne odjemalce ekološko pridelane hrane.
Stacionarne kmetije bi morale biti med seboj povezane, hkrati pa bi se morale povezovati tudi
z ostalimi ponudniki turističnih storitev v Davči. Vsaka stacionarna turistična kmetija bi poleg
prenočitve nudila vsaj po eno obliko dodatne ponudbe (namizni tenis, možnost stika z
domačimi živalmi, ribolov,...). Ostali ponudniki turističnih storitev bi imeli dve možnosti. V
kolikor bi jim bil turizem zgolj dodatna dejavnost bi nudili turistične storitve, ki ne zahtevajo
veliko časa (igrišče za odbojko,...) v primeru, da bi jim bil turizem glavni vir zaposlitve pa bi
nudili turistične produkte, ki jih tam kjer imajo turizem na kmetiji ne utegnejo. Primer za
slednje bi bilo jahanje konjev. To je dejavnost, ki vzame veliko časa in ki si jo, vsaj v kolikor
imamo v mislih večjo ponudbo, turistične kmetije stežka privoščijo.
Rezultat vsega opisanega bi bila pestra in povezana turistična ponudba, ki bi v Davčo v vseh
letnih časih privabljala večdnevne obiskovalce. Poleg tega bi bili posamezni ponudniki
razbremenjeni, saj bi lahko turiste »oddali« v oskrbo drugim nosilcem turistične ponudbe v
kraju.
Na tak način bi se lahko obiskovalcem Davče nudilo aktivne turistične produkte. Prenočevali
bi na eni od stacionarnih kmetij, medtem ko bi imeli na voljo več programov, kjer bi bili
njihovi dnevi zapolnjeni z raznovrstnimi dejavnostmi, s katerimi bi spoznavali naravne in
kulturne prvine kraja. Tisti obiskovalci, ki bi si želeli le počitka in miru pa bi se najverjetneje
odločili zgolj za prenočitev in bi v »lastni režiji« spoznavali Davčo.
To je samo hipoteza, ki razlaga na kakšen način bi se turizem v Davči lahko razvijal. Bistvo
nadaljnjega razvoja turizma v Davči pa so izpolnjeni osnovni pogoji, navedeni v začetku
poglavja. Z neizpolnitvijo le enega izmed njih se bo turizem v Davči v prihodnje zelo težko
razvijal.

8 ZAKLJUČEK
Turizem v Davči je na začetni stopnji razvoja. Turistična ponudba je skromna in največkrat
omejena na nudenje prenočišča. Kljub temu, da je kraj s samotnimi kmetijami in visoko
doživljajsko vrednostjo pokrajine najprimernejši za razvoj kmečkega turizma, je zaenkrat v
Davči le ena turistična kmetija. Na domačiji Pr' Šoštarju imajo stacionarni tip turizma na
kmetiji, lastnik Peter Prezelj pa je eden redkih, ki se resneje ukvarja s to dejavnostjo. Zelo
aktivno je Turistično društvo Davča, ki je glavni organizator odmevne kulturno etnološke
prireditve Dan Teric. Omenjeno društvo je izpeljalo tudi dva pomembna projekta, ki bogatita
sicer skromno turistično ponudbo kraja:
- označevalne table, ki na vseh večjih razpotjih kažejo do katerih domačij vodijo ceste,
- urejanje okolice davških slapov.
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V kraju obratujeta dve okrepčevalnici. Okrepčevalnica Čumar je na smučišču Cerkno,
medtem ko je okrepčevalnica Jemec v središču vasi, kjer je od leta 2007 tudi etnografski
muzej.
Poleg skromne turistične ponudbe so velik problem nekateri pogoji, ki bi morali biti
izpolnjeni, da bi se kraj lahko intenzivneje turistično razvijal. Prvi pogoj je ureditev cestišča
po dolini Davče. Poplave so septembra leta 2007 povzročile veliko gmotno škodo in vas
popolnoma odrezale od okolice. Posledice so vidne še danes, saj je cesta v Davčo slabo
prevozna in tako mnoge turiste odvrača od obiska kraja. Večina ceste je v lasti države, tako da
je čas trajanja sanacije prometnice odvisen od nje.
V preteklosti sta bili na področju turizma aktivni dve turistični društvi: turistično društvo
Železniki in turistično društvo Davča. V letu 2000 se je omenjenima društvoma pridružila
Lokalna turistična organizacija Blegoš. Ustanovljena je bila kot zavod za turizem za območje
občin Gorenja Vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Takrat je nastal tudi strateški
načrt razvoja in trženja celovite turistične ponudbe na omenjenem območju. Dokument danes
ni več aktualen, saj so v njem opredeljeni cilji za leta, ki so že minila. Leta 2006 je bil
ustanovljen Javni zavod Ratitovec, čigar naloga je med drugim tudi spodbujanje turizma v
občini Železniki. Sodelovanje med naštetimi organizacijami je precej omejeno in zaenkrat še
ni pripravljen aktualen strateški načrt za razvoj turizma na območju občine Železniki. Na
Lokalni turistični organizaciji Blegoš so mi zatrdili, da je ta dokument v izdelavi. Vas Davča
je le delček območja več občin za katere se izdeluje omenjeni načrt. Pomembno je, da se v
njem začrta strategija razvoja turizma s cilji na nivoju vasi Davča in ne le na nivoju celotne
občine Železniki. Priprava omenjenega dokumenta je tako drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen
za intenzivnejši turistični razvoj Davče.
Tretji pogoj se navezuje na drugega. Strateški načrt za razvoj turizma bi moral nujno
vsebovati tudi mehanizme, ki bi bili v pomoč ljudem, ki se želijo ukvarjati s to dejavnostjo v
Davči. Mnogo prebivalcev obravnavanega območja se ne zna spoprijeti z vsemi zahtevami
(zahtevani standardi, oddajanja popolnih vlog za pridobivanje sredstev,...), ki jih prinaša
ukvarjanje s turizmom.
Zadnji, četrti pogoj pa je pripravljenost krajanov na medsebojno sodelovanje pri nudenju
pestre in kakovostne turistične ponudbe. Posamezen ponudnik določenega turističnega
produkta bo v Davči težko uspel sam. Sedanji in prihodnji ponudniki turističnih storitev bi se
morali med seboj povezovati in nuditi gostom kompleksno turistično ponudbo, ki jo vsak zase
ne bo mogel. Vsi opisani pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi se lahko začela Davča
intenzivneje turistično razvijati.
Največ kar kraj ponuja obiskovalcu je možnost za mir in počitek oziroma umik od
vsakdanjega stresnega življenja. To zadostuje enodnevnim in dvodnevnim obiskovalcem, ki
imajo naporen ritem življenja. Veliko pa je tudi tistih, ki bi v Davči aktivno preživljali prosti
čas in vsak dan spoznali nekaj novega. Za take turiste je nujno razmišljati o pestri turistični
ponudbi.
Največji potencial pri razvoju turizma v prihodnosti so turistične kmetije. Poleg prenočišča in
hrane bi morale nujno nuditi tudi dodatne dejavnosti na sami kmetiji. Te so še posebej
pomembne v toplejših mesecih, ko Smučarsko središče Cerkno ne obratuje in ko je problem
skromne turistične ponudbe še posebej pereč. Dodatne dejavnosti bi lahko bile: namizni tenis,
tenis, igrišče za odbojko na mivki, družabne igre, izposoja koles, možnost stika z domačimi
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živalmi, tabori za mlade na turističnih kmetijah,... Na tovrstnih kmetijah bi imeli veliko dela s
svojimi gosti, tako da bi jih z večjimi količinami pridelkov lahko oskrbovale druge kmetije.
Za nudenje kompleksnih turističnih produktov bi se morale med seboj povezovati turistične
kmetije z dodatno turistično ponudbo in tudi turistične kmetije ter ostali ponudniki turističnih
storitev. Slednji bi lahko nudili: urejene tekaške proge, urejene proge za sankanje, označene
kolesarske poti (poleg že obstoječe), možnost jahanja konj, urejene gozdne učne poti, voden
ogled davških slapov, planinarjenje, prikaz delovanja mlinov na Davščici v preteklosti,
ureditev družabnega prostora za mlade, ogled etnografskega muzeja (že obratuje)...
Prebivalcem Davče se zdi razvijanje turizma v njihovem kraju smiselno. Kljub temu pa je
malo tistih, ki so v turizem dejansko pripravljeni vložiti čas, denar in energijo. Še posebej je
to izrazito pri ljudeh, ki hodijo na delo v dolino, saj se jim zaradi finančne preskrbljenosti »ni
potrebno« ukvarjati s turizmom. Mnogi imajo tudi strah pred vlaganjem, ker se vložena
sredstva ne vrnejo takoj. Več so pripravljeni tvegati mladi, poleg tega imajo praviloma več
energije in volje za ukvarjanje s turizmom. V Davči je ta populacija najštevilčnejša, kar je
zagotovo vzpodbuden podatek.
Največ obiskovalcev pride v Davčo zaradi Smučarskega središča Cerkno, ki pa ni v lasti
Davčarjev in od katerega prebivalci obravnavanega območja nimajo neposredne koristi. V
interesu smučišča bi morala biti turistično razvita Davča, saj bi imelo od tega korist tudi
smučišče. Anketiranje obiskovalcev Smučarskega centra Cerkno je pokazalo, da največ ljudi
pozna Davčo po Dnevu Teric in po planinski poti na Porezen. Koriščenje turistične ponudbe,
ki jo nudi vas je med obiskovalci smučišča zelo skromno. Pametno bi bilo razmišljanje o
prihodnjem razvoju turizma v Davči v povezavi z omenjenim smučiščem. Lahko bi ponujali
turistične produkte, ki bi vsebovali smučanje na smučišču in vmesno bivanje na turistični
kmetiji v obravnavanem območju.
V Davči obstajajo možnosti za intenzivnejši turistični razvoj. Da pa bi do tega lahko prišlo, je
potrebno izpolniti marsikateri pogoj. Osebno mislim, da je omenjen razvoj težko pričakovati v
kratkem, saj bo že samo sanacija ceste, kot ena izmed glavnih ovir, trajala najmanj leto ali
dve.

9 SUMMARY
Tourism in Davča village is on its initial level of development. The tourist offer is humble and
often limited to accommodation only. Despite the beautiful nature and its adventures value,
which offers great potential for developing in-country tourism, there is only one tourist farm
around Davča. Pr’ Šoštarju is the stationary type of farm tourism and its owner Peter Prezelj is
one of the few who engages in this activity. One of the most active societies is Davča tourism
society, which is also the main organizer of famous cultural ethnologic event Dan Teric. The
following society has also led out two important projects, which supplement otherwise
humble tourist offer:
- marking boards that are showing to which home the road is leading on every major
crossing,
- arranging surroundings of Davča’s watter falls.
There are two refreshment rooms in the village. Čumar, which is one of them, is on Ski centre
Cerkno, while the other one, Jemec, is in the centre of the village. There is also ethnologic
museum since 2007.
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Besides humble tourist offer, there are also some problems with the condition that should be
fulfilled to make the tourist development in Davča more intensive. The first condition to do so
is sanitation of the main road in Davča. In September 2007 the floods made a huge material
damage and cut all of the village of the surroundings. The consequences are visible still today.
The road is so badly driven that it diverts tourists from visiting Davča. Most of the road is in
possession of the state so the time of reconstruction depends on it.
In the past there were two tourist organizations active in the field of tourism: tourist society
Železniki and tourist society Davča. In 2000 local tourist organization Blegoš joined those
two organizations. It was founded as an institute of tourism for region of four communes:
Gorenja Vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki and Žiri. At that time a strategic plan of
development was made, as also the plan for trading a complete tourist offer. The document is
no more valid today, because aims are defined for the years which are already past. Public
institution Ratitovec was founded in 2006. Besides other things, promotion of tourism in
Železniki commune is its task. Cooperation between all those organizations is quite limited
and there has been no current strategic plan of tourism development in Železniki commune
made until now. Employee of Local tourist organization assured me, that the document is
already taking shape. Davča village is only a small part of four communes that makes
Železniki municipality. It is very important that the strategy of tourist development has its
aims on the level of villages, not only on the level of Železniki municipality. Preparation of
this document is the second condition which has to be fulfilled in order to make the touristic
development in Davča village more intensive.
The third relates to the second one. Strategic plan of tourist development should by all means
contains many mechanisms for helping people who wants to occupy themselves with tourist
activity in Davča village. Many inhabitants of the area do not really know how to cope with
all the demands that are brought with tourism occupation (high demanded standards,
transmitting of perfect submissions for production of means…).
The last, forth condition is willingness of locals for mutual cooperation at developing
qualitative and varies tourist offer. A separate tenderer of tourist products will hardly succeed
in Davča village on its own. Present and future tenderers of tourist services should be
connected within each others so they can offer a high standard tourist offer that could not be
so diverse if they would not work together. All described conditions should be fulfilled for
wanting to succeed in making an intensive tourist development of the Davča village.
Above all that Davča village can offers to its visitors is peaceful and restful environment. It is
enough for one day guests, who has exhausting tempo of their lives. There are also a lot of
people who want to spend their free time actively and to find out new things every day. For
this kind of visitors it is necessary to think about variegated tourist offer.
The biggest potential at development of Davča´s tourism are tourist farms. Besides
accommodation and food those farms should also offer additional activities. These are
especially important during warmer period of the year, when Ski centre Cerkno is not
working, which presents a problem for an already humble tourist offer. Additional activities
could be: table tennis, tennis, volleyball, social games, borrowing bikes, possibilities for
having contact with farm animals, camps for children on farms … Owners of tourist farms
would have had a lot of work with their guests so some other farms could supply them with
bigger quantity of crops. Tourist farms with additional activities and also tourist farms and
other tenderers of tourist offer, should connect with each other in order to offer quality tourist
products. Other tenderes of tourist products could offer: tidy running lines, sliding lines,
cycling lines, horse riding, forest didactic ways, examination of waterfalls, hiking paths,
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rewiev of water mills activity on Davščica brook in the past, arrangement of social place for
teenagers, review of ethnological museum…
Developing tourism in Davča is generally approved among the majority of the locals. In spite
of that, there are very few locals, who are prepared to put their time, energy and money in
tourism. This is especially obvious among those people who work in Železniki and who are
financially taken care of. They somehow don’t need to take interest with tourism. Many
people have fear from investing in tourism because invested means doesn’t return quickly.
Younger people are often prepared to risk more, they usually have more will and energy for
work in tourism. This population is the largest in Davča village, which is very stimulative
information.
Most visitors come in Davča because of the Ski centre Cerkno. This centre however is not
property of Davča locals, so they do not have any direct profit out of it. In the interest of Ski
centre Cerkno should be touristic developed Davča village, because the centre would also
have benefits from it. Inquiry making among the ski centre visitors shows, that Davča village
is most known by Dan Teric and hiking path on Porezen. Among the visitors of the ski centre
the entire tourist offer that Davča village can provide is badly visited. It would be wise to
connect the tourist development of Davča with the Ski centre Cerkno in the future. Tourist
offer could include skiing on Ski center and accommodation on tourist farm in studied area.
There are possibilities for more intense tourist development in Davča village. Still there are
many terms that should be fulfilled in order to make the assumption true. Personally I believe
that it would be hard to expect this development soon, because even the reconstruction of the
main road, which is one of the biggest problems, could take a year or two.
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11.4 ANKETA OBISKOVALCEV SMUČIŠČA CERKNO
NAVODILO: Odgovorite na vprašanja. Pri vprašanjih od 6 do 11 obkrožite črko pred izbranimi odgovori, oziroma
odgovor DA ali NE.
1. Spol:

M

Ž

Starost: _____

2. Od kod ste? _________________________
3. Za koliko dni ste prišli na smučišče Cerkno? _________
4. Kje bivate v času vašega obiska Cerkna? (odgovorite samo, če ste prišli za več dni)
__________________________________
5. Iz kje ste se pripeljali na smučišče Cerkno?
- a) Iz Cerkna

- b) Iz Davče (Železnikov)

6. Ste bili že kdaj v Davči (če izvzamete vožnjo do smučišča)?

Da

Ne

7. Kje bi iskali potrebne informacije za obisk Davče, če bi se zanj odločili?
- a) Na internetu

- c) V turističnem vodniku

- b) Na turističnem društvu v Železnikih, Škofji

- d) Pri nekom, ki je v Davči že bil

Loki

- e) Drugje: _________________

8. Ali ste že kdaj obiskali katero od gostišč oziroma turističnih kmetij v Davči?
- a) Okrepčevalnica Čumar

- c) Turistična kmetija pr Šoštarju

- b) Okrepčevalnica Jemec
9. Ste že slišali za
-

davške slapove?

Da

Ne

-

Ste si jih ogledali?

Da

Ne

-

etnografsko prireditev Dan teric?

Da

Ne

-

Ste jo že kdaj obiskali? Da

Ne

-

prireditev Demo Gozd in Bioenergija?

Da

Ne

-

Ste jo že kdaj obiskali? Da

Ne

-

planinsko pot na Porezen iz Davče?

Da

Ne

-

Ste jo že prehodili?

Da

Ne

-

pohodno pot po Davči?

Da

Ne

-

Ste jo že prehodili?

Da

Ne

10. Kateri bi bili razlogi za vaš morebitni obisk Davče?
- a) neokrnjena narava
- b) mir
- c) planinarjenje
- d) kolesarjenje
- e) sprehodi

- f) obisk lokalnih prireditev (Dan teric, Demo Gozd in
Bioenergija)
- g) obisk turistične kmetije
- h) večdnevni obisk smučišča Cerkno in vmesno
bivanje v Davči
- i) drugo: __________________________
11. Kateri od potencialnih turističnih proizvodov bi vas zanimali , če bi bila v Davči turistična ponudba bolje razvita?
- a) Sankanje
- f) Zgolj možnost za prenočitev
- b) Naravoslovni tabori na podeželskih kmetijah
- g) Drugo:____________________
- c) Pot po Davči s kolesarskim vodnikom
- d) Obisk gostišča, ki bi bil v neposredni bližini
ceste, ki vodi od smučišča proti Železnikom
Hvala za sodelovanje!
- e) Turistična kmetija
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11.5 ANKETA ZA POGOVOR Z DOMAČINI IZ DAVČE
DATUM:____________________DOMAČIJA:__________________INTERVJUVANEC:______________________
1. Se vam zdi smiselno razvijanje turizma v Davči?
a) Da
b) Ne
2. Kakšen turizem bi bilo po vašem mnenju možno in smiselno razvijati v Davči?
a) kmečki turizem,
b) voden ogled Davških slapov,
c) vodena pot po Davči s kolesarskim vodnikom,
d) izgradnja gostišča, ki bi bil v neposredni bližini ceste, ki vodi do smučišča Cerkno,
e) organiziranje taborov za mlade na davških kmetijah – mladi spoznavajo življenje na
kmetiji
f) urejeno parkirišče na izhodišču izleta na Porezen z majhno informacijsko točko, kjer bi
bile turistične informacije o Davči in majhna okrepčevalnica
g) lovski turizem
h) drugo:______________________
3. S čim se preživljate?
____________________________________________________________________________
4. Ste sami udeleženi v katerikoli turistični aktivnosti v krajevni skupnosti Davča?
a) Da
b) Ne
4.1. V kateri turistični aktivnosti ste udeleženi? (Odgovorite samo v primeru, da je vaš odgovor DA)
___________________________________________________________________________________
5. Ste sami kdaj razmišljali o tem, da bi se aktivno ukvarjali s turizmom?
a) Da
b) Ne
5.2. Zakaj (odgovorite samo v primeru, da je vaš odgovor DA)
___________________________________________________________________________________
5.1. S kakšno vrsto turizma bi se ukvarjali? (Odgovorite samo v primeru, da je vaš odgovor DA)
______________________________________________________________________________
6.

Kateri so po vašem mnenju pozitivni vplivi turistične aktivnosti v Davči?
a. Urejena cesta zaradi smučišča Cerkno
b. Zaposlitev za posameznike, ki imajo v Davči turistične kmetije ali gostišča
c. Drugo: __________________________

7. Kateri so po vašem mnenju negativni vplivi dosedanje turistične aktivnosti, ki jih dojemate kot
moteče?
a. Onesnaževanje zaradi povečanega prometa
b. Hrup zaradi povečanega prometa
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c. Odpadki, ki jih za seboj puščajo turisti
d. Gneča na cesti v času obratovanja smučišča Cerkno
e. Drugo: ________________________________

8. Kaj mislite, da je glavna ovira pri razvoju turizma v Davči?
a) Poplave in njihove posledice (neurejenost ceste,…)
b) Finančna neperspektivnost za posameznike, ki bi se ukvarjali s turizmom
c) Nezainteresiranost domačinov
d) Pregrobi posegi v prostor, ki bi okrnili naravno in kulturno dediščino Davče
e) Drugo: ______________________________
9. Se vam zdi, da turistične organizacije, ki pokrivajo območje občine Železniki, nudijo dovolj informacij
v zvezi s turistično ponudbo Davče?
a) Da
b)Ne
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