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UVOD 
 
 
 
Namen naloge KULTURNA DEDIŠČINA – MERILO KAKOVOSTI TURISTIČNE 
PONUDBE je predstaviti, predvsem pa dokazati vpliv valorizirane kulturne 
dediščine na kakovost turistične ponudbe oz. kakovost turizma.  
 
 
Kulturno dediščino skupaj z naravnim in socialnim okoljem imenujemo primarna 
turistična ponudba in ima odločilno vlogo pri kakovosti integralnega turističnega 
proizvoda. Bolj ko je narava neokrnjena in kulturna dediščina strokovno valorizirana 
in ohranjena, višja je njuna kakovost. In ker je primarna turistična ponudba osnovni 
element turističnega povpraševanja, ta vpliva neposredno na učinkovito in donosno 
trženje v turizmu, posredno (multiplikativno) pa so posledice vidne v vsem 
gospodarstvu.  
 
 
Cilj naloge je dokazati stopnjo vpliva valorizirane kulturne dediščine na kakovost 
turizma. Nastala je na podlagi tržne raziskave izbranega objekta kulturne dediščine – 
Kavčnikove domačije v vasi Zavodnje nad Šoštanjem in bližnjega večjega mesta - 
Velenja, h kateremu gravitira.  
 
 
Prvi del naloge opredeljuje turizem in kulturno dediščino, zlasti njuni posamezni 
vlogi ter medsebojni odnos in povezanost. 
 
Trdimo lahko, da je kulturna dediščina (skupaj z naravo) glede na svoje stanje, 
ohranjenost in stopnjo valorizacije eno izjemno pomembnih meril za kakovostno 
turistično ponudbo in kakovosten turizem.  
 
Gre za tako imenovani trajnostni turizem (sustainable tourism), torej tak, ki ohranja 
primarno turistično ponudbo in dobrine; tako da ne le dobrine, če že ne ostajajo 
nespremenjene (saj nanje vpliva še množica drugih elementov), trajnostni turizem ne 
vpliva nanje škodljivo in jih ne uničuje.  
Omenjenih je tudi nekaj možnih virov financiranja, prek katerih bi »porabniški« 
turizem vračal denar za zaščito, obnavljanje, revitalizacijo ter ohranjanje kulturne 
dediščine oz. celotnega okolja. 
 
 
Drugi del naloge aplikativno predstavlja primer iz prakse - Kavčnikovo domačijo v 
vasi Zavodnje nad Šoštanjem kot izbrani primer valorizirane kulturne dediščine. 
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Kavčnikova domačija z ohranjeno dimnico je kulturni spomenik in sodi v sam vrh 
slovenske kmečke arhitekture. Je vzorno obnovljena in vzdrževana. Pomen dimnice 
je evropski, saj je najjužnejši znani ohranjeni primerek dimnice v alpskem prostoru.  
 
Po nekaterih ocenah je dimnica nastala pred skoraj 400 leti, kar dokazujejo med 
drugim mala okenca na dimnični celici, smučni mehanizem za zapiranje oken, detajli 
lesenih tečajev na vhodnih vratih. V 19. stol., ko so hiši dodali lopo, je dimnica rabila 
predvsem kot črna kuhinja.  
 
Domačija je danes obnovljena in ohranjena tako, kot da bi v njej še vedno živeli 
ljudje; ob eno stran hiše je postavljena preša, pred vhodom sta vrt s tradicionalnimi 
vrstami rož in zeliščni vrt, na mizi je posoda, nad dimničnim delom so obešeni 
klobase, meso, v košarah je fižol. O preteklosti domačije in okolice obiskovalec veliko 
izve iz videofilma. Za posamezne ciljne skupine obiskovalcev kustosi predstavijo v 
obliki prikaza predvsem stare običaje, kot so kurjenje v dimnici, peka jabolk, 
izdelovanje »šiklov«, koline, »jajčarija«.  
 
 
Tretji del naloge podaja raziskavo kakovosti celokupne turistične ponudbe, vezane 
na objekt kulturne dediščine Kavčnikove domačije v povezavi z Velenjem.  
 
Nosilna metoda raziskave je poleg metode opazovanja in intervjuvanja na terenu test 
»K-H-R« oz. »A Visitor Friendly Test for Places« (Kotler et al, 1993) kot test ocenjevanja 
kakovosti, ki je novost v svetovnem merilu. Uvedel ga je znani ameriški marketinški 
teoretik Philip Kotler, v praksi pa ga pri nas od leta 1999 uporablja tudi Raziskovalni 
center Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer pri projektih, v katerih 
postavljajo modele prenove starih podeželskih naselij ob pomoči razvoja turizma. 
 
Ugotovitve ter predlagani ukrepi, ki se nanašajo v večini na elemente trženja, so pri 
vsakem vprašanju testa konkretno predlagani in opisani. 
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1 OKOLJE IN TURIZEM  
 
 

1.1 POVEZANOST OKOLJA IN TURIZMA 
 
 

1.1.1 Okolje in gospodarjenje z viri dobrin 
 
Današnji čas je čas hitrega razvoja znanosti, tehnike in tehnologije, ki samo po sebi 
vpliva na življenje ljudi. Človek, utrujen od napornega ritma življenja in enoličnosti v 
urbanih središčih, želi vsak prosti trenutek izkoristiti za sprostitev, rekreacijo, sintezo 
z naravo, kar pa je povezano s spremembo okolja, potovanjem ali izletom. Ta 
družbeni pojav, ki je posledica razvoja družbene kulture in tehnične civilizacije, 
imenujemo turizem.  
 
Z večanjem potreb, osebnih prejemkov, daljšanjem prostega časa postaja človek - 
turist vedno zahtevnejši. Zahteva individualnost ter kakovostno življenjsko okolje. 
Svoj prosti čas želi preživljati neobičajno in izvirno, zato išče specializirano oz. 
tematsko ponudbo, ki je prilagojena njegovim interesom. Take pogoje lahko najde v 
neokrnjeni naravi in ohranjeni, izvirni, valorizirani kulturni dediščini. In turisti imajo 
na voljo vse več možnosti izbire in to v času, ki ga zaznamujejo različne težnje. 
 
Seveda to prav gotovo ni v prid današnjim turističnim ponudnikom in podjetjem, ki 
si zato, da bi bilo njihovo delovanje uspešno in dolgoročno, prizadevajo 
zadovoljevati turistove potrebe, želje in zahteve. Poleg tega med seboj tudi vedno 
bolj tekmujejo. Zato si nenehno prizadevajo spoznati determinante zadovoljstva 
turistov in njihove vrednote. Odkrivajo potrebe turistov in jim prilagajajo svoje 
podjetniške in organizacijske cilje.  
 
Čim bolj podjetje zadovolji turistove potrebe oz. kolikor bolje to stori kot tekmeci, 
tem uspešnejše je in ustvarja dobiček dolgoročno. 
 
Vsaka zadovoljitev potreb človeku odpira nove in »višje« potrebe, kar brez dvoma 
vpliva na večanje proizvodnje teh in novih dobrin tako po vsebini kot obsegu. 
Seveda vseh potreb ni mogoče zadovoljiti, zagotovo tudi ne v celoti, pa tudi dobrine 
so omejene, zato moramo s sicer redkimi viri dobrin znati gospodariti. 
 
Mehanizmi, s katerimi celotna družba usklajuje potrebe z možnostmi, so različni. 
Primitivne družbe delujejo na temelju navad, tradicije, avtoritete, v kapitalizmu je to 
trg, socialistični sistem pa je deloval s »plani«. Na teh odnosih je temeljil politični 
sistem oblasti in gospodarstva.   
In danes?  
Danes imamo marketing.  
 



 12 

Vendar mora biti marketing razumljen in mora delovati kot »biti« in ne »imeti«, 
čeprav:  

 
»Za družbene kritike pomeni marketing prvovrstno manipulacijo, ki z izkrivljanjem 

zavesti (npr. prek oglaševanja) pospešuje logiko »imeti« in ne »biti«. Za podjetja je 
marketing metoda prefinjene prodaje izdelkov, ki jih bruha proizvodnja in ki morajo najti 
kupca, da se ne bi ustavilo kolo gospodarske rasti.« (Jančič, 1990, str. 14) 
 
In vendar podjetja ne morejo proizvajati karkoli in v poljubni količini, saj niso 
samozadostni sistemi. Delujejo namreč kot pomemben sestavni del kompleksnega 
okolja in ne menjajo svojih izdelkov/storitev zgolj s porabniki;  izdelke/storitve 
proizvajajo in stopajo v menjalni proces s celotnim okoljem. 

 
»Minili so časi, ko je podjetje lahko delovalo kot neodvisen sistem in v bitki za profit 

neodgovorno izkoriščalo naravne resurse.«  
... 

Čas je torej za menjavo. Pa ne zgolj za menjavo blago – denar, kot radi poenostavljamo, pač pa 
za ekvivalentno in strateško menjavo podjetja z naravnim in družbenim okoljem, svojimi 
potrošniki ter lastnimi zaposlenimi. Čas je za strateški marketing.«(Jančič, 1990, str. 15) 
 
Okolje je omejen in občutljiv vir. Gospodarjenje z njim je življenjskega pomena za 
obstoj in razvoj človeške družbe in življenja na našem planetu. 

 
»Okolje je celota vseh dejavnikov v življenjskem prostoru, ki vplivajo na živa bitja oz. 

so pod njihovim vplivom.  
…  
Človek je z njim v zapletenem medsebojnem odnosu, saj je od njega življenjsko 

odvisen, to velja tudi za živali in rastline, hkrati pa človek svoje okolje tudi spreminja.« 
(Veliki splošni leksikon, 1997, str. 2999) 
 
Znanost, ki preučuje odnose organizmov do okolja, se imenuje ekologija. Izraz 
ekologija se torej nanaša na odnos med organizmi in okoljem, posebno na odnos med 
človekom in njegovim okoljem. Izraz okolje se pri gospodarskih dejavnostih nanaša 
na naravno, kulturno in socialno okolje. 
 
Ko podjetja odgovorno gospodarijo z omejenimi viri dobrin – torej ko varujejo okolje 
in ga ohranjajo, tako ščitijo in ohranjajo tudi naše bivanje oz. življenje.  
 
Danes in od danes naprej ne gre več za »imeti«, ampak za »biti«.  
 
Gre za kakovost življenja, za kakovostno gospodarjenje, kakovostno ponudbo, ki 
vedno bolj postaja nujnost. 
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1.1.2 Turizem in turistična ponudba 
 
1.1.2.1 Opredelitev pojma turizem 
 
Definicij za turizem, ki je razmeroma nov družbeni in ekonomski pojav ter 
gospodarska dejavnost, je precej, vse pa so nekako strnjene v tem dejstvu: 
Turizem je celota odnosov in pojavov, povezanih z gibanjem in porabo izven kraja 
stalnega bivanja v želji, da se zadovoljijo rekreativne in kulturne potrebe turista; 
zanje pa mora le-ta imeti na voljo prosta lastna finančna sredstva in prosti čas. 
 
Pravica do turizma velja za eno izmed človekovih osnovnih pravic. O tem govorita 
listina o človekovih pravicah in turistični kodeks, zato imajo vsi zaposleni uzakonjen 
prosti čas v obliki rednih letnih dopustov, v nekaterih državah pa tudi uzakonjena 
dodatna finančna sredstva (regres) za letni dopust, ki jim ga izplača delodajalec. 
 
V turizmu gre predvsem za gibanje prebivalstva in njihovih finančnih sredstev iz 
urbanih središč v kraje, ki so gospodarsko manj razviti, zato pa privlačnejši glede na 
okolje. Te privlačnosti so glavni in osnovni element turističnega povpraševanja. 
Obiskovalci npr. turističnega podeželja so lahko tam na izletu le nekaj ur, en dan ali 
pa tam tudi prenočujejo. V tem primeru mora imeti kraj nastanitvene zmogljivosti in 
drugo ustrezno turistično infrastrukturo. 
 
Turizem kot gibanje in poraba zato povezuje tako gospodarske dejavnosti (promet, 
trgovino, gostinstvo, komunikacije) kot negospodarske dejavnosti (kulturo, 
zdravstvo, šport). 
 
 

1.1.2.2 Značilnost obeh delov turistične ponudbe 
 
Turistična ponudba je sestavljena iz dveh delov: primarne ponudbe in sekundarne 
ponudbe. 
 

»Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali ki jih 
človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo.« (Planina, 
1996, str. 160) 
 
Primarna turistična ponudba ima dva dela: naravne in antropogene dobrine. 
Naravne dobrine so podnebje, morje, gore, vegetacija, razgled, med antropogene pa 
štejemo tiste dobrine, ki so proizvod človekovega dela v bližnji ali daljni preteklosti 
in ga danes ni mogoče več ponoviti. Gre za kulturnozgodovinske spomenike in 
znamenitosti, kot so npr. piramide v Egiptu, bizeljski grad, kurenti na Ptujskem 
polju. 

»Sekundarna turistična ponudba pa zajema tiste turistične dobrine, ki so proizvod dela 
in ki jih človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja v zahtevani 
količini ter kakovosti.« (Planina, 1996, str. 160) 
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Gre za turistično infrastrukturo ali temeljne naprave in objekte, objekte z njihovimi 
zmogljivostmi in rezultate proizvodnje v teh objektih. 
 
V primarno turistično ponudbo torej uvrščamo dobrine okolja (naravo in kulturno 
dediščino ter socialno okolje), v sekundarno pa celotno ponudbo kraja, ki je nujna, da 
do kraja pridemo in tam primarno ponudbo uživamo. Valorizacija primarne 
ponudbe poteka na turističnem trgu v obliki prodaje celotnega - integralnega 
turističnega proizvoda. 
 
Ta dela turistične ponudbe praviloma ne moreta obstajati drug brez drugega.  
 
 

1.1.3 Povezanost turizma, okolja in gospodarstva 
 
 

1.1.3.1 Povezanost turizma in okolja 
 
V turizmu gre za neposredno »menjavo« okolja s porabnikom – turistom. Turistične 
regije, kraji, podjetja ponujajo naravne dobrine kot so npr. privlačnosti in lepote 
pokrajine, blagodejna klima, čist zrak, lep razgled in kulturna dediščina (ostanki 
preteklosti v obliki izkopanin, kulture stavbarstva ter socialnega okolja kraja).  
Turistično gospodarstvo valorizirane dobrine v turistični ponudbi oz. oblikovanem 
turističnem proizvodu trži. Plačilo teh dobrin je izraženo v višjih cenah sekundarne 
turistične ponudbe, ki se oblikuje kot posledica večjega turističnega povpraševanja 
prav zaradi privlačnosti teh dobrin. 
 
Torej se stanje in kakovost dobrin jasno manifestirata (vidita, čutita, izražata) in 
določata stopnjo privlačnosti, ceno, profit neposredno in zato je njun vpliv na 
kakovost turistične ponudbe tako neposreden in takojšen. 
 
 

1.1.3.2 Povezanost turizma in celotnega gospodarstva 
 
Pri turistični ponudbi gre za celotno ponudbo kraja, tudi neturistično, saj se 
multiplikacijski učinki turistične potrošnje kažejo v celotnem gospodarstvu kraja, 
regije, države. 

 
»Multiplikator izraža posredne vplive turistične potrošnje. Je razmerje med prihodki, 

ki jih ustvarjajo najrazličnejša podjetja in sektorji s tem, da turističnim podjetjem prodajajo 
blago in storitve, ki jih ta potrebujejo za svojo proizvodnjo in za oblikovanje svoje končne 
turistične ponudbe ter začetno turistično potrošnjo kot delom osebne potrošnje.« (Planina, 
1997, str. 264-265) 
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»Multiplikator skupne turistične potrošnje je za Slovenijo izračunan v višini 2,69.« 
To pomeni, da ... »je vsaka enota neposredne, osebne turistične potrošnje domačih in tujih 
turistov v Sloveniji povzročila okrog 2,7 enote dodatne proizvodnje v turističnem 
gospodarstvu in zunaj njega.« (Sirše et al, 1981, str. 90 in 136) 
 
Turistični multiplikator torej dokazuje, da od turizma živijo številne dejavnosti, tudi 
tiste, ki na prvi pogled s turizmom niso povezane; dokazuje, da turizem izboljšuje 
življenjsko raven lokalnega prebivalstva in se kaže v celotnem razvoju kraja. 
 
 

1.2 KAKOVOST V TURIZMU 
 
 

1.2.1 Opredelitev pojma kakovost 
 
Pojem kakovost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1975, str. 260) označen 
kot:  

 
»1. kar opredeljuje kaj glede na pozitivne lastnosti, 2. kar opredeljuje kaj glede na 

veliko mero pozitivnih lastnosti.« 
 
Kakovost so torej pozitivne lastnosti oz. velika mera pozitivnih lastnosti. Pri izdelku 
je kakovost opredeljena kot sposobnost izdelka, da zadovolji porabnika in ustreže 
njegovim zahtevam v določenem trenutku, torej ob nakupu in porabi. Pri storitvah 
pa gre za potrošnikovo vnaprejšnje pričakovanje oz. zaupanje v zanesljivost storitve 
ter sposobnost, da zagotavljajo zadovoljstvo s storitvijo  daljše obdobje, torej ves čas, 
od nakupne odločitve do zaključka uporabe storitve in še v »spominu«.  
 
Pri kakovosti storitev gre torej za to, kako dobro storitve dosegajo in presegajo 
pričakovanje. V osnovi ima pojem kakovost dve obliki. Sestavljen je iz tehničnih in 
funkcionalnih elementov. Tehnični elementi so objektivni, nanašajo se na merljive 
pojave, kot so velikost, teža izdelka, hitrost dobave itd., zato je tudi objektivna 
kakovost lahko merljiva. Funkcijski elementi pa se nanašajo na učinek, torej 
subjektivna merila, ki jih skušamo doseči s storitvijo. Odvisni so od 
posameznikovega dojemanja in njegovih subjektivnih meril in ocene.  
 
Dejstvo je, da je za kakovostno ponudbo oz. zanesljivo kakovost storitve porabnik 
pripravljen plačati višjo ceno, zato kakovostna ponudba lahko celo vodi k 
neobčutljivosti porabnikov za ceno.  
Na splošno lahko rečemo, da kakovost storitve vodi k zniževanju stroškov (stroškov, 
ki so posledica napak, operativnih stroškov, izdatkov za promocijo), k večji 
produktivnosti in prodaji ter večji stopnji dobička in večjemu tržnemu deležu. 

 
Pomembna prednost kakovostne ponudbe je tudi kakovostno oblikovanje odnosov, 
pozitivna »komunikacija od ust do ust«, ki je posledica zadovoljnih porabnikov. 
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Kakovostna ponudba/storitev povečuje ugled ponudnika in ponudbe in jo dviga na 
višjo raven njegove vsesplošne podobe (image). 
 
 

1.2.2 Ugotavljanje kakovosti v turizmu 
 
Kakovost je obvladovanje norm in standardov. V turizmu jo je mogoče izboljšati, če 
so norme in standardi ponudnika usklajeni z normami in standardi turistov. Rezultat 
je zadovoljstvo turistov s storitvijo.  
 
Kakovost v turizmu torej ugotavljamo s stopnjo zadovoljstva turistov. To trditev 
sestavljata dva pogleda na storitev: instrumentalni elementi so odgovor na tehnično 
kakovost storitve, ekspresivni elementi pa so odgovor na funkcionalno kakovost in ta 
je tisti, ki lahko stopnjo zadovoljstva, torej tudi kakovosti, povečuje! 
 
Tabela 1: Kakovost 
 

POJEM DEFINICIJA PRIMER 

 
 

Zadovoljstvo 

emocionalni odgovor  
na situacijo  
ali dogodek,  
ki dosega ali presega 
pričakovanja; 

Pozitiven občutek potem,  
ko človek doseže vrh 
gore, pride na cilj,  
si ogleda predstavo,  
zaužije dober obrok … 

 
 

Instrumentalno 
zadovoljstvo 

 
odgovor na tehnično kakovost 
izdelka; 
 
razpon od nezadovoljnega 
do popolno zadovoljnega; 

Doživetje, ko so turistu 
na domačiji postregli s 
pečenimi jabolki. 
Najboljši odgovor: »Bil 
sem v dimnici; pekel in 
jedel sem jabolka.« 

 
 

Ekspresivno 
zadovoljstvo 

 
odgovor na funkcijsko kakovost 
storitve; 
 
razpon od nezadovoljnega 
do popolno zadovoljnega; 

Turistu postrežejo 
odlično hrano v pristnem, 
enkratnem okolju. 
»Zelo okusna jabolka in 
neverjetno naravno 
okolje. Počutil sem se, da 
resnično živim.« 

(Vir: Witt, Moutinho, 1995; str. 244) 

 
Pri ocenjevanju ključnih dimenzij kakovosti turistične storitve si lahko pomagamo z 
determinantami modela SERVQUAL vprašalnika (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1990, 
str. 149). Model SERVQUAL je inštrument, s katerim lahko merimo razkorak med 
pričakovano in doživeto kakovostjo storitve v celotnem procesu zagotavljanja 
kakovosti storitve. Tehnika merjenja temelji na predpostavki, da je stopnja kakovosti 
storitve visoka, če je razlika med pričakovanji porabnikov in njihovimi poznejšimi 
izkušnjami s storitvijo pozitivna in velika v prid izkušnjam.  
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Vprašanja se nanašajo na te determinante, ki so jih ocenili turisti ob uporabi metode 
intervjuva pred storitvijo (merjenje pričakovanj) in po storitvi (percepcija): 
 
1. otipljive determinante - fizični dokazi (npr. udobje in urejenost namestitve), 
2. zanesljivost - že prvič mora biti storitev izvedena pravilno (npr. prihod avtobusa), 
3. dovzetnost – pripravljenost, neproblematičnost, 
4. komunikacija – gostom posredujemo informacije v jeziku, ki ga razumejo, 
5. kredibilnost – pošten in zaupanja vreden, 
6. varnost – fizična, finančna, zaupna, 
7. sposobnost – vsi zaposleni morajo imeti ustrezne spretnosti in znanja, 
8. vljudnost - prijazen, spoštljiv in prijateljski odnos, 
9. razumevanje – prepoznavanje gosta, njegovih potreb, zahtev, želja, 
10.  dostopnost – lahek in označen dostop in navezovanje stikov. 
 
Različne raziskave so pokazale, da je turistov odgovor na storitev v vseh primerih 
odvisen od teh treh področij: 
- ravni zaznave kakovosti, 
- stopnje, do katere so bila pričakovanja uresničena, 
- percepcije dejanske izvedbe. 
 
Izjemno pomembno vlogo pri kakovosti uresničevanja programov imajo tudi 
zaposleni, zato morajo biti skrbno izbrani, ustrezno šolani, motivirani in nagrajeni. 
 
Nujno je tudi nadzorovanje kakovosti. Obstaja niz načinov merjenja in nadzorovanja, 
od raziskav, intervjujev, knjig za pritožbe in pohvale ipd. 
 
 

1.2.3 Kakovosten turizem 
 
Ekološko in hkrati tudi ekonomsko sprejemljiv turizem skupaj imenujemo 
kakovosten turizem.  
 
Po definiciji Association Internationale d`Experts Scientifiques du Tourisme – AIEST 
se pojem kakovosten turizem nanaša na takšen koncept turističnega razvoja, ki je »ekonomsko, 
socialno in ekološko sprejemljiv«. (41. AIEST Kongres, 1991, primarni vir; Mihalič, 1993, 
str. 58, sekundarni vir)  
 
Takšen turistični razvoj zagotavlja: 
- kakovost življenja avtohtonega prebivalstva,  
- dobro počutje gostov, 
- varovanje narave in kulturne dediščine,  
- povezanost s socialnim okoljem, 
- gospodarski razvoj, ustvarjanje delovnih mest in dohodka. 
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1.2.4 Trajnostni turizem 
 
1.2.4.1 Definicija trajnostni turizem 
 
Pomen izraza »sustainable« izhaja iz vzdržne (sustainable) družbe oz. vzdržnega 
(sustainable) razvoja; o njem piše Senjur: 
 

»Vzdržen (sustainable) razvoj je tisti, ki lahko vzdrži vse generacije, ki je dovolj 
daljnoviden, fleksibilen in moder, da ne spodjeda fizičnih in družbenih osnov svojega razvoja. 
Vzdržna družba je tista, ki zadovoljuje sedanje potrebe tako, da ne ogroža sposobnosti 
prihodnjih generacij, da zadovoljuje svoje potrebe.« (Senjur, 1993, str. 426) 
 
Za kakovostno okolje mora skrbeti celotna družba. Okolje mora ohranjati tako, kot je 
bilo, če že ne  boljše. Tako bo primarna turistična ponudba ostala trajna, enako 
privlačna za poznejše rodove in dejavnosti sekundarne turistične ponudbe pa morajo 
biti oblikovane kot trajnostni turizem, torej tak, ki ne povzroča škode okolju in tudi 
ne v naravi, kulturi in tudi ne socialne škode. 
 
Pri ohranjanju razmer v okolju morajo sodelovati stroka, zakonodajna oblast države 
ter ozaveščen ter odgovoren turistični ponudnik in turist.  
 
Trajnostni, vzdržen, tudi trajen, vzdržljiv turizem - sustainable tourism – je nastal kot 
upor in alternativa množičnemu turizmu, ki škodljivo vpliva na okolje. Med drugimi 
poznamo še izraze mehki, blagi turizem, avanturistični turizem, alternativni turizem, 
kakovosten turizem, zeleni turizem, sonaravni turizem, ekoturizem, inteligentni 
turizem. Pri nas najpogosteje uporabljamo izraz trajnostni turizem. 
 
Vse definicije o »sustainable tourism« lahko strnemo v dejstvo, da gre za turizem, ki 
je trajno ekološko sprejemljiv, gospodarsko uresničljiv ter za lokalno skupnost etično 
in socialno ustrezen.  
Trajnostni turizem je torej turizem, ki je trajen. Skrbi, da sedanje turistične in 
vsesplošne gospodarske dejavnosti ne bodo imele negativnih ekoloških posledic v 
najširšem smislu v prihodnosti. 
 
 

1.2.4.2 Osnovni cilj trajnostnega turizma 
 
Osnovni cilj trajnostnega turizma je uravnotežen turistični razvoj, ki izboljšuje 
ekološke in gospodarske razmere, kar pozitivno vpliva na: 
- vzdrževanje kakovosti okolja v najširšem pomenu besede (varovanje narave, 

kulturne dediščine in socialnega okolja), 
- zagotavljanje velikega zadovoljstva in dobrega počutja turistov, 
- izboljšanje kakovosti življenja avtohtonega prebivalstva v receptivni državi, regiji, 

kraju (ustvarjanje delovnih mest in dohodka). 
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1.2.5 Trajnostni turizem v Sloveniji 
 
Razvojna alternativa in tudi že sprejeta usmeritev slovenskega turizma je nemnožični 
in za okolje prijazen turizem. Gre torej za turizem, v (relativno) neokrnjenih naravnih 
razmerah, v katerih turisti dejavno in nedejavno uživajo v krajini in kulturni 
dediščini.  
 
Trajnostni turizem je seveda tudi edina alternativa razvoju turizma v Sloveniji, saj je 
Slovenija majhna dežela tudi kot turistična destinacija, ima razmeroma dobro 
ohranjeno naravo in kulturno dediščino ter prijazne ljudi. Le razvoj na strokovnih 
osnovah pa bo omogočil, da bodo lahko izkoriščene možnosti, ki jih imamo.  
 
Slovenska turistična alternativa je: 
- kraj mora imeti naravne in kulturne privlačnosti, ki redno privlačijo obiskovalce 

(osnovni pogoji za turizem), 
- kraj mora imeti receptivne možnosti (namestitveni objekti, turistična 

infrastruktura, podjetja in organizacije, ki skrbijo za valorizacijo privlačnosti), 
- kraj mora imeti/razviti komunikacijske možnosti (ceste ...), 
- turizem v kraju mora izboljševati kakovost življenja avtohtonega prebivalstva na 

podeželju v najširšem smislu, 
- turistični razvoj mora kraju omogočiti gospodarski razvoj, ustvarjanje delovnih 

mest oz. zaslužka, 
- turizem mora varovati in ohranjati ter razvijati naravno ter vaško kulturno in 

socialno okolje in ne sme uničevati tradicionalnih vaških dejavnosti, temveč 
ohranjati kulturno dediščino, krepiti kulturni ponos ter kulturno izmenjavo, 

- izbrani model turizma mora zagotavljati dobro počutje gostov. 
 
 

1.2.6 Družbena in ekonomska razsežnost trajnostnega turizma 
 

1.2.6.1 Družbena razsežnost trajnostnega turizma 
 
Trajnostni turizem spodbuja zaščito okolja, saj je le kakovostno okolje privlačno za 
turizem.  
 
Zaslužki s turizmom sicer omogočajo zaščito okolja, lahko pa so tudi razlog za 
izboljšanje kakovosti naravnega in kulturnega okolja in sredstvo za povečanje 
privlačnosti kraja, ki sicer ni posebno zanimiv.  
 
Trajnostni turizem omogoča perspektivnejši razvoj in navsezadnje se zaradi 
trajnostnega turizma oblikuje in krepi ekološka zavest. 
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1.2.6.2 Paradoks ekonomske razsežnosti  trajnostnega turizma 
 
Paradoks perspektive trajnostnega turizma je v tem, da mora ponudnik svoje 
poslovne odločitve o oblikovanju turistične ponudbe sprejemati na osnovi kalkulacije 
notranjih stroškov in trenutnih tržnih zakonitosti (turistično povpraševanje je 
izjemno elastično), ki pa ne zajemajo stroškov za okolje.  
Za okolje bo »skrbel« le, če bo prisiljen (zakonodaja), zato si ekonomski in ekološki 
cilji ne bi smeli nasprotovati. Morali bi biti vgrajeni v obstoječi ekonomski sistem 
tako, da bi tržni mehanizmi silili podjetja, ponudnike, da bi se obnašali ekološko, ker 
bi bilo to hkrati tudi ekonomsko racionalno. 
 
In prav v tem je paradoks.  
 
Turistični ponudnik, podjetje, mora varovati okolje, saj na njem temelji tudi »njegova« 
turistična ponudba. Konkurenčno in strateško prednost mu prinaša kakovost 
»njegove« primarne turistične ponudbe. In ne nazadnje, izraža tudi njegovo lastno, 
ponudnikovo kakovost.  
 
 

1.2.6.3 Možni viri financiranja posrednega varovanja okolja in  
   kulturne dediščine v turističnem gospodarstvu 

 
Možni viri financiranja ohranjanja stanja in kakovosti okolja in kulturne dediščine so 
lahko:  
- turistična taksa vključuje tudi ekološko, 
- turistična taksa je vključena v vse turistične proizvode in ne samo prenočitve kot 

sedaj, 
- država selektivno določi pristojbine in prispevke za izkoriščanje ter »uporabo« 

okolja in kulturne dediščine, 
- država turističnemu podjetniku podeli koncesijo (podelitev pravice do izrabe 

okolja in dediščine) in jo zaračuna, 
- država investitorju in upravljalcu zagotovi subvencije, ugodne posojilne in 

fiskalne pogoje za valorizacijo in trženje kulturne dediščine, 
- ustrezne državne komisije redno, odgovorno ter javno pomembno in odmevno 

podeljujejo in odvzemajo znake kakovosti in certifikat kakovosti turističnim 
ponudnikom, turističnim produktom; to lahko v trženju deluje kot blagovna 
znamka.  

 
Finančna sredstva, pridobljena na ta način, naj bi se vračala izključno in samo v 
zaščito, obnovo in revitalizacijo okolja in dediščine ter dejavnosti za uveljavitev 
pozitivnega, družbeno pomembnega in ozaveščenega odnosa do okolja in dediščine. 

 
Sam zakon, ki določa razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji, pa je odločno premalo, 
ker zanj pri nas ni znanih, razvitih in razpoložljivih modelov za uresničitev, ki naj bi 
pokazali načine za realizacijo posameznih konkretnih turističnih projektov ter 
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preverili ekonomsko učinkovitost in tržno donosnost, seveda utemeljenih na 
posameznih, komplementarno povezanih strokah.  
 
 

1.2.6.4 Reševanje problematike ohranjanja kulturne dediščine glede  
   na turizem v Evropi 

 
Z enakimi problemi se spoprijemajo tudi drugod po svetu. Ohranjanje in valorizacija 
kulturne dediščine, gospodarjenje z njo, je žgoč problem Evrope tako rekoč od 
začetka turizma. Vsaka država se ga loteva na bolj ali manj posrečen in uspešen 
način. Načini financiranja izhajajo tako iz lastništva objektov kulturne dediščine kot 
vloge posamezne države.  
 
Citiram del članka »Gradovi - Kdo jih hoče in čigavi naj bodo?« Tanje Mihalič 
(Sobotna priloga Dela, 29. aprila 2000, str. 10), ki dvojnost družbenega in 
ekonomskega ponazarja ob evropskih gradovih. 
 

»Problem ohranjanja kulturnozgodovinske dediščine gradov pa ni v njihovi 
restavraciji, čeprav so stroški resda zelo visoki, ampak v tem, kaj se s temi stavbami dogaja po 
končani obnovi. Obnovljeni gradovi pogosto postanejo muzeji, kar je sicer nedvoumno skladno 
s poslanstvom, vendar pa to ne more biti rešitev za vse, ne tako maloštevilne profane zgradbe. 
Z veliko domišljije in podjetniškega duha bi bilo treba v gradove naseliti tudi dejavnosti, ki bi 
omogočale kriti stroške vzdrževanja in ohranjati stavbe žive. Pri tem je seveda jasno, da 
podjetniško razmišljanje v zvezi z gradovi ne more vključevati samo profitne maksime.  
...  

Če za konec poskušamo združiti izkušnje na področju financiranja, upravljanja in 
gospodarjenja z evropskimi gradovi, lahko ugotovimo, da so zasebni lastniki najboljši 
upravljavci, najcenejši managerji, a precej slabi financerji gradov. S svojo energijo in 
bivanjem na gradovih prinašajo med grajske zidove življenje, pri čemer nastaja večja vrednost 
in se povečuje turistična privlačnost gradu. Nasprotno pa postajajo grajski  objekti, ki so v 
lasti države, vedno bolj neosebni in izgubljajo svoj zgodovinski sijaj in prepričljivost, čeprav 
so bolje vzdrževani. Žal izkušnje kažejo, da zasebnemu lastniku često ne uspe zagotoviti 
finančnih sredstev in rentabilnega poslovanja. Če država oceni, da je ohranjanje gradu zaradi 
njegove civilizacijske, kulturne in zgodovinske vrednosti v javnem interesu, prevzame 
lastništvo. Ker pa so gradovi do prevzema navadno že zelo propadli, takšen prevzem državo 
ali fondacijo veliko stane. Zato je javna pomoč pri financiranju obnove in vzdrževanja gradov 
kakor tudi pri nastajanju tržno zanimivih proizvodov, vezanih na gradove, smiselna in 
legitimna.« 
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1.3 TEŽNJE TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA  
 
 

1.3.1 Turistično povpraševanje – splošno 
 
Definicij turističnega povpraševanja je več, vsem pa je skupen model, ki pravi, da so 
turistično povpraševanje funkcija potreb po potovanju in bivanju zunaj stalnega 
bivališča, količina finančnih sredstev in prostega časa, ki sta na voljo v ta namen, cen 
integralnega turističnega proizvoda, subjektivnih dejavnikov ter KOLIČINE IN 
KAKOVOSTI NARAVNIH IN KULTURNIH DOBRIN. Najpomembnejši je seveda 
tisti dejavnik, ki je najslabše razvit. 
 
 

1.3.2 Težnje turističnega povpraševanja 
 

1.3.2.1 Pozitivne težnje 
 
Pozitivne težnje se kažejo v vedno večjem povpraševanju po tisti ponudbi, ki vsebuje 
te elemente: 
- neokrnjenost narave, 
- bogastvo kulturne dediščine, 
- sproščeno in iskreno komuniciranje, 
- individualnost ponudbe, po motivih in počutju posameznika. 
 
Težnje, ki izhajajo iz posameznika, kažejo, da človek beži iz kompjuteriziranega sveta 
hladnega in brezosebnega vsakdanjika. Želi v naravno okolje, želi se posvetiti sebi in 
svojim najdražjim ter se družiti z naravno prijaznimi ljudmi in početi kaj drugega, 
kot počne vsak dan v službi: 
- išče izvirne in nenavadne oblike preživljanja prostega časa in v tem času želi 

popolnoma spremeniti način življenja, 
- povprašuje po specializiranih, tematskih ponudbah, 
- je kritičen do okolja, išče neokrnjeno naravo in pristne človeške odnose, 
- želi bivati v objektih z dušo, ki so sestavni del okolice.  
Težnje, ki izhajajo iz družbenih razmer, so: 
- višanje kakovosti življenja pomeni več prostega časa in večje izdatke za turistične 

dejavnosti, 
- prosti čas je razporejen na več manjših letnih in tedenskih počitnic, 
- podaljšuje se življenjska doba prebivalstva in vse pomembnejša je skrb za zdravje 

prebivalstva in posameznikov, 
- dviguje se starostna meja turistov; starejši turisti imajo veliko časa in več prostih 

denarnih sredstev, ki jih prejemajo redno na svoj račun; vedno bolj se oblikuje 
številna, zanimiva in precej homogena ciljna skupina za trženje turizma: stari 
starši – vnuki. 
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Na podlagi želja in pozitivnih teženj ugotavljamo, da: 
- se pri namestitvah povečuje povpraševanje po samostojnih hišicah in apartmajih, 

ki so zgrajeni v lokalnem slogu, vključeni v naravno in socialno lokalno okolje, 
- se pri prehranjevanju in prehrani sami povečuje povpraševanje po prehrani, ki 

izhaja iz okolja (avtentična, makrobiotična), in jedilnikih dediščine kulinarike, 
- se turisti želijo prehranjevati v tistem času dneva in na posebnih lokacijah, ki jim 

glede na dejavnost ustrezajo; klasičen način prehrane in jedilnik jih utesnjujeta in 
vežeta na določen čas in kraj, 

- pomembni postajata spoznavanje in spoštovanje načina življenja domačega, 
kmečkega prebivalstva. 

 
Na podlagi navedenih dejstev se oblikuje tale miselni vzorec: 
 

 
NAZAJ K NARAVI 

neokrnjenost, ekološka čistost: narava, naravna dediščina 
 

NAZAJ H KORENINAM 
odkrivanje (lastne) zgodovine in tradicije: kulturna dediščina 

 
NAZAJ K ČLOVEKU/SEBI 

preventivna skrb za svoje telesno in duševno zdravje (rekreacija, kultura, umetnost, 
komunikacija, sprostitev): socialno okolje 

 
ali 

 
»MENS SANA IN CORPORE SANO« 

 
»IN LOCIS SANIS« 

 

 
Te pozitivne težnje govore v prid vedno večkrat slišani trditvi, da bo v prihodnje 
vedno pomembnejša turistična ponudba destinacij na lokalni ravni, ponudba na 
državni ravni pa bo izgubljala pomen.  
 
 

1.3.2.2 Negativne težnje 
 
Negativne težnje izhajajo iz zavedanja, da v povprečju človek, turist še ni dovolj 
ozaveščen, da mu le neokrnjeno in pristno naravno okolje daje dovolj možnosti, da si 
nabere energijo za uspešno delo in življenje. 
 
Strokovnjaki ugotavljajo, da se deloma ne znajde več v naravnem okolju in ga je 
takega okolja strah (živali v gozdu, orientacija, hribolazništvo, odtujenost in 
nesposobnost  za iskreno in sproščeno komuniciranje). 
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Obremenjen je s stereotipi o preživljanju prostega časa, ki obsegajo morje, bučne 
zabave, alkohol, nezdravo merjenje moči s športnimi dejavnostmi ipd. 
 
Povpraševanje po turistični ponudbi s tovrstno vsebino je še vedno izjemno močno, 
predvsem med mlajšo in neozaveščeno populacijo. 
 
 

1.3.2.3 Splošne težnje 
 
Seveda je potrebno računati tudi na tiste splošne težnje, ki se izražajo v turizmu kot 
izraz teženj splošnega razvoja, na primer izboljšanje življenjske ravni, nove 
tehnologije, spreminjanje vrednot, evropeizacija, demokratizacija, globalizacija. Treba 
jih je pričakovati v pozitivni in negativni obliki. 
 
 
 

1.4  KULTURNA DEDIŠČINA KOT ELEMENT TURISTIČNE 
PONUDBE 

 
 

1.4.1 Opredelitev pojmov kultura in kulturna dediščina 
 
Kulturo v najširšem smislu razumemo kot: 
 

»skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in 
ustvarjanja.« (SSKJ, 1975, str.526)  
 

»Mnenju, da je kultura vse tisto, kar zna človek narediti mimo nature ali iz nje, kaže 
pritrditi, saj iz njega lahko izpeljemo tudi pojmovanje kulturne dediščine.« 

»Kulturna dediščina je vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega 
delovanja narave ali iz nje. Torej imamo pri kulturni dediščini opraviti z najrazličnejšimi 
oblikami razmerij med človekom ter njegovim kulturnim okoljem ter vsemi njegovimi 
stvaritvami v njem.«(Bogataj, 1992, str. 11) 
 
... vendar, kot takoj nadaljuje Bogataj  
 

»je precejšen del naravne dediščine v svojem osnovnem bistvu tudi kulturna dediščina. 
Pri tem ne gre le za zavestno in namensko oblikovano naravno okolje (park, drevesnica, ipd.), 
ampak, preprosto povedano, tudi za kulturo krajine, naravnega okolja, kar je vse nastalo z 
delovanjem človeka v tem okolju ali iz njega.« 
 
To tezo zagovarja tudi Humer (1989), ki pravi:  

 
»Naravna in kulturna dediščina je tisti del narave in opredmetenega človekovega dela 

z njo in v njej, ki ima poudarjeno kulturno vrednost v širšem pomenu besede »kulturno«. 
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Pomeni, da bogati naše življenje, prispeva k spoznavanju in razumevanju sveta in človekove 
zgodovine, pomeni ali daje mik naši deželi, razodeva razvoj življenja v njej in njeno duhovno 
podobo. Naš današnji čas povezuje s preteklostjo, hkrati pa nas zavezuje pred prihodnostjo in 
pred mednarodno skupnostjo.« 

 
 

1.4.2 Odnosi do kulturne dediščine 
 
V okviru etnologije gledamo na kulturno dediščino širše. 
Etnologija - narodopisje, narodoslovje - je veda o kulturi in načinih življenja ljudstev, 
narodov, plemen in posameznikov v posameznih obdobjih in opredeljenih 
družbenih okoljih. Po tej plati gre torej tudi za naš osebni in narodov odnos do 
kulturne dediščine. 
 
Dediščine namreč ne predstavljajo samo predmeti in načini, ohranjeni iz življenja 
preteklih obdobij na posameznih območjih, ampak jo moramo razumeti, sprejeti in 
živeti kot sestavni del sedanjosti, ki nam jo je posredovala preteklost. Seveda 
dediščino v sedanjosti na določen način »selekcioniramo«, tako da nanjo pozabimo, 
jo zavržemo, opustimo, oplemenitimo, nadgradimo, razvijemo. Ta merila so različna 
in so vidna iz kompleksnega odnosa do dediščine.  
 
Ta odnos je rezultat: 
- naše etične in moralne presoje (»srčne« kulture posameznika),  
- družbenosocialnih norm (odnosa celotne družbe),  
- zakonodaje (odnosa organov oblasti v posamezni državi),  
- vzgoje in izobrazbe (odnosa stroke)  
- ter ne nazadnje tudi »moči« in vpliva UNESCA, ki ščiti in pozicionira kulturno 

dediščino vsega človeštva s konkretnimi dolžnostmi, obveznostmi in dejavnostmi 
članic.  

Zavedati se moramo, da prav tako tudi sedanjost vsak dan ustvarja kulturno 
dediščino »zanamcem«. Zato lahko trdimo, da sta stanje kulturne dediščine in odnos 
do nje ogledalo posamezne družbe, njenih vrednot, predvsem pa odraz stopnje 
kakovosti načina življenja včeraj za danes in danes za jutri. Gre za KONTINUITETO. 
 
Kulturna dediščina mora biti trajnostna/vzdržljiva/trajna!  
 
 

1.4.3 Vloga dediščine v življenju družbe 
 
Vloga dediščine je seveda pomembna z več plati.  
Gre za identiteto posameznega naroda, gre za evolucijo načina dela in življenja, ki 
daje bogate, dobre, logične, predvsem pa neštetokrat v prostoru in času preizkušene 
»recepte«, ki izhajajo iz posebnosti naravnega in socialnega okolja.  
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Upoštevati dediščino v sodobnosti, sprejeti njeno vlogo v sedanjost, pomeni delati in 
živeti skladno z okoljem, kakovostno, »biti« in poslovati odgovorno, zato zmerno 
dobičkonosno v daljšem obdobju, po načelih strateškega marketinga. 
 

»O vlogi in uporabi dediščine lahko govorimo na področjih vzgoje in izobraževanja 
(lahko bi rekli kar dediščina in šola), bivanja, arhitekture in urbanizma ter prenove 
(revitalizacije) starih mestnih in vaških središč ter trgov, nadalje na področjih kulinarične 
kulture, domače, umetne obrti in oblikovanja, turizma, pojmovanja narodnozabavnih 
ansamblov, noše in plesa. Še zlasti bo potrebno v bodoče razumeti dediščino tudi na področjih 
propagande in promocije, oblikovanja istovetnosti firm, v poslovnem protokolu in naših 
odnosih do okolja v najširšem pomenu te besede.« (Bogataj, 1992, str. 22) 
 
 

1.4.4 Vloga valorizirane dediščine v turizmu 
 
Narava, kulturna dediščina v najširšem pomenu besede in socialno okolje so 
elementi primarne turistične ponudbe in osnovna enota turističnega povpraševanja. 
So vzrok in motiv, zaradi katerega turisti pridejo v našo deželo, kraj, objekt, na 
prireditev. Od njene vsesplošne, skupne in konkretne kakovosti je odvisno, kako 
privlačen bo celoten - integralni turistični proizvod, kakšno ceno in odziv bo imel. 
Seveda je to odvisno tudi še od prodajnih poti, promocije, postopka izvedbe 
turističnih storitev in ljudi, ki so v ves izvedbeni proces vključeni. 
 
Izkušnje pri vključevanju kulturne dediščine v turizem so pokazale tudi, da 
organizatorji kaj hitro zaidejo v t.i. psevdooblike kulturne dediščine; to je največkrat 
vidno na posameznih prireditvah, nošah, obrti, spominkarstvu ... . Zato mora biti 
vsako oblikovanje ponudbe in vsak turistični proizvod izdelan in izveden 
profesionalno in strokovno. Znano dejstvo je, da smo v Sloveniji pri vključevanju 
oblik kulturne dediščine v turistično ponudbo v povprečju premalo profesionalni in 
premalo strokovni. Kot da se ne zavedamo dovolj svoje identitete oz. ne čutimo 
odgovornosti do bogastva kulture in kulturne dediščine ter tudi njene pomembne 
vloge v trženju turizma.  
 
Bolj se moramo zavedati, da z dediščino oblikujemo posebnost in avtentičnost 
celotne turistične ponudbe. S tem ji damo identiteto, povezano z gostoljubnostjo, zato 
moramo imeti do konceptov ponudbe (npr. prireditev) pravilno razumevanje, skrbeti 
moramo za strokovno pretehtano ponudbo spominkov, sooblikovati turizem na vasi 
in ponudbo na turističnih kmetijah ter skrbeti za strokovno raven turističnih 
vodnikov. 
 
Ne smemo pa pozabiti, da je tudi »preveč« strokoven in profesionalen odnos lahko 
hitro naravnan v izrazito tradicionalistično pozicijo kulturne dediščine. Kot stvaritve 
vrhunske kulturne ustvarjalnosti utegnejo biti/postati npr. gradovi, cerkve, muzeji 
neprimerni oz. »dolgočasni« za trženje.  
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Seveda se moramo izogniti tudi romantičnonostalgičnemu odnosu do kulturne 
dediščine, da se ne bi znašli med kičem in posledici ne bi bili kič in cenenost. 
 
 

1.4.5 Ekskluzivnost ponudbe kulturne dediščine 
 
 

1.4.5.1 Enkratnost kulturne dediščine 
  
Pri kulturni dediščini gre vedno za ekskluzivnost ponudbe, ker je po svoji naravi in 
izvoru enkratna in tako rekoč nima nobene neposredne konkurence. Na primer, 
Kavčnikova domačija je ena sama na svetu.  
Med posredno konkurenco sicer lahko štejemo substitute in surogate. Ti avtentično 
ponudbo kulturne dediščine razvrednotijo. Zmanjšujejo ji privlačnost ter znižujejo 
ceno, kar pa vpliva še na splošno negativen odnos ter splošno negativno podobo 
enkratne kulturne dediščine.  
 
Seveda tak negativen odnos ni vedno nujen. V Minimundusu občudovan Eifflov 
stolp lahko celo spodbudi obisk ogleda originala.  
 
Enkratnost je izražena v (naši) identiteti. 

 
»Identiteta ali istovetnost je tista značilnost, s katero nam dediščina pomaga pri 

sooblikovanju lastne, osebne, krajevne, pokrajinske ali vsenarodne pojavnosti. In na tem 
področju se odpirajo neizčrpne možnosti v pestrostih in različnostih kulturnih oblik, 
življenjskih slogov. Prav ta pestrost in različnost je naša posebnost in izjemnost med drugimi 
narodi v planetarnem svetu ter vez z njimi. Omogoča nam premagovanje lastne 
samozadostnosti in usmerja, zdi se da (po Valvasorju) zares prvič v zgodovini, našo projekcijo 
v planetarni svet in ne nasprotno, kar je bila naša stoletna posebnost.« (Bogataj, 1992, str.44) 
 
Gre za IDENTITETO. 
 
V marketinškem konceptu gre pri kulturni dediščini za produktni koncept, ki velja 
tudi za unikatna dela, umetniška dela, ekskluzivna dela izjemne kakovosti. Zaradi 
teh unikatnih, posebnih, izključnih lastnosti je ponudba, razumnljivo, omejena.  
 
Torej naj bi bilo povpraševanje po teh izdelkih večje od ponudbe; iz tega sledi 
možnost višje cene in doseganja večjih dobičkov.  
 
 

1.4.5.2 Monopolnost kulturne dediščine 
 
V turizmu je kakovost naravne dobrine in kulturne dediščine dejavnik, ki poveča 
turistično povpraševanje in s tem tudi ceno blaga in storitev, posledica je oblikovanje 
ekstraprofita ali turistične rente. Vzrok za nastanek rente so torej  prednosti naravnih 
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in kulturnih dobrin. Te so po količini omejene, vezane na določeno lokacjo in jih je 
mogoče monopolizirati.  
 
Turistična renta je pri kulturni dediščini vrsta monopolne rente (lahko tudi pozicijska 
renta zaradi dostopnosti, ki pa je manj pomembna kot pri naravnih dobrinah). 
Monopolna zaradi monopolne, ekskluzivne privlačnosti, saj se prav zaradi te in 
takšne privlačnosti poveča povpraševanje, v podjetju, ki jo trži, pa se znižajo stroški 
za enoto proizvoda.  
 
 

1.4.5.3 Pozicioniranost kulturne dediščine v Sloveniji 
 
Kulturna dediščina v večini primerov v Sloveniji ni ustrezno pozicionirana.  
 
Vzrok so na eni strani nizka elastičnosti turistične ponudbe, nezmožnost za 
oblikovanje »nove« kulturne dediščine ter izredno visoka vlaganja v revitalizacijo 
kulturne dediščine. Na drugi strani pa je mogoče vzroke iskati v nasplošno 
neozaveščenem odnosu do kulturne dediščine ter velikokrat neprofesionalnem 
oblikovanju in izvedbi ponudbe.  
 
Vzroke za neuspešnost trženja sicer kakovostne kulturne dediščine je treba iskati tudi 
v njeni nepovezanosti, neusklajenosti, včasih celo izoliranosti ter neorganiziranosti z 
drugimi proizvajalci delnih turističnih proizvodov, ki so nujno potrebni za obstoj in 
delovanje turizma. 
 
Tako kulturni dediščini v okviru trženja monopolnih oz. ekskluzivnih prednosti 
njena monopolnost oz. ekskluzivnost ne prinaša monopolnih oz. »ekskluzivnih« 
dobičkov, tudi če je kulturna dediščine že kakovostno oblikovana kot npr. blagovna 
znamka. Primer Kavčnikove domačije je značilen primer kakovostne blagovne 
znamke kulturne dediščine, opisan v nadaljevanju naloge.  
 
Tako oblikovana blagovna znamka bi morala biti pozicionirana kot alternativa in 
izziv v turistični ponudbi, kot nekaj posebnega, nenavadnega, avtentičnega, saj 
nedvomno vnaša v ponudbo sestavino kakovosti, ki »se nam v zvezi z dediščino kaže v 
vsej svoji družbeni in duhovni (tudi duševni), s tem pa kulturni razsežnosti.« (Bogataj, 1992, 
str. 44-45) 
 
Gre za element alternativnosti in izziva v ponudbi, ki mora biti vnesen v trženje 
kulturne dediščine. Še posebej odločno bi moral biti izražen v promociji kulturne 
dediščine od publicitete, odnosa z javnostmi, do pospeševanja prodaje in 
oglaševanja! 
 
Gre za ALTERNATIVO. 
 



 29 

Dogaja pa se tudi nasprotno. Če je povpraševanje po ponudbi kulturne dediščine 
tako veliko, da vpliva na samo dediščino škodljivo, bi ga morali umetno omejiti, saj 
bi lahko resno ogrozilo njen obstoj. Omejitev lahko dosežemo na dva načina, in sicer 
z omejitvijo števila obiskovalcev (piramide v Gizi lahko obišče le po 150 turistov na 
dan) in postavitvijo tiste mejne cene, ki sama od sebe omeji število obiskovalcev. Ker 
pa je kulturna dediščina »last« vsega človeštva in jo ima pravico videti vsak, gre 
navadno za kombinacijo obeh načinov. 
 
V Sloveniji ni prevelikega povpraševanja po ponudbi kulturne dediščine, tako da bi 
bila zaradi prevelikega števila turistov ogrožena. Moramo celo bolj razmišljati v 
smeri heterogenosti ponudbe. 
 
 

1.4.5.4 Heterogenost ponudbe kulturne dediščine 
 
Heterogenost ponudbe dosežemo z dodatnimi spremljajočimi, kulturni dediščini 
ustreznimi in komplementarnimi storitvami.  
 
Način gre v smer inventivnih in inovativnih, seveda avtentičnih programov, s 
katerimi je mogoče kulturno dediščino strokovno popularizirati, morebitne 
obiskovalce navdušiti in prepričati, da je »ekskluzivnost« vredna obiska in doživetja, 
obstoječe obiskovalce pa, da se ponovno vrnejo in doživijo vedno kaj novega, 
drugačnega, npr. v drugem letnem času. 
 

 
1.4.6 Kulturna dediščina – element turističnega proizvoda 
 

1.4.6.1 Kulturna dediščina – parcialni ali delni turistični proizvod 
 
Kulturna dediščina je parcialni ali delni turistični proizvod, če si turist na potovanju 
ali počitnicah ogleda muzej, kupi spominek, udeleži delavnice stare obrti. 
Parcialni ali delni turistični proizvod je namreč proizvod enega samega proizvajalca, 
ki na trgu na osnovi povpraševanja dobi ceno.  
 
Za posameznega proizvajalca je ta proizvod z njegove plati končni in edini ali vsaj 
glavni proizvod, po katerem turist povprašuje. 
 
V večini primerov problematika neuspešnega trženja delnega turističnega proizvoda 
izhaja prav iz tega »delnega« proizvajalčevega gledišča. Končnemu turističnemu 
proizvodu namreč manjkajo vsi tisti elementi turističnega proizvoda, ki jih vidi v 
proizvodu porabnik – turist. Turist seveda povprašuje po integralnem turističnem 
proizvodu, ki mu je potreben v času, ko je turist.  
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1.4.6.2 Kulturna dediščina – celoten ali integralni turistični proizvod 
 
 »Integralni ali celotni turistični proizvod je sestavljen iz večjega števila delnih 
proizvodov. To je proizvod, kot ga vidi potrošnik. Njemu namreč ne zadošča delni proizvod, 
temveč povprašuje po vseh delnih proizvodih, ki so mu potrebni v času, ko deluje kot turist. Z 
njegovega stališča je turistični proizvod celota številnih in različnih storitev in dobrin, ki jih 
uporablja v času zapustitve stalnega bivališča do povratka vanj.« (Planina, 1997, str. 203) 
 
Turistični proizvod je glede na namen turista, da spozna in doživi kulturno 
dediščino, sestavljen iz posameznih storitev, ki so najmanj: 
- prevoz od doma do kraja, kjer je dediščina, 
- dostopnost do kulturne dediščine same, 
- inventivna predstavitev in doživetje kulturne dediščine, 
- prehrana in morebitno prenočevanje, 
- nakup spominkov, povezanih s kulturno dediščino, 
- prevoz domov. 
 
 

1.4.6.3 Kulturna dediščina – sestavni del kakovostnega integralnega  
  turističnega proizvoda 

 
Kulturna dediščina je sestavni del integralnega turističnega proizvoda kot ga vidi 
turist. V njem morajo biti vsi delni proizvodi (vsaj približno) enake kakovosti, da 
lahko s pomočjo ocen, pridobljenih z inštrumentalnimi in ekspresivnimi elementi, 
govorimo o kakovosti turistične ponudbe. 
 

»Ker postaja turistično povpraševanje vse zahtevnejše tako v pogledu kakovosti 
posameznih proizvodov kot z vidika količine razpoložljivih in različnih delnih proizvodov ter 
možnosti vse večje izbire med njimi in vse bolj raznolike ter individualne kombinacije 
parcialnih proizvodov pri sestavi integralnega proizvoda, postaja tudi sestavljenost 
integralnega proizvoda vse večja. Prav v možnosti izbire in kombiniranja ter sestavljenosti 
pride najbolj do izraza kakovost turistične ponudbe.« (Planina,1997, str. 203) 
 
 

1.4.6.4 Kakovost delnih proizvodov kulturne dediščine v  
  integralnem proizvodu 

 
Kakovost integralnega turističnega proizvoda je seveda najbolj odvisna od delnega 
proizvoda, ki je najslabše kakovosti.  
 
Tudi vrhunsko ohranjena kulturna dediščina bo postala nenadoma »nekakovostna«, 
če do nje pelje slaba cesta, če lahko na poti večkrat zaidemo, ker ni usmerjevalnih 
tabel, če je do prve gostilne ali toaletnih prostorov uro vožnje, če ni mogoče dobiti 
pravilnih informacij, če dediščine ne doživljamo, kot si zasluži. Povpraševanje po 
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integralnem proizvodu se zelo hitro odzove glede na delni proizvod, ki je najslabše 
kakovosti oz.  je najslabše razvit. 
 
 

1.4.7 Kulturna dediščina kot osnovni element turističnega proizvoda  
 
Poznamo več oblik ponudbe kulturne dediščine, za katere so se izoblikovali posebni 
nazivi. V vseh primerih gre za strokovno in profesionalno oblikovano in 
pozicionirano ter valorizirano kulturno dediščino, namenjeno turizmu. V 
nadaljevanju so omenjene tri najpogostejše sodobne oblike ponudbe kulturne 
dediščine, v okviru katerih je kulturna dediščina osnovni element turističnega 
proizvoda. 
 
1.4.7.1 Ekomuzej 
 
To je muzej na avtentični lokaciji in v okolju z avtentično vsebino. Vsebina in okolje 
živita na tak način, da bosta taka ostala. Ekomuzej na okolje in vsebino ne vpliva 
škodljivo oz. je sestavni del okolja, z njim »živi in diha«. To so lahko tudi domačije, 
na katerih živijo ljudje. Kavčnikova domačija je ekomuzej.  
 
 
1.4.7.2 Muzej na prostem 
 
To je muzej oz. muzejska razstava na prostem. Največkrat so to objekti dediščine 
kulture stavbarstva, najdišča, izkopanine. Lahko gre za dediščino kulture 
stavbarstva, ki je obnovljena ali rekonstruirana na kraju samem (Rogatec, mlin na 
Muri, bolnišnica Franja) ali pa na novo postavljena na strokovno določeno mesto, v 
slogu in materialih, ki izvirajo iz izbranega časa (Skansen v Stockholmu, Greenfield 
Village v ZDA). Pri teh muzejih se v Sloveniji velikokrat uporablja popolnoma 
napačna beseda »skansen«! 
 
Kavčnikova domačija je muzej na prostem, obnovljena na svojem prvotnem mestu. 
Na domačiji je vse tako, kot je bilo takrat, ko so v njej živeli ljudje. V hiši so posodje, 
gospodinjski pripomočki, kot da gospodinja prav v tistem hipu pripravlja kurišče, 
gospodar pa kleplje koso. Na oknih so rože, zeliščni vrt je obdelan, kotel za 
žganjekuho je skrit za drevesom, preša je naslonjena ob domačijo. 
 
 
1.4.7.3 Živ muzej 
 
To je muzej, s katerimi doživljamo avtentičnost kulturne dediščine.  
To so gostilne, v katerih sta oprema in ponudba oblikovani po izročilih dediščine 
kulture stavbarstva, kulinarične kulture, dediščine oblačilnega videza in 
gostoljubnosti, dediščine navad, glasbe, plesa. Prenekatere gostilne v Sloveniji so res 
živi muzeji kulinarike. 
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Gre za prireditve, »ki so interpretacija dediščine in jih ob zagotovitvi vseh strokovnih zahtev 
lahko imenujemo tudi »živi« muzej ali gledališče zgodovine (npr. nastopi folklornih skupin, 
prikazi kmečkih del, oglarski dan itd.).« (Bogataj, 1992, str. 34) 
 
Kavčnikova domačija je živ muzej. Nekaj primerov: na dan sv. Florjana poteka 
»jajčarija«; gospodinja zakuri v dimnici in pripravi »ožejeno župo« in »pečene japke«; 
zunaj pripravljajo na star način koline; moški in tudi otroci najbolj uživajo, kadar se 
kuha oglje, saj je takrat mogoče slišati nešteto neverjetnih zgodb o zgodah in 
nezgodah iz bližnjega in daljnega časa ter bližnjih in daljnih krajev. Spomin na vse 
»živo« ostaja živ še dolgo, ne le zato, ker s Kavčnikove dimnice turist odide poln 
vtisov, temveč ker je tudi obleka prepojena z dimom. Tudi to je del ponudbe. 
 

1.4.8 Kulturna dediščina kot stalni sooblikovalec turističnega  
proizvoda 

 
Posamezni segment turistične ponudbe, ki je prepoznaven ali to šele postaja oz. si ga 
postavimo za cilj, postane prepoznaven, zanimiv in avtentičen sestavni del turistične 
ponudbe posamezne regije, kraja, objekta. Predlogov je dovolj: 
- vsi gostinski obrati nekega območja imajo »pogrinjek«, sestavljen na podlagi 

dediščine kulinarične kulture, 
- sprejem turistov v gostinskih lokalih, muzejih in ob prireditvah, je pripravljen v 

duhu tradicionalne gostoljubnosti tega območja, 
- animacijski programi hotelskih hiš vsebujejo prireditev dediščine ter dejavnosti s 

tematskimi delavnicami, povezanimi z dediščino tega območja, 
- spominkarska ponudba je sestavni del daril turistom in poslovnih daril s 

priloženim kratkim, jedrnatim strokovnim opisom spominka, 
- trgovine, v katere hodijo turisti, prodajajo izdelke domače in umetne obrti s 

priloženim kratkim jedrnatim strokovnim opisom izdelka, 
- prospekt kraja obvezno vsebuje opis kulturne dediščine z lokacijo in možnostjo za 

oglede, dejavnosti, spremljajočih dejavnosti, nakupov ipd. 
 
 

1.4.9 Segmentacija po vsebini turistične ponudbe oziroma  
dejavnosti, vezane na objekte kulturne dediščine 

 
1.4.9.1 Kultura  
 
Kulturne prireditve, ki so nadaljevanje dediščine: 
- literarni večeri starih pravljic in povedk,  
- kreativne delavnice domače in umetne obrti, 
- koncerti na starih glasbilih, 
- stare gledališke igre (primer Deseti brat na Muljavi),  
- sejmi, tržnice s starinami, spominki, hrano, ... 
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Prireditve, ki so interpretacija dediščine: 
- pustni obhodi, veselice,  
- folklorni nastopi, učenje plesa, 
- prikazi in tekmovanje v starih kmečkih delih in običajih,  
- oglarski dan ... 
 
Delavnice in prireditve, ki so vezane na sodobno kulturno ustvarjanje: 
- likovne kolonije, literarni večeri, glasbeni večeri, dramski nastopi, 
- avkcije ... 
 
1.4.9.2 Znanje  
 
Šolske učne ure: 
- ure predmeta spoznavanje narave in družbe, zgodovine, biologije, tehničnega 

pouka ... za osnovnošolce,  
- tematsko razdeljene delavnice: gozdna učna pot, nabiranje, sušenje zdravilnih 

rastlin, izdelovanje mlinčkov ... 
 
Učne delavnice: 
- delavnice za družine, skupine obiskovalcev, ki v posameznih obdobjih 

predstavljajo sezonska opravila (sušenje mesa, žganjekuha, peka jabolk, koline, 
košnja in spravilo sena) …  

 
1.4.9.3 Šport  
 
Izvajanje dejavnosti in tekmovanja: 
- sprehodi po označenih poteh, kjer so naravne znamenitosti in znamenitosti 

kulturne dediščine,  
- terensko jahanje, lokostrelstvo,  
- »športne« avtentične aktivnosti iz preteklosti: hodulje, metanje podkev, zbijanje 

kamnov ...  
 

1.4.9.4 Zdravje  
 
Zdrava prehrana: 
- makrobiotični prigrizki, začimbe in dišavnice ... 
 
Dobro počutje: 
- oaza miru,  
- neposreden stik z naravo ... 
 
1.4.9.5 Zabava in razvedrilo  
 
Prireditve, na katerih je dediščina sekundarni element, uporabljen na umeten, režijski način, 
kot del izmišljene dramaturgije: 
- izvedba ohceti, izvedba krsta, 
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- "potujoče" gledališče, 
- družinska praznovanja, 
- debatni večeri, 
- družabne tematske prireditve za zaključene skupine igre (iskanje skritega 

zaklada, iskanje bivališča gozdnega moža ... ) … 

 
 
1.5 POVZETEK 
 
Če je kulturna dediščina element turistične ponudbe oz. kakršnokoli že je srečanje s 
kulturno dediščino, morata odnos in trženje biti naravnana v: 
 
KONTINUITETO   
- kot spomin, ki nenehno plemeniti sodobnost z razsežnostjo zgodovine,  

kar plemeniti program turistične ponudbe. 
 
IDENTITETO  
- kot opomin, s katerim se odpirajo neizčrpne možnosti v pestrostih in  

različnostih kulturnih oblik, življenjskih slogov,  
kar turistično ponudbo pozicionira kot ekskluzivno. 

 
ALTERNATIVO  
- kot izziv, da vnaša v naše »sodobno« atomsko, betonsko, odtujeno življenje 

sestavino kakovosti, ki se kaže v kakovosti bivanja, medsebojnih odnosov, 
gostoljubja, ustvarjalnosti, kot neizčrpen vir za oblikovanje heterogene ponudbe 
kulturne dediščine. 

 
Kulturna dediščina je lahko sama po sebi osnovni element turističnega proizvoda, po 
drugi strani pa lahko sooblikuje turistični proizvod.  
 
V prvem primeru je celoten turistični proizvod sestavljen zaradi trženja kulturne 
dediščine, v drugem primeru pa kulturna dediščina daje identiteto, poživitev, 
ekskluzivno nadgradnjo drugim turističnim proizvodom, pa tudi seveda 
proizvodom in storitvam v preostalih gospodarskih in negospodarskih dejavnostih.  
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2 KAVČNIKOVA DOMAČIJA 
 
 
2.1 LOCIRANOST KAVČNIKOVE DOMAČIJE IN  

DOSTOPNOST  
 
Kavčnikova domačija leži v razloženi vasi Zavodnje nad Šoštanjem. Območje 
geografsko sodi v del predalpskega sveta, kjer se nad zadnjimi podaljški Karavank 
dvigujejo Savinjske Alpe. 
 
 
Slika 1: Lega Kavčnikove domačije 
 

 
 

 
»ZAVODNJE, v Zavodnju (637 m), zavodenjski, Zavodenjčani (294 preb.). 
 
Razloženo hribovsko naselje s samotnimi kmetijami in z  gručastim jedrom ob 

župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla, ob cesti Šoštanj - Črna na Koroškem, leži v razgibani 
pokrajini severozahodnega dela Velenjske kotline, porasli večinoma z iglastimi gozdovi.  Po 
položnejših pobočjih so na krčevinah ob kmetijah njive, na strminah pa travniki in pašniki.  
Na griču nad središčem vasi so ostanki gradu Šamberka, ki je propadel že v 15. stoletju.«  
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 432) 
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V Zavodnju se je rodil in ustvarjal kipar Ivan Napotnik (1888 – 1960).  
 
Iz središča vasi je do Kavčnikove domačije le še 3 km.  Je samotna domačija, ki se 
dviguje na izravnani polici na krčevini sredi strmega pobočja. Označena je s hišno 
tablico Zavodnje 43. 
 
Po domače se je kmetiji reklo Pri Kaučel. Ime Kovčet na zemljevidu je napačno! 
 
Slika 2: Kavčnikova domačija  
 

 
 
 
 

2.2 TIP STAVBE 
 

2.2.1 Bivališče in bivanje od nekdaj do danes 
 
Oblika in graditev človekovega bivališča oz. doma nam veliko povesta o načinu 
človekovega bivanja skozi zgodovino in pokrajino.  
 

»Bivališče je človeku v naših podnebnih razmerah že zelo dolgo prostor za spanje, 
ogrevanje, kuho in prehranjevanje, zavetišče je tudi za nekatere živali, hkrati pa je to tudi 
prostor raznih domačih del, saj v marsičem rabi temeljni gospodarski dejavnosti.« (Curk, Puc, 
1989, str. 37) 
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Slika 3: Notranjost domačije - dimnica 
 

 
 
 

»Na bivališče in na ljudsko stavbarstvo nasploh je še posebej vplivalo naravno okolje, 
četudi so mu določala mero mnoga nenapisana pravila, ki so po 18. stoletju postala prava 
oblastna določila. Tako je ljudsko stavbarstvo tudi rezultat boja z okolico, klimo in je odsev 
obvladovanja gradiv in tehničnih prijemov. Družbeni in ekonomski razvoj sta prinesla s seboj 
funkcionalno delitev prostorov, kuhinjski del se je počasi ločil od bivalnega dela, od veže.« 
(Curk, Puc 1989, str. 37-38) 
 
K bivališču štejemo tudi vso ureditev prostora okoli njega npr. ograjo, plot, vodnjak, 
dvorišče, sadovnjak ... .  
 

Rečemo lahko, da je Kavčnikova domačija preživela vse faze bivališča: od prvotnega, 
enobivanjskega prostora z ognjiščem, do hiše z gospodarskim delom in posebnim 
delom za spanje. 
 

2.2.2  Tipološka skupina stavbe 
 
Žal na Slovenskem nimamo podrobnih tipologij za posamezna obdobja (manjkajo 
kartografski prikazi, ni časovnih tipologij), tako da so raziskovalci postavili na grobo 
štiri glavne tipološke skupine le po nekaterih skupnih potezah. To so: stavbe v 
alpskem, sredozemskem, panonskem in osrednjem slovenskem svetu. Ti tipi se tudi 
ujemajo s splošnimi in kulturnimi območji.  
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Kavčnikova domačija po tej tipologiji spada v skupino alpskih stavb. Glede na način 
bivanja, življenja, predvsem pa kuhanja in ogrevanja in s tem povezane graditve, 
sodi med najstarejše ohranjene stavbne tipe kot dimnični tip zgradbe pri nas in lahko 
rečemo tudi v Evropi. Do danes so se podobne stavbe ohranile le še ponekod na 
Pohorju in Kobanskem. 
 
Slika 4: Preša za domačijo    Slika 5: Dimnica – odprto ognjišče 

  

  
 
 

2.2.3  Dimnični tip stavbe 
 
Curk in Puc v svoji knjigi Varstvo naše dediščine (1989, str. 38) pišeta o dimničnem 
tipu stavbe kot osnovnemu tipu bivališča z odprtim ognjiščem, ki še ni poznalo 
posebne naprave za odvajanje dima na prosto, in poudarjata, da končni pečat 
posameznim tipom dajeta način zidave in gradivo. 
 

»Najstarejši del (Kavčnikove) domačije predstavlja dimnica (lastniki so jo imenovali 
kuhna, ker je to po funkciji tudi bila), ki je po oceni nastala v 17. stoletju ali 18. stoletju. 
Časovna opredelitev je zaenkrat le okvirna, vendar pa bi jo veljalo podrobneje raziskati in 
datirati s pomočjo dendrološke ali karboksidne C 14 kronološke metode. (Hazler–Papič, 
Hazler, 1982, str. 3) 
 
Znano je, da so bile dimnične stavbe, kot je Kavčnikova domačija, najbolj razširjene 
pri nas od 11. do konca 18. stoletja. V 18. stoletju so jih oblasti  zaradi pogostih 
požarov začele odločno preganjati, ker naj bi bile nevarna bivališča. Nadomestile so 
jih sodobno zasnovane stavbe s črno kuhinjo.  
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2.2.4 Opredelitev pojma »dimnica« oz. dimnični tip stanovanjskih  
hiš 

 
Virov, ki govore o dimničnem tipu hiš, ni prav veliko. Med domačimi viri je treba 
omeniti Stanka Vurnika, ki je med prvimi poglobljeno preučeval kmečko hišo in tako 
tudi dimnico. Njegovo delo »Kmečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp« 
predstavlja eno temeljnih raziskav stavbarstva in njegove geografske opredelitve. 
 
Slika 6: Dimnica: kurišče s pečjo 
 

 
 
 
Z dimničnim stavbarstvom se je veliko ukvarjal Ivan Sedej, čigar poljudna knjiga 
»Kmečka hiša na Slovenskem«, ki je izšla 1976, omenja tudi Kavčnikovo domačijo. 
 
Hazler-Papič in Hazler (1982, str. 14) v svojem konservatorskem programu 
(sekundarni vir) navajata, da je po Sergiju Vilfanu (primarni vir: Kmečka hiša, str. 562 
in 563)  

 
»dimnica – »rauchstube« praviloma enocelična zgradba, v kateri sta v glavnem 

stanovanjskem prostoru nameščena peč s kurilno odprtino kot tudi ognjišče, ki je pred to 
odprtino ali samostojno. Ker dimnika ni, se iz peči in ognjišča dim razširja po stanovanjskem 
prostoru, ima strop in pod njim nad vrati odprtino za odvajanje dima v vežo, kjer se dim 
pogosto dviga; kurišča so dvignjena do mizne višine. Ne glede na najrazličnejše inačice ostaja 
glavni kriterij za določitev dimnice nespremenjen: peč in ognjišče se kurita v stanovanjskem 
delu ...« 
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Z dimnico torej ne opredeljujemo le odprtega ognjišča, temveč tip hiše, ki je povezan 
z načinom kurjenja in ogrevanja glavnega bivalnega prostora. Vse gospodarske 
funkcije domačije so skupaj s stanovanjskimi združene v stegnjenem delu – 
stanovanjski hiši. 

 
 
2.3 KAVČNIKOVA DOMAČIJA OD BIVALIŠČA DO SPOMENIKA  
       KULTURNE DEDIŠČINE 
 
 

2.3.1 Kronološki pregled po razvojnih fazah  
 
Kavčnikova domačija je bila dom malega kmeta, ki si je po kolonizacijskem obdobju 
naredil dom na krčevini sredi gozda. Danes velja za enega najstarejših domačijskih 
kompleksov v Sloveniji in južnem delu Evrope. Po oceni naj bi bila stara 400 let. 
Objekt je preživel več »razvojnih« faz.  
 
V prvi fazi je bil narejen osrednji del z dimnico, danes »kuhno«, ki je bila takrat 
enocelična bivalna enota. Druge ohranjene hiše širšega območja pričajo, da so že v 18. 
stoletju dosledno uporabljali alpski koncept s črno kuhinjo in čisto izbo.  
 
V drugi fazi (konec 18. stol., začetek 19. stol.) sta bila na levi poleg dimnice lopa in 
parna. Hiša je bila podkletena. V kleti so bili hlev, svinjak in klet.  
 
V tretji fazi sta bila dodana desno od dimnice še »štiblc« (»hiša«) in odprta lopa na 
skrajnem levem koncu stavbe. Tak objekt je ostal ohranjen vse do leta 1981. 
 

Prvi po imenu znani lastnik domačije je bil Matevž Počen. Leta 1827 je imel 3 ha 
zemlje. Kot malemu kmetu mu zemlja ni zadoščala za preživljanje, zato je hodil na 
dnino k sosednjim velikim kmetom. Domačija je bila v njegovem času že videti taka 
kot danes in je bila že takrat skromnejša od sosednjih domačij, ker jim ni mogla 
slediti s spremembami v stavbarstvu.  
 

Večina stavb, ki so danes kulturna dediščina, je velikokrat ohranila svojo prvotno 
funkcijo prav zaradi revščine.  
 

Domačija je bila naseljena prav do leta 1979, ko je v njej živel zadnji Kavčnik – Ferdo, 
rojen 1949. Živel je zelo posebno in izjemno skromno življenje. Kot študent filozofije 
je pisal pesmi in eseje. Najraje je študiral nemško klasično filozofijo in imel doma celo 
originalno nemško izdajo zbranih del Karla Marxa. 
 
Domačijo je kupil sosed Ivan Glasenčnik. Ko pa jo je želel obnoviti, so ugotovili, da 
gre za zanimivo etnološko posebnost in 12. aprila 1982 je takratna skupščina občine 
Velenje domačijo začasno – za eno leto - razglasila za kulturni spomenik. V tem času 
je občinska kulturna skupnost Velenje odkupila domačijo z bližnjo okolico, da bi jo 
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sanirala – dobila naj bi muzejsko funkcijo. Po sanaciji je domačija postala sestavni del 
Kulturnega centra Ivana Napotnika Velenje, Muzeja Velenje in je namenjena 
obiskovalcem za ogled in sodelovanje pri predstavljanju starih običajev.  
 
Leta 1994 je bila Kavčnikova domačija nominirana za »Muzej Evrope«. 

 
 
2.3.2 Stanje domačije pred sanacijo leta 1981 
 
V »svojem življenju« je domačija doživela več različnih pozidav, prezidav, zato 
razgibanost in »neusklajenost«.  
 
Pred rekonstrukcijo je bil ohranjen le stanovanjski del z vežo - lopo - »loupo«, 
dimnico »kuhno« in hišo – »štiblcom«. 
 
Osnova za opis Kavčnikove domačije pred sanacijo so bili za konservatorski program 
Topografski opisi etnoloških spomenikov na območju občine Velenje, ki jih je leta 
1975 na šestih tipkanih straneh nazorno predstavil dr. Ivan Sedej. 
 
 »Skromna domačija (1/4 kmetije) se je verjetno razvila iz nekdanje koče – danes je 
poleg stanovanjske hiše, ki pripada tipu stegnjenega doma, sestavlja jo še značilna kašta, ki 
ima hkrati funkcijo pomožnega bivalnega objekta – oferska bajta. Domačija je locirana na 
strmem pobočju pod gozdnim robom. Vse gospodarske funkcije domačije so skupaj s 
stanovanjskimi koncentrirane v stegnjenem delu: stanovanjski hiši.« (Hazler-Papič, Hazler, 
1982, str.7) 
 

2.3.3 Današnje stanje domačije 
 
Slika 7:  
Arhitektonske karakteristike III A – tloris (Hazler-Papič, Hazler, 1982) - naslednja stran. 
 
S številko 1, označeno na tlorisu:   
levo: vhod v domačijo; veža – lopa – »loupa«, 
desno: dimnica - »kuhna« z ognjiščem in pečjo, ki sega v »hišo« - »štiblc« 
 
S številko 2, označeno na tlorisu: 
»parna« - »pod« z »gumnom« - shramba za seno, delovna orodja in pripomočke 
 
S številko 3, označeno na tlorisu: »hiša« - »štiblc« 
 
Na skrajnem levem koncu – ni označeno na tlorisu: odprta lopa 
 
Zunaj: kamnite stopnice, ki vodijo na gang 
 
Spodnji del: hlev, svinjak, klet. 
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Od junija 1993, ko je bila sanacija zaključena, ima Kavčnikova domačija primarno 
muzejsko funkcijo in je kot spomenik kulturne dediščine tudi primarna turistična 
ponudba. 
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2.4 TURISTIČNA PONUDBA NA KAVČNIKOVI DOMAČIJI 
 
 
Obiskovalec na Kavčnikovi domačiji resnično začuti žar stoletij in spozna življenje 
naših prednikov na avtentičen način. 
 
 

2.4.1 Primarna turistična ponudba 
 
 

2.4.1.1 Razgled na Šaleško dolino 
 
Šaleško dolino, ki je dobila ime po gradu Šalék (danes razvaline v Velenju), 
označujeta Velenjska in Šoštanjska kotlina in s Kavčnikove domačije je lep razgled na 
reliefno zelo razgiban teren. Razgled potuje od zahoda z gozdnatih goric, visokih do 
200 m, za katerimi se dvigujejo višje, visoke do 1300 m, kjer je vidna Savinjska dolina, 
na severozahod k visokim hribom in planotam. Tam Golte ločujejo pogled na najvišje 
Savinjske Alpe, pred katerimi se vzpenja vrh impozantnega vulkanskega Smrekovca 
(1577 m). Na severu Sleme (1086 m) ločuje koroško stran, pogled pa se ustavi na 
vzhodu na Graški gori (851 m) in seže do Paškega Kozjaka (1273 m) in potem na 
jugovzhod, kjer je videti  Celjsko kotlino. Ob jasnem vremenu pogled razločno sledi 
osrednji dolinski reki Paki, ki se izliva v Savinjo in Savinji prek nasadov hmelja proti 
zasavskemu hribovju. Vmes pa so na pobočjih zaselki, samotne kmetije, cerkve po 
vrhovih. Nad pašniki, njivami, sadovnjaki krožijo ujede, ob obronkih gozdov se 
sprehajajo jelenjad, lisice ... . 
 
Pri razgledu ne moremo mimo dejstva, da so se zaradi izkopavanja premoga  
pokrajina in naselja zelo spremenili in se še spreminjajo. V ugrezninah nastajajo 
jezera, ki pokrivajo precejšen del doline: Velenjsko, Šoštanjsko, Škalsko jezero, kar 
razgled popestri, še posebej, ko nas tam presenetita veliki kormoran in rjava čaplja. 
Moteči so le veliki dimniki termoelektrarne, iz katere so nekoč v zrak spuščali 
neprečiščene strupene pline, ki so zastrupljali okolico do te mere, da so bili poleg 
nekoč golih in mrtvih pobočij, ogroženi gozd in druge oblike življenja.  
 
 

2.4.1.2 Čist zrak 
 
V devetdesetih letih se je začela ekološka sanacija termoelektrarne. Zaključena je bila 
leta 2001. Ena od naprav za merjenje onesnaženosti zraka je v vasi Zavodnje in 
meritve kažejo, da zrak tu ni več ogrožen. Gozd se je začel obraščati, vanj se je vrnilo 
tudi življenje. Zaradi čistosti zraka je mogoče zaznavati vonjave, ki nam jih ponuja 
narava ob spomladanskem cvetenju, poletnih košnjah, jesenskem zorenju in zimski 
svežini. 
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2.4.1.3 Ogled naravnega okolja 
 
Krčevina, na kateri stoji Kavčnikova domačija, je sama po sebi skrivnostna. Za 
plotom se strmo spušča grapa. Tam so nekoč v gošči kuhali žganje, skriti pred 
»oblastjo«, ki je za žganjekuho pobirala visoke davke. (Zadnjič so žganje kuhali tu 
leta 1982!) Ob domačiji je bil nekoč sadovnjak, ki pa je bil že pred rekonstrukcijo 
domačije delno uničen, pred domačijo pa je ostala čudovito košata velika lipa, ki daje 
senco in obilico cvetov za čaj ter simbolično predstavlja trdnost in neuklonljivost.  
 
Na domačijo vodi od ceste lepo urejena gozdna pot in gozd obkroža domačijo vse 
naokoli. Poln je gozdnih sadežev (borovnice, gobe), raznovrstnih ptic (žolne, sove so 
še posebej zanimive), žuželk, dvoživk in sesalcev. Znano je, da je območje višje proti 
Smrekovcu in Goltem domovanje divjega petelina in ruševca, pozimi pa belega 
planinskega zajca, sicer pri nas zaščitenih vrst živali. 
 
 

2.4.1.4 Mirno okolje 
 
Pri mirnem okolju ne gre za tišino, ker tišine tako rekoč ni, saj je vedno zaznati 
številne zvoke in šume iz narave (veter, žuborenje potokov, oglašanje številnih 
živali). Gre za umirjenost in harmonijo življenja na domačiji in okoli nje v 
povezanosti z naravo. Mirno okolje vpliva na človeka pomirjevalno in sproščajoče. 
Človek je tu njen sestavni del. 
 
 

2.4.1.5 Dvorišče, zeliščni vrt, rožni vrt, lopa za kuhanje žganja, kašča 
 
Dvorišče je zagrajeno z lesenim plotom na enak način kot nekoč. To je bil kraj za 
velika opravila, npr. zakol, ter z njimi povezane šege, navade, obredi, srečanja. Danes 
jih obiskovalcem predstavljajo ob prazničnih dnevih v okviru »živega muzeja«. Za 
hišo sta zeliščni vrt in rožni vrt, za katerega pod mentorstvom Kulturnega centra 
Ivana Napotnika Velenje, Muzeja Velenje skrbi zgodovinsko-etnološki krožek 
Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje in tako nadaljuje tradicijo Ane Samec in 
Tončke Kavčnik. 
 

»Kljub skromnemu življenju pa so na domačiji rasli »čudno pametni ljudje«, ki se jim 
je okolica vedno nekoliko čudila, a njihovo znanje cenila. Ana Samec je na začetku tega stoletja 
okolico domačije zasadila in zasejala s številnimi rožami, zelmi in je znala sosedom pomagati 
pri marsikateri bolezni, ki je prizadela ljudi in živali. Živo pa se spominjajo tudi, da je znala 
uroke »dol zmodlit«, kadar so hudobni pogledi uročili otroka in živino. Tudi njena hči, Tončka 
Kavčnik, ki je bila v šoli med najpametnejšimi, pa je vendar ostala preprosta kmečka delavka, 
je podedovala nekaj njenega znanja in je imela najlepši vrt daleč naokrog.« (Hudales, 1993) 
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Slika 8: Dvorišče je središče »velikih« opravil  
 

 
 
 
Lopa za kuhanje žganja je bila po konservatorskem programu postavljena pozneje, 
leta 1984. Stoji pod domačijo. V njej so kotli za žganjekuho in nekaj posodja. 
 
Tudi žganjekuha je postala del turistične ponudbe »živega muzeja«. 
 
Nasproti lope so lepo urejeni toaletni prostori, zgrajeni prijazno za okolje. 
 
 

2.4.1.6 Domačija  
 
a. Zunanjščina 
 
Poslopje je deloma vkopano v breg. Spodnji del je izdelan iz okoliškega kamna. V 
zidanem delu sta pod dimnico dva vhoda v svinjak in klet. 
Pod gospodarskim delom sta hlev in prostor za shranjevanje orodja. Tla so ilovnata. 
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Slika 9:  Vhod v svinjak 
 

 
 
 
Zgornji del domačije je iz lesa - brun. Kot polnilo oz. tesnilo je kot nekoč uporabljen 
mah. Suhega so prepojili z mokro zemljo. S to zmesjo so od zunaj zatesnili razpoke 
med bruni. Zanimiva so kvadratna uokvirjena okna. 
 
 
Slika 10: Za tesnilo je uporabljena zmes   Slika 11: Uokvirjeno okno 
mahu in zemlje 
 

  
 
 
Streha je dvokapna, zgrajena »na čop«. Ima skodlasto kritino, ki ji domačini pravijo 
»šikli«. Šikli so iz smrekovega lesa (ožji in daljši so od gorenjskih skodel). Stešejo jih 
iz meter dolgih razžaganih debel. Delu, ki ostane, pravijo »tele« (ostane sam kot tele). 
Pri polaganju kritine šikle polagajo enega na drugega.  
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Kritina ni bila nikoli zaščitena z zaščitnim sredstvom. Debla so sušili po določenem 
postopku. Ko so šikle nacepili, so jih takoj položili na ostrešje. (Za ostrešje je značilna 
obodna povezava po celem tlorisu.) Taka kritina je »živela« s podnebjem. Pri prvi 
prenovi so kritino zaščitili, vendar je kljub skrbno izbranemu zaščitnemu sredstvu, 
streha »točila«. Pred dvema letoma so jo prekrili z novimi šikli, ki jih je mojstrsko 
pripravil, nacepil in položil samouk Rudi Strmčnik z Graške gore. In streha ne toči! 
(Mimogrede: mojster je dal za šikle 30 let garancije.) 
 
 
Slika 12: Izhodna odprtina za dim Slika 13: Streha iz »šiklov« in  
v stropu dimnice   izhod za dim  
 

  
 
 
Na strehi viden izhod za dim je podoben dimniku, ni pa dimnik. Dim se z 
dimničnega kurišča po zakonu o dvigovanju toplega zraka zaradi te odprtine na 
strehi najprej dviga proti stropu, potem pa se usmeri proti kotu, kjer je odprtina s 
drsnim mehanizmom. S tem je mogoče uravnavati odvajanje dima na prosto. 
 
 
Slika 14: Leseni žleb in nosilec Slika 15: Kamnite stopnice na gank  
 

  
 
 
Stopnice so narejene iz kamna iz okolice domačije. Zanimi je tudi zato, ker so v njem 
vidna strukturna zelena zrnca. 
 
Z lesenega ganka vstopimo skozi glavna vrata v zgornji del domačije. Vratna kljuka 
in zatič sta posebej zanimiva, saj  sta narejena izključno iz lesa. Vrata sama so 
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nagnjena, tako da se samodejno zaprejo in zatič zatakne. Tudi to je bila domislica, da 
bi ohranjali toploto v dimnici. 
 
Slika 16: Zatič na vratih (notranja stran)  Slika 17: Zatič (zunanja stran) 
 

   
 
 
Na lesenem portalu so pribiti majhni križci iz leskovine. Zakaj in čemu, je več razlag. 
Ena pravi, da so jih pribijali v čast Svetim trem kraljem, da so domačijo obvarovali 
pred nesrečo, drugi pa so vedeli povedati, da je število križcev povedalo fantom, ki 
so prišli na »jajčarijo«, koliko jajc bodo na domačiji dobili. 
 
 
b. Notranjščina 
 
»Ob vstopu v hišno vežo domačije nas najprej pozdravi vonj po dimu, ki se vali po prostoru.« 
(Hudales, 1993) 
 
Vstopimo v vežo ali lopo – »loupo«, kjer so hranjeni gospodinjski pripomočki in 
orodje, ki se je uporabljalo v »kuhni«. Tla so lesena, nasproti so še ena vrata, ki vodijo 
na drugi strani iz hiše na prosto.  
 
Ob steno so prislonjene »nečke«, v kateri je gospodinja mesila kruh. Na steni je 
»sklednek« z »latvicami«, v katerih so pekli praznični šarkelj. »Šteclov« (majhnih 
lončenih posodic) za majhne šarkelje je toliko, kolikor je bilo otrok.  
 
Slika 18: Nečke      Slika 19: Sklednek 
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Slika 20: Meh na stojalu     Slika 21: Škaf 
 

   
 
 
Ob »klepih« za klepanje kos in srpov je na stojalu položen »meh«. V njem so imeli 
spravljeno moko. Meh je moral biti iz enega kosa in nikjer prerezan; to pomeni, da je 
moral mesar žival zaklati tako, da ji je najprej odrezal glavo in tam naredil luknjo, 
skozi katero je potegnil ven »vamp« v enem kosu. 
 
»Škaf« je bil namenjen za žito. Rabil je tudi za mero (od 25 kg do 28 kg), da so vedeli, 
koliko žita je pri hiši.  »Rodoseja« je veliko reto za sejanje moke. 
 
Lončene posode so rabile za shranjevanje masla, masti ali tudi vode.  
»Deža«, posoda ob škafu, je bila samo za mast. 
 
Na drugi steni je raznovrstno kmečko orodje: »grebljce« za grebanje, ravnanje slame, 
s katero so napolnili ležišče postelje - »štrozak« (popačenka »Stroh« – slama, »Sack« - 
vreča ); »rifl«, glavnik za nabiranje borovnic (borovnice so sušili, jih uporabljali kot 
zdravilo, prodajali in kuhali »ta močnga« - borovničevec); srpi, kose ... . 
 
 

»Ko se oči nekoliko privadijo na mrak in dim, stopimo v dimnico, najpomembnejši 
prostor v hiši. Pred nami je toplo ognjišče z železnim in glinastim posodjem, na polici ob 
ognjišču so škatle kavnega nadomestka, sklede in lonci z različnimi kuhinjskimi potrebščinami 
in začimbami. Škatlo predvojnega kavnega nadomestka je gospodinja porabila za sol, v stari 
konservi UNRRA, ki je prišla v hišo leta 1946, pa hranijo sladkor. Majhna posodica za kavo 
spominja na večnega študenta filozofije Ferda Kavčnika, ki je na ognjišču kuhal kavo v dolgih 
nočeh študija nemške klasične filozofije.« (Hudales, 1993) 
 
 
Ko je bila dimnica edini bivalni prostor Kavčnikove domačije, njen osrednji del pa 
ognjišče in peč, so tu prebivalci delali, kuhali, spali in tu so potekale skoraj vse hišne 
dejavnosti. Vsaj ponoči pa so tu bivale tudi nekatere domače živali. 
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Slika 22: Kot s skalo Slika 23: Kokošnjak v dimnici 
 

   
 
 
V levem kotu dimnice za vrati je vgrajena skala. Pravijo, da je bilo tam prvo kurišče. 
Kasneje so ognjišče s kuriščno odprtino zgradili v nasprotnem kotu. Ko so prizidali 
»hišo«, so dodali še peč, podaljšano v hišni prostor. 
 
Strop dimnice je lesen, črn, popolnoma »impregniran« z dimom, položen na 
tramove. V tramove so zabili posebne zatiče, da se tramovi niso mogli ovijati. S 
stropa vise palice za obešanje klobas in mesa, ki jih je dim »prekajeval«. 
 
 
Slika 24: Zgornji del peči     Slika 25: Nosilec trama 
 

   
 
 
Kurišče s kuriščno odprtino vsekakor predstavlja najpomembnejši del dimnice. Sama 
peč pa ima dvojno funkcijo. Njen podaljšek v hišo deluje kot krušna peč, ki ogreva 
hišo, v dimnici/»kuhni« pa je namenjena ogrevanju ter kuhi in peki. 
 
Nad ustjem peči se boči lesen »klobuk«, ometan z blatom, v steni peči je več malih 
niš, npr. za sol ipd. 
 

»Oblika peči s klobukom, ki je za to ozemlje nenavadno, pa je oblikovana kot 
funkcionalni element v tako dosledni obliki, da ne nudi nikakršnih opor za datacijo.« (Hazler-
Papič, Hazler, 1982, str. 12) 
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»Klobuk« so pravili tudi posebni glinasti posodi za kuho in peko (viden na sliki 22, 
str. 44 na mizi). Spodaj so naložili repo ali zelje, čez vse pa položili deščice in na 
deščice zložili klobase oz. meso. Tako so vse dali peči. 
 
Ob kurišču je naslonjenih več vrst »burkelj« za dvigovanje loncev iz kurišča, metla iz 
koruznice je za čiščenje kurišča, na steni vise cedila in drevesna goba. To gobo so 
otroci ob veliki noči nesli v cerkev, da jo je župnik posvetil. 
 
 
Slika 26: Burklje in metla     Slika 27: Mesenje testa 
            v metrngi 
 

  
 
 
V »metrngi« ali »kadunji«, vrsti mize, ki se ji dvigne pokrov, je gospodinja mesila 
testo za kruh, velikokrat pa so v njej spali tudi dojenčki. 
 
 
Slika 28: Svetjek/čelesnik     Slika 29: Tabernakelj 
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Ob ognjišču stoji »svetjek« oziroma »čelesnik«, vrsta svetila. Na visoki železni palici 
je na vrhu v zatič zataknjena trska, ki gori. Na drugi strani zatiča je utež. Naklon 
goreče trske ustvarja večji ali manjši plamen oz. daje več ali manj svetlobe. 
 

»Na desni je gospodarjev kotiček: delovna miza – »ponk« z množico čevljarskega, 
tesarskega, mizarskega in kolarskega orodja, ki kaže da so pri tej hiši vse znali narediti sami. 
Morda ne najbolj lepo in dovršeno, zato pa dovolj uporabno in marsikdaj zelo domiselno.« 
(Hudales, 1993) 
 
Na ponku je tudi oblič, »hoblič«, z vgraviranimi okraski in letnico 1855. Z njim so 
delali treske za čelesnik. 
 
Na steni ob ponku v desnem kotu dimnice je »tabernakelj«, majhna omarica, v katero 
je gospodar spravlja žganje in vrednejše manjše orodje.  
 
Nad ponkom je v tem kotu v stropu odprtina za izvod dima iz prostora. 
 

»Poleg delovne mize je še postelja, pogrnjena z doma stkanimi lanenimi rjuhami iz 
materine dote in volneno odejo, ki je pač novejša pridobitev iz šestdesetih let.« (Hudales, 
1993) 
 
Postelji so pravili »špampet« . Na njem sta spala gospodinja in gospodar, otroci pa so 
spali po »ladlcih« – predalih in v »metrngi«.  Okno je »oknič« s smučnim 
mehanizmom. Gre za malo okence z drsnim mehanizmom »na smuk«. Nekoč  je bila 
v njem koža, kasneje pergamentni papir in nazadnje steklo. Ta »oknič«, kot ena 
redkih ohranjenih zapuščin iz preteklosti ter detajli lesenih tečajev na vhodnih vratih 
v lopi, tudi dokazujejo, da je jedro stavbe z lopo verjetno res nastalo v 17. stoletju.  
 
 
Slika 30: Hoblič na ponku Slika 31: Špampet in okno na drsni 

mehanizem 
 

  
 
 
Nizka vrata nasproti vhoda v dimnico vodijo v »hišo«, ki je bila prizidana v tretji 
fazi.  
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Za vrati je peč, ki ogreva prostor, nasproti nje postelja. Miza in dve klopi sta v 
južnem kotu, imenovanem »Bogov kotec«. Bogec na razpelu je postavljen v kot. To je 
sporočalo mešetarjem, da je na domačiji glavni moški, če pa bi bilo razpelo na steni, 
je to sporočalo mešetarju, naj se o poslih pogovarja z gospodinjo. 
 
 
Slika 32: Lina za prezračevanje    Slika 33: Bogov kotec 
 
 

  
 
 

Slika 34: Stena je polna zanimivih predmetov  Slika 35: Peč v hiši 
 

  
 
 
»Hiša« ima še veliko zanimivosti: na steni je slika na steklu, ki prikazuje sv. Otilijo 
(nepoznan izvor in čas), tam so stare knjige, pisane v stari slovenščini, v posebni 
košari na polici je jedilni pribor, na tleh je skrinja za oblačila gospodinje, na klopi je 
harmonika, pod klopjo gospodarjevi čevlji, na vratih visijo moška oblačila in klobuk. 
 

»Vse na domačiji je ostalo tako, kot da je gospodar pravkar prišel z dela in odvrgel 
škornje pod klop, obesil telovnik na stol, nato pa odšel v klet nakrmit koze.« (Hudales, 1993) 
 
Na ganku, levo od glavnega vhoda je vhod v gospodarski del, imenovan »parna« ali 
»pod«. To je shramba za krmo, slamo in seno z »gumnom«, prostorom, v katerem so 
mlatili žito.  
 
 
V prostoru so shranjeni orodje in delovni pripomočki:  
- »pajkl« ali »vint«, t.i. vetrnek, v katerem se ob vrtenju ločuje pleve od pšenice, 
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- »pinija«, v kateri so delali iz mleka maslo; iz snovi se je izločil »pinjenec« - pinjeno 
mleko, 

- »škrop«, s katerim so česali slamo (največkrat rž),  
- »šlite«, sani, s katerimi so po snegu vozili iz gozda drva, 
- stara omara; v njej je danes skrit ekran za predvajanje filma »Žar stoletij«; s 

filmom obiskovalci spoznajo nekdanje življenje na domačiji. 
 
 
Slika 36: Parna z gumnom     Slika 37: Pajkl in šlite 
 

  
 
 
Ob parni je še lesen shrambni del, narejen pozneje. V tem delu je danes lično urejena 
prodajalna spominkov. 
 
 
Slika 38: Spominki      Slika 39: Čelesnik je 
        lep spominek 
 

  
 
 

2.4.2 Sekundarna turistična ponudba 
 
 

2.4.2.1 Ponudba na domačiji 
 
Obiskovalci se ob določenih prazničnih dnevih v vseh letnih časih, ko godujejo 
svetniki ali pa ker je taka tradicija, lahko udeležijo raznih hišnih in kmečkih del, 
povezanih z obredi dela in zabave. Gre za dediščino šeg in navad iz preteklosti, ki jih 
... 
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»zaradi njihove umetne, vendar strokovno podprte predstavitve lahko imenujemo »živi 
muzej«. Tako kot v kakem zgodovinskem filmu ali gledališki igri igrajo igralci našega časa 
motive in vsebine preteklosti oz. zgodovine, tako tudi v okviru te skupine razumemo živ način 
prikazovanja nekaterih šeg in navad, ki nimajo več svoje funkcionalne in siceršnje povezave s 
sedanjim življenjem.« (Bogataj, 1992, str. 300) 
 
 
a. Dediščina šeg in navad 
 

»JAJČARIJA« 
 

Dobro jutro, dekleta in gospodinje! 
 

Spet en lep bo dan, ko goduje svet Florjan. 
Smo fantje skup se zbrali, da bi god svetnika praznovali. 

 
Kot stara šega nas uči, takrat kje jajčk cel kup tiči, 
naj fantje jih poiščemo, vam pesem lepo pojemo. 

 
Če jajčk je kje na pare, tam fant dekle za ženo vzame. 

Zato pa mamca le dobro jih preštejte in prav nič grdo ne glejte. 
 

Če date jajčk nam pet, ob letu pridemo spet. 
Če date nam le tri, se vam le piščet več zvali. 

 
Da jajčk bilo bi tolk kot lan, želimo Lajški fantje vam. 

 
S to pesmijo (ustna komunikacija Gvido Urleb), ki je v zapisu sicer izgubila narečje, 
prihajajo fantje iz vasi Lajše iz doline na domačije na jajčarijo vsakega svetega 
Florjana, to je 4. maja. Po navadi je hodilo naokoli po pet fantov. Že na pragu so po 
številu pribitih križcev videli, koliko jajc jih čaka, zato so vprašali gospodinjo, kje jih 
ima. V zvezi s pobiranjem in iskanjem jajc je nastalo nešteto hudomušnih, nerodnih 
in smešnih situacij, ob katerih so se zabavali vsi sosedje. Gospodinja je znala najbolj 
sramežljivemu fantu reči, da so jajca skrita med nogami in na srečo so starejši takoj 
vedeli, da so skrita med nogami stola. Seveda so ob odhodu dobili še žganje, vendar 
ga dva od njih nista smela popiti niti kapljice. Jajčarija je morala biti trezna, jajca pa 
cela! Če pa so se na domačiji hoteli izogniti jajčariji, so se jezni fantje lahko maščevali 
tudi tako, da so kmetu razstavili voz in dele znesli na streho hiše.  
 
 
b. Sodelovanje pri delih na domačiji 
 
KOLINE 
 
Za koline vemo, da ni večjega domačega praznika in pri kolinah ne gre samo za 
zakol in pripravo klobas, kolin, ampak za pravo praznovanje, veselje, povezano s 
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posebnim protokolom, obredom. Na Kavčnikovi domačiji je bil to res največji 
praznik, saj so vse leto živeli v pomanjkanju in so tudi z mesom zelo varčno ravnali. 
 
Zakol prašiča, razkosavanje, izdelovanje mesnih izdelkov in obešanje v dimnico, je 
neverjetno doživetje tudi zato, ker poteka po starem izročilu. 
 
 
Slika 40: Koline     Slika 41: Priprava mesa 
 

  
 
 
 
Meso, obešeno nad ognjiščem, je prišlo na vrsto le ob največjih praznikih. Čakalo in 
prekajevalo se je dolgega pol leta - od kolin oz. pusta v februarju pa do žetve v juliju. 
Na mizi je bilo ob veliki noči, na binkošti in včasih ob nedeljah.  
 
 
c. Dediščina kulinarične kulture 
 
Kot je bilo na Kavčnikovi domačiji življenje skromno in revno, je bil skromen in 
reven tudi vsakdanji jedilnik. Na njem so prevladovali obroki iz zelja, repe, fižola, 
kaše, žgancev, mleka in kruha. Vendar so gospodinje vedno znale vse preproste jedi 
sestaviti v zelo domiselne jedilnike različnih okusov in z zabelami iz zelišč in 
dišavnic z zeliščnega vrta. 
Od vseh jedi so najpogosteje jedli kašo, zlasti do 19. stoletja, ko se je močno uveljavil 
krompir. Najraje so kuhali oprano proseno kašo, ji dodali suhe, včasih pa tudi sveže 
češplje. V slani vodi kuhano (pol ure) in dodano prevreto mleko je bila klasična jed, 
imenovana »mlečna kaša s češplji«.  
 
Za zajtrk so največkrat jedli koruzne ali ajdove žgance, ki so jim rekli »ožejeni 
žganki«. Naredili so jih tako, da so v železnem »piskru« v peči »oženili« krompir z 
ajdovo moko ali koruznim zdrobom. Zadnja Kavčnika sta za boljši okus žgance 
»oženila« s pudingom v prahu. 
 
»Čežajna z japkami« je bila pogosto pri kosilu. To so bili v vodi skuhani jabolčni 
krhlji – »platiči«, v katero so zakuhali »farflce«, narejene iz moke in vode. Da bi se jed 
zgostila, so vanjo nalili mleko. Če so imeli sladkor, so jed osladkali.  
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Sladkor, imenovan »cukr«, je bil seveda pravo bogastvo, zato domačija sladic skoraj 
ni poznala. V kasnem poletju, jeseni in pozimi so si vsakdanje obroke osladkali s 
sadjem. 
 

»S sladkorjem pa so zelo varčevali. Po zadolžni knjigi trgovca iz Zavodenj so npr. leta 
1924 celo bogatejši zavodenjski kmetje le nekajkrat na leto kupili četrtinko (25 dkg) sladkorja, 
kolikor so ga porabili za kavo. Kavo in čaj so sladkali  tudi s saharinom, ki so ga pod roko 
kupovali od krošnjarjev. Sicer pa so kilogram ali dva kupili ob božiču ali veliki noči. Ob božiču 
so pekli potico, ob veliki noči pa so v velikem lončenem modelu spekli šarkelj za družino, ob 
njem pa male potičke, ki so jih delili za pisanke.« (Hudales, 1993) 

 
Ko pa so dozorele boljše sorte jabolk, so pripravili »pečene japke« - pečena jabolka. 
To je sladica, ki ji ni para in jo pohvalijo prav vsi obiskovalci Kavčnikove domačije, ki 
za spomin lahko vzamejo majhno priročno zloženko z recepti, da lahko pripravijo 
izbrane jedi z domačije tudi doma.  
 

 
»PEČENE JAPKE« 
 

Olupljena jabolka osladkamo in  zložimo v namaščen pekač. Jabolka lahko prelijemo še 
s smetano in skuto z vmešanimi jajci. Pekač postavimo poševno v nasprotni kot peči, v 
katerega odrinemo žerjavico. Jabolka se pečejo slabo uro v peči. 
 
 
d. Dediščina glasbe in ustnega slovstva 
 
Glasba, petje, pripovedovanje povedk in legend je bilo sestavni del obredov hišnih 
opravil in šeg (glej pesem o »jajčariji«, str. 49). Predvsem pesem je bila vsakodnevna 
spremljevalka življenja in je povezovala sosede. Skoraj v vsaki vasi imajo manjši ali 
večji zbor. Radi gostujejo eden pri drugem. 
 
Povedk in legend pa je toliko, kolikor je pripovedovalcev. Nekaterih besedil se 
pripovedovalci natančno držijo (med njimi je tudi Krjavljeva zgodba o sekanju 
hudiča, ki je prišla z Dolenjske), pri drugih pa dodajajo svoje izkušnje in zgode ter 
nezgode, ki so se jim pripetile v nenavadnih okoliščinah. Zbiralci bi z zapisovanjem 
in literarno priredbo v teh primerih imeli zadosti zares izvirnih idej in izhodišč za 
nenavadne zgodbe. 
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Slika 42: Ofiranje ob godovanju Slika 43: Ljudska pevca 
 

  
 
 
Po ustnem izročilu skušajo domačini pod vodstvom kustosov preizkusiti stare 
navade in običaje pri kmečkih opravilih in zabavah, tako da smo vsako leto priča 
novim prikazom. 
 
 

2.4.2.2 Ponudba v najbližji okolici 
 
a. Gostinska ponudba 

 
Gostilna Pri Vidi, Zavodnje, 3km pred Kavčnikovo domačijo. 
 
 
b. Gostinska ponudba z nastanitvenimi zmogljivostmi 
 
Hoteli: 
 

- Hotel PAKA, Velenje *** 
Poslovno konferenčni hotel; 93 ležišč: klimatska naprava, telefon, satelitska TV, 
hotelski program, mini bar, sef, priključek za računalnik, kartični sistem; restavracija, 
slaščičarna, kavarna, savna, solarij, vodna in klasična masaža, frizerski salon, 
kozmetični salon; kinodvorana, dve tehnično opremljeni konferenčni dvorani, 
pokrita garaža.  
 

- Hotel VESNA***, Topolšica  
Terme Topolšica; 280 ležišč; restavracija, 3 bazeni s termalno vodo/32º C, savna, 
objekti za terapije, frizerski salon, trafika, konferenčna soba. 
 
- Gos Štorman, Hotel VENIŠE***, Veniše pri Nazarjih 
35 ležišč: klima naprava, telefon, satelitska TV, mini bar;  restavracija, kavarna, 3 
teniška igrišča, jahanje, kolesarjenje, otroška igrala. 
 
Penzioni: 
 

- Vila HERBERSTEIN, Velenje,  
I. kategorija; 7 dvoposteljnih sob, restavracija. 
 

- Penzion RAJH**, Velenje; 10 ležišč, restavracija. 
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Prenočišča - zasebne sobe: 
 

- Gostilna HARTL, Velenje, 10 ležišč 
 

 

- Prenočišča MRAZ*** , Velenje, I. kategorija, 27 ležišč. 
 

- Prenočišče ZAJC**, Velenje, 18 ležišč. 
 

- Prenočišče in gostišče KOZLEVČAR, Bevče, 6 ležišč in apartma. 
 

- Dom učencev - Youth Hostile, Velenje, 70 ležišč v vsakem času; 150 ležišč med 
počitnicami. 
 
Planinski dom: 
 

- Andrejev dom na Slemenu, Sleme 
odprt vse leto; 31 ležišč v sobah in 52 ležišč na skupnih ležiščih; v sobah tekoča voda, 
WC in prha skupna, centralno ogrevanje, telefon; pešpot od avtobusne postaje 
Zavodnje 1h 15 min, cesta iz Šoštanja 18 km. 
 
 

2.5   TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE PO DOMAČIJI 
 
Turistično povpraševanje je vidno iz podatkov o obiskovalcih, ki prihajajo na 
Kavčnikovo domačijo ter intervjuja z organizatorji obiskov. 
 
 
Tabela 2: Število obiskovalcev Kavčnikove domačije za leto 2000 
 

 
 

SKUPINA 
 

 

SKUPAJ 
 

 

DELEŽ 
 

 

ŠOLSKE IN STROKOVNE SKUPINE 
 

  

1.913 

 

67% 

 

Šolske ekskurzije – osnovne in srednje šole  
 

 

969 
  

 

Strokovne ekskurzije – študijski obiski 
 

 

95 
  

 

Znanstveno-tehnični obiski - odrasli 
 

 

849 
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AGENCIJSKI GOSTJE 
 

 

168 
  

 

GOSTJE Term Topolšica  
 

 

 

222 
 

 
 

 

POSLOVNI GOSTJE  
 

 

53 

 

 

443 
 

15,5% 

 

INDIVIDUALNI GOSTJE 
 

 

253 
  

 

DOMAČINI 
 

243 
 

 

496 
 

17,5% 

 

S K U P A J 
  

2.852 
 

 

100% 

 
Vir: Kulturni center Ivana Napotnika Velenje, Muzej Velenje 

 
 
2.5.1 Ciljna skupina – šolske in strokovne skupine 
 
Kar 67% obiskovalcev so šolske in strokovne skupine. Prevladujejo osnovnošolci iz 
bližnje okolice, iz Šaleške doline in Celjske kotline, nekaj je srednješolcev ter 
slušateljev višjih, visokih šol in univerz. Na študijske oglede prihajajo tudi skupine 
strokovnjakov, etnologov, zgodovinarjev, muzealcev. 
 
 

2.5.2 Ciljna skupina – agencijski gostje  
 
Agencij, ki so pripeljale svoje goste na domačijo, je malo. Prevladujejo naročeni izleti 
za šolske skupine iz delov Slovenije, ki niso zajeti v točki 2.5.1.  
 
 

2.5.3 Ciljna skupina – gostje Term Topolšica  
 
Ogled Kavčnikove domačije je v povezavi z malico oz. kosilom v gostilni Pri Vidi v 
vasi Zavodnje sestavni del ponudbe. Tudi ta organizator Kavčnikovo domačijo 
pozna. Pripomniti je treba, da naziv izleta »Ogled Kavčnikove domačije s kmečkim 
kosilom« ni primeren, ni pozicijski in ni tržen. Gostje, ki so v povprečju starejši 
(prevladujejo Avstrijci), si ob tem nazivu ne morejo predstavljati ničesar drugega, kot 
da gre za kmečko pojedino na »eni« kmetiji. 
 
 

2.5.4 Ciljna skupina - poslovneži 
 
Podjetja iz okolice skoraj ne izkoristijo možnosti, da bi poslovne partnerje popeljali 
na ogled Kavčnikove domačije. Domačije tudi ne izkoristijo za organizirano poslovno 
srečanje, formalno-neformalno komuniciranje, »brainstorming«, čeprav ponuja 
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idealne razmere (umik iz urbanega in kompjuteriziranega okolja, mirno okolje, 
koncentracija, sproščenost). 
 
Gostje hotela Paka Kavčnikove domačije tako rekoč ne obiskujejo. V recepciji 
posredujejo informacijo tistim gostom, ki se sami zanimajo, kaj lahko v Velenju in 
okolici vidijo, vendar ne vedo, koliko gostov  si jo je v resnici ogledalo. Ker v hotelu 
prenočujejo večinoma poslovni partnerji večjih velenjskih podjetij, ki so v Velenju 
poslovno, za obisk nimajo dovolj časa. Zanimivo je, da turistična agencija Gorenje 
Turizem pogosteje ne vključi ogleda domačije v organizacijo poslovnih srečanj in 
obiskov partnerjev Gorenja. 
 
 

2.5.5 Ciljna skupina – individualni turisti 
 
V večini primerov gre pri individualcih za na splošno bolj razgledane ljudi, ki so za 
Kavčnikovo domačijo izvedeli prek znancev in raznih splošnih publikacij. 

 
 
2.5.6 Ciljna skupina – domačini 
 
Domačini iz bližnje in daljne okolice so druga najmočnejša skupina obiskovalcev 
Kavčnikove domačije. Najbolje so obveščeni od vseh, kaj in kdaj se na domačiji ob 
določenih dneh dogaja. Informacije dobe v rednem mesečnem koledarju prireditev v 
Velenju, ki ga tiska TIC Velenje v obliki brošure in objavlja na svojih spletnih straneh. 
Večina informacij pa prehaja »od ust do ust«. 
 
 
Ker domačija nima aktivnega trženja, je razumljivo, da najbolj povprašujejo po njej 
tisti, ki za Kavčnikovo domačijo vedo. Gre za ciljno skupino obiskovalcev, ki 
napovedo svoj obisk vnaprej. To so šolske skupine, študijske skupine, strokovne 
ekskurzije, ki tudi že vnaprej vedo, kaj, kdaj in kako si na Kavčnikovi domačiji želijo 
ogledati, doživeti. Strokovni ogledi predstavljajo 67% delež v skupnem številu 
obiskovalcev. Če seštejemo vse obiske šolarjev, tudi tiste, ki so zajeti v agencijskih 
gostih, ugotovimo, da Kavčnikovo domačijo obišče 80% šolarjev; prevladujejo 
osnovnošolski otroci. Te številke govore same zase: Kavčnikovo domačijo obiskujejo 
šolarji! 
 
 

2.6  ODNOS OKOLIŠKEGA PREBIVALSTVA DO »TURISTIČNE«  
     DOMAČIJE  
 
Prebivalci v bližini turističnega objekta imajo do turizma različen odnos. Ponekod 
nimajo izbire (znamenitosti naravne in kulturne dediščine, klima…), saj je turizem 
njihova edina razvojna možnost tako za razvoj gospodarstva kot za izboljšanje 
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življenjske ravni. Tu se upravičeno bojijo odvisnosti od ene dejavnosti in ogrožanja 
tradicionalnih vrednot domačinov. 
 
Za prebivalce vasi Zavodnje in bližnjih sosednih kmetij takega problema sploh ni. 
Nasprotno. Ponosni so na Kavčnikovo domačijo, radi sodelujejo na prireditvah in bi 
radi, da bi na domačijo prihajalo več obiskovalcev. 
 
 

2.7  POVZETEK 
 
Strokovno valorizirana ponudba Kavčnikove domačije ponuja avtentično doživetje 
preteklosti z ogledom starih običajev in sodelovanjem pri njih, ter pri delih in 
opravilih, ki jih v obliki prireditev organizirajo na domačiji. Statistika obiska in 
iztrženi denar kažeta, da poslovanje ni donosno.  
 
Med obiskovalci prevladujejo šolske skupine.   
 
Primarna turistična ponudba – ponudba kulturne dediščine - je odlična, 
profesionalna in strokovna, prav tako izvedba.  
 
Pogoji za kakovostni vzdržljivi turizem so ustvarjeni.  
 
Je kakovostna kulturna dediščina res merilo kakovostnega in donosnega turizma?  
 
Je kraj »prijazen« do obiskovalcev? 
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3 TESTIRANJE PRIJAZNOSTI KRAJA DO 
OBISKOVALCEV 

 
 
 

3.1  PREDSTAVITEV METODE ZA IZDELAVO TESTA  
»PRIJAZNOSTI KRAJA DO OBISKOVALCEV« 

 
 

3.1.1 Zakaj test prijaznosti - izhodiščna problematika 
 
Izhajamo iz trditev, da turistična ponudba kakovostne kulturne dediščine v naseljih 
in območjih, ki niso turistično razvita,  
- ni kakovostna, ker ni organizirana v integralni turistični proizvod in  
- ni donosna, ker ni organizirana v splet trženjskih dejavnosti. 
 
To, da ni integralnosti turističnega proizvoda in spleta trženjskih dejavnosti, se kaže 
v neprijaznosti turistične destinacije (turističnega cilja) oz. kraja do obiskovalcev. 
Obiskovalci ne prihajajo. 
 
Kakovostno oblikovana ponudba kulturne dediščine kot zanimivo oblikovan 
turistični proizvod je premalo, če ga nihče ne »kupi«. (Valorizacija kulturne dediščine 
poteka na turističnem trgu v obliki prodaje storitev!) Ostaja »neizkoriščen«, sam sebi 
namen. Kavčnikova domačija je biser, zaprt v školjki. 
 
Problem neizkoriščenosti je velikokrat povezan z izbiro turističnih proizvodov, ki jih 
ponuja turistična destinacija oz. celoten kraj.  
 
Kaj je torej tisto, kar pritegne obiskovalce na določeno turistično destinacijo? 
 
Heterogenost/pestrost in kakovost turističnih proizvodov, pri katerih prevladuje 
splet okoljskih, socialnih (sprejemljivost, prijaznost) in ekonomskih privlačnosti, 
zagotavlja obiskovalce; tiste, ki pridejo na turistično destinacijo prvič, in tiste, ki se 
bodo prav zaradi pestre, kakovostne, pozicionirane ponudbe ter osebnega 
zadovoljstva vedno znova vračali. 
 
Ekonomska valorizacija Kavčnikove domačije in drugih oblik kulturne dediščine je 
možna na več načinov, vendar ti v Sloveniji (še) niso znani ali razviti. Razvoj turizma 
namreč zahteva velika finančna sredstva za zagon. Morebitne investitorje bodo 
investicije zanimale, ko bodo bolj znane in bolj razvite analize (prednosti in 
pomanjkljivosti) ter napovedi (možnosti in nevarnosti) investicijskih programov. 
Stroka in politika pa morata ustvariti in podati ustrezne razmere in vzpostaviti 
mehanizme za uresničitev investicij v turistični razvoj turistično zanimivih destinacij 
in krajev.  



 65 

Kraj je tisti, ki mora biti integralno in trženjsko prijazen do obiskovalca. Brez tega je 
destinacija, v našem primeru Kavčnikova domačija, za turizem mrtva, nedonosna. 
Prijaznost kraja do obiskovalca je pomemben spremljajoči element vsakega 
turističnega proizvoda.  
 

»Kraj oz. širše okolje turistične destinacije (občina) je s svojim odnosom do obiskovalca 
vedno prisotno v turističnem proizvodu in lahko zavira ali vzpodbuja k temu, da posamezne 
podjetniške ideje v turizmu zaživijo. Spremljanje prijaznosti kraja do obiskovalcev ponuja 
možnost za analizo, na podlagi katere lahko obiskovalcem neprijazen kraj spremenimo v bolj 
prijaznega.« (Mihalič et al, 1999, str. 36) 
 
Raziskava, ki ugotavlja zadovoljstvo obiskovalcev, mora biti opravljena v smislu 
»prijaznosti« turistične destinacije do obiskovalca. Za ugotavljanje in spremljanje 
prijaznosti nam je na voljo test, ki ugotavlja prijaznosti kraja do obiskovalca.  
 
 

3.1.2 Splošno o testu » Prijaznost kraja do obiskovalcev« 
 
Koncept prijaznosti kraja do obiskovalca je znan z imenom Kotler – Heider - Rein oz. 
test K-H-R in je del raziskovalnega projekta "How to Restore Abandoned Estates to Life 
through Tourism Development". (Mihalič et al, 1999, str.105 priloga - sekundarni vir; Kotler 
et al, 1993, str. 228 - primarni vir) 
 
Po splošnem mnenju je ta test zelo blizu temu, kar turistična literatura razlaga kot 
koncept kakovostne turistične destinacije. Tako sprejemanje kakovosti je odvisno od 
pričakovanj in je subjektivno, vidno skozi »oči obiskovalca«. 
 
Iz raziskovalnega projekta (Mihalič et al, 1999, str. 47) izvemo, da je skupina RC EF 
Univerze v Ljubljani s poizvedovanjem po omrežju TRINET izvedela, da želi nekaj 
strokovnjakov za turizem in marketing izvesti test, ki bi kazal stopnjo t.i. prijaznosti 
kraja, objekta do turista. C. Michael Hall (professor of Tourism and Services 
Management, Victory University of Wellington) meni, da naj bi bil test rezultat 
zdrave kmečke pameti, in da je takega, ki bi veljal za vse primere, težko uresničiti in 
še, da Kotler ne bi smel tako poenostaviti problematike. Test po njegovem mnenju 
potrebuje prilagoditve.  
 
Izvirni  test K-H-R (Priloga 1) obsega deset obsežnih vprašanj, ki zadevajo: 
- dostopnost do kraja informacijske točke,  
- opis turistične infrastrukture,  
- način obnašanja zaposlenih v javnem sektorju do turistov,  
- dostopnost do informacij o turistični destinaciji,  
- agencijo, ki je zadolžena za turiste, in financiranju te agencije,   
- podatke o profilih obiskovalcev in trženjskih dejavnostih,  
- zaposlene v turizmu,  
- namestitvene zmogljivosti, 
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- dostopnost do drugih spremljajočih turističnih zanimivosti, 
- splošno infrastrukturo najbližjega kraja. 
 
Odgovori se točkujejo z desetimi točkami. Če je končna ocena nižja kot šestdeset točk, 
je kraj do obiskovalcev neprijazen in so potrebne korenite spremembe. 
 
 

3.1.3 Kavčnikova domačija - izhodišča za določitev vsebine testa in 
metode izvedbe testiranja 

 
Kotler posameznih vprašanj ni razčlenjeval na podvprašanja, ni določil kriterijev za 
ocenjevanje in ni povedal, na kakšen način bi lahko prišli do odgovorov. Ker želimo 
dobiti objektivno oceno, vsebino metodologije in kriterije določimo v odnosu do 
posebnosti našega objekta. Med potekom raziskav so se vprašanja tudi sproti 
konkretizirala. 
 
Test »K-H-R« predvideva: če turistična destinacija ponuja blago in storitve, ki 
zadovoljujejo obiskovalčeve potrebe, je do njih prijazna. Merili bomo razkorak med 
pričakovanimi storitvami in ponujenimi storitvami turistične destinacije Kavčnikova 
domačija. 
 
Iščemo vzroke v kakovosti ponudbe kulturne dediščine – Kavčnikove domačije. 
Predvidevamo, da Kavčnikova domačija kot turistična destinacija do obiskovalcev ni 
prijazna. 
 
 
3.1.3.1 Določitev vsebine testa 
 
Test povzema vseh deset Kotlerjevih osnovnih področij vprašanj, vendar so 
vprašanja prilagojena objektu, Kavčnikovi domačji in mestu Velenje, h kateremu 
gravitira. Ker v nalogi želimo dobiti tudi oceno objekta s stališča trajnostnega 
turizma, je na koncu testu dodanih 13 ustreznih vprašanj. 
 
Test je razdeljen na vprašanja s treh področij. Prvi okvir vprašanj se nanaša na 
osnovno področje, drugega sestavljajo podvprašanja, tretjega pa posamezna 
vprašanja. Sklopi vprašanj tvorijo segment, ki je vsebinsko zaokrožen. 
 
 
3.1.3.2 Metode testiranja 
 
Za določanje ustreznih vprašanj in ocenjevanje testa so bile uporabljene tele metode: 
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a. Metoda opazovanja za popis obstoječega stanja 
 
Popis obstoječega stanja zadeva geografsko območje z radijem 30 km okoli 
Kavčnikove domačije in zajema: Šoštanj kot prvi večji kraj, Topolšico kot termalno 
rekreacijsko središče, Velenje kot najbližje mesto in vpadnice iz ljubljanske in celjske 
smeri. 
 
 
b. Metoda intervjuvanja zaposlenih v javnem sektorju 
 
Inervjuji zaposlenih v javnem sektorju so bili izvedeni na avtobusni postaji, 
železniški postaji, med taksisti in na policiji v Velenju. 
 
 
c. Metoda telefonskega anketiranja turističnih in gostinskih ponudnikov ter  
    zaposlenih v javnem sektorju 
 
Anketirani so bili turističnoinformacijski centri v Velenju, Celju, Mariboru, Ljubljani 
in izbrane turistične agencije ter gostinska podjetja iz Velenja in Celja. 
 
 
d. Metoda globinskega intervjuva zaposlenih v Kulturnem centru Ivana 
     Napotnika Velenje, Muzej Velenje 
 
Intervju je bil opravljen z zaposlenimi, ki redno oz. občasno vodijo po domačiji in so 
povezani z gospodarjenjem na kmetiji. Intervju je zajel popis stanja obstoječe 
turistične ponudbe, obstoječega povpraševanja ter oceno (mnenjsko) priložnosti in 
nevarnosti turizma na Kavčnikovi domačiji. 
 
 
3.1.3.3 Točkovanje testnih vprašanj 
 
Izvirni Kotlerjev test sicer obsega oceno do deset točk za vsak odgovor, vendar je pri 
testu Kavčnikove domačije lestvica s tremi točkami povsem zadovoljiva.  
 
Točke ocene: 
0 - pomeni nezadostno/nezadovoljivo 
1 - pomeni zadostno/zadovoljivo 
2 - pomeni odlično 
 
 
3.1.3.4 Ocenjevanje testa 
 
Test je potekal od 24. aprila do 27. junija 2000. Opravila ga je avtorica naloge. 
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3.2 VPRAŠANJA, REZULTATI IN PREDLOGI UKREPOV  
 
Pod oznako KHR je vprašanje izvirnega testa »Prijaznost kraja do obiskovalcev«. 
Pod oznako KD je vprašanje opravljenega testa v zvezi s Kavčnikovo domačijo. 
 
 

3.2.1. Vprašanja prvega osnovnega področja 
INFORMACIJE NA VSTOPNIH PROMETNICAH 

 
Vprašanja podpodročja: 1.A. Ceste        

 
KHR: Ali so na poti (ceste, letališča, železnice) do kraja informacijske točke, table, ki 

obiskovalcu olajšajo pot? 
KD:  
1.A.1  Ali je pot iz Velenja do Kavčnikove domačije dobro označena? 
1.A.2  Ali so oznake na tej poti dobro vidne? 
1.A.3  Ali so oznake jasne in nedvoumne? 
1.A.4  Ali je na najbližjem počivališču na poti do Kavčnikove domačije informacijska 

tabla o Kavčnikovi domačiji? 
1.A.5.  Je ta tabla dobro vidna, jasna, nedvoumna? 
1.A.6  Ali je na zadnjem počivališču avtoceste v smeri proti Ljubljani pred odcepom 

za Velenje informacijska tabla o Kavčnikovi domačiji? 
1.A.7  Ali je na zadnjem počivališču avtoceste v smeri proti Celju pred odcepom za 

Velenje informacijska tabla o Kavčnikovi domačiji? 
1.A.8  Je ta tabla dobro vidna, jasna, nedvoumna? 
 
 
Rezultati: Pot ni dobro označena. Prva usmerjevalna tabla do Kavčnikove domačije 
je šele v vasi Zavodnje, pri gostilni Pri Vidi, 3 km pred domačijo. Od tod naprej table 
dobro vodijo do domačije. So dobro vidne, jasne in nedvoumne, označujejo smer 
parkiranja za avtobuse in avtomobile. Informacijske table s sporočilom, kje je 
domačija in katere so njene posebnosti, ni ne na počivališčih avtoceste pred odcepom 
ne na cesti proti vasi Zavodnje. 
 
Predlog ukrepov: Postavljati samostojne informacijske table o Kavčnikovi domačiji 
na počivališča zagotovo ni racionalno. Za skupno tablo naj se odloči Šaleška dolina. 
Na njej lahko predstavi privlačnosti narave in kulturne dediščine doline. Table bi 
delno lahko financirali tudi s pokroviteljstvom podjetij, ki se žele s podporo kulturni 
dediščini pozicionirati v svoji institucionalni podobi. Na obstoječih usmerjevalnih 
tablah h Kavčnikovi domačiji morajo biti table in piktogrami barvno osveženi, 
puščice, ki kažejo smer, pa bolj poudarjene. 
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Slika 44: Prva tabla v vasi Zavodnje Slika 45: Usmerjevalna tabla pred 
odcepom na domačijo 

 

  
 
 
Vprašanja podpodročja 1.B. Avtobusna postaja Velenje 

 
1.B.9 Je na avtobusni postaji informacijska tabla o Kavčnikovi domačiji? 
1.B.10 Je ta tabla dobro vidna, jasna, nedvoumna? 
 
Rezultat: Te table ni. Kavčnikove domačije s sliko in kratkim opisom tudi ni na 
skupnem splošnem turistično-informativnem zemljevidu na fasadi postaje. To je 
presenetljivo, saj je na tej lokaciji Turističnoinformacijski center (TIC) Velenje! Še bolj 
je presenetljivo, da ima TIC lepe steklene izložbe, na katerih pa ni nobenih informacij 
o turističnih zanimivostih, prireditvah ipd. Na vratih je prilepljen le (neugleden) 
listek, da je center odprt vsak dan od 9. do 13. in od 15. do 18. ure. (Center je bil zaprt 
2.5.2000 ob 12.45 in 13.5. 2000 ob 9.00; v eni izmed turističnih agencij pa so vedeli 
povedati, da se to večkrat zgodi.) Še najbolj je presenetljivo, da elektronski brskalnik, 
ki je pritrjen na zidu centra, in prijazno vabi k brskanju po informacijah v treh jezikih, 
seveda če imamo zanj ustrezno kartico, ne dela in na ekranu piše: kartic ni. Seveda 
samo v slovenščini. 
 
Predlog ukrepov: Skupni zemljevid s turističnimi in drugimi informacijami mora biti 
»revitaliziran«, ker je oblikovno nesodoben, obledel ter vsebinsko zastarel. Na njem 
mora biti označena pozicija Kavčnikove domačije, predstavljena s sliko in kratkim 
besedilom o posebnosti in dostopnosti. TIC mora iz izložb izžarevati slike turističnih 
privlačnosti Velenja in okolice, na vidnem mestu mora imeti objavljene urnike 
ogledov, telefonske številke in kontaktne osebe. Objavljen mora biti tudi urnik 
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prireditev in aktualnih dogodkov. Elektronski brskalnik mora biti uporaben ali pa 
naj ga odstranijo. 
 
 
Vprašanja podpodročja 1.C. Železniška postaja Velenje  

 
1.C.11 Je na železniški postaji informacijska tabla o Kavčnikovi domačiji? 
1.C.12 Je ta tabla dobro vidna, jasna, nedvoumna? 
 
Rezultat: Te table ni. Vse je podobno kot na avtobusni postaji.  
 
Predlog ukrepov: Postavitev table s popolnim sistemom informacij, med njimi tudi o 
Kavčnikovi domačiji ter napotitev na TIC Velenje. 

 
 
3.2.2 Vprašanja drugega osnovnega področja 

POZNAVANJE IN PRIJAZNO DAJANJE KAKOVOSTNIH 
INFORMACIJ O DOMAČIJI V TIC IN TURISTIČNIH 
AGENCIJAH 

 
Vprašanja podpodročja 2.A. Turističnoinformacijski centri  

 
KHR: Če je letališče glavna dostopna pot, ali na letališču ponujajo dovolj storitev 

(nastanitev, turistične informacije, seznam prireditev, posebne informacije za 
tujce, starejše, družine)? 

KD:  Ker je cesta glavna dostopna pot, so vprašanja o dajanju informacij o domačiji 
namenjena TIC-u Velenje, za celjski, mariborski in ljubljanski TIC so 
postavljena najprej vprašanja o poznavanju Kavčnikove domačije in po čem je 
znana ter v nadaljevanju o dajanju informacij. 

 
2.A.13 TIC Velenje prijazno daje dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi  

domačiji za domačine, družine, šole. 
2.A.14 TIC Velenje prijazno daje dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi  

domačiji za tujce. 
2.A.15 Ali TIC Celje ve za Kavčnikovo domačijo in ve po čem je znana? 
2.A.16 TIC Celje prijazno daje dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi  

domačiji za domačine, družine šole, tujce. 
2.A.17 Ali TIC Maribor ve za Kavčnikovo domačijo in ve po čem je znana? 
2.A.18 TIC Maribor prijazno daje dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi  

domačiji za domačine, družine šole, tujce. 
2.A.19 Ali TIC Ljubljana ve za Kavčnikovo domačijo in ve po čem je znana? 
2.A.20 TIC Ljubljana prijazno daje dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi  

domačiji za domačine, družine šole, tujce. 
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Rezultat: TIC Velenje ima vse podatke o Kavčnikovi domačiji, vendar kaj gost lahko 
zanimivega vidi v bližnji okolici Velenja, sami od sebe ne omenijo Kavčnikove 
domačije. Vedo, kam se obrniti za ogled in da je to izjemno stara dimnica. Ne vedo 
ničesar o morebitnih programih dejavnosti na domačiji. Vse promocijske materiale z 
naslovi so mi čez dva dneva poslali po pošti. Spletne strani mesta Velenje na 
internetu so nepopolne, nesistematične, nejasne, nepraktične in zato neuporabne. TIC 
Celje Kavčnikovo domačijo pozna, informacije posreduje prijazno. Izjemno težko jih 
je dobiti po telefonu. Posredovane informacije niso bile kakovostne: npr., vsak obisk 
je potrebno predhodno najaviti; na domačiji ni nobenih posebnih programov 
dejavnosti. Ne prejemajo nobenih informacijskih ali promocijskih materialov. Na TIC 
Maribor in Ljubljana še nikoli niso slišali o Kavčnikovi domačiji, tudi materialov 
nimajo.  
 
Predlagani ukrepi: Osnovne informacije s programom dejavnosti v zvezi s 
Kavčnikovo domačijo (dostopnost, izris zemljevida, urnik, program, telefonske 
številke ipd.) so lahko napisane v kratkem času. Oblikovati jih je mogoče na 
računalniku, jih na izbranem papirju natisniti ter razposlati v zadostni količini na 
omenjene TIC-e. Zložene na velikost obstoječega prospekta so s prospektom tako 
zaokrožena informacij, hkrati pa delujejo tudi samostojno.  
 
 
Vprašanja podpodročja 2.B. Turistične agencije 

 
Enako vprašanje o poznavanju in posredovanju kakovostnih informacij je bilo 
namenjeno turističnim agencijam v Velenju in Celju. 
 
2.B.21 Turistične agencije iz Velenja (Kompas, Manager, Gorenje Turizem)   

prijazno dajo dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi domačiji za  
domačine, družine, šole, tujce. 

2.B.22 Turistične agencije iz Celja (Kompas, Orel, Herman Celjski, Štajerski  
Janez) vedo za Kavčnikovo domačijo in vedo po čem je znana? 
2.B.23  Celjske turistične agencije prijazno dajo dovolj kakovostnih informacij o 

Kavčnikovi domačiji za domačine, družine, šole, tujce. 
 
Rezultat: Vse velenjske agencije vedo za Kavčnikovo domačijo, vendar ne 
posredujejo pravih in kakovostnih podatkov. Povedo npr., da je potrebno obisk 
domačije vedno napovedati in da na domačiji ni nobenih posebnih programov. Ne 
prejemajo nobenih informacijskih ali promocijskih materialov. Poklicati morajo sami 
in potem jih dobijo.  
Nobena od celjskih agencij Kavčnikove domačije ne pozna in nima nikakršnih 
materialov. Ena od agencij je prijazno vzela mojo telefonsko številko in me čez 20 
minut poklicala. Povedala je osnovne podatke o domačiji, ki jih je dobila v knjigi 
»Slovenija, turistični vodnik«. Napotila me je na velenjski TIC s pravo telefonsko 
številko. Druga agencija je rekla, naj jih jaz pokličem čez pol ure, da bodo do takrat 
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izvedeli. Tudi oni so podatek o domačiji našli pri enakem viru, vendar me niso 
napotili za dodatne informacije na noben naslov. 
 
Predlog ukrepov: Predlog za agencije je enak predlogu, opisanem pri 
turističnoinformacijskih centrih: posredovanje enostavnih, vendar ličnih ter 
kakovostnih informacij turističnim agencijam. 
 
 

3.2.3 Vprašanja tretjega osnovnega področja 
POZNAVANJE IN PRIJAZNO DAJANJE KAKOVOSTNIH 
INFORMACIJ O DOMAČIJI V JAVNEM SEKTORJU 

 
Področje podvprašanj 3.A. Šoferji medkrajevnih avtobusov avtobusne postaje 
Velenje.  

 
3.A.24 Ali šoferji vedo za Kavčnikovo domačijo in po čem je znana? (Izbor treh.) 
3.A.25 Ali šoferji prijazno dajo dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi domačiji 

za domačine, šole, družine, tujce? 
3.A.26 Ali je za šoferje organiziran tečaj o tem, kako se obnašati do obiskovalcev? 
3.A.27 Ali obstaja nadzor kakovosti njihovega poznavanja in obnašanja? 
3.A.28 Ali obstajajo sankcije za »nepravilno« obnašanje? 
 
Rezultati: Od treh šoferjev eden za domačijo ni vedel, dva pa (da gre za staro 
dimnico), saj sta bila oba domačina. Napotila sta me na velenjski grad. Tam  se lahko 
domenim za obisk. Tujih jezikov v povprečju ne govore, za silo morda nemškega. 
Direktor avtobusne postaje je povedal, da povpraševanja po prevozih na domačijo ni, 
da je pred 10 leti vozil avtobus v vas Zavodnje tudi ob koncu tedna. Danes vozijo na 
redni progi do vasi le t.i. delavski avtobusi med delovniki dva- do trikrat na dan, ob 
sobotah in nedeljah pa samo, ko ima podjetje Gorenje delo. Eden od šoferjev se je 
ponudil, da bi goste peljal na domačijo s svojim zasebnim avtomobilom. Tečajev o 
obnašanju nimajo, posebnega nadzora nad poznavanjem in obnašanjem ni, zato tudi 
sankcij ni. 
 
Predlog ukrepov: Vozni red in cena avtobusa na redni progi do Kavčnikove 
domačije morata biti sestavni del prospekta oz. dodatka k prospektu. Avtobusna 
postaja in šoferji morajo imeti promocijski material. Glede načina obnašanja, nadzora 
in sankcij je povsem ustrezen manjši ličen »priročnik«. S praktičnimi nasveti o načinu 
obnašanja do obiskovalcev, osnovno terminologijo v tujih jezikih, bi bil odlična 
priloga turističnemu vodniku po Šaleški dolini. Nadzor se v tem primeru spremeni v 
samonadzor, zato sankcije niso potrebne. 
 
 
Vprašanja podpodročja:  3.B. Taksisti v Velenju 

 
3.B.29 Ali taksisti vedo za Kavčnikovo domačijo in po čem je znana? 
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3.B.30 Ali taksisti prijazno dajo dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi  
domačiji za domačine, šole, družine, tujce? 

3.B.31 Ali je za taksiste organiziran tečaj o tem, kako se obnašati do  
obiskovalcev? 

3.B.32 Ali obstaja nadzor nad kakovostjo njihovega poznavanja in obnašanja? 
3.B.33 Ali obstajajo sankcije za »nepravilno« obnašanje? 
 
Rezultati: Med izbranimi petimi taksisti (različni lastniki) sta dva za domačijo 
vedela, noben pa ni poklical nikamor, da bi dobil kako informacijo. Prav nerodno me 
je prihodnjega dne (v nedeljo ob 9. uri zjutraj) poklical eden izmed njih na zasebno 
telefonsko številko (zapisal si je moje ime, saj sem se mu predstavila, številko je našel 
v imeniku) in sporočil, da je odkril Kavčnikovo domačijo in da ve, kako priti do nje! 
Dva, ki sta vedela za domačijo, sta mi podala precej odstopajočo ceno za prevoz in 
dve uri čakanja (80% odstopanje). Tečajev, nadzora in zato tudi sankcij, ni. Tujih 
jezikov v povprečju ne znajo, samo eden bi s svojo nemščino znal posredovati 
osnovne napotke o poti do domačije in se dogovoriti o osnovnih stvareh (napotilo v 
gostilno, plačilo ipd.). 
  
Predlagani ukrepi: Podatek o postajališčih taksijev, prevozih in ceni za prevoz do 
Kavčnikove domačije morajo biti sestavni del prospekta oz. dodatka k prospektu. 
Promocijske materiale morajo imeti tudi taksisti. Spodbudno bi bilo, ko bi taksisti 
imeli na avtomobilu nalepko Kavčnikove domačije, tisti pa, ki vsaj pasivno govore 
tuj jezik, še oznako za ta jezik. Tako bi dvigovali pozitivno podobo o domačiji in sebi. 
Glede načina obnašanja, nadzora in sankcij je povsem ustrezen manjši ličen 
»priročnik«, opisan v točki 3.A. 
 
 
Vprašanja podpodročja 3.C. Policisti v Velenju 

 
3.C.34 Ali policisti vedo za Kavčnikovo domačijo in po čem je znana? 
3.C.35 Ali policisti prijazno dajo dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi  

domačiji za domačine, šole, družine, tujce? 
3.C.36 Ali je za policiste organiziran tečaj o tem, kako se obnašati do obiskovalcev? 
3.C.37 Ali obstaja nadzor kakovosti njihovega poznavanja in obnašanja? 
3.C.38 Ali obstajajo sankcije za »nepravilno« obnašanje? 
 
Rezultati: Na policijski postaji so me napotili na policista terena. Povedal je, da 
Kavčnikovo domačijo policisti poznajo, več informacij o njej pa ne. Ljudi napote na 
velenjski grad oz. TIC Velenje. Tečajev o poznavanju in obnašanju, ki bi se nanašali 
na turiste, nimajo, zato tovrstnih nadzorov in sankcij ni. (Policija ima poznavanje, 
obnašanje, nadzor in sankcije urejeno znotraj svojega sistema.) Tuje jezike govore, 
kolikor so se jih naučili v šoli. 
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Predlagani ukrepi: Promocijski material o Kavčnikovi domačiji je potrebno poslati 
na policijske postaje. Glede obnašanja, nadzora in sankcij predlagam izdelavo 
manjšega »priročnika«, opisanega že v točki 3.A. 
 
 

3.2.4  Vprašanja četrtega osnovnega področja 
POZNAVANJE IN PRIJAZNO DAJANJA KAKOVOSTNIH 
INFORMACIJ O DOMAČIJI V GOSTINSKIH OBRATIH  
 

Področje podvprašanj 4.A. Hoteli 

 
KHR: Ali nastanitvene zmogljivosti ponujajo gostom dostop (on-line, elektronski) do 

informacij o dogodkih, prireditvah in zanimivostih v kraju, restavracijah ter 
raznih drugih dejavnosti? 

KD: 
4.A.39 Hotel Paka, Velenje: V hotelski recepciji prijazno dajo dovolj kakovostnih 

informacij o Kavčnikovi domačiji za domače in tuje obiskovalce. 
4.A.40 V hotelu imajo na voljo dovolj promocijskega materiala o Kavčnikovi domačiji. 
4.A.41Terme Topolšica: V hotelski recepciji prijazno dajo dovolj kakovostnih 

informacij o Kavčnikovi domačiji za domače in tuje obiskovalce. 
4.A.42 V hotelu imajo na voljo dovolj promocijskega materiala o Kavčnikovi domačiji. 
4.A.43 Hoteli v Celju (izbor treh: Celea, Merx, Europa): Ali hotelirji vedo za 

Kavčnikovo domačijo in po čem je znana. 
4.A.44 Ali hotelirji prijazno dajo dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi domačiji 

za domače in tuje obiskovalce. 
4.A.45 Ali imajo v hotelih dovolj promocijskega materiala o Kavčnikovi domačiji. 
 
 
Vprašanja podpodročja 4.B. Zasebne namestitve v Velenju  

(Izbor dveh: Penzion Rajh, prenočišče Kozlevčar) 

 
4.A.46 Ali velenjska zasebnika vesta za Kavčnikovo domačijo in po čem je znana? 
4.A.47 Ali velenjska zasebnika prijazno data dovolj kakovostnih informacij o  
Kavčnikovi domačiji za domače in tuje obiskovalce? 
4.A.48 Ali imata zasebnika dovolj promocijskega materiala o Kavčnikovi domačiji. 
 
 
Vprašanja podpodročja 4.C. Gostišča v Šoštanju, Velenju  

(Izbor štirih: Vila Široko, restavracija Jezero, Štorman, Vila Herberstein) 

 
4.A.49 Ali v gostiščih prijazno dajo dovolj kakovostnih informacij o Kavčnikovi 

domačiji za domače in tuje obiskovalce? 
4.A.50 Ali imajo v gostiščih dovolj promocijskega materiala o Kavčnikovi domačiji. 
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Rezultati: V hotelskih recepcijah hotela Paka in Term Topolšica vedo povedati le 
osnovne podatke o Kavčnikovi domačiji: kje je in kam se je treba obrniti za obisk. 
Hotel Paka nima prospektnega gradiva, kar opravičujejo s tem, da jim ga nihče ne 
pošlje, njihovi gostje pa so večinoma poslovneži. Terme Topolšica imajo ličen in 
odličen program izletov v okolico, kamor je vključena tudi Kavčnikova domačija. 
Kavčnikova domačija je sestavni del njihovega lepo izdelanega promocijskega 
materiala (prospekti, programi, spletne strani na internetu). Posredovanje informacij 
je bilo neprijazno (»Imate materiale, tam vse piše, pa si oglejte ..., sedaj nimam časa, 
imam goste ...«).  
V nobenem od celjskih hotelov v recepciji še niso slišali za Kavčnikovo domačijo, 
materialov tudi nimajo. 
Velenjski zasebniki in gostišča iz Šoštanja in Velenja Kavčnikovo domačijo poznajo, 
goste napotijo na TIC Velenje, več informacij pa nimajo in jih ne dobijo. 
Nikjer ni promocijskega materiala in programa, povezanih s Kavčnikovo domačijo. 
Program prireditev v Velenju dobivajo, vendar v njem posebej Kavčnikove domačije 
ni opisane. Spletne strani, ki vodijo do podatkov o Kavčnikovi domačiji, so 
neurejene! 
 
Predlagani ukrepi: Predlagani ukrepi so enaki že omenjenim: tisk osnovnih 
informacij in programa, redno pošiljanje gradiva ter vključitev osnovnih opisnih 
informacij o domačiji v brošuro TIC Velenja – Prireditve 2001, ki so sestavni del 
spletnih strani na internetu. Spodbudna bi bila razstava motivov fotografij s 
Kavčnikove domačije, plakati, letaki, vabila v recepcijah in vhodih.  
 
 

3.2.5 Vprašanja petega osnovnega področja 
AGENCIJA ZA TRŽENJE IN IZVEDBO PROGRAMA; 
FINANCIRANJE PROGRAMA DEJAVNOSTI DOMAČIJE 

 
KHR: Ali obstaja kakšna agencija, ki skrbi za delo/zabavo/dejavnosti obiskovalcev? 

Ali obstajajo javni denarni skladi za financiranje teh dejavnosti? 
KD: 
5.51 Ali obstaja posebna agencija, ki skrbi za trženje in izvedbo programov na 

Kavčnikovi domačiji? 
5.52 Ali se program dejavnosti financira iz posebnega sklada za financiranje 

dejavnosti? 
5.53  Ali ima Kavčnikova domačija posebnega profesionalnega vodnika? 
5.54  Ima Kavčnikova domačija izdelan poseben program dejavnosti za domače in 

tuje obiskovalce? 
5.55 Ali se obiskovalci lahko pozanimajo za obisk in sodelovanje v dejavnosti v 

določeni pisarni/biroju/ustanovi/agenciji? 
5.56 Ali so za zaposlene v turističnih in gostinskih organizacijah ter javnem  

sektorju organizirani študijski obiski na Kavčnikovo domačijo? 
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Ugotovitve: Posebne agencije za trženje in izvedbo programa ni. To funkcijo 
opravljajo redno zaposleni v Kulturnem centru Ivana Napotnika Velenje, Muzej 
Velenje ali pa gre za ljudi, angažirane prek razpisa javnih del. 
Program dejavnosti se ne financira iz posebnega sklada. 
Kavčnikova domačija ima profesionalnega vodnika. To je eden izmed kustosov 
muzeja, na domačiji pa je vedno eden od vodnikov, ki pove osnovne podatke in 
zgodbe o Kavčnikovi domačiji. Veliko je moč izvedeti iz videofilma, ki si ga 
obiskovalci lahko ogledajo na domačiji in je preveden tudi v tuje jezike. 
 
Predlagani ukrepi: Trženje in izvedbo programov na domačiji mora prevzeti 
profesionalna organizacija/ekipa ljudi. To bi bila specializirana agencija, ki bi ji 
občina podelila koncesijo in ji vsaj v začetnih letih pokrivala morebitno izgubo 
izključno pri programih Kavčnikove domačije (in drugih programih naravnih 
znamenitosti in kulturne dediščine občine), za katere bi bila zadolžena in obvezana. 
Pri trženju drugih turističnih programov agencija ni omejena. 
V drugem primeru bi agencija lahko delovala znotraj Kulturnega centra Ivana 
Napotnika Velenje. V tem primeru bi morala opravljati še druge promocijske 
dejavnosti občine po vnaprej zastavljenem programu, tako nedobičkonosne (v imenu 
in za račun občine) kot dobičkonosne (tržne). V vsakem primeru bi morala agencija 
pri programih obiska naravnih privlačnosti in kulturne dediščine vseskozi delovati 
pod strokovnim vodstvom in v okviru smernic zaposlenih v centru. Agencija bi bila 
kompetentna za trženje in izvedbeno organizacijo programa, za strokovno vsebino 
pa bi skrbeli strokovnjaki posameznih področij (etnologi, kuharji, obrtniki, igralci ... ). 
Za promocijske namene naj bi bil izdelan ciljni videofilm. Film bi moral poleg 
posnetega življenja na domačiji prikazovati še posnetke s prireditev ob raznih letnih 
časih, dodati izbrane naravne in druge etnološke zanimivosti bližnje okolice 
(rastlinstvo, živalstvo, Zadnikova domačija ... ). Podložen naj bi bil s kratkim in 
sugestivnim besedilom, zrežiran pa v smislu modela »AIDA« (Attention – vzbudi 
pozornost, Interest – ustvari interes, Desire – vzbudi željo, Action – sproži 
aktiviranje, odločitev, obisk). Tak promocijski film, preveden v tuje jezike, bi bil 
namenjen splošni promociji Kavčnikove domačije v Sloveniji in tujini, (tudi prek 
interneta in zgoščenk), agencijam za trženje kot sredstvo pospeševanja prodaje, 
šolam kot učni pripomoček in spodbuda za šolski izlet, obiskovalcem v neposredni 
prodaji kot lep spominek, muzealcem pa kot samopromocija, saj je domačija res 
edinstven primerek v tem delu Europe.  
Film in druge dejavnosti, povezane z domačijo, bi lahko financirali s pomočjo podjetij 
– pokroviteljev. S tem bi podjetja krepila pozitivno podobo odnosov z javnostmi, 
tako domače kot tuje. Vedno več podjetij v tujini namreč tradicionalno podpira 
kulturno dediščino svojega območja. Tako pomagajo pri ohranjanju neprecenljive 
dediščine človeštva, sebi pa dajejo vlogo njenega varuha. S t.i. »PR-om« (odnosi z 
javnostmi) in drugimi elementi trženjskih komunikacij se investicija kar hitro povrne, 
pozitivna podoba pa ostane. Občina bi pokrovitelje javno predstavljala in jim 
podelila naziv npr. »mecen Velenja«.  
Študijski obiski s strokovnim vodenjem za zaposlene v turističnih in gostinskih 
podjetjih ter javnega sektorja morajo biti organizirani redno in tradicionalno. 
Organizirani bi bili po skupinah, zunaj sezone, v ogled pa naj bi bile vključene še 
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druge znamenitosti Velenja in okolice. Tak obisk bi lahko pripravil TIC Velenje, 
občina, turistično društvo oz. vsi skupaj. Povabljeni bi lahko bili tudi novinarji. 
 
 

3.2.6 Vprašanja šestega osnovnega področja 
POZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE PROFILA OBISKOVALCEV 

 
KHR Ali ima ustrezna ustanova/agencija izdelan profil obiskovalcev in ali ga 

upošteva pri trženju? 
KD: 
6.57 Ali je izdelan profil obiskovalcev Kavčnikove domačije? 
6.58 Ali ta profil upoštevajo pri oblikovanju trženjskih dejavnosti? 
6.59  Ali obstaja za posamezni segment obiskovalcev posebna ponudba? 
6.60  Ali se ponudba Kavčnikove domačije prilagaja povpraševanju  

obiskovalcev? 
6.61  Ali zaposleni ljubeznivo in z veseljem upoštevajo potrebe, želje, zahteve 

obiskovalcev glede obiska in dejavnosti na Kavčnikovi domačiji. 
 
Ugotovitve: Celoten sklop vprašanj je ocenjen z najvišjo oceno. Profil obiskovalcev je 
izdelan. Za vse profile obstaja posebna ponudba, vendar se je potrebno zanjo 
dogovoriti vnaprej, ali pa vedeti, kdaj bo posamezen program izveden. Določene 
aktivnosti so namreč vezane na določene dni (»jajčarija«, koline), za druge pa je 
potrebno organizirati izvajalce in domačijo ustrezno pripraviti (jabolka peče 
kuharica, koline dela mesar). Nekatere dejavnosti izvajajo slušateljice Univerze III. 
življenjskega obdobja kot sestavni del šolskega programa (na primer skrb za rožni 
vrt). 
Za posamezne najavljene skupine pripravijo program v okviru možnosti domačije, 
možnosti zaposlenih in načina izvedbe ter v skladu z željami in zahtevami skupine. 
Na osnovi povpraševanja izračunajo ceno. 
Pri prireditvah, ki so vezane na določene ljudske običaje, opravila in dela, stroške 
pokrivajo s prodajo »končnih izdelkov« (porcija jabolk, koline). 
Take prireditve organizirajo z veseljem in so izvedene pod nadzorom stroke, 
zaposlenih v kulturnem centru. Problematika pa je vezana na njihov delovni čas in 
plačilo. Prireditve in programi zahtevajo večino prostega časa zaposlenih, saj so 
večinoma ob nedeljah, praznikih. Njihovo redno delo mora v vsakem primeru 
potekati nemoteno in tekoče. Ker financiranje programov ni posebej urejeno, je 
(ne)plačilo vezano neposredno na delodajalca.  
 

»Vodenje in trgovina – prodaja – tega se vsega lotevajo muzealci. Muzealec je 
strokovnjak, ki je k oblikovanju ponudbe v muzejskih trgovinah lahko pritegnjen le kot eden od 
členov in še to za povsem ozko strokovno področje. Nekaj podobnega velja tudi za propagando 
in druga področja. Tako je npr. razmeroma slabo, da je večina muzejskih pedagogov iz 
matičnih strok, ki se srečujejo v muzejih. Slabo predvsem z vidika turistične pedagogike in 
vodenja, za kar jim matične stroke, razen v enem primeru in še tu nezadostno, ne dajejo 
potrebne izobrazbe in napotil za delo na tako zahtevnem področju. Kajti za turizem ni važno 
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in pomembno le tako ali drugačno vodenje, ampak predvsem paleta možnosti, ki se začenja s 
klasičnim vodenjem in konča z najrazličnejšimi oblikami dogajanj in preživljanj prostega časa 
v muzejih, oplemenitenega z novimi spoznanji, možnostmi dodatnega izobraževanja, 
nakupovanja, poslušanja glasbe, možnostmi vključevanja v igro itd.« (Bogataj, 1997, str. 130) 
 
Predlagani ukrepi: Celoten sklop vprašanj je ocenjen z najvišjo oceno, ker gre za 
vnaprej znane in dogovorjene programe za znane ciljne skupine obiskovalcev. Torej, 
ko se pokaže povpraševanje, se ponudba (odlično) odzove. Povpraševanje pa je 
majhno zaradi nezadostnega, nekakovostnega in nepopolnega informacijskega 
sistema in nedejavnega trženja. Rešitev je le v organiziranju posebne agencije za 
promocijo, trženje in izvedbo programov. 
 
 

3.2.7  Vprašanja sedmega osnovnega področja 
POSEBNE ZAHTEVE OBISKOVALCEV  

 
KHR: Ali delavci v turizmu zadovoljujejo potrebe turistov (jezik, navodila, posebne 

želje)? 
KD: 
7.62 Ali zaposleni zadovoljujejo potrebe glede tujih jezikov? 
7.63 Ali obstajajo prospekti v tujih jezikih? 
7.64 Je možen obisk domačije tudi zunaj časa, sicer določenega za obisk? 
 
Ugotovitve: Ocena je pri vseh vprašanjih maksimalna. Zaposleni govorijo nemški, 
angleški in hrvaški jezik, imajo pa tudi zunanjega sodelavca z znanjem italijanskega 
in madžarskega jezika, kar je povsem zadovoljivo. Prospekti so prevedeni v nemški 
in angleški jezik. Obisk domačije je možen tudi zunaj časa, določenega za obiske, s 
poprejšnjo najavo. To je večkrat predvsem v zimskem času. 
 
Predlagani ukrepi: Predlogov ni.  

 
 
3.2.8 Vprašanja osmega osnovnega področja 

MOŽNOSTI ZA NAMESTITEV OBISKOVALCEV  
 
KHR: Ali obstajajo ustrezne namestitvene zmogljivosti, ki lahko zadovoljijo tako 

resnično kot morebitno povpraševanje glede cene, velikosti, kakovosti in 
dostopnosti? 

KD: 
8.65 Ali so v okolici namestitve, ki ustrezajo različnim kakovostnim ravnem? 
8.66 Ali kakovost namestitev ustreza ciljnim skupinam obiskovalcev Kavčnikove 

domačije? 
8.67 Ali cena teh namestitev ustreza ciljnim skupinam obiskovalcev? 
8.68 Ali obiskovalec lahko dobi ustrezno namestitev v vsakem času? 
8.69 Ali so vse namestitve lahko dostopne z avtom? 
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8.70 Ali oznake vodijo do teh namestitev? 
 
Ugotovitve: Pri vseh vprašanjih je ocena maksimalna, le znakov za smer do vseh 
namestitev ni. 
 
Predlogi ukrepov: V središču Šoštanja in Velenja morajo biti postavljeni osrednja 
informacijska tabla z označbami namestitev in dodatni znaki z oznako razdalje, ki 
usmerjajo k cilju z glavne dovozne ceste. 
 
 

3.2.9 Vprašanja devetega osnovnega področja 
DOSTOPNOST IN PARKIRANJE  

 
KHR: Ali je dostop do krajev prireditev, kulturnih in naravnih znamenitosti mogoč 

dovolj pogosto in za sprejemljivo ceno? 
KD: 
9.71 Ali je dostopnost do Kavčnikove domačije in parkirišč označena v prospektu? 
9.72  Ali je za obiskovalce Kavčnikove domačije na voljo dovolj parkirnih mest tako 

za avtobuse kot osebna vozila? 
9.73  Ali do parkirnih mest vodijo znaki in oznake? 
9.74  Ali je do Kavčnikove domačije moč priti z javnim prevoznim sredstvom 

(lokalni avtobus, taksi)? 
9.75  Je informacija o možnosti javnega prevoza objavljena v prospektu? 
9.76  Je javni prevoz organiziran dovolj pogosto? 
9.77  Ima javni prevoz sprejemljivo, razumno ceno? 
 
Ugotovitve: V prospektu je pot označena, parkirišč za avtobuse in osebna vozila je 
dovolj. Do vasi Zavodnje pelje redni avtobus le ob delavnikih (glej točko 3.2.3). 
Povratna vozovnica stane 740.- SIT, kar je zelo sprejemljivo. Taksi za vožnjo do 
domačije, dve uri čakanja in vožnjo nazaj stane povprečno 6.000.- SIT, kar je manj 
sprejemljiva cena, tudi če se peljejo štiri osebe (glej točko 3.2.3). Informacija o javnem 
prevozu ni objavljena v prospektu. 
 
Predlagani ukrepi: Informacije o prevozu in približni ceni prevoza morajo biti 
sestavni del prospekta oz. dodatka k prospektu. 
 
 

3.2.10 Vprašanja desetega osnovnega področja 
DRUGE JAVNE IN SPREMLJAJOČE STORITVE  V VELENJU  

 
KHR: Ali mesto/kraj/občina/regija pozdravi turiste in zadovolji njihove potrebe 

(delovni čas, kreditne kartice, promet, parkirišča, javne službe)? 
KD: 
10.79 Ali so v mestu določene trgovine odprte tudi ob sobotah popoldne, nedeljah in 

praznikih? 
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10.80 Ali so bankomati označeni, informacijski center odprt; ali menjalnice in pošta 
delujejo tudi ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih? 

10.81 Ali trgovine sprejemajo vse najpogostejše plačilne in kreditne kartice? 
10.82 Je mesto čisto in urejeno? 
10.83 Ali ima mesto dovolj zelenih površin? 
10.84 Ali se v mestu zlahka znajdemo? 
10.85 Ali je mesto ponoči dovolj osvetljeno? 
 
 
Slika 46: Informacijska tabla    Slika 47: Informacijska 
     pred domačijo         tabla v Velenju 
 
 

  
 
Ugotovitve: Pri vseh vprašanjih je ocena maksimalna. V mestu so trgovine z 
obratovalnim časom 24 ur. Pot do njih je označena, informacijske table so v središču 
mesta dobro vidne. Vse večje in večina manjših trgovin sprejemajo najpogostejše 
plačilne in kreditne kartice (Eurocard, Mastercard, American Express, Visa, Diners). 
Bankomati delujejo in jih je dovolj, za menjavo denarja je vedno na voljo recepcija 
hotela Paka. Pošta ob navedenih dneh ni odprta. Mesto je čisto in urejeno in že nekaj 
let zaporedoma dobiva nagrado za najbolje urejeno mesto v Sloveniji. Zelenim 
površinam je namenjena še posebna skrb. Mesto ima odlično urejen informacijsko-
usmerjevalni sistem tabel, na katerih pa žal manjka Kavčnikova domačija. Mesto je 
ponoči dovolj osvetljeno. 
 
Predlagani ukrepi: Obstoječim usmerjevalnim tablam je treba dodati napis in  
smer do Kavčnikove domačije. 
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Dodatna vprašanja - profil trajnostnega turizma na Kavčnikovi 
domačiji 

 
 

3.2.11 Vprašanje enajstega osnovnega področja 
PONUDBA IN UREJENOST KAVČNIKOVE DOMAČIJE IN 
NJENE NEPOSREDNE OKOLICE 

 
11.85 Pešpot od parkirišča do Kavčnikove domačije je urejena in označena. 
11.86 Na Kavčnikovi domačiji je informacijska tabla o domačiji. 
11.87 Na Kavčnikovi domačiji so počivališča za obiskovalce lepo urejena. 
11.88  Na Kavčnikovi domačiji so urejeni in ustrezni toaletni prostori. 
11.89  Na Kavčnikovi domačiji so urejeni koši za smeti; te redno praznijo in  

vzdržujejo. 
11.90 Na Kavčnikovi domačiji deluje prodajalnica spominkov, razglednic, znamk, 

osvežilnih napitkov. 
11.91 V bližini Kavčnikove domačije so postavljena "avtentična" igrala za otroke, ki 

so redno vzdrževana. 
11.92 V neposredni bližini Kavčnikove domačije je dobra vaška gostilna. 
 
Ugotovitve: Vsa vprašanja so bila ocenjena z maksimalnim številom točk, razen 
11.91, ker igral ni. Domačija je urejena, čista in ima vso osnovno ponudbo: zanimive 
spominke, domače žganje, brezalkoholne napitke, pivo, razglednice. Znamk ni. 
Dobra vaška gostilna je v vasi Zavodnje (Pri Vidi).  
 
Predlagani ukrepi: Postavitev avtentičnih igral, kot na primer gugalnice z veje, 
prostor za metanje kamnov, hodulje ipd. bi vzpodbudilo otroke in odrasle, da se 
preizkusijo in dejavno vživijo v igre starega »časa« življenja na domačiji. To bi 
dodatno razširilo privlačnost in privabljalo obiskovalce.  
 

3.2.12 Vprašanje dvanajstega osnovnega področja 
  POSEBNOSTI NA KAVČNIKOVI DOMAČIJI 

 
12.93 Ali velja za Kavčnikovo domačijo poseben »hišni red« obnašanja in odnosa do 

dediščine (kot npr. za nacionalne parke)? 
12.94 Je celotno gospodarjenje na Kavčnikovi domačiji urejeno na ekološki način? 
12.95 Ali obstoječi viri financiranja zadoščajo za vzdrževanje Kavčnikove domačije v 

duhu trajnostnega turizma? 
12.96 Ali obstoječi viri financiranja zadoščajo za razširitev in razvoj dejavnosti 

Kavčnikove domačije v duhu »ekomuzeja« in »živega muzeja«? 
12.97  Ali je ob morebitnem številnejšem obisku Kavčnikove domačije mogoč    

  kak ukrep za zaščito kulturne dediščine? 
 
Ugotovitve: Za Kavčnikovo domačijo ne velja noben poseben »hišni red« obnašanja 
in odnosa do dediščine, ki bi karkoli predpisoval ali prepovedoval. Razstavljeni 
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predmeti so tam zato, da se jih obiskovalci dotaknejo in preizkusijo. Njihovo 
obnašanje in odnos so stvar njihovih osebnih etičnih in moralnih načel, doslej pa niso 
imeli še nikakršnih problemov. 
Vse gospodarjenje in komunalna urejenost delujeta na domačiji ekološko, od opravil 
v okolici (košnja, gnojenje), do posrečeno urejenih toaletnih prostorov v kašči. Za 
vzdrževanje in vsakoletne redne dejavnosti na domačiji je na voljo dovolj finančnih 
sredstev, za razširitev dejavnosti pa jih seveda ni, čeprav je zanimivih idej in načrtov 
precej. 
Posebnega ukrepa za varovanje dediščine pred številnejšim obiskom ni, ker je večje 
število v obliki organiziranih skupinskih ogledov napovedano vnaprej in jih zato 
tudi časovno razporedijo. V izjemnih primerih pa lahko ena skupina gleda videofilm, 
druga pa je na ogledu. 
 
Predlagani ukrepi: Predlog zadeva dodatno financiranje za realizacijo in razširitev 
ponudbe. Predlagani viri financiranja so: sponzoriranje, donacije, mecenstvo, prodaja 
kart posebnih prireditev, organiziranih na Kavčnikovi domačiji.  
Kulturno dediščino na Kavčnikovi domačiji je treba »zaščititi« v smislu 
pozicioniranja dediščine in oblikovanja pozitivne podobe in odnosa do nje. Napisana 
je npr. v obliki »deklaracije«, ki bi jo prejeli obiskovalci domačije. V primeru kulturne 
dediščine gre vendarle za nekaj posebnega, še posebej občutljivega, na kar morajo 
biti (in so ob obisku bili) še posebej pozorni in ponosni. Gre za »pravila« oblik načina 
obnašanja v smislu spoštovanja kulturne dediščine, ki bi lahko bil v nekaj točkah 
napisan kodeks, natisnjen na posebnem papirju in bi ga obiskovalec prejel s ponosom 
in se z njim pohvalil. 
 
 

3.3. OCENA PO IZDELANEM RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU  
 
 
Ocena, ki jo je po opravljenem točkovanju testa, izračunal računalniški program 
SIMULATIONS2.XLS (Mihalič et al, 1999, Manual), kaže, da Kavčnikova domačija 
kot turistična destinacija ni prijazna do obiskovalcev (glej Priloga 2). 
 
Trditev, da je turistična ponudba kakovostne kulturne dediščine v naseljih in 
območjih, ki niso turistično razvita, nekakovostna in nedonosna ter neprijazna do 
obiskovalcev – drži. 
 
 

3.4 POVZETEK 
 
Testiranje Kavčnikove domačije kot turistične destinacije je pokazalo, da 
nekakovosti, nedonosnosti in neprijaznosti, ki izhajajo iz testa, botrujejo ti vzroki: 
 
- informacij o Kavčnikovi domačiji ni na vstopnih cestnih vpadnicah, ni na 

velenjski avtobusni postaji in ni na velenjski železniški postaji; 
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- TIC Velenje daje nekakovostne informacije o Kavčnikovi domačiji. TIC Celje 

domačijo pozna, TIC Maribor in Ljubljana za Kavčnikovo domačijo sploh ne vesta 
in ne dobivata nikakršnih informacij oz. promocijskih materialov. Podobno je s 
turističnimi agencijami; v Velenju ni celostnih informacij, v Celju za domačijo ne 
vedo; 

 
- javni sektor (šoferji medkrajevnih avtobusov, taksisti, policisti) v Velenju sicer za 

Kavčnikovo domačijo ve, več informacij o njej ne poznajo in nimajo promocijskih 
materialov; 

 
- hotelirji v Velenju in Topolšici domačijo poznajo, informacije o njej dajejo 

nekakovostno, promocijskih materialov nimajo; hoteliji v Celju za domačijo ne 
vedo; drugi gostinci (zasebniki, gostišča) iz Šoštanja, Velenja poznajo domačijo, 
vendar nimajo o njej pravih informacij, tudi ne promocijskega materiala; 

 
- s trženjem Kavčnikove domačije se ne ukvarja profesionalna agencija; 
 
- profili obiskovalcev rabijo za prilagajanje ponudbe, ne pa za pospeševanje 

prodaje; 
 
- posebnim zahtevam se organizatorji dejavnosti na domačiji pri številčno 

močnejšem obisku ne bi mogli prilagoditi (redno so zaposleni v muzeju); 
- ustreznih namestitev v radiju 30 km od Kavčnikove domačije je po kakovosti in 

ceni dovolj, le znakov za smer do vseh ni; 
 
- do domačije ni označena dostopnost; oznake se začnejo šele 3 km pred domačijo, 

v vasi Zavodnje; 
 
- Velenje je kar zadeva splošno urejenost in prijaznost do obiskovalca odlično 

urejeno, napaka je le, da ne obvešča in informira o Kavčnikovi domačiji. 
 
 
Najbolj žgoč problem je sistem posredovanja informacij v vseh oblikah spleta 
trženjskih komunikacij:  
 
- prospekti, table, letaki,  
- programi za posamezne ciljne skupine, oblikovani v celostni ponudbi, 
- opredelitev diferencialne cenovne politike,  
- določitev prodajnih poti,  
- priprava in izvajanje programa promocije,  
- ipd. 
 
To zahteva profesionalen in strokovni pristop. Iluzorno, nesmiselno, nestrokovno in 
nevedno je pričakovati oz. zahtevati od muzealcev, da se bodo lotevali trženja in se z 
njim ukvarjali. Njihovo poslanstvo in zadolžitve se nanašajo le in izključno na 
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kulturno dediščino samo. Rezultati zadnjih dveh osnovnih področij vprašanj iz testa 
prijaznosti Kavčnikove domačije, za katero so muzealci kompetentni in odgovorni, 
so maksimalni. To je tudi njihova vloga: strokovno oblikovanje kakovostne kulturne 
dediščine same.  
 
Žal odlična, kakovostna in strokovno oblikovana kulturna dediščina ni dovolj za 
kakovostno turistično ponudbo, ko se na trgu pojavlja kot turistični proizvod 
oziroma turistična destinacija. Odlična Kavčnikova domačija je sestavni del 
integralnega turističnega proizvoda, v katerem je premalo obveznih elementov, ki 
sestavljajo turistično ponudbo. V primeru Kavčnikove domačije sploh ne moremo 
govoriti o »integralnosti«.  
 
S stališča turistične ponudbe je nekakovostna in neprijazna tudi odlična dediščina – 
Kavčnikova domačija.  
 
Zagotovo si take tržne pozicije ne zasluži. 
 
Pa jo vendarle ima. 
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4 SKLEP 
 
 
 
Kulturna dediščina je eno od meril kakovosti turistične ponudbe. Kot del primarne 
turistične ponudbe, ki jo sestavlja skupaj z naravo in socialnim okoljem, je osnovna 
enota turističnega povpraševanje. Bolj ko je tudi kulturna dediščina kakovostna 
(strokovno ohranjena in valorizirana), višja je kakovost turistične ponudbe, to pa 
neposredno vpliva na donosnejše trženje v turizmu in posredno (multiplikativno) na 
celotno gospodarstvo. 
 
Po svojem poslanstvu je kulturna dediščina, če je strokovno ohranjena in 
valorizirana, kakovostna. Vpliva na kakovosten turizem oz. vzdržljiv turizem – 
»sustainable tourism«. To je turizem, ki je trajnostno ekološko sprejemljiv, 
gospodarsko uresničljiv ter za skupnost etično in socialno ustrezen. Zagotavlja 
vzdrževanje kakovosti okolja v najširšem pomenu besede (varovanje dediščine in 
socialnega okolja), visoko zadovoljstvo in počutje turistov in izboljšuje kakovost 
življenja avtohtonega prebivalstva (ustvarjanje delovnih mest in dohodka). Tak 
turizem je tudi sestavni del vzdržljive, kakovostne družbe, v kateri kakovostno žive 
zdravi ljudje: »Mens sana in corpore sano in locis sanis.« 
 
Trajnostni turizem vzpodbuja zaščito okolja, ker je le kakovostno okolje za turiste 
privlačno. Zato bi moral »porabniški« turizem v okolje vračati denar, ki ga dobi s 
prodajo primarne turistične ponudbe, npr. v obliki plačila koncesij, takse za varstvo 
okolja oz. s kreditno in fiskalno politiko države. Razvoj kaže, da je edini način 
kakovostnega gospodarjenja trženje po načelih strateškega marketinga, to je 
marketinga menjave z okoljem, ki presega potrošniško miselnost »imeti«, v obliki 
»biti«.  
 
Stopnja vpliva strokovno ohranjene in valorizirane kulturne dediščine je dokazana 
ob primeru Kavčnikove domačije v vasi Zavodnje nad Šoštanjem. Kavčnikova 
domačija je ohranjen in restavriran dimnični stanovanjski tip bivališča, ki je z 
ohranjeno dimnico kulturni spomenik evropske razsežnosti. Z ogledom restavrirane 
domačije in vključevanjem v opravila, navade, običaje, šege, ki jih organizatorji 
(Kulturni center Ivana Napotnika Velenje, Muzej Velenje) pripravljajo za 
obiskovalce, danes doživljamo življenje iz preteklosti, ki se ohranja tudi za 
prihodnost. V tej ponudbi identitete domačije je njena ekskluzivnost, ki ji daje na trgu 
monopolni položaj. To jo trženjsko pozicionira kot blagovno znamko, kot alternativo 
drugim oblikam turizma, kot nenehni (kontinuirani) izziv za novosti, posebnosti: 
doživetje preteklosti.  
 
Kavčnikova domačija je muzej, v katerem se lahko vsega dotaknemo, uporabimo in s 
sovaščani doživimo. Kavčnikova domačija je »ekomuzej«, muzej na prostem, na 
svojem prvotnem, avtohtonem mestu in je živi muzej - biser žive kulturne dediščine 
sredi Slovenije. 
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Na domačiji je danes vse tako, kot je bilo takrat, ko so na njej še živeli ljudje. Ko 
vstopimo v »dimnico«, vstopimo v svet izpred skoraj 400 let. Nagnjena vrata se za 
nami sama od sebe zapro in zataknejo za lesen zatič, da toplota ne uhaja ven. Vonj po 
dimu napolni nosnice in obleko, na kurišču vre »ožejena župa«, v »metrngi« 
gospodinja mesi testo za kruh, v kotu so v leseni kletki zaprte kure, na »špampetu« 
otrok lušči fižol, gospodar ob »čelesniku« za »ponkom« »hobla« zob za grablje. Dim 
se vali pod strop, okajuje obešeno meso in se vije proti kotu stropa, kjer je odprtina. 
Gospodar jo pripre, da ostaja v »kuhni« več toplote, dim pa skozi ozko »špranjo« 
izhaja na prosto skozi odprtino na strehi iz lesenih »šiklov«. V kuriščno odprtino 
vržemo trske in pripravimo jabolka, da bo gospodinja pripravila »pečene japke«. 
Odpremo »oknič« v »hiši«, ki se odpira s smučnim mehanizmom in že slišimo fante, 
ki prihajajo na »jajčarijo«. To bo smeha.  
 
Vendar ugotavljamo, da ima Kavčnikova domačija kljub kakovostni ponudbi v 
vzdržljivi obliki turizma malo obiskovalcev (2.852 v letu 2000), da med njimi 
prevladujejo (80%) šolarji in da ni donosna. Iskali smo vzroke za tako stanje. 
 
Vemo, da je kraj tisti, ki mora biti integralno in trženjsko kakovosten in prijazen do 
obiskovalca in da je brez tega turistična destinacija (turistični cilj) mrtva, nedonosna. 
Zato smo izhajali iz trditev, da turistična ponudba kakovostne kulturne dediščine v 
naseljih in na območjih, ki niso turistično razvita, ni kakovostna, ker ni organizirana 
v integralni turistični proizvod in ni donosna, ker ni organizirana v splet trženjskih 
aktivnosti. 
 
Merili smo torej kakovost. V turizmu jo merimo s stopnjo zadovoljstva turistov 
(inštrumentalno in ekspresivno zadovoljstvo) s storitvijo v odnosu med splošnimi 
pričakovanji pred opravljeno storitvijo in zadovoljstvom po opravljeni storitvi. Čim 
večji je razkorak v prid slednjega, višja je kakovost turistične storitve.  
 
Meritev sem izvedla s pomočjo koncepta, znanega z imenom test Kotler – Heider - 
Rein oziroma test »K-H-R« , imenovan »A Visitor Friendly Test for Places« - test 
prijaznosti kraja do obiskovalcev. 
Opravljeni test je povzel deset področij testa »K-H-R«, v konkretnih vprašanjih pa je 
prilagojen posebnostim Kavčnikove domačije in Velenje, najbližjega večjega mesta, h 
kateremu Kavčnikova domačija teži. Testiranje je zadevalo: dostopnost do kraja 
informacijske točke in dostopnost do informacij o domačiji, opis turistične 
infrastrukture, način obnašanja zaposlenih v javnem sektorju do turistov, agencijo, 
zadolženo za trženje in njeno financiranje, profile obiskovalcev, trženjske dejavnosti, 
zaposlene pri projektu domačije, namestitvene zmogljivosti, dostopnost do drugih 
spremljajočih turističnih zanimivostih ter splošno infrastrukturo najbližjega kraja. Z 
dodatnimi 13 vprašanji je podana tudi ocena objekta Kavčnikove domačije s stališča 
kakovostnega trajnostnega turizma. 
Odgovori oz. točkovanje odgovorov je pokazalo vzroke nekakovosti in neprijaznosti. 
Najbolj žgoč problem je sistem posredovanja informacij in pomanjkanje drugih oblik 
spleta trženjskih komunikacij (publiciteta, odnosi z javnostmi, oglaševanje, 
pospeševanje prodaje) in nedejavnega trženja (programi ponudbe oblikovani v 
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integralni ponudbi, cenovna politika, prodajne poti, program promocije, 
izobraževanje kadrov, izvajanje storitev).  
 
Odlična Kavčnikova domačija mora biti sestavni del integralnega turističnega 
proizvoda. S trženjem Kavčnikove domačije se mora profesionalno ukvarjati 
strokovna agencija za trženje. Muzealci se s trženjem ne morejo in ne smejo ukvarjati, 
ker je njihova izključna naloga strokovno oblikovanje kakovostne kulturne dediščine 
same.  
 
Trditev, da je turistična ponudba kakovostne kulturne dediščine v naseljih in 
območjih, ki niso turistično razvita, kot turistična destinacija nekakovostna in 
neprijazna do obiskovalcev ter nedonosna– drži. 
 
Kavčnikova domačija je odlična, kakovostna in strokovno oblikovana kulturna 
dediščina. Ko pa se na trgu pojavlja kot turistična destinacija, je nekakovostna in do 
obiskovalcev neprijazna. Take tržne pozicije, kakršno ima že 10 let, si ne zasluži. Pa 
jo vendarle ima. 
 
 
Kako, zakaj, s kolikšnimi finančnimi sredstvi ter ukrepi se lotiti oblikovanja 
Kavčnikove domačije kot turistične destinacije in trženja turističnega proizvoda, 
odloča seveda lastnik. Ali se bo odločil za profesionalni in strokovni pristop ali ne, je 
v ekonomskem pogledu njegova odločitev, njegova skrb, njegova odgovornost.  
 
Pojavlja pa se vprašanje, ali je tudi tako, ker gre za kulturno dediščino? Kajti kulturna 
dediščina ni le turistični proizvod, je del našega skupnega, občega preteklega življenja 
v sedanjosti, ki ga ohranjamo za naše prihodnje generacije. Gre za našo skupno, občo 
narodovo »imetje«, ki je »last« vsega človeštva in za katero imamo tako omejene 
možnosti, da ga spoznavamo in doživljamo.  
 
Ali ne gre pri kulturni dediščini za »imetje«, odnos, obveznost in odgovornost, ki 
izhaja iz našega skupnega, občega civilizacijskega porekla, ki temelji razen na zakonih 
ekonomije tudi na etiki – naši osebni vesti ter morali – naši odgovornosti do 
skupnosti, človeštva? 
 

»Kulturna dediščina sooblikuje kontinuiteto, istovetnost in tudi alternativnost vsakega 
turizma in svetovnega turizma v celoti, saj vnaša v življenje posameznika in skupin, narodov 
in ljudstev sestavine kakovosti, torej sestavine, ki smo jih ob iztekajočem se dvajsetem stoletju 
še kako potrebni.« (Bogataj, 1997, str. 133) 
 
Srečno, Kavčnikova domačija! 
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Priloga 1 

 

 

»A Visitor Friendly Test for Places« 
 

(K - H - R 10 questions test) 

 
 
 
1. Are the central access points to your community/place (road, plane, rail) equipped 
with visitor information centres or do they provide instructions to easily accessible 
information? 
 
2. Should the airport be the primary access point, does it provide a full range of 
visitor information services (e.g., accommodations, tourist booth, visuals on sites, 
listing events and what to do, specialised information for elderly, foreigners, families, 
etc.)? 
 
3. Do visitor facilitators - cabs, buses, airline personnel, security, airport operators, 
reservation personnel - receive and formal training, and does a system exist to 
monitor quality of visitor facilitator services? 
 
4. Do hotels/motels offer in-house television access channels for visitors with 
information on events, attractions, restaurants, and things to do? 
 
5. Is a single organisation/agency responsible for visitor business, and are public 
funds provided for its activities? 
 
6. Does that organisation/agency have a marketing profile of visitors, and its profile 
used in marketing activities? 
 
7. Does the place`s hospitality industry accommodate foreign visitors` needs 
(language, directions, special interest, do`s and don`ts, etc.)? 
 
8. Does a range of accommodations exist to meet actual or ewpected visitor needs (by 
price range, size, facilities, access to sites, etc.)? 
 
9. Is access to sites, attractions, and amenities (events, recreational, central location) 
easily available at reasonable costs frequency? 
 
10. Does the place welcome visitors and accommodate their needs (commercial 
hours, credit cards, language, signage, traffic, parking, public service, etc.)? 

Vir: Mihalič et al, 1999, str. 79 – sekundarni vir; Kotler et al, 1993, str. 228 – primarni 
vir 
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Priloga 2 

»A visitor friendly test« 
KAVČNIKOVA DOMAČIJA 

izračun 
 
 
 
FILE: SIMULATION2.XLS 
 
Before using this file, read the MANUAL (File MANUAL.DOC on the same disc). 
If you decided to develop your own questionnaire, use this file. 
Before using this file check if the file is not damaged. In undamaged file the total 
index IVF must be 100%. Check the value! 
Type your statements into empty fields in column A under the proper basic area and 
sub-area title.  
You have to fulfill all the empty units. 
Every unit - part of sub-area has a ponder equal to 0,2. 
Every unit - part of main area has a ponder equal to 0,1. 
If you decide to change ponders, study the MANUAL first! 
After you have completed the field work and gathered all the data,  
fill the proper values into column C (substitute the value 2 with your filed value).  
The programm will automatically calculate indeces of Visitor Friendliness. 
For the final results go to the row 180 of this file. You will find the FINAL TABLE. 
 
W = teža vprašanja     P = število točk     IVF = indeks prijaznosti do obiskovalca 
 
Maximum point ……………………………………………..… 2 

  W P W*P W*P/2 IVF 

       

1. Basic area: 
VSTOPNE PROMETNICE (A+B+C) 0,1    10% 

1.A). Sub area: Ceste 0,8   1 80% 
1.A.1 0,2 0 0 0  

1.A2 0,1 0 0 0  

1.A.3 0,1 0 0 0  

1.A.4 0,2 0 0 0  

1.A.5 0,1 0 0 0  

1.A.6 0,1 0 0 0  

1.A.7 0,1 0 0 0  

1.A.8 0,1 0 0 0  

1.B). Sub area: Avtobusna postaja Velenje 0,15    15% 
1.B.9 0,5 0 0 0  

1.B.10 0,5 0 0 0  

  W P W*P W*P/2 IVF 

1.C) Sub area: Železniška postaja Velenje 0,05   1 5% 
1.C.11 0,03 0 0 0  
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1.C.12 0,02 0 0 0  

2. Basic area: POZNAVANJE, 
INF.: TIC in TA (A+B) 0,1    10% 

2.A) Sub area: TIC  0,5   1 50% 
2.A.13 0,2 1 0,2 0,1  

2.A.14 0,2 1 0,2 0,1  

2.A.15 0,1 2 0,2 0,1  

2.A.16 0,1 1 0,1 0,1  

2.A.17 0,1 0 0 0  

2.A.18 0,1 0 0 0  

2.A.19 0,1 0 0 0  

2.A.20 0,1 0 0 0  

2.B) Sub area: Turistične agencije 0,5   1 50% 
2.B.21 0,5 1 0,5 0,25  

2.B.22 0,3 0 0 0  

2.B.23 0,2 0 0 0  

3. Basic area: POZNAVANJE, 
INF.: JAVNI SEKTOR (A+B+C) 0,1    10% 

3.A) Sub area Šoferji medkrajevnih avtobusov 0,4   1 40% 
3.A.24 0,5 2 1 0,5  

3.A.25 0,2 1 0,2 0,1  

3.A.26 0,1 0 0 0  

3.A.27 0,1 0 0 0  

3.A.28 0,1 0 0 0  

3.B) Sub area: Taksisti 0,3   1 30% 
3.B.29 0,5 1 0,5 0,25  

3.B.30 0,2 0 0 0  

3.B.31 0,1 0 0 0  

3.B.32 0,1 0 0 %  

3.B.33 0,1 0 0 0  

3.C) Sub area: Policisti 0,3   1 30% 
3.C.34 0,5 1 0,5 0,25  

3.C.35 0,2 0 0 0  

3.C.36 0,1 0 0 0  

3.C.37 0,1 0 0 0  

3.C.38 0,1 0 0 0  

4. Basic area: POZNAVANJE, 
INF.: GOST. LOKALI (A+B+C) 0,1    10% 

4.A) Sub area: Hoteli 0,4   1 40% 
4.A.39 0,2 1 0,2 0,1  

4.A.40 0,1 1 0,1 0,1  

4.A.41 0,2 1 0,2 0,1  

4.A.42 0,1 2 0,2 0,1  

4.A.43 0,2 0 0 0  

  W P W*P W*P/2 IVF 

4.A.44 0,1 0 0 0  

4.A.45 0,1 0 0 0  
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4.B) Sub area: Zasebne namestitve v Velenju 0,3   1 30% 
4.B.46 0,4 1 0,4 0,2  

4.B.47 0,2 1 0,2 0,1  

4.B.48 0,4 0 0 0  

4.C) Sub area: Gostišča Šoštanj, Velenje 0,3   1 30% 
4.C.49 0,5 1 0,5 0,25  

4.C.50 0,5 0 0 0  

5. Basic area: AGENCIJA ZA 
TRŽENJE; FINANCIRANJE AG. 0,1    10% 

5.51 0,3 0 0 0  

5.52 0,1 0 0 0  

5.53 0,1 2 0,2 0,1  

5.54 0,1 2 0,2 0,1  

5.55 0,1 1 0,1 0,05  

5.56 0,3 0 0 0  

6. Basic area: 
PROFIL OBISKOVALCEV 0,1    10% 

6.57 0,2 2 0,4 0,2  

6.58 0,2 2 0,4 0,2  

6.59 0,1 2 0,2 0,1  

6.60 0,3 2 0,6 0,3  

6.61 0,2 2 0,4 0,2  

7. Basic area: POSEBNE 
ZAHTEVE OBISKOVALCEV 0,1    10% 

7.62 0,4 2 0,8 0,4  

7.63 0,3 2 0,6 0,3  

7.64 0,3 2 0,6 0,3  

8. Basic area:  
MOŽNOSTI NAMESTITVE 0,1    10% 

8.65 0,1 2 0,2 0,1  

8.66 0,2 2 0,4 0,2  

8.67 0,2 2 0,4 0,2  

8.68 0,2 2 0,4 0,2  

8.69 0,1 2 0,2 0,1  

8.70 0,2 1 0,2 0,1  

9. Basic area: 
DOSTOPNOST IN PARKIRANJE 0,1    10% 

9.71 0,2 2 0,4 0,2  

9.72 0,2 2 0,4 0,2  

9.73 0,2 2 0,4 0,2  

9.74 0,1 2 0,2 0,1  

9.75 0,1 0 0 0  

9.76 0,1 2 0,2 0,1  

9.77 0,1 2 0,2 0,1  

  W P W*P W*P/2 IVF 

10. Basic area:  0,1    10% 
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11. JAVNE, SPREMLJA- 
JOČE STORITVE, VELENJE 

10.78 0,2 2 0,4 0,2  

10.79 0,2 2 0,4 0,2  

10.80 0,2 2 0,4 0,2  

10.81 0,1 2 0,2 0,1  

10.82 0,1 2 0,2 0,1  

10.83 0,1 2 0,2 0,1  

10.84 0,2 2 0,4 0,2  

10.85 0,1 2 0,2 0,1  

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)     100% 
 
 

FINAL TABLE:  
Indeces of Visitor Friendliness      

1. Basic area: PROMETNICE 10%     
A). Sub area: Ceste 80%     

B). Sub area: Avtobusna postaja 15%     

C) Sub area: Železniška postaja 5%     

2. Basic area: Poznavanje, informacije: 
TIC in turistične agencije 10%     
A) TIC 50%     

B) Turistične agencije 50%     

3. Basic area: Poznavanje, informacije: 
javni sektor 10%     
A) Sub area: Avtobusi 40%     

B) Sub  area:Taksisti 30%     

C) Sub area: Policisti 30%     

4. Basic area: Poznavanje, informacije: 
gostinski lokali 10%     
A) Sub area: Hoteli 40%     

B) Sub area: Zasebne sobe v Velenju 30%     

C) Sub area: Gostišča v Šoštanju in Velenju 30%     

5. Basic area: Agencija za trženje; 
financiranje agencije 10%     

6. Basic area: Profil obiskovalcev 10%     

7. Basic area: Posebne zahteve obiskov. 10%     

8. Basic area: Namestitve 10%     

9. Basic area: Dostopnost in parkiranje 10%     

10. Basic area: Javne, spr. stor. Velenje 10%     

TOTAL  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 100%     
 


