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POVZETEK 

Zaradi motorizacije, izboljšane infrastrukture in tudi spremembe lestvice vrednot se ljudje 
vračajo na podeželje. Raziskava, ki je bila izpeljana s pomočjo intervjujev, opazovanja naselja 
in analize glasil KS Gračišče, se osredotoča na družbeni prispevek priseljencev k 
trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti v naselju Gračišče. Poleg analize demografskih 
podatkov sta bila v raziskavi zajeta prostorski in arhitekturni razvoj naselja, prisotnost 
oskrbnih dejavnosti, družbene aktivnosti ter sodelovanje oz. soodločanje priseljencev in 
domačinov; vrednote in odnos do zemlje ter kulturne dediščine vseh prebivalcev. Ugotovljeno 
je bilo, da so vrednote in vizija razvoja kraja priseljenih in domačinov podobne, da pa so 
domačini za izboljšanje kakovosti življenja v kraju pripravljeni več prispevati. Priseljeni so 
bolj zadržani, zlasti tisti, ki v kraju bivajo krajše obdobje, vendar so pripravljeni sodelovati.  

Ključne besede: socialni kapital, prebivalstvo, priseljevanje, lokalna skupnost, trajnostni 
razvoj, podeželje, Gračišče. 

SUMMARY 

Due to the motorization, improved infrastructure, as well as changes in the scale of values, 
people are coming back to the countryside. The survey, which was carried out through 
interviews, observation and analysis of Glasilo KS Gračišče, focuses on the social 
contribution of migrants to the sustainable development of local community in the village of 
Gračišče. In addition to the analysis of demographic data, the study also included the spatial 
and architectural development of the village, the presence of supply activities, social 
activities, and participation of immigrants and locals, values and attitudes to land, and cultural 
heritage of all residents. It was found that the values and vision of the development of the 
place are similar for immigrants as well as locals, but locals are willing to contribute more to 
improve the quality of life. Immigrants are more cautious, especially those staying in the  
village for a short period, but they are willing to participate and help. 

Key words: social capital, population, migration, local communities, sustainable development, 
countryside, Gračišče. 
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1 UVOD  

Z globalizacijo in razvojem, ki sta prinesla precej dobrega, se je pojavilo tudi veliko 
negativnih posledic, s katerimi se ljudje spopadamo predvsem na individualni ravni. Delo se 
je iz evropskih industrijskih obratov začelo seliti v države v razvoju in prebivalci evropskih 
urbanih središč so začeli ostajati brez dela. V desetletjih industrializacije in rasti mest se je 
slabšala kakovost okolja in s tem kakovost življenja v mestih. Zaradi individualnega načina 
življenja so se izgubili še tesnejši socialni stiki, solidarnost, velikokrat tudi veselje do 
druženja, prišlo je do odtujenosti. Vsi ti razlogi so povzročili, da se prebivalci iz urbanih 
središč selijo na obrobje mest ali pa na podeželje. Posledica tega je vedno večja razpršenost 
poselitve in suburbanizacija podeželskih naselij. Od sedemdesetih let dalje, ko se je razvil 
osebni avtomobilski promet, se je povečala dostopnost do odmaknjenih krajev. Za podeželje 
je to imelo pozitiven učinek, saj so mladi v večji meri začeli ostajati na svojih domovih ter se 
dnevno voziti na delo v mesto. 

Podeželje je v 20. stoletju sprejelo kar precej sprememb, še vedno pa je najpomembnejša 
dejavnost kmetijstvo, ki vpliva na podobo kulturne pokrajine. V Sloveniji bi si želeli imeti 
razvito podeželje, s pestrim naborom dejavnosti, ki omogočajo kvalitetno življenje in 
dohodek prebivalcem. Ker pa se je, s procesom industrializacije in zaposlitvijo lastnikov 
zemljišč, obdelovanje kmetijskih zemljišč v veliki meri opustilo, je največja posledica 
zaraščanje le-teh z gozdom. Z razvojem osebnega prometa in zaposlovanjem v industrijskih 
središčih so se vzpostavile interakcije podeželskih prebivalcev z urbanimi, s čimer se je 
mestni način življenja počasi začel širiti na podeželje. Danes so nekateri predeli podeželja 
precej urbanizirani in večinoma poseljeni s prebivalci, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom. To še 
posebej velja za tiste predele, ki so bližje urbanim središčem. Bolj oddaljene vasi pa mladi 
prebivalci z izobrazbo še vedno zapuščajo in ostajajo le starejši (Kladnik in Ravbar 2003). 
Indeksi staranja prebivalstva v določenih predelih kažejo, da je lahko tako tudi v prihodnje 
(Lorber 2013).  

Z željo, da bi se podeželje razvijalo, se zadnja leta vedno bolj poudarja pomen samooskrbe na 
lokalni ravni in sodelovanje skupnosti na vseh ravneh. Življenje v skupnosti ni nekaj 
modernega, saj so ljudje na ta način živeli skozi celotno zgodovino. Takšno življenje je za 
človeka najbolj naravno in pravzaprav edino, ki mu daje smisel. Z globalizacijo se poudarja 
predvsem individualizem, kar je potencialna past, v katero smo se vsi ujeli, tudi na podeželju. 
Zadnja leta tudi vedno bolj ugotavljamo, da smo ljudje najpomembnejši vidik trajnostnega 
razvoja, še posebej, da smo sami odgovorni za osebno rast, izobraževanje, življenje v sožitju z 
naravo, pridelavo zdrave hrane ter za medgeneracijsko sodelovanje. Šele z osebnim razvojem 
lahko delujemo v dobrobit vseh. Če se ljudje ne bomo razvijali, so vse zapisane agende brez 
pomena. Zato je lahko uspešen razvoj le tisti, ki izhaja iz sodelovanja aktivnih posameznikov 
v skupnosti. Ljudje sami najbolje vedo, kaj nudi okolica in kaj sami potrebujejo, da bodo 
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kakovostno živeli. Kakovost življenja je danes tudi ena izmed pomembnejših vrednot ljudi. 
Zaradi tega se tudi vračajo k življenju v podeželskem okolju.  

V naši raziskavi nas je zato zelo zanimalo, kakšen prispevek k skupnosti doprinesejo 
priseljeni ljudje na podeželje oz. če se sploh vključujejo v skupnost. Ker ima slovenska Istra 
privlačno naravno okolje, se ljudje radi priseljujejo, še posebej v zadnjih letih tudi v zaledje, 
kar potrjujejo statistični podatki. Zaledje je privlačno, ker ima ohranjeno okolje in ustrezno 
infrastrukturo, pomemben razlog pa je tudi možnost cenejšega nakupa nepremičnine kot v 
priobalnih mestih ali v njihovi bližnji okolici. Po pregledu statističnih podatkov smo se 
odločili, da bomo raziskali vpliv priseljevanja v naselju Gračišče, saj se je v zadnjem 
desetletju število prebivalcev precej povečalo prav na račun priseljevanja. V kraju je zraslo 
tudi precej novogradenj, vendar pa je Gračišče kljub temu še vedno majhno podeželsko 
naselje, kjer se ljudje med seboj bolj ali manj poznajo, hitro pa spoznajo tudi nove priseljence. 
Zaradi relativne majhnosti kraja in lege v zaledju slovenske Istre smo se odločili, da v njem 
izvedemo našo študijo primera. 

1.1 Predstavitev problema in teoretična izhodišča 

V Sloveniji so ljudje začeli podeželje zapuščati po drugi svetovni vojni in enako se je 
dogajalo v slovenski Istri. Posledice so staranje, depopulacija in deagrarizacija podeželja, saj 
so se mladi selili proti mestom ob slovenski obali, kjer so jih čakala prazna stanovanja in 
delovna mesta. Ta so prazna pustili Italijani, ki so se odselili. V obalna mesta so se začeli 
priseljevati tudi Slovenci iz notranjosti Slovenije ter prebivalstvo iz drugih republik 
Jugoslavije (Urbanc 2011). Izseljevanje s podeželja se je dogajalo povsod, kjer se je razvijala 
industrija, ne samo v Sloveniji. V sedemdesetih, osemdesetih letih 20. stoletja se je ponekod 
že pojavil obraten proces, kar ugotavljajo naši avtorji, med njimi Kuhar de Domizio (1998), 
Urbanc (2011) ter Klemenčič, Lampič in Potočnik Slavič (2008). Podobno ugotavljajo tudi 
tuji avtorji, med njimi Solana-Solana (2010) z raziskavo v podeželskem delu Katalonije, v 
Španiji; Guimond in Simard (2010) na podeželju Quebeca, v Kanadi ter Stockdale, Findlay in 
Short (2000) na podeželju Škotske. Slednji ugotavljajo, da se ljudje na podeželje selijo zaradi 
kakovosti življenja oz. idiličnosti. Kakovost življenja je danes vedno bolj pomembna. Ljudem 
pa so do sedaj veljavna merila družbenega razvoja z ekonomskimi kazalci postala nezadostna 
(Kos 2002). 

Tako kot drugje po svetu tudi v Sloveniji podeželje danes predstavlja celovit prostor, kjer je 
ključno povezati različne gospodarske dejavnosti (Lorber 2013). Podeželsko prebivalstvo ima 
za lasten razvoj na voljo informacijsko tehnologijo, cestne povezave, internetno dostopnost, 
obveščanje različnih medijev, vsakodnevne stike z mestom ob migracijah (Barbič 2010). Ob 
pomanjkanju delovnih mest v mestih in na podeželju ter ob poudarjanju trajnostnega razvoja 
so se nekateri ljudje začeli zavedati, da so sami ključni akterji, ki bodo poskrbeli za ohranjanje 
naravnega okolja ter družbeni in ekonomski razvoj skupnosti. Tudi v Deklaraciji iz Ria, v 
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Agendi 21 (UNSD 1992) je zapisano, kako pomembno je, da ljudje sodelujejo v procesih 
odločanja. Ljudje na individualni ravni, v skupinah ali v društvih naj sodelujejo pri 
odločitvah, sploh pri tistih, ki vplivajo na življenje v skupnostih, kjer živijo in delajo. 
Prebivalci imajo namreč dostop do informacij na lokalni ravni, poznajo svoje okolje, vedo, 
kje so prednosti in kaj predstavlja nevarnosti.  

Prebivalstvo torej predstavlja socialni kapital, katerega pozitivni učinki so dobrobit vseh 
vključenih. Pri tem so pomembne mreže sodelovanja in osebnih stikov ter vzpostavljanje 
zaupanja. V Sloveniji se socialni kapital na podeželju izraža tudi skozi članstvo v društvih, ki 
je poleg šole pomemben del družbenega delovanja, še posebej v odmaknjenih podeželskih 
območjih. Najpomembnejša je aktivnost posameznikov, ki so zaslužni, da so društva uspešna 
(Potočnik Slavič 2009). Enako ugotavlja tudi Coleman (1988), ki poudarja, da se mora 
posameznik odreči svojim interesom, posledično pa pridobi celotna skupnost. Naj dodamo še, 
da se s tehnološkimi inovacijami razširja prostor za večjo vključenost ljudi v družbeno 
življenje. Ljudje lahko preko interneta prispevajo k odločitvam v skupnosti s posredovanimi 
pripombami, pohvalami, pobudami. Internet predstavlja orodje socialnega kapitala, saj 
povezuje lokalno skupnost, povečana povezanost pa je seveda med tistimi, ki so bolj aktivni v 
kraju (Mlinar 2012). Vendar danes še vedno prevladuje miselnost, da je participacija 
predvsem udeležba na sestankih, ne upošteva pa se povečana vloga akterjev, ki uveljavljajo 
specifične pobude (Mlinar 2008). 

Novi prebivalci, ki se priselijo na podeželje, predstavljajo pomemben prispevek k vrednosti 
socialnega kapitala, saj prinašajo nova, sveža znanja in imajo drugačne izkušnje. Te lahko 
pomagajo pri razvoju skupnosti ob povezovanju z domačini, ki imajo svoja znanja in 
izkušnje. Z izmenjavo med domačini in priseljenci lahko skupnost napreduje hitreje in se lažje 
spopada z vsakodnevnimi nevšečnostmi, hkrati pa podpira medgeneracijsko sodelovanje. 
Guimond in Simard (2010) v raziskavi ugotavljata tudi, da se s sodelovanjem med priseljenci 
in domačini lahko izboljša lokalna ekonomija, ki podpira lokalne pridelovalce hrane in 
obrtnike, poveča pa se tudi obseg storitvenih dejavnosti. Posledično pridobijo vsi. Domačini 
so bolj motivirani za obdelovanje svojih zemljišč, urejajo svoje domove, jih obnavljajo, 
gradijo tudi nove objekte, vzdržujejo okolico. Sodelovanje pa je zelo pomembno tudi na 
področju načrtovanja oz. dogovarjanja. Zaradi različnega načina življenja, preteklih izkušenj 
in želja so konflikti večinoma neizogibni, vendar se jih z voljo in kompromisi da premagati. 
Guštin in Potočnik Slavič (2015) v svoji raziskavi ugotavljata prisotnost konfliktov na 
podeželju Občine Izola v letih od 2008 do 2014. Ugotovitve temeljijo na časopisnih člankih, 
ki obravnavajo konflikte na omenjenem območju. Podobno verjetno lahko pričakujemo tudi v 
drugih podeželskih krajih v Istri. Najpogostejši konflikti so povezani z različnimi interesi. 
Treba jih je dobro poznati, saj se na osnovi teh informacij odloča o nadaljnjem razvoju. V 
prihodnje se največ konfliktov pričakuje ob spremembah prostorskih aktov, ki na primer 
dovoljujejo novogradnje v naselju, pa tudi ob posegih na kmetijska zemljišča, kot so na 
primer nelegalne gradnje počitniških objektov (lesenih lop, ki so bile prvotno namenjene 
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spravilu orodja in pridelkov) na slednjih. Pričakovati je tudi nove, do sedaj neznane konflikte. 
Avtorici (prav tam) predvidevata, da se bo zaradi privlačnosti podeželskega okolja tu pojavilo 
še več socialnih skupin, ki bodo imele različne interese glede rabe virov.  

Zaradi različnih interesov pri poseganju in rabi prostora igra pomembno vlogo prostorsko 
planiranje, ki naj v prvi vrsti upošteva in uskladi interese lokalnih prebivalcev. To je kot 
pomembno izpostavljeno tudi v programih za revitalizacijo podeželja, saj mora podeželje 
izraziti svoj interes, ne pa biti le objekt, v katerega se posega od zunaj (Mlinar 2008). Tega se 
zavedajo tudi na ravni Evropske unije, zato je Evropska komisija v novem programskem 
obdobju Programa razvoja podeželja 2014-2020 uvedla pristop CLLD (Community-led Local 
Development). V Sloveniji je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP 
2015) v ta namen izdalo Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja. Slednjega namreč 
vodi skupnost in pri tem upošteva Smernice. Ljudje imajo s tem možnost, da sami oblikujejo 
strategijo lokalnega razvoja. Lokalno prebivalstvo, ki mu politike »od zunaj« niso všeč in 
lahko zavira izvajanje le-teh, bi z aktivnim vključevanjem postalo »del rešitve«. Lokalni 
razvoj se mora prilagajati dejanskim potrebam in posebnostim, hkrati pa krepiti lokalno 
identiteto ter spodbujati občutek odgovornosti. To je zelo pomembno za gradnjo trajnostne 
skupnosti in podrejeno dolgoročnim interesom. Če ni sodelovanja med priseljenci in 
domačini, je to za celotno skupnost velika škoda, stagniranje ali pa tudi nazadovanje, namesto 
nadaljnjega razvoja. Ker se bo proces priseljevanja v slovenski Istri po vseh predvidevanjih 
nadaljeval, se postavlja vprašanje, kako pritegniti aktivne ljudi in jih integrirati v podeželske 
skupnosti. Podeželje Mestne občine Koper ima naravne privlačnosti, ki jih priseljenci lahko 
zgolj izkoristijo, zato je mogoče, da bodo tisti, ki se priselijo, pasivni (Mlinar 2008). To bi 
povzročilo nastanek t. i. spalnih naselij na podeželju. Pasivnost in nesodelovanje predstavljata 
nevarnost, saj peljeta stran od samooskrbe, povečuje pa se odvisnost od urbanih središč oz. od 
zunanjih akterjev, ki nimajo posluha za male skupnosti.  

Podeželje se sooča še z enim pomembnim problemom, in sicer s staranjem prebivalstva, 
vendar se vsaj na območjih, bližje urbanim središčem, stanje popravlja. Lavrič in Flere (2011) 
na osnovi podatkov Slovenskega javnega mnenja (SJM) ugotavljata, da se je v Sloveniji med 
letoma 1990 in 2008 na podeželskih območjih precej povečal delež mladih, zmanjšal pa delež 
tistih, ki živijo v mestih, skratka povečala se je geografska razpršenost mladih. Omenjeno pa 
ne velja za vsa območja in prebivalstvena situacija je tudi v slovenski Istri neugodna. Černe in 
Kušar (2012) poudarjata, da je največja zgostitev prebivalstva in gospodarstva še vedno v 
obalnih mestih in primestnih naseljih, kjer pa se tudi viša indeks staranja prebivalstva. V 
suburbaniziranem zaledju Koprskih brd število prebivalcev narašča in indeks staranja je dokaj 
ugoden. Iz bolj oddaljenega podeželja se mladi še vedno odseljujejo, prebivalstvo pa se stara.  

Določena območja v notranjosti Istre pa so zanimiva za priseljevanje, ker so na voljo 
zazidljiva zemljišča po nižjih cenah. Cene zemljišč v obalnem pasu so mnogo višje in še 
rastejo, kar bo vplivalo na priseljevanje v zaledje, kjer bodo cene nepremičnin nižje. 
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Kmetijski strokovnjaki so zemljišča v zaledju Mestne občine Koper ocenili kot zemljišča 6. in 
7. kategorije kakovosti, zato na zemljiščih v okolici Koštabone, Puč, Gračišča, Movraža, 
Sočerge, Marezig in Gradina ni treba omejevati širjenja gradenj (Mlinar 2008).  

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je na študiji primera, to je podeželskega naselja v slovenski Istri, 
preučiti dinamiko demografskih sprememb in razvoja naselja. Želeli smo ugotoviti, kaj 
pritegne ljudi, da se priselijo na podeželje, ter v kolikšni meri so priseljenci prispevali k 
spremembam v kraju. Zanimalo nas je, ali se vključujejo v dejavnosti, kakšna je njihova vizija 
razvoja naselja, kako vrednotijo okoljske vire in kakšen je njihov odnos do (so)prebivalcev. 
Želeli smo ugotoviti tudi razlike glede navedenega med priseljenci in domačini, kako poteka 
interakcija med domačini in priseljenci, njihovo sodelovanje in povezovanje.  

Temeljni cilji magistrske naloge so bili: 
− Spoznati prebivalstvene, prostorske in druge spremembe v naselju Gračišče v obdobju 

med letoma 1995 in 2015. 
− Ugotoviti motive priseljevanja v kraj ali je zaradi njih postalo družabno življenje bolj 

živahno in če se je v kraju povečala potreba po storitvah. 
− Spoznati razlike v odnosu do (so)prebivalcev, do naravnih in kulturnih vrednot med 

domačini in priseljenci. 
− Spoznati razlike v potrebah, željah in viziji razvoja kraja med domačini in priseljenci. 
− Ugotoviti, kako domačini ocenjujejo vključevanje priseljencev v njihovo skupnost, v čem 

vidijo njihov prispevek, kako z njimi sodelujejo. 
− Oceniti prispevek priseljencev na kulturnem in družbenem področju v kraju. 
 
V okviru magistrske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
− Kolikšne prebivalstvene in prostorske spremembe so se v Gračišču zgodile v zadnjih 

dvajsetih letih? 
− Ali se je v zadnjih dvajsetih letih povečalo družabno življenje in izboljšala oskrba v 

Gračišču? 
− S katerimi motivi se ljudje priseljujejo v kraj? 
− Ali obstajajo razlike v odnosu do (so)prebivalcev, naravnih in kulturnih vrednot med 

domačini in priseljenci? 
− Ali se razlikujejo želje, potrebe in vizija razvoja med domačini in priseljenci? 
− Kako domačini ocenjujejo vključevanje priseljencev v skupnost in kako z njimi 

sodelujejo? 
− Ali so priseljenci aktivni na kulturnem in družbenem področju v kraju? 
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1.3 Predstavitev raziskovalnih metod 

Raziskava je zasnovana kot študija primera. Za izvedbo smo izbrali zbiranje podatkov s 
pomočjo intervjujev ter kvalitativno analizo. Zasnova je temeljila na študiju literature in 
različnih virov. Teoretična izhodišča smo predstavili na osnovi poglobljenega pregleda 
domače in tuje literature, pregledali smo rezultate podobnih tujih raziskav, spletne in druge 
vire in z metodo kompilacije oblikovali teoretična izhodišča raziskave in predstavitev 
socialnega kapitala.  

V empiričnem delu naloge smo pri predstavitvi naselja Gračišče uporabili primarne in 
sekundarne vire. Sekundarne smo med drugim pridobili na Statističnem uradu republike 
Slovenije (SURS), na spletni strani Mestne občine Koper (MOK) in Ministrstva za okolje in 
prostor RS (MOP). Da bi odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje, smo uporabili podatke o 
prebivalstvu s SURS-a, vidne spremembe v naselju smo ugotovili s terenskim opazovanjem in 
fotografiranjem, od intervjuvanih oseb pa smo pridobili tudi fotografije naselja v preteklosti. 
S pomočjo spletne strani Ministrstva za okolje in prostor smo ugotovili, katere hiše so 
novogradnje, katere so bile obnovljene ter leto izgradnje oz. obnove. Vsi ti podatki so nam 
omogočili vpogled v prebivalstvene in prostorske spremembe v zadnjih dvajsetih letih. Na 
drugo raziskovalno vprašanje smo, poleg dveh vprašanj polstrukturiranega intervjuja z 
domačini in priseljenimi prebivalci Gračišča, skušali odgovoriti tudi z intervjuji s 
predsednicama društev (TŠKD – Turistično, športno in kulturno društvo »Sv. Miklavž« ter 
Kulturno društvo »Šavrini in anka Šavrinke« Gračišče) ter s štirimi izvajalci storitev (s 
poslovodjo trgovine, poštno uslužbenko, z lastnikom gostilne Ražman in ravnateljico osnovne 
šole). Še dodatne odgovore na drugo raziskovalno vprašanje smo iskali v glasilih krajevne 
skupnosti od leta 2001 do 2015, manjkal je samo letnik 2013. S kratkimi intervjuji 
predstavnikov storitev in uporabo drugih virov smo zagotovili večjo kredibilnost ugotovitev. 

Na ostalih pet raziskovalnih vprašanj smo odgovorili s pomočjo polstrukturiranih intervjujev 
in pridobljene informacije kvalitativno analizirali. S poglobljenim študijem literature smo 
zasnovali intervju, ki je obsegal 8 vprašanj in podvprašanja. Intervjuvanje smo izvajali v 
osebnem stiku s šestimi domačini in šestimi priseljenci, nekaj vprašanj je bilo za priseljence 
drugačnih, večina pa enakih kot za domačine. Odgovore smo sproti beležili in gradivo 
hranimo v lastnem arhivu. Pomembno je poudariti, da je bil kot priseljenec upoštevan tisti, ki 
se je priselil v naselje in na novo zasnoval gospodinjstvo (priselitve zaradi porok tukaj niso 
upoštevane), domačin pa tisti, ki živi v kraju od svojega rojstva ali večino svojega življenja, 
vsaj od osnovnega šolanja dalje. Sogovorniki so bili polnoletne osebe, ne starejše od 
sedemdeset let, izbrane nenaključno. Za dostop do prebivalcev Gračišča smo uporabili 
mreženje oz. metodo snežne kepe. Prevladovala so vprašanja odprtega tipa. Na tretje, četrto in 
šesto raziskovalno vprašanje nam je dodatno odgovoril tudi predsednik KS. Na sedmo 
raziskovalno vprašanje smo odgovorili tudi s pomočjo intervjujev s predstavniki družbenih 
dejavnosti (predsednici obeh društev in predsednik KS) ter s pregledom glasil KS. 
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2 RAZVOJ PODEŽELJA 

Podeželje označuje območja zunaj mesta in ima manjšo gostoto prebivalstva. Glavna 
dejavnost je kmetijsko-gozdarska, ki daje videz pokrajini, kar pa ne pomeni, da tu prevladuje 
kmečko prebivalstvo. Za prebivalstvo na podeželju je značilna predvsem počasnejša 
prebivalstvena rast, velikokrat pa tudi upadanje zaradi izseljevanja. Prevladuje večja 
tradicionalnost, ljudje se bolj povezujejo med seboj, naselja so manjša in velikokrat razpršena. 
Danes podeželje predstavlja predvsem zdrav prostor za bivanje, rekreacijo ter delo 
(Kladnik 1999). Kot oblika dela so vse pogostejše nekmetijske gospodarske dejavnosti, ki so 
pomembne za razvoj podeželja, saj je večina podeželskega prebivalstva odvisna od le-teh 
(Kladnik in Ravbar 2003).  

V fevdalni dobi je bilo mesto in podeželje enostavno razmejiti, saj sta bila pravno ločena. Z 
vsemi revolucijami, industrializacijo in urbanizacijo ter širjenjem le-te, so se meje med 
mestom in podeželjem počasi zabrisale in ju danes ni enostavno ločiti (Kladnik 1999). Antrop 
(2005) dodaja, da se mnogo stoletij pokrajina ni dosti spreminjala, spremembe so bile majhne 
in lokalne. Sedaj živimo v dobi nenehnih družbenih sprememb, posledice pa so vidne 
predvsem v naravni in kulturni pokrajini, ki sta izgubili stik s preteklostjo. Celotno evropsko 
podeželje lahko označimo kot pomembno kulturno zapuščino za prebivalstvo Evrope. 
Izoblikovalo se je s kmetijsko, tradicionalno dejavnostjo. Pokrajina na podeželju omogoča 
biološke procese in raznovrstnost. Zgodovinski pregled kaže, da je v zadnjih desetletjih v 
celotni Evropi prišlo do zmanjšanja intenzivnosti uporabe zemlje, tudi do opuščanja 
kmetijskih zemljišč ter zaraščanja le-teh z gozdom. Po drugi strani pa se na kmetijskih 
zemljiščih srečujemo z intenzivnim, neekološkim sodobnim kmetijstvom (Plieninger, Höchtl 
in Spek 2006).  

Slovensko podeželje je posodabljanje kmetijstva v veliki meri zaobšlo, k temu je pomembno 
prispevala dokaj hribovita pokrajina in neugodni pogoji za kmetovanje (Kladnik in 
Ravbar 2003). Veliko težavo v Sloveniji predstavlja tudi zemljiška razdrobljenost, zaradi 
katere je težko obdelovati zemljišča s sodobno kmetijsko mehanizacijo. Razdrobljenost 
zemljišč je posledica razgibanosti površja in družinskega dedovanja, v zadnjem obdobju pa 
tudi gradnje infrastrukturnega omrežja (Kladnik 1998).  

Po drugi svetovni vojni je na razvoj podeželja vplivala kmetijska politika takratne 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je vse do razpada ovirala razvoj zasebnih 
kmetijskih gospodarstev in podpirala družbeno kmetijstvo. Še dodatna ovira je bila omejitev 
velikosti kmetij na največ 10 hektarjev (Klemenčič 1991). Tako je danes veliko kmetij 
majhnih ali srednje velikih, kar pomeni drago pridelavo. Po drugi strani pa je zaradi majhnosti 
kmetij podeželska pokrajina ostala čista in ohranjena. Majhne kmetije so tudi priložnost in 
razvojna prednost Slovenije, saj lahko biološko kmetujemo, hkrati pa kombiniramo 
dopolnilne dejavnosti, na primer turizem (Kladnik in Ravbar 2003). Lorber (2013) pa meni, 
da se je z deindustrializacijo današnja vloga podeželja popolnoma spremenila. Začela so rasti 
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posamezna kmetijska gospodarstva, postala so srednje velika ali velika in so pogosto 
specializirana. Propadati pa so začele male kmetije, s katerih so se mlajši prebivalci 
odseljevali v urbanizirane kraje, prebivalstvo pa se je začelo starati. 

Slovensko podeželje se je preoblikovalo tudi pod vplivom policentrično usmerjenega razvoja, 
saj se je povečalo število krajev z industrijo. Dnevni migranti s podeželja so predstavljali 
prebivalstvo, ki je najbolj vplivalo na spremembo podobe v kulturni krajini, na primer z 
obnavljanjem stanovanjskih hiš ali gradnjo novih na obrobju vasi, ki imajo meščanski videz. 
Urbanizacija, ki se je razširila v podeželska naselja, pa pomeni predvsem, da so se ta 
spremenila v spalna naselja. S povečano motorizacijo so se počasi začela preoblikovati tudi 
težje dostopna območja (Klemenčič 1991).  

Prebivalci, ki niso ostali na podeželju, so se v prvih treh desetletjih po drugi svetovni vojni 
množično preselili v mesta in industrijske centre, kjer so se zaposlili. V osemdesetih letih je 
zaposlovanje v industriji stagniralo, hkrati pa se je začelo razvijati drobno gospodarstvo na 
obrobjih mest, zato so se selitve počasi preusmerile v obmestja. Obrobja in bližine mest so 
postala privlačna za bivanje, ker mesta omogočajo zaposlitev in šolanje (Kuhar de 
Domizio 1998). Na manj delovnih mest v industriji je vplivala tudi sprememba družbenega 
sistema. Sekundarni sektor sta vedno bolj zamenjala terciarni in kvartarni sektor. Posledično 
je rast storitvenih dejavnosti omogočila večjo razpršenost delovnih mest. Razpršenost 
zaposlitev in/ali poselitve prebivalstva se pojavlja predvsem v ravninskih območjih Slovenije 
in se počasi širi na prometno dostopne, bolj oddaljene dele, ki imajo tudi potrebno 
infrastrukturo (Kladnik in Ravbar 2003).  

Širjenje mest oz. mestnega načina življenja na podeželje so zaznali raziskovalci povsod v 
zahodnem svetu. V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja so se ljudje iz mest začeli 
vračati na podeželje. Solana-Solana (2010), Guimond in Simard (2010) ter Stockdale, Findlay 
in Short (2000) pojasnjujejo razloge in poleg svojih ugotovitev omenjajo tudi ugotovitve 
drugih avtorjev. Menijo, da so se ljudje na podeželje začeli vračati zaradi izboljšanja 
prometne dostopnosti in možnosti vsakodnevne vožnje na delo v mesto, možnosti razvoja 
delovnih mest v terciarnem sektorju na samem podeželju, izgube dela v mestih itd. Po drugi 
strani pa avtorji (prav tam) poročajo o drugem fenomenu. Zaradi priseljevanja nazaj na 
podeželje rastejo cene nepremičnim, kar pa odvrača mlado lokalno prebivalstvo, ki nima 
toliko denarja, da bi si jih lahko privoščili. Tako se mladi preseljujejo v predmestja ali v 
mesta. Ljudje iz urbaniziranih krajev, ki kupijo podeželske hiše, pa navadno niso dosti 
prisotni v vasi, le zvečer ali ob vikendih, posledično vas postaja spalno naselje. Z 
odseljevanjem mladih pa izginjajo tudi določene storitve, npr. ni več javnega transporta ter 
izobraževalnih ustanov. 

V Sloveniji je v sedemdesetih letih 20. stoletja večina mladih s podeželja začela dosegati 
strokovno ali srednjo izobrazbo, proti koncu stoletja tudi višjo in visokošolsko. K temu je 
prispevalo tudi priseljevanje mestnega prebivalstva. Danes izobraženi ostajajo na podeželju, 
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kjer so prometne povezave z mesti dobre, marginalna podeželska območja pa se še vedno 
spopadajo z nizko izobrazbeno in zaposlitveno sestavo prebivalstva. Družbenogospodarska 
moč prebivalstva se kaže predvsem po dnevnih selitvah prebivalstva v kraje z zaposlitvijo in 
šolo, po delovni aktivnosti in stopnji izobrazbe. Kjer ni možnosti razvoja, bodo izobraženi 
ljudje odšli. Na podeželju marsikdo ostane zaradi kvalitetnejšega okolja, vsak dan pa se vozi 
na delo v večje mesto ali industrijsko središče (Klemenčič, Lampič in Potočnik Slavič 2008). 

Podeželje v bližini mest je danes postalo multifunkcionalno, s tem pa se izgubljajo identiteta 
pokrajine ter ekološka in kulturna raznovrstnost. Veliko novosti na podeželju se sčasoma 
sprejme in integrira kot del pokrajine (Antrop 2004). Kljub nenehnim spremembam podeželja, 
ki vase počasi vnaša globalne mreže in povezovanja, nekaj lokalnega ostane; vendar to ni več 
pristno podeželje. To lahko označimo kot endogeni razvoj, kjer se zunanji, globalni tokovi 
počasi vnašajo v notranji sistem podeželja in ga preoblikujejo (Potočnik Slavič 2010). Z 
mešano rabo se povečujejo tudi obremenitve na okolje, ki jih povzročajo nove pozidave, 
individualni avtomobilski promet, večje površine za infrastrukturo in njeno gradnjo. Po drugi 
strani pa je ob zmanjševanju delovnih mest v mestih mešana raba podeželja možna rešitev 
(Kladnik in Ravbar 2003). Slednja pa lahko povzroči tudi določene konflikte, saj ima večje 
število ljudi več različnih interesov. Tuji raziskovalci ugotavljajo večje konflikte v primerih 
priseljevanja novega prebivalstva. Solana-Solana (2010) ugotavlja, da priseljeni drugače 
dojemajo prostor, privatne parcele zamejujejo in zapirajo poti, ki so jih ljudje včasih 
uporabljali. Prihaja tudi do sporov med tradicionalnim kmečkim prebivalstvom in tistimi, ki 
imajo tu sekundarno bivališče, zaradi s kmetijstvom povezanega hrupa in »neprijetnih« 
vonjav. Stockdale, Findlay in Short (2000) opozarjajo na probleme v šolah, na nasilje, ki ga 
pred priselitvami iz mest ni bilo.  

Pri mešani rabi podeželja pa je nujno omeniti tudi morfološke spremembe, ki so se zgodile na 
slovenskem podeželju. Včasih so bila naselja prilagojena naravnim razmeram (na primer 
naklonu, zavetju pred vetrom, obsegu poplav) in kvaliteti kmetijskih zemljišč. Industrijska 
miselnost pa je prinesla spremembe, saj novo zgrajene stavbe s starimi niso imele nič 
skupnega. Stare stavbe so bile prilagojene kmečkemu načinu življenja, nove pa zasnovane za 
mestni način življenja. Veliko podeželskih naselij ima danes dva dela: starega ali rustikalnega 
ter novega. Vaška skupnost je bila pred industrializacijo bolj socialno povezana, današnja 
nova naselja pa izražajo predvsem individualnost, izgubili so se tudi socialni stiki. Poseben 
problem je razpršena gradnja, kjer so novogradnje postavljene izven naselij, na kmetijskih 
zemljiščih. To je v popolnem neskladju z avtentično poselitvijo. Prihaja do potratnosti s 
prostorom, dodatno pa je treba zgraditi infrastrukturo cest in kanalizacije, oskrbe z vodo in 
telekomunikacijami (Drozg 1995).  

Zaradi mešane rabe podeželja in zgrajene infrastrukture je v novi razvojni paradigmi 
podeželja vključen večsektorski, holističen pristop. V stari paradigmi razvoja podeželja je bilo 
poudarjeno le kmetijstvo, ki je bilo glavni generator razvoja in vir dohodka ter zaposlitev. 
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Danes pa se upošteva celoten prostor, obdelovalna zemlja ter naravna in kulturna dediščina, 
namesto subvencioniranja pa so poudarjene investicije. Načrtovalci strategij razvoja podeželja 
so prišli tudi do spoznanja, da je za najbolj optimalen razvoj potrebno predvsem znanje ljudi v 
lokalnih skupnostih. Tradicionalni pristop od zgoraj navzdol ali »top-down« ne deluje več. 
Lokalni prebivalci so tisti, ki poznajo lokalne posebnosti, zato je pomemben pristop od spodaj 
navzgor ali »bottom-up«. Podeželski razvoj temelji na znanju in vključuje veliko različnih 
akterjev (OECD 2006). Smernice za razvoj podeželja 2014–2020 poudarjajo pristop CLLD in 
medsektorsko sodelovanje. Pristop CLLD vključuje vse, ki so zainteresirani za reševanje 
problemov na lokalnem nivoju. S tem se izničujejo »ovire med različnimi institucijami 
lokalne samouprave; javnimi, zasebnimi in nevladnimi organizacijami; lokalnimi in 
državnimi institucijami, področji, ki zaostajajo v razvoju.« (MKGP 2015, 5) Evropska 
komisija poudarja, da je razvoj na lokalni ravni dolgotrajen proces in veliko možnosti je, da 
poteka več programskih obdobij. Dolgoročna zaveza pogojuje tudi določene finančne 
obveznosti. Povezave med lokalnimi partnerji naj se gradijo čim bolj trajno in naj bi delovale 
tudi po izteku programskega obdobja. Pri pisanju programov razvoja je v ospredju želja po 
izboljšanju kakovosti življenja, zato naj se pri izvajanju strategij izhaja iz dejanskih potreb 
lokalne skupnosti (prav tam). 

Ker bo število prebivalcev v prihodnje naraščalo na urbaniziranem delu podeželja, blizu 
mestnih regij, se bo tu najbolj povečal pritisk na naravno in kulturno dediščino. Zato bo pri 
načrtovanju razvoja, ki bo vedno bolj odvisen od kraja z večino zaposlitev ter nekmetijskih 
dejavnosti na podeželju samem, potrebno veliko premišljenosti. Z razvojem telekomunikacij 
se podeželju omogoča večji dostop do znanja, pa tudi okolju prijaznejši razvoj (Kladnik in 
Ravbar 2003). Plieninger, Höchtl in Spek (2006) ter Antrop (2005) menijo, da je ob 
gospodarskem razvoju podeželja pomembno ohraniti ekološko raznovrstnost in pokrajino 
podeželja. Za njuno ohranitev pa bi bilo smotrno upoštevati tehnike obdelovanja prednikov, ki 
so bile bolj primerne od današnjih. Za prihodnji, trajnostno naravnan razvoj lahko najdemo 
veliko modrosti in navdiha prav pri prednikih, njihovo znanje bi bilo smiselno spet uporabiti.  
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3 POMEN DRUŽBENEGA KAPITALA V RAZVOJU PODEŽELJA 

Ljudje so ključno gonilo razvoja gospodarstva. Na le-tega najbolj vplivata znanje ljudi in 
njihova ustvarjalnost. Pri preučevanju kreativnosti oz. ustvarjalnosti v današnjem času pa je 
najprej treba omeniti globalizacijo. Različna stopnja razvitosti držav in posameznih regij v 
državah pomeni vedno večjo ekonomsko soodvisnost. Hkrati se povečujejo konkurenčnost, 
pretok blaga, storitev, kapitala, znanja in dela. Na prelomu tisočletja se je v Sloveniji 
spremenil družbeni sistem, globalizacija in informacijske tehnologije pa sta delovanje našega 
gospodarstva korenito spremenila. S tem pa se je morala spremeniti tudi ustvarjalnost. Danes 
so ljudje izjemno mobilni, prav tako gospodarstvo, prepletajo so mesta in podeželska 
območja. Zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest se mladi izseljujejo iz odročnih 
območij, hkrati pa se pojavljajo tudi težnje, da bi ta območja imela enakovredne življenjske 
razmere, kot v mestih ali v bližini mest (Ravbar in Bole 2007). Pomanjkanje delovnih mest 
sili posameznike, da so še bolj inovativni. Ena izmed možnih rešitev je ustvarjanje zelenih 
delovnih mest. Ta podpirajo gospodarstvo, so trajnostno naravnana, spodbujajo inovacije in 
upoštevajo zmogljivosti okolja. Ustvarjanje zelenih delovnih mest ima tudi velik potencial 
ustvarjanja blaginje ljudi v mestih in na podeželju (Karba in Brecelj 2015).  

Zato je zelo pomembno, da se prebivalci podeželja zavedo, da so ključni dejavnik pri 
njegovem gospodarskem razvoju in upravljanju z naravnim okoljem. Predstavljajo namreč 
socialni kapital, ki je neotipljiv kapital, in najpomembnejša pri tem je prebivalstvena sestava. 
Na oblikovanje posameznika oz. človeškega kapitala imajo velik vpliv vrednote, ki jih oseba 
dobi v okolju, kjer odrašča in živi. Prav vsak posameznik pa je odgovoren za lasten razvoj. S 
tem, ko razvija sebe, izboljšuje svoje sposobnosti, izpopolnjuje znanja, lahko pomaga tudi pri 
razvoju ožje in širše skupnosti. 

3.1 Pomen prebivalstva (človeškega kapitala)  

Lenarčič (2007, 99) o človeškem kapitalu razmišlja takole: »Tradicionalno je človeški kapital 
razumljen kot zbir znanja, sposobnosti in kompetenc, utelešenih v posameznikih, ki 
prispevajo k ustvarjanju ekonomske, družbene in osebne blaginje. Zaradi tega človeški kapital 
oz. znanje ni lahko prenosljivo na druge.« Avtor (prav tam) še dodaja, da danes najpogosteje 
merimo človeški kapital s stopnjo formalne izobrazbe, ki jo je oseba pridobila. Pri tem pa 
zanemarjamo vsestransko človekovo naravo oz. sposobnost neprekinjenega učenja v času 
življenja. Zato je danes vedno bolj v ospredju vseživljenjsko učenje.  

Zagovorniki teorije regionalnega gospodarskega razvoja pravijo, da je človeški kapital gonilo 
le-tega. Največja rast gospodarstva se bo zgodila v krajih, kjer imajo ljudje visoko izobrazbo. 
Tu pa se postavlja vprašanje, zakaj se visoko izobraženi ljudje koncentrirajo na nekaterih 
mestih. Florida (2005) je naredil raziskavo v ZDA, kjer je posameznike spraševal, kako so se 
odločili, kje bodo delali, živeli ter kaj jim je najbolj pomembno. Dobil je enake odgovore, da 
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je poleg službe za njih pomemben tudi življenjski slog oz. kakovostno okolje. S temi 
spoznanji je povezana teorija ustvarjenega kapitala. Ljudje so vedno bolj zahtevni do kraja, v 
katerem živijo. Človeški kapital poleg možnosti zaposlitve privablja raznovrstnost, ki jo 
predstavljajo šport, kultura, različne etnične skupnosti, tehnologija, nočno življenje, 
avtentičnost itn. Pečjak (2010) se strinja, da postaja prav kakovost življenja najpomembnejša 
za človeka, k čemur spada tudi čisto okolje. Pomen dobička pa že sedaj izgublja vrednost za 
ljudi. Ravbar in Bole (2007) ugotavljata, da se kapital in podjetja zgoščajo na posameznih 
območjih, ki imajo več lokacijskih prednosti. Pomembno je, da je regija v nenehnem procesu 
učenja in več kot je izobraževalnih ustanov, večja je možnost za razvoj regije. Predvsem je 
pomembno, da se ljudje v večjih središčih lahko povezujejo. 

Kot ugotavlja Florida (2005, 240), »različnost pomeni navdušenje in energijo«. Avtor (prav 
tam) pa je prišel tudi do spoznanja, da se ustvarjalni ljudje želijo aktivno vključevati v lokalno 
skupnost predvsem z namenom, da bi pustili nekaj svojega v kraju, kjer živijo. To je stalen in 
dinamičen proces, ne pa nekaj, kar se zgodi avtomatično. Tudi v Sloveniji postaja vedno bolj 
pomembno kakovostno življenjsko okolje, kjer se lahko ljudje samorealizirajo. Mlinar (2008) 
na osnovi raziskave v Mestni občini Koper ugotavlja, da imajo redki posamezniki vlogo pri 
reševanju problemov, prav tako so redki sodelovali v skupnih akcijah. S stopnjo izobrazbe se 
vpliv posameznikov povečuje. Avtor (prav tam) dodaja, da je privlačnost okolja pomembna 
za priseljevanje, pomembno pa je tudi ustvariti selektivnost glede na dejstvo, koliko lahko 
priseljenci prispevajo. V okolje naj bi privabili ljudi, ki bodo aktivni. Tu ima večjo vlogo 
občina, ki bi morala izvajati aktivno politiko, da bi pritegnila v prostor aktivne človeške vire. 
Ker ima Mestna občina Koper privlačno naravno okolje, na to vpliva na primer tudi razgled 
na morje, lahko to privede do pasivne rabe prostora. Zato je najpomembnejše »načrtno, 
vnaprejšnje urejanje naravno in kulturno privlačnega bivalnega okolja.« (Mlinar 2008, 81). 
Mlinar (2012) dodaja še, da priseljevanje lahko povzroči določene težave. Domačini, ki so 
navajeni na avtohtono prebivalstvo, lahko delujejo izključevalno do drugih. Pogosto so v 
manjših krajih na podeželju zadržani do priseljencev in jih niti po daljšem času ne 
obravnavajo kot domačine. Posameznik se mora prilagoditi oz. podrediti načinu življenja v 
kraju. Ta miselnost se je pojavljala v preteklosti in se nadaljuje tudi danes. Družba želi imeti 
inovacije, hkrati pa je okolje ustvarjeno za homogene skupnosti, ki niso spodbudne za 
ustvarjalnost, povezovanje in raznovrstnost. Avtor (prav tam) omenja raziskavo v Žireh, kjer 
živahna industrijska dejavnost privablja ljudi, da se priseljujejo. Raziskava razkriva stališča 
domačinov in priseljenih. Priseljenci se ne počutijo sprejete, avtohtoni domačini pa pravijo, 
da so problem priseljenci, če ne želijo živeti po žirovskih normah.  

Sprejemanje ljudi je ključni dejavnik za priseljevanje. Tako pri nas kot drugje po svetu pa na 
obseg človeškega kapitala v regijah vplivajo še drugi dejavniki, ki so pomemben pokazatelj 
razlik. Na njegov obseg vpliva tudi preteklost, ko je bilo prebivalcem, ki so živeli na obrobnih 
območjih, onemogočeno izobraževanje. Med pomembne razloge se šteje tudi možnost 
takojšnje zaposlitve za nekvalificirane delavce. Da se danes visoko izobraženi ljudje zgoščajo 
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v večjih mestih, pa vpliva predvsem dejstvo, da se v domačem kraju oz. na obrobnih 
območjih niso mogli zaposliti na izobrazbi primernem delovnem mestu. V večjih središčih so 
zgoščene tudi fakultete, kjer si veliko študentov po končanem študiju ustvari življenje (Ravbar 
in Bole 2007). Bevc in Uršič (2014) ugotavljata vpliv izobrazbe prebivalstva na selitve med 
letoma 2003 in 2010 na ravni Slovenije. Med letoma 2008 in 2010 so bile selitve ugodne le v 
Osrednjeslovenski regiji, Obalno-kraški in Notranjsko-kraški regiji. Presežek oseb s terciarno 
izobrazbo, to so bili predvsem Slovenci, je bil v Osrednjeslovenski regiji in Notranjsko-kraški 
regiji. V Obalno-kraško regijo pa so se priseljevali predvsem tujci. 

V Sloveniji nimamo na razpolago vseh podatkov, ki bi nam omogočili preučevanje velikosti 
človeškega kapitala. Ni na primer podatkov na področju zdravja na ravni občin. Za 
izobraževanje imamo statistiko o končanem šolanju prebivalcev, o številu vpisanih na študij, 
beležijo se tudi podatki o neformalnih izobraževanjih. Zanimiv je podatek, da se več ljudi 
odloči za študij v občinah srednje in zahodne Slovenije. V vzhodnem delu pa imajo le 
nekatere občine nadpovprečno število vpisanih študentov. Pri človeškem kapitalu je 
pomembno pogledati tudi indeks staranja. Prebivalstvo v Sloveniji se v splošnem stara, zato je 
za izraženi človeški kapital bolj pomembna stopnja izobraženosti, kjer imajo konkurenčno 
prednost osrednja Slovenija, Maribor, Ptuj, Celje, Koper in druga mesta (Ravbar in Bole 
2007). Da se danes človeški kapital lahko krepi v vseh regijah, pa je zasluga razvoja 
informacijsko komunikacijske tehnologije, še posebej svetovnega spleta. V mestih in na 
podeželju se je tako posameznikom povečala možnost za povezovanje in izmenjavo 
informacij ter znanja. Tehnologija je podlaga in tudi hitrejša pot za združevanje različnih ljudi 
z različnimi znanji (Mlinar 2008). 

Klemenčič, Lampič in Potočnik Slavič (2008) ugotavljajo, da je poznavanje demografskih 
značilnosti pomembno pri raziskovanju območja, njegovih problemov in potencialov. 
Izobrazba, delovna aktivnost in z njo povezane dnevne selitve so najboljši kazalniki 
družbenogospodarske moči prebivalstva. Pri ravni izobrazbe in zaposlitev je podeželsko 
prebivalstvo precej časa zaostajalo za mestnim. Ob koncu 20. stoletja je imel na odločanje 
mladih za študij velik vpliv priliv mestnega prebivalstva, ki se je začelo seliti nazaj na 
podeželje. Višja stopnja izobrazbe je pomembna za hitrejši ekonomski razvoj, vendar se brez 
delovnih mest izobraženi ljudje odseljujejo v urbana središča. Doma navadno ostanejo tisti, ki 
imajo delo v bližini, pa tudi tisti, ki si želijo živeti v kakovostnem okolju, ki ga predstavlja 
podeželje. Na obrobnih podeželskih območjih je za sedaj še veliko delovno aktivnih kmetov, 
vendar gospodarski pomen kmetijstva upada, zato se njihovo število zmanjšuje. Na podeželju 
je tudi še precej mladih, ki se šolajo, obstaja pa verjetnost, da se bodo po končanem šolanju 
odselili. Od mestnih središč bolj oddaljena, obrobna območja pa se spopadajo s 
pomanjkanjem izobražene, mlajše delovne sile in financ. Najugodnejše demografske razmere 
v Sloveniji so trenutno le v suburbanih območjih.  



 

14 

Da bi čim bolje poznali potencialni človeški kapital, pa moramo preučiti tudi vrednote in 
življenjski slog posameznikov. Svetlik (2004) meni, da so vrednote temelj vsake kulture, saj 
so nastajale skozi več stoletij in so skupinam ter posameznikom pomagale preživeti in se 
razvijati. Vrednote se s časom spreminjajo. Mlajše generacije sprejemajo vrednote od 
starejših, vendar v nabor dodajajo svoje vrednote. Bistvo se ne spremeni, lahko pa imajo 
posamezne vrednote drugačen položaj na lestvici, na primer mlajši so svobodo postavili kot 
pomembnejšo od varnosti. Nastran Ule (2002, 265) ugotavlja, da lahko »o vrednotah 
govorimo kot o glavnih življenjskih idejah, ciljih in normativnih vodilih, ki dajejo 
posameznikom oporo in razloge v njihovem življenju«. V raziskavi vrednot državljank in 
državljanov Slovenije se je pokazalo, kaj se Slovencem zdi najbolj pomembno. Na prvem 
mestu je varno in mirno življenje v krogu družine (70,9 %), sledijo skrb za zdravo okolje ter 
ohranjanje narave (64,6 %), enakopravnost med ljudmi, narodi, rasami (57,4 %), lepote 
naravnega okolja (50,3 %), uživanje življenja in dobro počutje (45,6 %), red in disciplina 
(38,0 %), potovanja ter spoznavanje krajev in ljudi (36,0 %), ohranjanje tradicionalnih 
vrednot (34,1 %), vznemirljivo ter ustvarjalno življenje (32,9 %), vera v boga (19,2 %) ter 
nazadnje moč in vpliv v družbi (12,7 %) (prav tam). 

Zgoraj prikazane vrednote kažejo odmik od sveta dobro plačanih služb in gradnje kariere, ki 
sta bili osrednji vrednoti v preteklosti. V ospredje prihajata samorealizacija in zasebnost, ki 
predstavljata postmaterialne vrednote. Sedaj prihajata v ospredje predvsem kakovost življenja 
in urejeni odnosi. Nove vrednote so nastale zaradi družbenih trendov, saj mladi kasneje 
zaključijo šolanje, so dlje ekonomsko odvisni od staršev in zato tudi kasneje sprejemajo 
odgovornosti. Svoj delež prispevajo tudi mediji in zato mladi niso več tako odvisni od vplivov 
lokalnega okolja, ampak si lahko izberejo drugačen način življenja. Življenje mladih je tudi 
manj predvidljivo. S tem se soočajo konstantno in tega njihovi starši niso poznali. Zato so 
raziskave o mladih izjemno pomembne, saj se že nekaj desetletij kaže, da so napovedovalec 
sprememb v družbi. Kar danes dela, razmišlja in govori mlada generacija, bo že jutri praksa 
(Ule 2004). 

Mnogi raziskovalci so takoj po osamosvojitvi Slovenije začeli raziskovati ekološko zavest oz. 
okoljske vrednote Slovencev. Malnar (1992) ugotavlja, da je kar 47 % vprašanih menilo, da 
bo do leta 2000 uničevanje okolja postalo med večjimi grožnjami varnosti v svetu, 44 % pa, 
da bodo ogroženi zaradi ekonomske krize. Anketiranci so tudi izpostavili za njih najbolj 
zaželene razvojne cilje, ki naj bi jim sledili v Sloveniji. Na prvem mestu je bilo trdno 
gospodarstvo, na drugem ekonomska rast, na tretjem pa čisto okolje. Sledijo pa red v državi in 
humana družba. Kot ugotavlja Malnar (1992, 38), »na splošno anketiranci ob neposrednem 
soočenju dajejo prednost gospodarskim ciljem, ekološki pa so takoj za njimi«. Ekološka 
zavest je pri ljudeh z višjo izobrazbo in pri strokovnjakih višja. Kirn (2004) opozarja, da je pri 
vsaki osebi ključno, da se zaveda pomena lastne udeležbe pri vplivu na okolje. Le tako lahko 
spremeni svoje ravnanje. Avtor (prav tam) na osnovi raziskav javnega mnenja po svetu in pri 
nas ugotavlja, da smo ljudje še vedno precej antropocentrični – naravo želimo varovati v 
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lastno korist. Slovenci se zavedajo osebne vpletenosti pri nastanku škodljivih okoljskih 
posledic, na primer zaradi rabe fosilnih goriv. Kirn (prav tam) poudarja, da veliko anketiranih 
meni, da sta pomembna tako gospodarstvo kot okolje. Bistvo trajnostnega razvoja je, da smo 
pozorni na oboje. Med Slovenci so bolj naklonjeni varovanju okolja mlajši in bolj izobraženi, 
saj se z višjo izobrazbo povečuje tudi okoljska kritičnost. Starejši ljudje menijo, da ne morejo 
dosti narediti za varovanje okolja, medtem ko so mlajši bolj okoljsko angažirani. Mlajši in 
bolj izobraženi tudi menijo, da je možno združevati gospodarski razvoj in varovanje okolja. 

Druga raziskava pa je pokazala, da večine ljudi na podeželju Slovenije ne moti gradnja 
počitniških hišic niti črne gradnje. V domačem kraju jih najbolj motijo predvsem onesnaženo 
okolje, neurejena odlagališča odpadkov in slabša prometna povezanost. Pokazalo se je celo, 
da ljudi odlagališča odpadkov precej bolj motijo kot črne gradnje. 47,4 % anketirancev prav 
tako ne moti ali sploh ne moti pozidava kmetijskih zemljišč. Zanimivo pa je, da 40,4 % 
anketiranih zelo moti zaraščanje kmetijskih površin. 43,5 % anketirancev zelo malo moti 
zanemarjanje zgodovinskih spomenikov, 34,5 % pa zelo malo moti zanemarjanje naravnih 
spomenikov. Anketa je razkrila, »da več kot tretjine ljudi sploh ne motijo niti najhujši 
prostorski in okoljski problemi pred njihovim lastnim pragom, kaj šele v širšem slovenskem 
prostoru«. (Natek 2002, 285) Da bi bilo danes in v prihodnosti varovanje okolja med glavnimi 
vrednotami, sta pomembna predvsem lasten zgled in vzgoja naših potomcev (Pečjak 2010). 

Velik vpliv na okoljsko neprimerno ravnanje ljudi ima potrošništvo oz. veliki supermarketi, ki 
spodbujajo nakupovanje. Perpar in Udovč (2010) pa ugotavljata, da se je med Slovenci 
samooskrba s hrano spet začela poudarjati. Hrana postaja strateški vir, saj so transporti hrane 
dragi, povzročajo onesnaževanje, hkrati pa se izgublja kakovost živil. Avtorja (prav tam) 
dodajta, da so Slovenci začeli povpraševati po lokalni hrani, kar usmerja pridelovalce, večje 
povpraševanje pa je tudi najboljša možnost za ohranjanje kmetijstva pri nas. Zaradi 
globalizacije in pestre ponudbe je potrošnik postal bolj zahteven. Oskrba z lokalno hrano 
pridobiva na pomenu in prodaja »zdrave« hrane se povečuje (Vombergar 2008). Špes idr. 
(2010) ugotavljajo, da se tudi obiski tržnic povečujejo. Z raziskavo na šestih ekoloških 
tržnicah in v osmih trgovskih centrih po Sloveniji so ugotovili, da oglaševanje vpliva na 
nakup ekoloških živil. 83 % anketiranim največ pomeni, da lahko na ekološki tržnici dobijo 
domačo oz. lokalno pridelano hrano, kakovost živil pa je pomembna kar 73 % anketiranim. 
Potrošnikom se je zdelo pomembno, da poznajo pridelovalca, ker mu bolj zaupajo, kakor pri 
nakupu preko posrednika. Od pridelovalcev kupujejo tudi zato, ker s tem povezujejo zdravo 
hrano, boljši okus in kakovost, okolju bolj prijazno pridelavo ter zaradi druženja s kmetovalci. 
Pomemben razlog za nakup slovenskega izdelka na ekološki tržnici je pri 22 % kupcev 
podpora domačemu gospodarstvu. Obstaja pa seveda še veliko kupcev, ki dvomijo v ekološko 
poreklo in tudi v slovensko poreklo živil. Glavne težnje kupcev ekoloških živil so zdravo 
življenje, kakovost in okoljska ozaveščenost. Prijatelj (2013) prav tako ugotavlja porast 
ekološkega, zdravega načina življenja in vrtnarjenja, opozarja pa še na drugo plat. Zaradi 
manjše socialne pomoči države, večje brezposelnosti in dviga DDV se marsikdo odloča, da bo 
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vrtnine prideloval doma in tako vsaj nekaj prihranil, hkrati pa bo imel dostop do bolj zdrave 
in okusne hrane. Avtorica (prav tam) kot primer navaja naselje Borova vas v Mariboru, kjer 
so iz hektarja zemljišča naredili 75 ekoloških vrtičkov, od tega pa je okoli 15 % najemnikov 
takih, ki vrtiček potrebujejo za golo preživetje. Tudi Tivadar in Kamin (2002) predstavljata 
odnos Slovencev do prehranjevanja na primeru raziskave o skrbi za (pre)hrano v Sloveniji. 
Med anketiranimi jih je največ, ki jih poleg zdrave prehrane skrbi za telesno težo, zanima pa 
jih tudi sociološki vidik, saj so udeleženci raziskave izražali pomen družinskih kosil. Mladi se 
bolj odločajo za zdravo prehranjevanje in telesno vadbo. Intervjuvanci so povedali tudi, da 
jim veliko časa vzame ugotavljanje razmer med ceno in kakovostjo, saj želijo biti čim bolj 
gospodarni. Marsikdo bi rad kupil kvalitetnejšo hrano, hrano slovenskega porekla, pa je zaradi 
slabih finančnih razmer ne morejo. Nekateri so tudi odgovarjali, da raje kupujejo slovensko in 
s tem podpirajo domače proizvajalce.  

Kakšen življenjski stil imajo Slovenci oz. kaj radi počnejo v prostem času, ugotavlja Nastran 
Ule (2002). Anketiranci so morali izbrati dve aktivnosti, ki jim najbolj bogatita življenje. Na 
prvih dveh mestih sta bili druženje (obiski prijateljev in sorodnikov) ter narava (sprehodi, 
pohodi in izleti po Sloveniji). Sledili so gledanje televizije in biti doma, potovanja po Evropi 
in v eksotične kraje, na zadnjih mestih pa so nakupovanja v tujini in v večjih mestih. Za 
veliko ljudi pa je vrednota tudi prostovoljno delo, ki zapolnjuje njihov prosti čas. S 
prostovoljnim delom se krepita posameznik in celotna skupnost. »V skupnosti prostovoljno 
delo krepi solidarnost in medsebojno povezanost ljudi, s čimer se krepi socialna kohezivnost 
družbe.« (Gril 2007, 1) Prostovoljci, ki delo opravljajo, imajo večje zaupanje vase, večji čut 
za odgovornost, pridobijo tudi nova znanja, izkušnje, se povežejo v večjo socialno mrežo 
(prav tam). Evropski parlament je v letu 2011, ob letu prostovoljstva, naročil raziskavo o 
prostovoljstvu v 27 državah članicah Evropske unije, pri osebah starejših od 15 let. Na osnovi 
raziskave Eurobarometra 75.2 se četrtina anketiranih redno ali občasno udeležuje 
prostovoljnih dejavnosti, odvisno od države članice. Prostovoljstvo je med 27 državami 
evropske skupnosti najbolj razširjeno na Nizozemskem (57 %), Danskem (43 %), med države, 
kjer se več kot tretjina ljudi posveča prostovoljstvu, pa spada med drugimi tudi Slovenija 
(34 %). Starost in spol nimata vpliva na prostovoljstvo, ima pa ga izobrazba. Več 
prostovoljnega dela namreč opravijo bolj izobraženi. Prebivalci podeželja in manjših mest so 
bolj aktivni v prostovoljstvu v primerjavi s prebivalci večjih mest. Mladim Evropejcem, 
starim od 15 do 24 let, se zdi prostovoljstvo pomembno na področju izobraževanja (26 %) in 
na področju varovanja okolja (27 %), starejšim nad 55 let pa več pomeni prostovoljstvo v 
zdravstvu (30 %). Slovenci smo najbolj dejavni v združenjih skupnosti in soseščine (Evropski 
parlament b. l.).  

Slovenci kot vrednoto zaznavajo tudi varovanje naravne in kulturne dediščine. Avtorici 
Lampič in Mrak (2008) sta z anketiranjem raziskovali odnos do zavarovanih območij in 
ugotovili, da tako domačini kot obiskovalci menijo, da je varovanje narave potrebno, saj le na 
ta način lahko ohranimo značilno naravno okolje, varovalni režimi pa so prestrogi, saj ovirajo 
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razvoj. Kljub vsemu menijo, da mora območje ostati zavarovano. Lokalne skupnosti dojemajo 
trajnostni razvoj tudi kot oviro. V velikih zavarovanih območjih so domačini bolj pasivni, bolj 
aktivni pa v manjših območjih. Anketiranim je pomembno kvalitetno okolje, v katerem živijo, 
zato se ne odločajo za odseljevanje. Med okoljskimi vrednotami jim je najbolj pomembno 
mirno in čisto okolje, sledijo pa ohranjena naravna pokrajina ter pestrost rastlinstva in 
živalstva. Tradicija in kulturna dediščina sta kot vrednoti precej bolj prepoznani v krajinskih 
parkih, saj so le-ti namenjeni ohranjanju kulturne dediščine in kulturne pokrajine. Vsa 
območja varovanja, ki jih imamo v Sloveniji, združujejo okoljske potenciale, to so socialne, 
okoljske, kulturne in človeške vrednote (prav tam).  

Kako priseljevanje vpliva na dediščino, pa ugotavljata Guimond in Simard (2010). Priseljeni 
na podeželje se zavedajo pomena ohranjanja arhitekture in pokrajine. Previdni so pri tem, 
kako živijo, delujejo, kaj jedo, bolj skrbijo za dediščino in zgodovino. Veliko tudi 
pogozdujejo, kar pa je po mnenju domačinov prikrivanje dejstva, da nimajo časa ali ne želijo 
skrbeti za urejanje okolice. Solana-Solana (2010) pa ugotavlja, da priseljeni na podeželju 
Španije hiše obnovijo, zagradijo vrtove, postavijo bazene, namesto vrta posadijo rože, vendar 
kraj zato ni oživljen, običaji in tradicija se ne nadaljujejo, saj lastniki teh nepremičnin skoraj 
niso prisotni. 

3.2 Pomen širšega socialnega kapitala 

Obstaja več vrst socialnega kapitala, ki predstavlja formalne (organizacije) in neformalne 
(prijatelji, znanci) vezi; za njegovo delovanje pa je potrebna mreža poznanstev (Putnam b. l. 
in Bizjak 2012). Putnam (prav tam) in Iglič (2004) se strinjata, da je pri socialnem kapitalu 
pomembna predvsem participacija posameznikov, ki delujejo v skupno dobro. Iglič (prav tam) 
dodaja, da se socialni kapital še posebej izkaže, kadar ljudje zastavljene cilje dosežejo s 
sodelovanjem. To velja tako za širše gospodarsko področje kot tudi za ožji razvoj lokalnih 
skupnosti. Najpomembnejše pri sodelovanju je zaupanje. Da se skupinsko delo uresniči, so 
pomembni urejeni socialni odnosi. S tem se strinja tudi Coleman (1988), ki ugotavlja, da 
lahko skupina z intenzivnim zaupanjem naredi veliko več kot tista, ki tega nima.  

Potočnik Slavič (2009) ugotavlja, da članstvo v društvih predstavlja socialni kapital, še 
posebej pomembno vlogo pa ima v tradicionalnih, odmaknjenih podeželskih območjih. Prav 
društveno delovanje, poleg šole, narekuje utrip oz. dogajanje v kraju. Kako bodo društva 
delovala v prihodnosti, ne ve nihče. Vse je namreč odvisno od dobre volje predsednikov 
društev in aktivnih posameznikov, ki bodo pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas v dobrobit 
skupnosti. Težavo predstavlja tudi vključevanje mladih v delovanje društev. Da sodelujejo, je 
pomemben osebni motiv in družinski zgled. Temu razmišljanju se pridružuje tudi Kostevc 
(2008, po Potočnik Slavič 2009, 28), ki poudarja, da se društva srečujejo s težavami, saj je 
mlade težko aktivirati, težko pa je vključiti tudi večji del lokalnega prebivalstva, saj slednje 
meni, da društva delujejo za izpolnjevanje lastnih koristi. Vseeno pa je delovanje društev 
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pomembno, saj v njih »pride do izmenjave znanj, krepitve medosebnih odnosov in hitrega 
pretoka informacij«. (Ravbar in Bole 2007, 30) Zavodi, zbornice, kulturne ustanove, ki so 
poleg društev pomembne za razvoj socialnega kapitala, so v večjih urbanih središčih, bolj 
redko pa na podeželju. V večjih mestih je društev več, zato je v njih socialni kapital višji. V 
mestih je tudi več možnosti za formalna in neformalna druženja, pretok informacij in idej je 
večji. Socialni kapital odražajo tudi sredstva, ki jih občine namenjajo rekreaciji, kulturi in 
drugim dejavnostim (prav tam). 

Mlinar (2008) poudarja, da je prav socialni kapital velik potencial za nadaljnji razvoj 
podeželja. Množično sodelovanje domačinov pri lokalnem razvoju je dolgoročna perspektiva. 
Ljudje se za sedaj aktivirajo predvsem takrat, ko se jim določeni posegi v bivalnem okolju 
zdijo sporni. Gre za t. i. efekt NIMBY (angl.: Not In My Back Yard). Barbič (2010) na osnovi 
študije primera iz slovenske Istre ugotavlja, da se je projekt Šmarje – vrata v osrčje slovenske 
Istre odvijal predvsem preko društev in zavzetih posameznikov. Projekt ni bil uspešen, ker se 
različni sektorji niso uskladili. Ekonomisti, sociologi, prostorski načrtovalci, arhitekti, 
krajinski arhitekti, kmetovalci, ekologi in drugi strokovnjaki ter lokalno prebivalstvo si 
morajo izmenjati informacije, saj le tako lahko načrtujejo in vnaprej vedo, kje se lahko 
pojavijo težave in kako jih reševati. Informacije so prav tako pomembne pri presoji, kako bo 
določen poseg v okolje vplival na okolico, ljudi in druge dejavnosti. Informacijska ter 
komunikacijska tehnologija in cestno omrežje so sredstva, s katerimi podeželsko prebivalstvo 
dobi več informacij in lahko samo vpliva na razvoj lokalne skupnosti. Potočnik Slavič (2009) 
meni, da so tisti, ki imajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, večinoma vključeni v društva in 
združenja. Vključevanje v slednja je za marsikoga dobra osnova, da se odloči za skupno 
sodelovanje na trgu in se ustvari skupna blagovna znamka. Posamezne dobre prakse kažejo, 
kako pozitivno je lahko sodelovanje in povezovanje na lokalni ravni. Eden izmed takih 
primerov je Solčavsko, kjer je varovanje narave usklajeno z razvojem podeželja ter 
povezovanjem skupnosti. Lokalno prebivalstvo se je združilo in skupaj uresničujejo ideje 
trajnostnega turizma, varujejo kulturno in naravno dediščino, urejajo infrastrukturo, upravljajo 
z obiski, prodajajo izdelke iz naravnega materiala ter živila s solčavskih kmetij in od tega 
živijo (Slapnik 2015).  



 

19 

4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PODEŽELJA V SLOVENSKI 
ISTRI 

Slovenska Istra ima bogato zgodovino, kulturno zapuščino pa tudi pestro naravno okolje. 
Velik vpliv na naravne razmere ima obsredozemsko podnebje in za rast ugodne višje zimske 
in letne temperature ter zadostna namočenost. Na leto pade okoli 1000 mm padavin. Flišna 
podlaga je za vodo neprepustna, lajša preživetje rastlinam ter omogoča površinski odtok 
padavin in njihov zajem za oskrbo. Pomemben dejavnik za življenje je tudi količina sončeve 
energije, ki je v slovenski Istri največja v Sloveniji. S povečanim izhlapevanjem in posledično 
sušami pa lahko tudi manj ugodno vpliva na rastline (Repe 2012). 

Naravne razmere pomembno vplivajo na življenje na tem območju, prav tako pa na njega 
vpliva človekovo delovanje. Območje je imelo skozi zgodovino strateški pomen in je zato 
privlačilo mnoga ljudstva, ki so se priseljevala zaradi političnih in kulturnih razmer, ne pa 
toliko zaradi naravnih. Politične meje pa so se zato hitro spreminjale in območje slovenske 
Istre se je razvilo v prostor različnih kultur in jezikov (Zupančič in Pipan 2012). Istrani so 
mešanica veliko narodov: so potomci Slovencev, Italijanov, Hrvatov, Avstrijcev, Grkov, 
Špancev, Francozov, Madžarov in drugih (Štok-Vojska 1998). Na območju slovenske Istre so 
v zaledju, v preteklosti živeli Slovani, ob morju pa Romani, mešali so se le toliko, kolikor je 
bilo potrebno za preživetje. Zaledje in obalno območje sta si bila vselej različna že zaradi 
etničnih struktur in »ta samosvoja naravno povezana različnost, ki se je ohranila do danes, je 
pravzaprav najbolj pristna zapuščina tega prostora«. (Simič Sime in Pucer 2001, 8) Ljudje so 
se v zalednem delu v preteklosti ukvarjali s kmetovanjem in obrtjo, ob morju pa z ribolovom 
in solinarstvom. Industrijski razvoj in turistična dejavnost sta se razvila predvsem po drugi 
svetovni vojni (prav tam). Da bi bolje razumeli način življenja in razmišljanje prebivalcev 
slovenske Istre danes, pa moramo poznati vsaj bližnjo preteklost. 

4.1 Ključni dogodki in razmere v preteklosti slovenske Istre 

Da je na območju Istre živelo toliko narodov, je posledica živahnih zgodovinskih dogajanj, 
predvsem zaradi njene lege in trgovskih poti. Istrani so z Italijani živeli na tem območju v 
sožitju. S priključitvijo k Avstro-Ogrski monarhiji v 19. stoletju se je, pred tem revno, 
podeželje slovenske Istre začelo razvijati, saj so kmetje s prodajo pridelkov v Trstu več 
zaslužili, dvignil se je življenjski standard, kar se je poznalo tudi pri gradnji stavb (Simič 
Sime in Pucer 2001). V Avstro-Ogrski monarhiji je bil Trst kraj, ki je omogočal preživetje. 
Istrani so z mestom oblikovali tržni odnos, možnost preživetja pa je krepila njihovo 
navezanost na Istro (Urbanc 2011). Vendar pa je po 1. svetovni vojni skoraj vsa Istra z 
Rapalsko pogodbo pripadla Italiji, skupaj s Trstom. Italija je najprej preganjala Čehe, 
Avstrijce in Madžare, potem pa se je intenzivno lotila asimilacijske politike proti Hrvatom in 
Slovencem. Razmere so se še poslabšale po letu 1922, ko je prišel na oblast fašizem. Rapalska 
pogodba ni vključevala spoštovanja narodne manjšine, zato so Slovenci in Hrvati začeli 



 

20 

emigrirati predvsem v Kraljevino SHS, pa tudi drugam po svetu. Italija je v letih vladanja z 
odloki postopoma prepovedala uporabo slovenščine in hrvaščine na javnih mestih in tudi vsa 
narodna združenja. Gospodarstvo Istre je pod vladavino Italije propadalo, saj ga je načrtno 
zanemarjala. Italijanski priseljenci so prišli predvsem izvajat italijansko premoč. Ekonomski 
razvoj in gradnja infrastrukture sta bila zapostavljena, izgubil pa je tudi Trst oz. njegova 
pristaniška dejavnost, ki je poganjala gospodarstvo. Med številnimi italijanskimi pristanišči ni 
imel več pomembne vloge (Darovec 2009).  

Po 2. svetovni vojni se je začel diplomatski boj za Istro (prav tam). Slovensko podeželje v 
Istri se je začelo intenzivneje prazniti, ko so se začele zapirati meje, še posebej, ko je cona B 
STO pripadla Jugoslaviji, cona A STO pa Italiji. V coni B so se ljudje iz podeželskega zaledja 
usmerili proti Izoli, Kopru in Piranu, iz slednjih pa so množično odhajali Italijani. Po podpisu 
Londonskega sporazuma so se tako Italijani kot Slovenci začeli odseljevati zaradi političnih, 
ideoloških in gospodarskih razlogov. Politične razmere so se umirile sredi petdesetih let, 
ljudje pa so se še dalje izseljevali predvsem iz ekonomskih razlogov. Zaradi odseljevanja 
mladega prebivalstva je istrsko podeželje zaznamovalo staranje, depopulacija in 
deagrarizacija. Mladi so se selili proti slovenski obali, kjer je bilo na razpolago veliko praznih 
stanovanj in delovnih mest, ki so jih prej zapolnjevali Italijani. Poleg Slovencev z istrskega 
podeželja so se hkrati začeli priseljevati tudi Slovenci iz notranjosti Slovenije in priseljenci iz 
drugih republik Jugoslavije. Slednjih je bilo veliko in tako je Istra ohranila multietičnost 
(Urbanc 2011). 

Istrske vasi s kamnitimi hišami so bile strnjene in vaške skupnosti so odražale močne socialne 
vezi, ki so bile najbolj izražene s petjem med delom in praznovanjem. Istrani so se radi družili 
tudi ob veselicah oz. »šagrah«, na sejmih, pri srcu pa so jim bila tudi večerna druženja. 
Pomagali so pri obnovi in izgradnji infrastrukture ter opravljali skupna kmečka dela, kar pa je 
začelo zamirati desetletje po drugi svetovni vojni, z začetkom uporabe strojev. Ljudi je še 
nekaj časa povezovalo udarniško delo, ki je bilo namenjeno popravilu infrastrukture in je z 
leti prav tako zamrlo. Nato so ljudi bolj ali manj povezovale le še kulturne prireditve. 
Podeželsko idilo je na videz pokvaril predvsem propad stavbne dediščine, katere proces se 
nadaljuje še danes. Pokvarili pa so jo tudi oblastniki, cariniki in policisti z ukrepi, povezanimi 
predvsem z novo, »osovraženo« mejo, ki je domačinom onemogočila trgovanje, s tem pa jim 
je bil onemogočen tudi njihov način življenja. Ker so oblastniki zaradi poklicnega položaja 
imeli veliko moč, pa tudi, ker so bili večinoma tujci, jih domačini niso sprejeli. Dogodki po 
drugi svetovni vojni so popolnoma spremenili način dela in družabnega življenja na 
podeželju. Manjši del prebivalstva se je še naprej ukvarjal s kmetijstvom, mesta pa so ostala 
tržišče za pridelke in vir zaslužka. Motorizacija, krajši delovni čas ter boljša prometna 
povezava pa so počasi oblikovali sloj polkmetov, ki so nadaljevali družinsko tradicijo. Po 2. 
svetovni vojni vse do leta 1991 je bil pomemben del podeželja zadružni dom, saj je 
predstavljal središče vasi in je spodbujal čut za skupnost in skupinsko delo. Po letu 1991 
ljudje skoraj niso več govorili o podeželski idili (prav tam). 
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Mnogi avtorji, med njimi Urbanc (2011), Štok-Vojska (1998) in Mlinar (2012) pišejo o 
zgodovinski podrejenosti istrskega človeka. Mlinar (2012) poudarja, da so Istrani pod 
Beneško republiko z Italijani živeli v sožitju, kasneje pa so jim najprej Italijani in nato 
priseljenci iz drugih republik Jugoslavije ter tudi iz Slovenije kot vladarji narekovali način 
življenja, zato jih Istran ni sprejel. Za Istrana je »forešt« tisti, ki prihaja (je prihajal) od drugod 
in ima drugačen način življenja. Urbanc (2011) se strinja z ugotovitvami Mlinarja (2012) in 
dodaja, da so se po drugi svetovni vojni na podeželje priselili »celinski« Slovenci, tudi 
neslovenski priseljenci, lastniki sekundarnih domov, cariniki in policisti in tako se je začelo 
razlikovanje »mi–oni«. Pod »one« pa praktično spadajo vsi, ki nimajo istrskih korenin. 
Razlikovanje med »mi in oni« se je ohranilo vse do danes. Razlog za današnji, pogosto 
odklonilen odnos pa lahko pripišemo dejstvu, da je Istra edina slovenska mediteranska 
pokrajina in zato toliko bolj privlačna za Slovence iz notranjosti države in tudi pripadnike 
drugih narodov, zlasti Italijane, ki v tem okolju kažejo velik interes po nakupu nepremičnin 
(prav tam). 

4.2 Stavbna dediščina 

Čeprav je zadnje stoletje v istrskem podeželju zaznamoval predvsem propad stavbne 
dediščine, pa se je podoba istrske vasi še ohranila do te mere, da kaže več stoletij dolg razvoj. 
Stara jedra vasi pripovedujejo zgodbe o načinu življenja najmanj do 15. stoletja. Oblika 
istrskega podeželskega naselja kaže odvisnost kmeta od naravnega okolja, saj se mu je moral 
popolnoma podrediti, da ga je obrnil sebi v prid. Tako so naselja »vraščena« v okolje, ležijo 
na južnih in zahodnih pobočjih, ki so bolj osončena, ali na slemenih hrbtov. Ker so ljudje 
racionalno uporabljali prostor, je pozidava sklenjena, uporabljali pa so lokalne gradbene 
materiale. Z upoštevanjem osnovnih značilnosti gradnje, izoblikovanih zaradi naravnih 
pogojev, je stavbarstvo v slovenski Istri praktično enotno. Gradnja hiš v 15. in 16. stoletju je 
drugačna od hiš, zgrajenih kasneje. Spremembe v gradnji so se zgodile postopoma. Najprej se 
je spremenila gradnja v bližini mest in povezovalnih poti. Arhaična hiša iz 15. stoletja je bila 
enocelična, z enim nadstropjem in vkopano kletjo. Stavba je bila nizka, z debelimi kamnitimi 
stenami, oken je bilo malo in so bila majhna, zapirala so se s hrastovimi polkni. Pritličje je 
imelo svoj vhod, do nadstropja pa je vodilo stopnišče in je tudi imelo svoj vhod. Bogatejše 
hiše so imele na steni hiše, ki je gledala na ulico, pravilno izklesane kamnite bloke. Ostale tri 
stene so bile bolj skromno oblikovane, saj so bile skrite za visokim kamnitim zidom okrog 
dvorišča. Notranjost hiše je bila skromna in je bila namenjena spanju, bila pa je tudi zatočišče, 
kamor so se ljudje skrili pred slabim vremenom in mrazom. V stenah hiše so bile majhne line, 
kamor so spravljali stvari. Pritličje in nadstropje sta bila enotna prostora, gospodarski del je 
bil spodaj, bivalni pa zgoraj. Ljudje so se v zimskem času greli s kuriščem, ki je bilo odprto in 
na tleh, dim se je kadil skozi prezračevalne odprtine in okna (Simič Sime in Pucer 2001). 

V 18. stoletju pa je gradnja postala zahtevnejša, gospodarski in stanovanjski del sta se začela 
ločevati. Stanovanje se je razdelilo tudi na kuhinjo ter vsaj eno spalnico. Kuhinjsko ognjišče 
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je dobilo napo, ki je dim lovila in ga poslala skozi dimnik. Okna so postala večja, tudi 
zastekljena. Prej so imele hiše kamnito ali slamnato streho, nove hiše pa so imele opečnato 
streho z nižjim naklonom. Stene so se zaradi lažje strehe stanjšale. V prvi polovici 19. stoletja 
je bila slamnata streha še vedno prisotna kot kritina hiš pri revnejših družinah, še dlje pa je 
pokrivala gospodarska poslopja. Z boljšim življenjskim standardom so se povečale družine in 
prostor v vasi se je počasi zapolnil. Zrasli so novi objekti, marsikateri obstoječi pa je dobil 
dozidavo. Nove generacije otrok so poskrbele, da se je vas počasi širila (prav tam). Tudi 
danes se nekatere vasi v slovenski Istri širijo z novogradnjami, oblikuje pa se popolnoma 
drugačna podoba, kar je posledica družbenega in ekonomskega razvoja ter privzetih trendov. 

4.3 Družbeno-geografske značilnosti slovenske Istre 

Slovensko Istro lahko razdelimo na dva geografsko ter socialnoekonomsko ločena dela: 
obalni del z večjimi mesti Koper, Izola ter Piran, ki ljudi zaposluje, in zaledje, od koder 
prihajajo dnevni migranti zaradi služb, šolanja in drugih opravkov (Barbič 2010). Černe in 
Kušar (2012) razlikujeta celo tri geografsko in socialnoekonomsko ločene dele. Poleg mest in 
zaledja pripisujeta poseben položaj in vlogo tudi predmestjem, ki »živijo« svoj način in ritem, 
imajo ugodnejšo starostno strukturo ter heterogeno izrabljajo zemljišča.  

Občina Koper, v kateri leži preučevano naselje Gračišče, obsega 303,2 km2. Najvišje ležeče 
naselje je Rakitovec s 533 m nadmorske višine. Nadmorska višina občine sega vse od 0 m pa 
do 1028 m, kolikor je visok Slavnik. Gostota prebivalstva v občini je leta 2015 znašala 167,9 
prebivalcev/km2 (MOK b. l.). V nadaljevanju predstavljene prebivalstvene spremembe v 
slovenski Istri in njenem zaledju kažejo rast prebivalstva, ki pa se stara. Izjeme so le nekatere 
suburbane krajevne skupnosti, kjer je indeks staranja dokaj ugoden. 

Preglednica 1: Prebivalstvene spremembe v občinah slovenske Istre med letoma 1995 
in 2015  

Občina Število prebivalcev Indeks staranja 
 1995 2005 2015 1995 2005 2015 

Piran 17.463 17.070 17.857 72,0 142,1 165,4 
Izola 14.340 14.518 15.867 65,3 139,4 138,4 
Koper 46.695 47.546 50.902 74,5 133,4 130,4 

Vir: SURS b. l.d  

Po podatkih SURS-a (b. l.d) je število prebivalcev od leta 1995 do leta 2015 naraslo skoraj za 
10.000 ljudi. Občina Koper je največja med obalnimi občinami in ima največje število 
prebivalcev. Naselja v njej segajo globoko v zaledje, sem pa spada tudi naselje Gračišče. 
Občina Ankaran je bila ustanovljena leta 2015 in je imela 3219 prebivalcev, indeks staranja 
pa je bil 134,9. Indeks staranja se je od leta 1995 do leta 2015 v občinah slovenske Istre 
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krepko povečal, bil pa je tudi nad slovenskim povprečjem. Leta 2015 je npr. indeks staranja 
za Slovenijo znašal 121,4, za slovensko Istro pa 144,7. 

Rast prebivalstva je posledica priselitev, hkrati pa je pomembno poudariti, da se je v obalni 
del do leta 2006 priselilo dosti več ljudi kot v zaledje (Pečar 2006, po Černe in Kušar 2012, 
193). Naravni prirast na 1000 prebivalcev je v občini Koper leta 2008 znašal 2, skupni (tujci 
in Slovenci iz drugih regij) selitveni prirast pa kar 24,7. V vseh nadaljnjih letih je selitveni 
prirast večji od naravnega prirasta, razen v letih 2012 in 2014, ko je naravni prirast večji. Leta 
2012 je bil naravni prirast 3, skupni selitveni pa 2,5; leta 2014 naravni 2,4, skupni selitveni pa 
negativen (-7,7). Leta 2015 je naravni prirast zopet manjši (1,2) od skupnega selitvenega 
prirasta (1,7), vendar ni velikih razlik med njima (SURS b. l.d).  

Preglednica 2: Prebivalstvene spremembe, indeks rasti prebivalstva (v %) in indeks 
staranja (v %) v zaledju MOK med letoma 1995 in 2015  

Kraj Prebivalstvo Indeks rasti 
prebivalstva 

Indeks staranja 

 1995 2005 2015 1995–2015 1995 2005 2015 

KS Bertoki 1736 1880 2154 24,1 59,4 120,1 118,7 
KS Boršt 160 190 307 91,9 253,9 242,6 87,2 
KS Črni kal 1547 1543 1692 9,4 155,0 184,4 165,5 
KS Dekani 1311 1471 1629 24,3 70,3 113,6 120,2 
KS Gračišče 923 924 1117 21,0 143,9 170,8 108,4 
KS Gradin 460 437 443 -3,7 107,1 275,2 260,5 
KS Hrvatini 1857 2104 2228 20,0 73,7 129,0 138,9 
KS Marezige 901 996 1211 34,4 114,6 182,5 125,8 
KS Olmo - Prisoje 361 445 600 66,2 41,9 54,3 64,6 
KS Pobegi - Čežarji 1293 1522 1831 41,6 100,5 105,6 101,0 
KS Podgorje 175 156 148 -15,4 214,3 333,3 280,0 
KS Rakitovec 155 146 121 -21,9 160,0 157,1 344,4 
KS Sv. Anton 1136 1400 1849 62,8 66,2 91,6 93,6 
KS Škocjan 1698 2137 2660 56,7 47,1 102,6 119,6 
KS Škofije 2597 2788 3289 26,6 78,9 116,1 116,2 
KS Šmarje 2095 2311 2760 31,7 112,1 113,9 102,0 
KS Vanganel 836 1039 1324 58,4 77,0 97,8 91,7 
KS Zazid 77 74 80 3,9 150,0 100,0 135,7 

Skupaj/povprečno 19318 21563 25443 29,5 112,5 149,5 143,0 
Vir: MOK b. l.a in SURS b. l.c 
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Podatke o prebivalstvu na ravni krajevnih skupnosti smo zbrali na osnovi prostorskih 
okolišev, ki pripadajo posameznim krajevnim skupnostim. V dvajsetletnem obdobju je 
prebivalstvo zaledja Mestne občine Koper naraslo. Prebivalstvo stagnira oz. rahlo upada v 
najbolj oddaljenih podeželskih krajevnih skupnostih (KS) in sicer: v Gradinu, Podgorju, 
Rakitovcu in Zazidu. V drugih krajevnih skupnostih pa prebivalstvo narašča. Indeks rasti 
prebivalstva se je v KS v zaledju skupaj med letoma 1995 in 2015 povečal za dobrih 30 %. 
Nadpovprečno izstopa KS Boršt, kjer je število prebivalcev v dvajsetih letih zraslo za 91,9 %, 
za več kot 50 % pa tudi v KS Olmo - Prisoje, Sv. Anton, Škocjan in Vanganel. Slednje 
krajevne skupnosti ležijo v neposrednem zaledju Kopra. Nizek indeks rasti prebivalstva imata 
KS Zazid in Črni Kal, negativnega pa KS Gradin, Podgorje in Rakitovec. Staranje 
prebivalstva je prisotno v vseh krajevnih skupnostih. Več mladih živi v KS Olmo - Prisoje, 
Sv. Anton in Vanganel. Ti podatki potrjujejo ugotovitev Černeta in Kušarja (2012), da ima 
suburbani del v bližini Kopra ugodnejšo starostno strukturo. Zanimiva pomladitev 
prebivalstva se je zgodila v KS Boršt, kjer je bil indeks staranja krepko nad 200, leta 2015 pa 
je znašal manj kot 100 (SURS b. l.c). 

Pečar (2006, po Černe in Kušar 2012, 194) ugotavlja, da se je po letu 1981 nivo izobraževanja 
v Obalno-kraški regiji bistveno izboljšal. Začel se je manjšati delež ljudi z osnovno šolo ali 
manj, rasti pa je začelo prebivalstvo s srednjo pa tudi višjo in visoko šolo. Izobrazbena raven 
celotne regije se je močno dvignila v letih od 2005 do 2007. Danes je še vedno višja od 
slovenskega povprečja, vendar zaradi slabih ekonomskih razmer bolj izobraženi odhajajo 
(RRC Koper 2015). Pogledali smo podatke o ravni izobrazbe prebivalcev občin slovenske 
Istre, starejših od 15 let, za leto 2014. V občini Koper znaša delež prebivalstva s končano 
osnovno šolo ali manj 27 %, s končano srednjo šolo 52 % in s končano višjo oz. visoko šolo 
21 %. V občini Izola znaša delež prebivalstva s končano osnovno šolo ali manj 28 %, s 
končano srednjo šolo 51 % in s končano višjo oz. visoko šolo 21 %. V občini Piran znaša 
delež prebivalstva s končano osnovno šolo ali manj 22 %, s končano srednjo šolo 54 % in s 
končano višjo oz. visoko šolo 23 % (SURS b. l.d). Vidimo torej, da med deležem izobrazbe 
med občinami slovenske Istre ni velikih razlik, največ prebivalcev v vseh treh občinah pa ima 
končano srednjo šolo.   
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Preglednica 3: Raven izobrazbe prebivalcev v zaledju MOK leta 2014 (v %)  

Kraj OŠ ali manj SŠ VŠ, VIS 

KS Bertoki 24,3 51,8 23,9 
KS Boršt 34,2 49,4 16,3 
KS Črni Kal 32,4 51,9 15,7 
KS Dekani 25,4 55,3 19,4 
KS Gračišče 33,1 51,0 15,9 
KS Gradin 38,7 48,3 13,0 
KS Hrvatini 25,0 53,7 21,3 
KS Marezige 29,0 51,2 19,8 
KS Olmo - Prisoje 34,0 52,2 13,9 
KS Pobegi - Čežarji 24,7 52,2 23,1 
KS Podgorje 34,5 54,0 11,5 
KS Rakitovec 38,6 53,5 7,9 
KS Sv. Anton 24,0 51,5 24,5 
KS Škocjan 26,3 50,9 22,8 
KS Škofije 26,6 53,0 20,3 
KS Šmarje 30,0 51,9 18,2 
KS Vanganel 24,4 53,0 22,6 
KS Zazid 37,7 49,2 13,1 

Vir: MOK b. l.a in SURS b. l.c 

Pogledali smo tudi raven izobrazbe v krajevnih skupnostih zaledja občine Koper. Največ 
prebivalcev s končano osnovno šolo ali manj (30 % in več) je v naslednjih krajevnih 
skupnostih (KS): Zazid, Podgorje, Rakitovec, Olmo - Prisoje, Gradin, Boršt, Črni Kal, 
Gračišče in Šmarje. Delež prebivalstva s končano višjo ali visoko šolo (nad 20 %) pa je 
najvišji v KS Bertoki, Hrvatini, Pobegi - Čežarji, Sv. Anton, Škocjan in Vanganel; najmanj 
prebivalstva s končano višjo ali visoko šolo pa je v KS Rakitovec. V vseh krajevnih 
skupnostih zaledja je največ prebivalcev (okoli 50 %) s srednješolsko izobrazbo (SURS b. 
l.c). Izobrazba prebivalstva na podeželju se izboljšuje, kar je izjemnega pomena za delovanje 
in vrednost človeškega kapitala. Občine slovenske Istre prebivalcem omogočajo 
izobraževanje z mrežo osnovnih, srednjih šol in fakultet. V Mestni občini Koper je sedež 
Univerze na Primorskem, pod njenim okriljem pa izobražujejo štiri fakultete in dve v 
sosednjih občinah. V občini Koper, vključno s podeželjem, je tudi več vrtcev in enajst 
osnovnih šol. Vrtci v zaledju so priključeni osnovnim šolam in imajo vedno več otrok, saj v 
mestih zaposleni starši potrebujejo varstvo. Več učencev imajo tudi nekatere osnovne šole, 
zlasti na območjih priselitev. V občini Koper je pet srednjih šol (MOK b. l.b). Za otroško 
varstvo in šolanje pa je poskrbljeno tudi v drugih občinah v slovenski Istri. V občini Izola sta 
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dva vrtca (eden na več lokacijah), tri osnovne šole in ena podružnična šola v Kortah, tri 
srednje šole ter ena fakulteta (Občina Izola b. l.). V občini Piran so štiri osnovne šole, dve 
srednji šoli ter dve fakulteti, od tega spada ena pod Univerzo v Ljubljani (Občina Piran b. l.). 
V občini Ankaran sta osnovna šola in vrtec (Občina Ankaran b. l.).  

Za razvoj socialnega kapitala v slovenski Istri pa je pomembna tudi društvena dejavnost. V 
občini Koper društva delujejo na različnih področjih. Kar 15 je glasbenih društev, 3 likovna, 5 
literarnih, 3 plesna, 4 narodnostna in 30 drugih društev. Delujejo tako v mestu kot v 
suburbanih in podeželskih naseljih Kopra. Pod oznako turistično društvo je skupaj delujočih 
34 društev (MOK b. l.b). Tudi v občinah Izola in Piran je bogata društvena dejavnost: v Izoli 
je 30 športnih in 7 kulturnih društev (Center za kulturo, šport in prireditve Izola b. l.), v občini 
Piran je šest turističnih društev. V slovenski Istri je skupaj tudi več kot dvajset medobčinskih 
društev (Občina Piran b. l.).  
 
Kulturno izobraževalno društvo PINA je mlade (med 15 in 29 let) v občinah slovenske Istre 
povprašalo, kaj počnejo v prostem času, če se udejstvujejo v prostovoljnih dejavnostih ter ali 
so aktivni na političnem področju. Mladi so kar v 85,1 % politično neaktivni (delo v stranki, 
političnem podmladku, podpisovanje peticij). Zelo malo mladih svoj prosti čas namenja 
prostovoljnim dejavnostim, neaktivnih je kar 76,4 %. Svoj prosti čas raje namenjajo športu, 
področju umetnosti in obiskovanju kulturnih prireditev. Anketiranci bi si želeli večje 
vključenosti na področju reševanja problematike zaposlovanja in izobraževanja mladih. 
Pomembna sta jim tudi razvoj podjetništva in organizacija prireditev (Cunk idr. 2014).  
 
Poleg človeškega kapitala je za razvoj regije pomembno tudi gospodarstvo in njegov razvoj, 
ki omogoča zaposlovanje prebivalcem. Regija se je v preteklih letih razvijala, uvrščala se je 
na drugo mesto, za najbolj razvito osrednjeslovensko regijo. V zadnjem obdobju pa zaostaja 
za drugimi regijami v Sloveniji. Največja dodana vrednost regije je storitvena dejavnost, med 
njimi so najpomembnejše trgovina, gostinstvo (turizem) in promet z Luko Koper. Upadata pa 
gradbena in predelovalna dejavnost. Celotno Južnoprimorsko regijo so v zadnjih letih 
prizadeli kapitalsko izčrpavanje podjetij, finančna in gospodarska kriza, kar se odraža 
predvsem v padcu gospodarske dejavnosti. Povečala se je tudi stopnja brezposelnosti. Nižja 
delovna aktivnost in nižje plače pa so prebivalstvu znižale ekonomsko moč. Regija se po 
raziskovalni in inovacijski dejavnosti podjetij uvršča med slabše razvite, v spodnjo polovico 
statističnih regij v Sloveniji (RRC Koper 2015).  
 
Število podjetij v občinah slovenske Istre raste, kar kažejo primerjani podatki za leta 2008, 
2011 in 2014. V letu 2008 je bilo v slovenski Istri registriranih 8581 podjetij, leta 2011 9360, 
leta 2014 pa 10.359; od tega je bila več kot polovica vseh podjetij registrirana v Mestni občini 
Koper (SURS b. l.d). V letu 2008 je bilo v vseh treh občinah slovenske Istre 2218 
registriranih brezposelnih prebivalcev, leta 2012 jih je bilo 4019, leta 2015 pa je bilo v vseh 
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štirih občinah 4407 registriranih brezposelnih oseb. Podatki kažejo, da brezposelnost 
prebivalstva narašča (prav tam). 

Stanje gospodarstva v občinah slovenske Istre nam kaže tudi indeks delovne migracije. Kaže 
nam delež delovno aktivnih prebivalcev, brez kmetovalcev, ki delajo v občini oz. blizu 
prebivališča. V vseh treh občinah je, vključno z zaledjem, indeks delovnih migracij od leta 
2009 pa do leta 2015 konstanten ali rahlo pada. V Mestni občini Koper je leta 2015 znašal 
68,5, v občini Izola 36,2, v občini Piran 51,6 in v občini Ankaran 19,3. Delež delovno 
aktivnega prebivalstva, brez kmetovalcev, ki delajo zunaj regije oz. občine slovenske Istre 
(indeks delovnih migrantov) od leta 2009 do 2015 raste. V občini Koper je leta 2015 znašal 
31,5, v občini Izola 63,8, v občini Piran 48,4 in občini Ankaran 63,1 (prav tam). Navedeni 
podatki kažejo, da je največji delež prebivalcev zaposlenih v Kopru, v ostalih občinah pa je 
večina delovnih migrantov v sosednje občine ali celo regije. V občini Koper je več delovnih 
mest in podjetij, kar je razlog za manj delovnih migrantov. 

Turizem je ena izmed ključnih dejavnosti na območju slovenske Istre, ki je močno vpeta v 
okolico in sodeluje z vsemi področji gospodarstva. Velik vpliv ima na lokalno prebivalstvo v 
obalnem delu, manj pa v zaledju. Turistična dejavnost je v porastu, na ravni gospodarstva pa 
se vedno bolj izkazuje, da bi bilo treba dotrajano infrastrukturo obnoviti, kaže pa se tudi 
pomanjkanje motiviranih in kakovostnih kadrov, kar je velika ovira za nadaljnji razvoj 
turizma (RRC Koper 2015). 

Število prenočitev tujih turistov se od leta 2009 v občinah slovenske Istre povečuje, vendar pa 
to velja predvsem za obmorska letovišča Piran, Koper, Izola, Ankaran, Strunjan. Leta 2015 je 
bilo prenočitev tujih turistov 1.232.331, število prenočitev domačih turistov pa je bilo 
930.772(b. l.g). Število tujih turistov narašča, glavni razlogi, da obiščejo obalne občine, pa so: 
počitnice, sprostitev in rekreacija, sledijo obiski kongresov in seminarjev in pa obiski 
sorodnikov (SURS b. l.i).  

Kljub turistični zapostavljenosti zaledja pa se s socialnim podjetništvom prebuja tudi 
turistična dejavnost, ki promovira trajnostni razvoj, zelena delovna mesta in ponudbo v 
zaledju. Eden izmed takšnih zavodov oz. turističnih agencij je v Kopru. Imenuje se IstraTerra, 
zavod za trajnostni razvoj in turizem Istre, so. p. Zavod promovira lokalno ponudbo oz. 
ponudnike (vino, oljčno olje) in kulturo (Šavrinke) ter se povezuje z drugimi partnerji 
(IstraTerra b. l.). Drugi pozitiven primer oživljanja podeželja slovenske Istre so sobe in 
apartmaji Hiške Slovenske Istre v zaselku Pri kapelici v Truškah. Od Kopra so oddaljeni 15 
minut, nudijo sobe in apartmaje s kuhinjo in kopalnico, ponujajo pa tudi doživetje v istrskih 
hiškah, ki so še vedno opremljene po starem, nimajo elektrike, toaletni prostori pa so dostopni 
nekaj metrov stran. Ponujajo avtentično izkušnjo in so dobili tudi nagrado na natečaju Razvoj 
MOK idej 2011 in na razpisu Snovalec, nagrada za inovativne projekte v turizmu. Turistična 
namestitev deluje pod okriljem družine Kozlovič (Hiške Slovenske Istre b. l.). 
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Zaledje občine Koper pa ima za sedaj še vedno premalo delovnih mest, saj je največ delovnih 
mest in registriranih podjetij v priobalnem delu (Černe in Kušar 2012). V zaledju je 
zabeleženih precej poslovnih subjektov: v KS Črni Kal 144, v Dekanih 176, Gračišču 122, 
Marezigah 153, Pobegih 277, Podgorju 11, Škofijah 270 in v Šmarjah 235 poslovnih 
subjektov. V zabeleženih poslovnih subjektih so tudi društva, pošte, več poslovnih sistemov 
Mercator, pa tudi župnijska dejavnost (Moje podjetje portal b. l.). V zaledju je veliko 
samostojnih podjetnikov in manjša podjetja, ki prebivalcem podeželja omogočajo vir 
dohodkov. Podjetniška dejavnost v zaledju slovenske Istre je vezana na trgovino, 
posredništvo, knjigovodske in avtoprevozniške storitve, vulkanizerstvo, avtomehanične 
delavnice, projektantska dela, raziskovalno dejavnost, svetovanje, prevajanje, radijsko in 
televizijsko dejavnost, vodovodne in sanitarne inštalacije, frizerske storitve. V zaledju je tudi 
večje število agrarnih skupnosti in kmetij z dopolnilno dejavnostjo, turizma na kmetiji, 
vinogradnikov, gostinskih ponudnikov ter pridelovalcev in prodajalcev sadja in zelenjave. Tu 
so še druga redkejša podjetja, na primer podjetje s fotografsko dejavnostjo, podjetje za 
izdelavo sveč, podjetje, ki izvaja varovanje otrok na domu, ter podjetje za zelene gradnje 
(prav tam). Vidimo, da je precej dejavnosti, ki pripadajo terciarnemu sektorju, manj je 
proizvodnih, ki pripadajo sekundarnemu sektorju, seveda pa še vedno ostaja tudi kmetijska 
dejavnost oz. primarni sektor. Ta je bila v preteklosti na podeželju glavni vir preživetja in 
zanimalo nas je, kakšen je namen uporabe kmetijskih zemljišč na območju slovenske Istre.  

Podatki o številu kmetij po občinah kažejo, da se je od leta 2000 pa do leta 2010 število 
kmetijskih gospodarstev v vseh treh občinah slovenske Istre zmanjšalo. V občini Izola se je 
zmanjšalo s 336 kmetijskih gospodarstev na 280, v MO Koper s 1.359 kmetijskih 
gospodarstev na 1.113, v občini Piran pa s 428 kmetijskih gospodarstev na 338. Z upadom 
kmetijskih gospodarstev se je zmanjšala tudi površina obdelanih zemljišč. V občini Izola se je 
zmanjšala z 808 ha na 687 ha, v občini Koper s 6.275 ha na 5.153 ha ter v občini Piran z 936 
ha na 875 (SURS b. l.h). 

V preglednici 4 spodaj so prikazani deleži kmetijskih zemljišč v uporabi občin slovenske 
Istre. V vseh treh občinah se je od leta 2000 do leta 2010 zmanjšal delež površine njiv, 
povečal pa se je delež trajnih travnikov in pašnikov. V vseh treh občinah največji delež 
površin obsegajo trajni nasadi, ki so se v desetletju še povečali. Delež sadovnjakov in 
oljčnikov se je v občini Izola zmanjšal, povečal pa v občinah Koper in Piran. Vinogradniške 
površine so se v občini Izola povečale, za občini Koper in Piran pa ni podatkov. Delež 
gozdnih površin se je v občinah Izola in Koper zmanjšal, malenkost pa se je povečal v občini 
Piran. V vseh treh občinah se je zmanjšal delež nerodovitnih površin (prav tam). 
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Preglednica 4: Kmetijska zemljišča v uporabi v občinah slovenske Istre v letih 2000 in 
2010 (v %)   

Kmetijsko zemljišče 2000 2010 
 IZ KP PI IZ KP PI 

Njive 9,7 16,0 18,4 3,5 11,6 13,0 
Trajni travniki in pašniki 4,5 18,2 4,3 5,7 26,1 6,1 
Trajni nasadi 36,4 31,1 31,1 40,9 37,2 38,1 
Sadovnjaki in oljčniki skupaj 19,0 9,2 21,8 17,7 10,3 27,0 
Vinogradi 17,4 x 9,2 23,2 x x 
Gozd 8,9 21,6 12,3 6,8 12,3 13,1 
Nerodovitna zemljišča 3,9 3,7 2,6 1,8 2,3 2,4 

Vir: SURS b. l.h 

Podatki, ki kažejo namen kmetijske pridelave oz. vir preživljanja s kmetijsko dejavnostjo, so 
dostopni za leto 2010. V občini Izola je bilo 280 kmetijskih gospodarstev, od tega je zemljo 
izključno za lastno uporabo obdelovalo 148 kmetijskih gospodarstev, pretežno za lastno 
porabo 36 kmetij, 86 kmetij je prodajalo pridelke neposredno potrošnikom, 10 pa preko 
posrednika. V MO Koper je bilo 1113 kmetijskih gospodarstev, od tega jih je izključno za 
lastno porabo pridelovalo 601, 107 jih je zemljo obdelovalo pretežno za lastno porabo, 312 
kmetijskih gospodarstev prodaja pridelke neposredno potrošnikom, 93 pa preko posrednikov. 
V občini Piran je bilo 338 kmetijskih gospodarstev, od tega jih je 187 pridelovalo izključno za 
lastno porabo, 28 pretežno za lastno porabo, 82 pridelke prodaja neposredno potrošnikom, 41 
pa preko posrednika. V letu 2010 se je v občini Izola s prodajo od kmetijstva preživljalo 96 
kmetijskih gospodarstev, v MO Koper 405, v občini Piran pa 123. Skupaj v vseh treh občinah 
slovenske Istre se je s kmetovanjem leta 2010 preživljalo 624 kmetijskih gospodarstev (SURS 
b. l.).  

Glede na to, da sta pomen samooskrbe in povezovanja pridelovalcev vedno bolj v ospredju, je 
danes povsem verjetno, da je kmetijskih gospodarstev, ki jim je kmetovanje vir dohodka, še 
več. Še posebej pa moramo izpostaviti ekološko kmetovanje, ki kljub upadanju števila 
kmetijskih gospodarstev raste. Razlog je preusmeritev obstoječih kmetijskih pridelovalcev v 
ekološke pridelovalce. V slovenski Istri je po zabeleženih podatkih iz leta 2016 130 ekoloških 
kmetij (Ekološke kmetije b. l.). S terensko raziskavo Zavoda Eko-Humanitatis v letu 2009 je 
bilo ugotovljeno, da se je velika večina kmetij v slovenski Istri preusmerila v ekološko 
kmetijstvo v zadnjih letih, večina jih je usmerjenih v oljkarstvo, manj je vinogradniških, 
sadjarskih in poljedelsko-živinorejskih ekoloških kmetij (Podmenik 2012). Da se na področju 
ekološkega kmetijstva razvija ponudba in uresničujejo zamisli, pa priča zmaga za najboljšo 
idejo za socialno podjetje v letu 2015. Zmagala je Zadruga ekoloških pridelovalcev Slovenske 
Istre. Ta združuje 11 ekoloških pridelovalcev, ki želijo delovati po načelih samooskrbe, to pa 
pomeni najprej krajše dobavne verige, hkrati pa skušajo ustvariti tudi svojo blagovno znamko. 
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Posledično so možna tudi nova zelena delovna mesta, ta pa bodo vezana predvsem na 
ekološko kmetovanje in trženje živil (Središče Rotunda 2016).  

Da se podeželje slovenske Istre počasi prebuja, priča tudi novoustanovljeni Trajnostni Park 
Istra v Hrvojih, ki leži globoko v zaledju občine Koper. Prav tako na pomenu pridobiva 
življenje v skupnosti in zavedanje, da se lahko stare modrosti združijo z novimi idejami. Ideja 
o projektu trajnostnega parka se je oblikovala leta 2013, že leta 2014 pa je Zadruga Močunigi 
odkupila župnišče v Hrvojih, kjer so začeli obnavljati stavbo s trajnostnimi, naravnimi 
materiali in po avtentičnem zgledu. Pri delu so sodelovali prostovoljci iz več kot 30 držav. V 
Parku so se lotili tudi samooskrbe, obnove poljskih površin, tako da se oskrbujejo z zelenjavo, 
v prihodnosti pa želijo oskrbo razširiti še na žito in sadje. V Parku se zavedajo, da je 
povezovanje z ljudmi oz. organizacijami ključno za delovanje Parka. Sodelujejo z Mrežo za 
preporod Istre, Fundacijo ECOLISE, globalno mrežo ekoloških naselij in z drugimi partnerji. 
V Parku Istra se zavedajo, da se morajo povezovati z lokalno skupnostjo in širšo regijo, da bi 
uresničili načrte za prihodnost. Z domačini se dopolnjujejo in s tem ustvarjajo podlago za 
boljše varovanje naravne in kulturne dediščine (Petrovič 2015).  

Posamezni primeri dobrih praks v slovenski Istri kažejo vedno bolj pomembno zavedanje o 
samooskrbi, socialnem podjetništvu in ustvarjanju zelenih delovnih mest. Tudi razvoj 
storitvenih in proizvodnih dejavnosti prebivalcem podeželja omogoča večjo samostojnost ter 
podporo vsemu lokalnemu gospodarstvu. Poleg gospodarskega razvoja pa je pomemben tudi 
razvoj človeških virov.  
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5 ZASNOVA IN IZVEDBA EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Pri izvedbi empirične raziskave smo se odločili za študijo primera, ki spada pod kvalitativno 
raziskavo. Slednja pomaga raziskovalcu širiti znanje in pridobiti nova spoznanja o svetu, 
osebah, procesih, programih, socialnih mrežah oz. nam daje poglobljeno razumevanje nekega 
socialnega fenomena. Kot v drugih kvalitativnih raziskavah tudi pri študiji primera zbiramo 
podatke in jih analiziramo. Rezultati so opisani deskriptivno, pa tudi s slikovnim materialom 
(Merriam 1998). 

5.1 Metode pridobivanja ter analiza in prikaz podatkov   
 
Pri izvedbi raziskave smo se odločili, da za pridobitev podatkov uporabimo metodo intervjuja. 
Najprej smo preučili obstoječo literaturo, statistične podatke in empirične raziskave iz tujine 
na temo priseljevanja na podeželje. S pridobljenimi informacijami smo oblikovali vprašanja 
za polstrukturiran intervju. Pri slednjem smo pripravili vnaprej postavljena glavna vprašanja s 
podvprašanji. V polstrukturiranem intervjuju intervjuvanec na vprašanja odgovarja v obliki 
povedi ali zgodbe. Uporablja se za študije primera, lahko pa tudi za večje vzorce. 
Kombiniramo ga lahko tudi z drugimi tehnikami zbiranja podatkov (Vogrinc 2008) in odločili 
smo se, da podatke iz intervjujev preverimo in dopolnimo še z opazovanjem (predvsem stavb, 
njihove okolice, naselja kot celote, rabe tal) in analizo dokumenta, v našem primeru krajevne 
skupnosti.  
 
Za intervju smo pripravili dvojni vprašalnik – enega za domačine in drugega za priseljene. V 
nadaljevanju so predstavljena vprašanja, ki so bila postavljena tako domačinom kot 
priseljenim, posebej pa so označena vprašanja, na katera so odgovarjali samo domačini oz. 
samo priseljenci. Obojim smo postavili osem vprašanj. Da smo podkrepili kredibilnost 
raziskave in dopolnili pridobljene podatke, smo naredili tudi kratke intervjuje z izvajalci 
storitev. Vprašanja smo v tem primeru prilagodili posamezni dejavnosti. Poleg tega pa smo 
naredili tudi intervjuje z predstavnicama društev in intervju s predsednikom KS Gračišče. 
Vprašanja, ki smo jih postavili izvajalcem storitev in predstavnikom družbenih dejavnosti, so 
v prilogi 2. 
 
Vprašanja za intervju s priseljenci in z domačini so bila naslednja: 
1. Ali lahko približno ocenite, kolikokrat mesečno uporabljate storitve v kraju (trgovina, 
pošta, bencinski servis, KS …)? 
2. Kaj vam pomenijo prireditve (»šagre«, proslave ipd.) v kraju? Jih obiskujete? 
3. Zakaj ste se priselili? (priseljenci) 
4. Kako ste vzpostavili stike z domačini? (priseljenci) 
Kako ste vzpostavili stike s priseljenimi sosedi (domačini)? Kako ste se spoznali?  
5. Kako ocenjujete prispevek oz. vključevanje priseljencev v vaško skupnost? (domačini) 
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6. Kaj vam največ pomeni v kraju (okolje, narava, kulturna dediščina ipd.)? 
7. Kaj vam pomeni samooskrba s hrano in kmetovanje? 
8. Kakšna je vaša vizija razvoja kraja v prihodnje (v naslednjih 10–20 letih)?  
9. Na kakšen način že danes prispevate k družbenemu in h kulturnemu razvoju kraja? 
 
Pri opravljanju raziskave in zapisu rezultatov smo upoštevali etična načela anonimnosti, kar 
velja za sodelujoče domačine in priseljence, ne pa za zaposlene v storitvenih dejavnostih in za 
predstavnike družbenih dejavnosti. Te osebe so prepoznavne, zato njihovih imen nismo 
zakrivali. Odgovore domačinov in priseljencev smo označili od črke A do K. Intervjuvane 
domačine predstavljajo črke od A do E. Da je lažje razumljivo, smo za domačine dodali še 
črko D (DA, DB … DE). Osebe od F do K predstavljajo intervjuvane priseljence, za lažje 
razumevanje pa smo za njih dodali črko P (PF, PG … PK). V poglavju Rezultati raziskave so 
najprej navedeni odgovori domačinov, nato priseljencev. S pripisom smo opozorili na 
spremembo, ko so odgovorili domačini oz. priseljenci. Celotne zapise odgovorov na intervjuje 
hranimo v lastnem arhivu. 

Po končanem intervjuju smo vse anketirane povprašali po starosti, zaposlitvi ter stopnji 
izobrazbe. Povprečna starost intervjuvanih domačinov je bila 43,5 let, intervjuvanih 
priseljencev pa 45 let. Največ sogovornikov je imelo srednješolsko izobrazbo – 5 oseb od 12 
(DA, DC, DČ, PI in PK), 3 osebe so bile brezposelne, s srednješolsko izobrazbo (DD, PH, 
PJ), 1 oseba je zaposlena z višješolsko izobrazbo (PG) in 1 z univerzitetno izobrazbo (DE), 2 
pa sta bila upokojena, eden s srednješolsko (PF) in eden z univerzitetno izobrazbo (DB). 
 

Intervjuvani izvajalci storitev in predstavniki družbenih dejavnosti so bili: 
− predsednik Krajevne skupnosti Gračišče – Peter Franca, upokojenec s srednješolsko, 

poklicno izobrazbo; 
− ravnateljica OŠ Istrskega odreda Gračišče – Vanja Košpenda, z univerzitetno izobrazbo; 
− poslovodja trgovine – Ingrid Vončina, s srednješolsko izobrazbo; 
− poštna uslužbenka – Dolores Erjavec, s srednješolsko izobrazbo; 
− predsednica TŠKD »Sv. Miklavž« – Nada Babič, zaposlena s srednješolsko izobrazbo; 
− predsednica KD »Šavrini in anka Šavrinke« – Marija Knez, upokojenka z višješolsko 

izobrazbo; 
− lastnik Gostilne in pizzerije Ražman – Vladimir Ražman, samozaposlen z višješolsko 

izobrazbo. 
 
Pri analizi glasil KS Gračišče smo pozornost posvetili omembam dogodkov v naselju 
Gračišče, letnim poročilom društev. V glasilih smo pregledali tudi druge aktivnosti, ki 
potekajo v vasi (aktivnosti šole, športne aktivnosti, delovanje Lovske družine …). 
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Zbrane podatke smo nato kvalitativno analizirali. Analizirane odgovore na vprašanja smo 
združili v teme. Celoten postopek nam je pomagal določiti enote kodiranja in sledilo je 
kodiranje besedila. Pri kvalitativni vsebinski analizi skuša raziskovalec s kodiranjem besedila 
oblikovati razlago, ki bo pojasnila preučevani pojav (Vogrinc 2008). V Rezultatih raziskave 
smo prikazali preučeno stanje v sklepu pa ključne ugotovitve.  

5.2 Območje raziskave – Gračišče 

Naselje Gračišče leži v Šavrinskem gričevju, na nadmorski višini 296 m (Hribi b. l.). Od 
Kopra je oddaljeno med 16 in 23 km (ViaMichelin b. l.), odvisno od prometnice, ki jo 
izberemo. Njegova površina meri 3,43 km2 (SURS b. l.b). Stari del vasi ob cerkvi je strnjeno 
pozidan in stene hiš so večinoma brez ometa. Cerkev je bila zgrajena leta 1748, njen zavetnik 
pa je sv. Miklavž. Zvonik je od cerkve ločen (Babič b. l., po MOK b. l.a). Vas se je z leti 
razširila in novejše gradnje so nanizane ob glavni prometnici Koper–Buzet, v jugozahodni 
smeri. Med starim in novejšim delom Gračišča so blizu ceste osnovna šola, pošta, sedež 
krajevne skupnosti, trgovina in gostilna. V Gostilni in pizzeriji Ražman imajo tudi prenočišča. 
Nekaj deset metrov naprej je bencinska črpalka, kjer je tudi bankomat.  

Starejši del naselja je pod podolžnim kraškim hrbtom Lačno z nadmorsko višino 451 m (Hribi 
b. l.). Tako starejši kot novejši del ležita na obrobju Gračiške vale (280 m), ki je 
razpotegnjena v smeri jug. Dno vale je zgrajeno iz slabo prepustnih lapornatih sedimentov in 
je bolj vlažno od okolice. Gračiška vala »je nastala na prehodu kraškega v flišni del Slovenske 
Istre in ima, podobno kot ostale vale v tem delu Istre, obliko plitvih, večinoma zatravljenih 
kotanj, ki spominjajo na kraška polja oz. uvale, vendar niso kraškega nastanka«. (Ogrin, 
Sinjur in Ogrin 2006, 9)  

Podnebne značilnosti kraja so pogojene z reliefom in Gračišče se uvršča v zaledno 
obsredozemsko podnebje. Relativna oddaljenost od morja in nadmorska višina sta vzrok za 
nižje temperature in več padavin v primerjavi z obalnim območjem (prav tam). Nižje 
temperature pa pomenijo tudi kasnejši pridelek glede na območje ob obali. Kmetijska 
zemljišča v Gračišču so precej razdrobljena in so predvsem v Gračiški vali, južno od 
pozidanega naselja. Po podatkih GERK-a (b. l.) ocenjujemo, da je slabih 14 % zemljišč 
namenjenih travnikom, 23 % njivam, 0,5 % oljčnikom, slabih 56 % je neobdelanih površin 
oz. so v zaraščanju, 4,6 % je ekstenzivnih travniških sadovnjakov, okoli 2,3 % površin pa je 
namenjenih vinogradom. Velik delež Gračišča pokriva gozd, ki se širi. Za primer naj 
izpostavimo zemljišča na Lačni, kjer so bili nekoč pašniki, danes je tam gozd. Velik del vale, 
ki ima zelo primerne pogoje za kmetovanje, je danes zaraščen z grmičevjem. 
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6 REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju je predstavljena analiza podatkov o prebivalstvu, ki smo jih pridobili s spletne 
strani statističnega urada. Prav tako smo pridobili podatke o aktivnosti prebivalcev in 
podjetniški dejavnosti. V nadaljevanju je predstavljena tudi analiza podatkov, pridobljenih iz 
12 polstrukturiranih intervjujev, in sicer s 6 domačini in 6 priseljenci, ki živijo v naselju 
Gračišče, analiza intervjujev s predstavniki družbenih in storitvenih dejavnosti ter analiza 
glasil KS Gračišče. Predstavljena je tudi analiza terenskega opazovanja, kjer smo zbirali 
podatke o skladnosti novejše gradnje hiš oz. obnove hiš s kulturno dediščino Istre. Empirična 
raziskava je bila opravljena v dveh mesecih. 

6.1 Prostorske in prebivalstvene spremembe med letoma 1995 in 2015 

Iz preglednice 5 je razvidno, da je bilo leta 1995 število prebivalcev 152, leta 2002 je bilo 
prebivalcev manj, in sicer 139. Od leta 2005 naprej pa je prebivalstvo rastlo, s 152 na 217 v 
letu 2015. V letu 2016 je bilo v Gračišču že 225 prebivalcev. Indeks staranja se je do leta 
2005 zviševal, po letu 2005 pa je začel padati. S 138 v letu 2005 je padel na 63,6 v letu 2015. 
Povprečna starost skozi vsa leta rahlo niha in se le malo spreminja. Leta 2005 je najvišja, in 
sicer 40,8 let (SURS b. l.b in SURS b. l.f). 
 

Preglednica 5: Prebivalstvene spremembe med letoma 1995 in 2015 

Leto Število prebivalcev Indeks staranja Povprečna starost 

1995 152 79,3 37,2 
2002 139 109,1 39,5 
2005 152 138,1 40,8 
2008 176 100 38,8 
2009 185 84,8 38 
2010 194 88,2 39 
2011 185 87,1 39 
2012 187 89,7 39,8 
2013 211 77,8 38,1 
2014 227 57,1 37,4 
2015 217 63,6 39 

Vir: SURS b. l.b in SURS b. l.f 

V preglednici 6 spodaj so prikazani selitveni, naravni in skupni prirast med letoma 1995 in 
2015. V letih od 1995 do 2002 so bile spremembe naravnega in selitvenega prirasta 
prebivalstva majhne in večinoma negativne. Med letoma 1995 in 2002 je bil naravni prirast 
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negativen, gibal se je med –4 in –1, razen v letu 1997, ko je znašal 1. V letih 1995, 1998 in 
2001 je bil selitveni prirast negativen, gibal se je med –1 in 0, pozitiven pa leta 1997 in 2000, 
ko je znašal 2 oz. 3. Tudi skupni prirast v teh letih je bil negativen in se je gibal med –5 do –1, 
pozitiven je bil v letih 1997 in 2000 in je znašal 2 oz. 3. Leta 2002 je bilo prvič v opazovanem 
obdobju pozitivno gibanje prebivalstva. Po letu 2005 začne selitveni prirast rasti, izjema je 
bilo le leto 2008, ko je bil negativen. Skupni prirast je največji v letih 2012 in 2013, ko se 
priseli precej ljudi in tudi rodi se jih malo več. V opazovanem obdobju so v pozitivni smeri 
izstopala štiri leta: 2007, 2009, 2012 in 2013, v negativni pa predvsem leto 2010. 
Predvidevamo, da so izstopajoča leta s pozitivnim selitvenim prirastom pogojena z vselitvijo 
v novo zgrajene oz. prazne objekte v kraju. Iz preglednice je razvidno, da je v letih večjega 
pozitivnega selitvenega prirasta večinoma tudi naravni pozitiven, iz česar sklepamo, da so se 
priselili mlajši oz. mlade družine (SURS b. l.a). 

Preglednica 6: Selitveni in naravni prirast v Gračišču med leti 1995 in 2015 

Leto Selitveni prirast Naravni prirast Skupni prirast 

1995 –1 –4 –5 
2005 2 –3 –1 
2006 7 0 7 
2007 13 2 15 
2008 8 3 11 
2009 10 0 10 
2010 –8 –1 –9 
2011 4 –1 3 
2012 19 5 24 
2013 12 4 16 
2014 –3 –1 –4 
2015 6 1 7 

Vir: SURS b. l.a  

V Gračišču je bilo leta 2015 število prebivalcev, ki so stari 15 let ali več, 173. Od tega jih je 
bilo z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 30 %, s srednješolsko 53 % in z višjo ali 
visokošolsko 17 %. Istega leta je bilo 60 % aktivnih, 40 % pa neaktivnih prebivalcev (SURS 
b. l.b). Prebivalstvo Gračišča je sicer podjetniško aktivno, saj ima naselje kar precej 
registriranih podjetij. Spodaj navedena podjetja so samo podjetja v naselju Gračišče. V drugih 
naseljih krajevne skupnosti je še precej podjetij, ki pa so večinoma gradbena in storitvena, 
kmetij z dopolnilno dejavnostjo pa je malo. 
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Podjetja s sedežem v Gračišču so (Moje podjetje portal b. l. in Bizi b. l.): 
− ALU-WORK, Babič Dragan, s. p. (1 zaposlen); 
− Avtoprevozništvo Matjaž Babič, s. p. (0 zaposlenih); 
− Ivi-San, Čistilni servis in zaključna gradbena dela Sandra Kovač, s. p. (0 zaposlenih); 
− Gostilna in pizzeria Ražman, Vladimir Ražman, s. p. (0 zaposlenih); 
− Gradbeništvo Robert Franca, s. p. (2 zaposlena); 
− Gradbeništvo, s. p., Admir Bećirovič, s. p. (10–19 zaposlenih); 
− Gradbeništvo, s. p., Vera Panić, s. p. (0 zaposlenih); 
− Halid Hopovac, s. p., Druga zaključna gradbena dela (0 zaposlenih); 
− Kovinoplastika – vzdrževanje Mikolič Miro, s. p. (0 zaposlenih); 
− Livarstvo – orodjarstvo Babič Klavdijo, s. p. (0 zaposlenih); 
− M KUK, d. o. o., Gradbeništvo in trgovina Gračišče (10–19 zaposlenih); 
− M PAK Pakiranje Mojca Mikulič, s. p. (Ni podatka o zaposlenih); 
− Marine Service Doris Grdina, s. p. (0 zaposlenih); 
− Mizarstvo Aleksander Perič, s. p. (2 zaposlena); 
− NTV Gradbeništvo, d. o. o., gradbeništvo, trgovina in storitve (5–9 zaposlenih); 
− Poslovni sistem Mercator, trgovina Gračišče (Ni podatka o zaposlenih); 
− Prekladanje Petar Govedarica, s. p. (0 zaposlenih); 
− Radakovic, d. o. o., Posredništvo, svetovanje in trgovina (2 zaposlena); 
− OMV bencinski servisi, Gračišče (ni podatka o zaposlenih). 

Večina podjetij v Gračišču ne zaposluje, so le samozaposleni. To pomeni, da se večina 
aktivnega prebivalstva, tudi tisti, ki se priselijo, vozijo na delo v Koper oz. v drug kraj. Kot 
lahko tudi vidimo, ni v Gračišču registrirane nobene dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali 
turizma na kmetiji. 

V vasi sta delujoči dve društvi, in sicer Kulturno društvo »Šavrini in anka Šavrinke« ter 
Turistično, športno in kulturno društvo »Sv. Miklavž«. Slednje je organizator vaške prireditve 
ali »šagre« prvo nedeljo julija in praznika špargljev ali »šparinge«, ki se praznuje osmi dan po 
veliki noči. Obe društvi skrbita za večjo prepoznavnost kraja (Babič b. l., po MOK b. l.a). 

V izbranem opazovanem obdobju od osamosvojitve leta 1991 do leta 2000 je zraslo 6 novih 
stanovanjskih objektov, od leta 2001 do 2005 prav tako 6 in od leta 2006 do 2015 tudi 6. V 
Gračišču je bilo leta 2002 50 gospodinjstev, povprečna velikost gospodinjstva pa je bila 2,78. 
Leta 2011 je bilo 62 gospodinjstev, povprečna velikost gospodinjstva je štela 3 člane, leta 
2015 pa je število gospodinjstev naraslo na 75, povprečna velikost gospodinjstva pa je znašala 
2,9 (SURS b. l.b in SURS b. l.e). Število gospodinjstev je po letu 2000 večje za 25, število 
stanovanjskih objektov se je povečalo za 12. Iz tega lahko sklepamo, da so se ostali naselili v 
prazne objekte (hiše in nekoč gospodarska poslopja), kar smo opazili pri terenskem delu. 
Možno pa je tudi, da je več gospodinjstev pod isto streho.  
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Slika 1: Naselje Gračišče 
Vir: Google Zemljevidi b. l. 

S slike 1 je vidno, da je vas razdeljena na dva dela: na staro jedro okoli cerkve, ki je na sliki 
desno zgoraj, novejši del vasi pa leži med gručastim starim jedrom in šolo (ta je desno od 
ceste, na sredini slike) ter predvsem na levi strani glavne ceste. Do sedaj je bilo v Gračišču 
obnovljenih 46 stavb od 136. V starem delu vasi je bilo od leta 1995 dalje obnovljenih 23 
stavb, od tega so 8 stavb obnovili domačini, 13 pa priseljenci. V tem delu vasi so tudi 
obnovljene stavbe, ki so namenjene skupni uporabi prebivalcev, npr. cerkev, šola, kulturni in 
nekoč zadružni dom (danes prostor, namenjen trgovini, pošti, prostorom KS). V novem delu 
vasi so bile po letu 1995 obnovljene 4 stavbe, od tega so domačini obnovili 1 stavbo. V ta del 
vasi smo šteli tudi bencinsko črpalko (zgrajena 1978), ki je bila obnovljena leta 2005, in 
objekte Gostilne in pizzerije Ražman. Po letu 1995 je novozgrajenih stavb 29 od 136. V 
starem delu vasi je nove hiše zgradilo 5 domačinov in 2 priseljenca. Hiše, zgrajene v novem 
delu vasi (na sliki jih vidimo predvsem levo od glavne ceste), ter v levem spodnjem kotu, med 
katerimi nekaj hiš pripada naselju Gračišče, nekaj pa naselju Poletiči, so 15 hiš zgradili 
priseljenci, 7 pa domačini. Domačini so gradili predvsem nasprotno od šole v smeri proti 
severu, priseljenci pa se širijo v smeri jug in jugozahod. Ker nekaj obnov in novogradenj v 
prostorskih podatkih še ni zabeleženih (kar smo opazili s terenskim delom), lahko pride do 
minimalnih odstopanj v izračunih (MOP b. l.).  
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Slika 2: Gračišče s šolo leta 1955 

Vir: Neznan avtor; arhiv OŠ Istrskega odreda Gračišče b. l. 

 
Slika 3: Gračišče leta 2016 
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Tudi gručasti stari del vasi se je od prvotnega vaškega jedra razširil (slika 2 in 3). Staro jedro 
je skrito za cerkvenim zvonikom. Na sliki 2 iz leta 1955 vidimo šolo in učiteljski blok, skrit 
za drevesi, ter pobočje desno od šole, ki je nepozidano. Kmetijsko zemljišče pod šolo je 
obdelano, ni razraslega grmičevja in dreves. Na sliki 3 pa vidimo, da se je v obdobju 60 let 
marsikaj spremenilo. Nekatere obdelovalne površine so obdelane, vendar je v okolici več 
zaraslega. V okolici šole je več dreves, ker so na pobudo Čebelarskega društva iz Kopra leta 
2008 zasadili 20 lip (Babič 2008). Na pobočju desno od šole so zrasle hiše domačinov, ki so 
se preselili iz starega jedra v nove hiše. Večinoma so jih zgradili v 80. in 90. letih 20. stoletja 
(MOP b. l.) in ne sledijo avtohtoni gradnji. 

V starem jedru nekatere prazne hiše oz. gospodarska poslopja propadajo, obnove stavb pa, z 
izjemo posameznih primerov, ne sledijo avtohtoni istrski arhitekturi, ne glede na to, ali so 
lastniki domačini ali priseljeni. Izstopa le ena hiša domačinov v starem delu vasi, ki je lepo 
obnovljena v kamnu (slika 4) in ena hiša priseljencev (slika 6). Kamen ostalih obnovljenih hiš 
je večinoma prekrit s cementnimi fasadami, ki so pri starejših obnovah svetlih, belih oz. 
kremastih in mareličnih barv (slika 7), ena starejša obnova je tudi zelene barve. Novejše 
obnove (slika 5 in 6), predvsem zadnjih 10 let, pa so »kričečih« barv (rdeča, vijolična, 
oranžna, rumena barva). 

 

 
Slika 4: Stara istrska hiša domačinov, avtohtono obnovljena 
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Slika 5: Stari istrski hiši v lasti priseljencev, sodobno obnovljeni 

 

 
Slika 6: Stare hiše v lasti priseljencev, preplet različnih obnov 
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 Slika 7: Stara hiša domačinov, sodobno obnovljena 

Na sliki 5 sta sodobno obnovljeni hiši po letu 2005, v lasti priseljenih. Na sliki 6 vidimo 
zanimiv trojček v lasti priseljencev, kjer se staro prepleta z modernim. Na desni je čisto sveža 
obnova, in sicer živo marelična fasada; na sredini je obnova fasade s kamnom iz leta 2004, 
levo stara cementna fasada. Na sliki 7 je stara hiša domačinov, fasada je bila obnovljena leta 
1997 (MOP b. l. in intervjuvanka DD). 

Novogradnje v obeh delih vasi arhitekturno (tlorisi) niso podobne hišam istrskega značaja. So 
različne, bodisi pritlične, enonadstropne, nekatere pa tudi večnadstropne in različnih oblik. 
Hiše so v večini primerov dvokapnice, namesto kamna imajo fasade, po naklonu streh pa 
skoraj vse hiše sledijo istrski gradnji (slike 8–12). Kot zanimivost naj še povemo, da so v 
novem delu naselja Beli kamen dvorišča zaprta z živimi mejami, drugod pa so odprta dvorišča 
tako pri novejših kot tudi starejših gradnjah. V starem delu vasi imajo posamezne starejše 
gradnje kamnita dvorišča, ki jih »zapirajo« stavbe pripadajočih gospodarskih poslopij. 
Večinoma imajo vse hiše, tako v starem kot novem delu vasi, vrtove.  
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Slika 8: Nova hiša domačinov ob starem delu vasi, nad šolo 

 

 
Slika 9: Novogradnja priseljencev ob starem delu vasi 
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Slika 10: Novogradnja priseljencev v novem delu vasi 

 

 
Slika 11: Novogradnja priseljencev v novem delu vasi 
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Slika 12: Novogradnja priseljencev v predelu Beli kamen, zagrajena z živo mejo 

 

Na sliki 8 lahko vidimo moderno gradnjo domačinov ob starem delu vasi, iz leta 1993. V 
njeni bližini je tudi hiša na sliki 9, ki je zgrajena po letu 2010 in je v lasti priseljencev. Po letu 
2010 sta zgrajeni tudi hiši priseljencev v novem delu (sliki 10 in 11). Na sliki 12 pa je hiša 
priseljencev, v delu naselja Beli kamen, ki je bila zgrajena leta 2000 (MOP b. l. in 
intervjuvanka DD). 

6.2 Oskrba s storitvami in družabno življenje 

Najprej smo intervjuvance povprašali, v kolikšni meri uporabljajo storitve v kraju, in 
odgovori, tako domačinov kot priseljencev, so bili precej podobni. Med domačini in 
priseljenci trgovino vsi obiskujejo dokaj redno, nekateri vsak dan, drugi nekajkrat tedensko, 
predvsem za manjše, nujnejše nakupe oz. po potrebi. Oboji so povedali, da večje nakupe 
opravijo v Kopru po službi ali med rednimi opravki. Nekateri domačini so izpostavili tudi, da 
nakupe včasih opravijo v Trstu. Med domačini je oseba DE dodala: »Med vikendom se 
založimo tu, v lokalni trgovini. Se mi zdi prav podpirati lokalno trgovino. Super je, da je tu, 
da ni treba iti v Koper v supermarket po kruh, ko zmanjka.« Pri izvajalcu storitve v 
Mercatorju smo preverili, koliko njihove storitve koristijo priseljeni. Poslovodja trgovine 
Vončina (2016) je povedala: »Med svojimi strankami prepoznam priseljence. Lahko rečem, 
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da storitve koristijo vsak dan. S priseljevanjem se je povečal obseg našega dela, predvsem za 
vikende, saj med tednom marsikdo kupuje v Kopru, po delu. Tudi če ne bi bilo priselitev, bi 
imeli delo, zaprli ne bi. Je vseeno veliko domačinov, ki nas obiskujejo, in kupcev z bližnjih 
naselij. Priselitve pa so nam samo v plus. Ponudbo smo sicer malce razširili, ne moremo pa je 
dosti povečati, saj ni prostora, ni skladišča.« 

Domačini in priseljenci so povedali, da poštne storitve opravljajo v naselju občasno, po 
potrebi. Med sogovorniki domačini dva uporabljata storitve pošte redno, enkrat do dvakrat na 
teden, eden včasih tudi v Kopru. Med priseljenci le oseba PG ne uporablja poštnih storitev v 
kraju. Tudi poštno uslužbenko smo vprašali, ali priseljenci koristijo poštne storitve. Erjavčeva 
(2016) je povedala: »Med svojimi strankami prepoznam priseljence. Nekateri pridejo zelo 
pogosto, drugi skoraj ne pridejo. Sama ponudba pošte se je povečala zaradi poštnih trendov 
drugje po Sloveniji. Bilo pa bi manj dela, če ne bi bilo priseljevanja. Pošta ne bo ostala, 
prostor bo šel v roku dveh let v zasebno lastništvo. Lastnik bo imel svoj posel, zraven pa tudi 
kotiček za pošto.«  

Intervjuvance smo nato povprašali, koliko koristijo storitve šole in vrtca. Ne koristijo jih dva 
med domačini (DB in DČ) in trije med priseljenci (PF, PG in PK), saj nimajo otrok ali pa 
imajo že odrasle otroke. Ostali štirje domačini šolo in vrtec obiskujejo redno, saj imajo tam 
otroke in vnuke. Med priseljenci oseba PG pričakuje prvega otroka in si želi, da bi bil v vrtcu 
v Gračišču, dva sogovornika že uporabljata storitve šole, oseba PJ pa bo otroka poslala v vrtec 
jeseni. Ravnateljica šole, Košpenda (2016), pa nam je o vplivu priseljevanja na delo šole 
povedala: »Na leto imamo od 20 do 30 otrok priseljencev (podatek se nanaša na celoten šolski 
okoliš, op. a.), število niha in je vsako šolsko leto malo drugače. Vseh otrok skupaj je okoli 
100. Letošnje šolsko leto 2015/2016 je 34 otrok priseljencev. Šola bi delovala tudi v primeru, 
da ne bi bilo priseljevanja. Imamo ogromen šolski okoliš, približno 30 naselij in šola je srce 
kulture.« Za otroke priseljencev je ravnateljica poudarila: »Sploh ne vem, da so ti otroci na 
šoli. Se vključijo takoj, razen izjeme, ko je prišel otrok iz Albanije in ne zna jezika. Ta otrok 
je starejši in ima težave s šolanjem. Drugače se otroci zelo hitro asimilirajo, odvisno je od 
staršev in otroka. Imajo pa dve leti prilagojen program in lahko napredujejo tudi z negativnimi 
ocenami.« Vsi intervjuvani domačini in priseljenci so izpostavili, da sta šola in vrtec v kraju 
velika prednost, da jim veliko pomenita, več se dogaja v kraju, šola »diha« s krajem, je 
dodana vrednost, mladi se tako zadržijo na podeželju. Med domačini je oseba DB še dodala, 
da za prireditve skrbi tudi šola in otroci pripravljajo nastope, s šolo pa raste dogajanje v 
celotni KS. Oseba DE je pripomnila: »Manjša šola pomeni tudi manj nevarnosti, drog, nasilja, 
konflikti so manjši, negativni vplivi mesta so manjši, so pa seveda lahko prisotni.« 

Vsi, domačini in priseljenci, so potrdili, da uporabljajo storitve bencinskega servisa, nekateri 
mesečno, drugi tedensko. Z izjemo enega vsi intervjuvani domačini koristijo frizerske storitve 
v Gračišču, med priseljenci pa le dve. Priseljena oseba PJ se je začudila: »Nisem vedela, da 
imamo frizerja.« Storitve KS v času uradnih ur tako domačini kot tudi priseljenci večinoma ne 



 

46 

potrebujejo. Trije domačini so pisarno KS obiskali, ko je bilo potrebno, med priseljenimi še 
nihče. Oseba PG je bila reden obiskovalec v času gradnje hiše, sedaj pa ne več. Zdravnika ne 
obiskuje nihče od intervjuvanih, niti med domačini niti priseljenci. Med domačini je oseba 
DB pripomnila: »Ambulante ne rabim, vendar vem, da je zdravnik polno zaseden. Dvakrat 
tedensko je v kraju.« Oseba DD pa je povedala, da zdravnika obiskujejo njeni starši.  

Večina intervjuvanih domačinov in vsi intervjuvani priseljenci so povedali, da storitve v kraju 
zadostujejo osnovnim potrebam. Ne pogrešajo veliko, večinoma si želijo malo večje ponudbe 
v trgovini, vendar razumejo, da ni možnosti. Vsi odgovarjajo, da se urnika navadiš in se 
prilagodiš. Med domačini je oseba DC dodala: »V kraju pogrešam mogoče lekarno, sploh za 
starejše ljudi, ki nimajo prevoza, bi bila dobrodošla. Mi, ki se vozimo na delo v Koper, ni 
problem.« Nekateri domačini so izrazili želje, med drugim za podaljšanje delovnega časa 
trgovine, večjo ponudbo v trgovini. S tem so seznanili uslužbenko v trgovini in željo 
posredovali na KS. Oseba DE še dodaja: »Cenim na primer, da so v zadnjem času razširili 
ponudbo in imajo pakirano meso. Ne zdi pa se mi pametno, da so začeli prodajati tudi 
lončnice. Je malo prostora in ga je treba bolj racionalno izkoristiti.« Tudi med priseljenci so 
nekateri predlagali izboljšanje ponudbe v trgovini, drugi pa so bili zadovoljni s ponudbo in 
delovnim časom. Oseba PF je dodala: »Trgovino so hoteli pravzaprav zapreti, pa je 
predsednik KS zbiral podpise, da je ne bi zaprli. Seveda sem podpisala. Drugi primer je vrtec, 
ki je včasih obratoval enako dolgo kot šola. Kot priseljenka nisem imela popoldanskega 
varstva za svoje otroke. Včasih sem se potožila tudi vzgojiteljicam, vendar pa nikoli nisem 
napisala predloga za spremembe.« Oseba PG je dejala, da sta z ženo v trgovini predlagala 
večjo izbiro mesa.  

Skoraj vsi intervjuvani domačini ugotavljajo, da se s priseljevanjem pri oskrbi ni nič 
spremenilo. Oseba DE pa meni: »Več kot je ljudi, boljša je ponudba. Frizer verjetno ne bi 
imel dovolj dela, če ne bi bilo novih uporabnikov. Menim, da je priseljevanje pozitivno za 
ponudbo storitev.« Oseba DB pa je povedala: »Pošta ima deljen delovni čas, kar je po mojem 
mnenju racionalizacija poslovanja. Uvedli so tudi poslovanje ob sobotah, skrajšali pa druge 
dni v tednu. To se je zgodilo povsod na podeželju.« Tudi priseljence smo povprašali, če so 
zaznali spremembo v ponudbi storitev, odkar so se priselili. Oseba PF je povedala: »Odkar 
sem se priselila, se je ponudba trgovca izboljšala. Včasih ni bilo krompirja, rogljičkov, vendar 
je to ponudba trgovca in ni vezano na priseljevanje.« Oseba PG pa je omenila le urnik 
delovanja pošte, ki je postal deljen, sicer intervjuvani priseljenci niso opazili sprememb.  

Da bi pridobili še dodatne informacije o oskrbi in vplivu priseljevanja, smo zavili še v 
gostilno in vprašali, če jih priseljeni kaj obiskujejo. Lastnik Ražman (2016) nam je povedal: 
»Med svojimi strankami prepoznam priseljence. Veliko pa je ljudi, ki jih ne poznam. S 
priseljevanjem se je le malo povečal obseg našega dela, je pravzaprav zanemarljiva razlika. 
Ponudbo hrane smo z leti morali spremeniti. Kakovost je vedno bolj pomembna tudi pri 
postrežbi hrane, vendar to ni vezano na priseljevanje.«  
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Drugo vprašanje je bilo vezano na družabno življenje v kraju. Domačine in priseljence smo 
povprašali, ali obiskujejo prireditve in sodelujejo pri izvedbi družabnih dogodkov. Med 
domačini se pet od šestih intervjuvanih prireditev udeležuje zaradi druženja in spoznavanja 
novih ljudi, štirje so izpostavili tudi izmenjavo informacij. Oseba DA je povedala: »Prireditve 
so del kulture. Druženje s svojci, ki jih ne vidimo pogosto. S prireditvami se ohranja tradicija, 
peče se pecivo.« Tudi oseba DB je poudarila pozitivno vlogo prireditev, da se stari običaji ne 
pozabijo. Med priseljenimi intervjuvanci pa se kar štirje ne udeležujejo prireditev v kraju. 
Oseba PF je povedala: »Za pusta jih povabim naprej in jim kaj ponudim. Zaradi službe se prej 
nisem imela časa družiti, šele zdaj, ko sem upokojena, sem začela spoznavati ljudi.« Oseba 
PH pa je dodala: »Moja štiriletna punčka je zelo živahna in ne bi dala miru, zato na prireditve 
ne hodimo.« Za osebi PG in PI, ki pa se dogodkov in prireditev udeležujeta, so možnost 
druženja, spoznavanja novih ljudi, sprostitev, vir informacij in za srečanje s sorodniki. Med 
domačini so osebe DB, DD in DE redno obiskale prireditve, kot so pustovanje, »šagra«, 
Primorska poje, kulturni dan, predstave Društva »Šavrini in anka Šavrinke«, kresovanja, 
gledališke predstave. Oseba PI, ki je izpostavila, da je bila udeležena le kot gledalec, je 
obiskala »šagro«, prireditve, kjer nastopajo otroci, prireditev Primorska poje idr. 

Med domačini so tri osebe aktivno sodelovale na prireditvah, kot so pustovanje in pustna 
povorka, Praznik »šparinge«, »šagra«, praznovanje svetega Miklavža, Praznik refoška v 
Marezigah, pri pripravi kulturnega praznika. Oseba DC je pomagala pri pripravi hrane in 
strežbi na »šagri« in Prazniku »šparinge«. Oseba DD je dodala: »Otroci sodelujejo aktivno, 
jaz samo kot pomoč, na primer pri pripravi hrane za povabljence.« Med priseljenci je aktivna 
samo oseba PG, ki se je udeležila pustne povorke, »šagre«, Sladke Istre in pojasnila: »Tu smo 
pekli piškote, smo le pomagali. Pomagali smo tudi pri organizaciji prireditve Primorska poje, 
letos bomo na primer sodelovali še na prireditvi Koper na dlani, kjer bomo predstavili našo 
KS.« Oseba PI je izpostavila, da ni v društvu, vendar za prireditve speče pecivo in kuha. 
Priseljeni sogovornik PK je povedal neprijetno izkušnjo: »Na začetku, ko smo se priselili, 
smo šli na prireditev Praznik »šparinge«, smo nabrali šparglje in jih prinesli, potem pa smo 
morali plačati še vstopnino. Žena je enkrat šivala zastonj kostume za pusta, povorka je 
zmagala in za nagrado so dobili pršut, žena ni dobila niti koščka pršuta za pokušino. Vse 
skupaj se nam je zamerilo. Na začetku bivanja v kraju je bilo tako, zdaj ne vemo, če je še 
vedno tako.« Predsednici društev pa smo vprašali, ali priseljeni obiskujejo prireditve in 
sodelujejo. Knezova, predsednica KD »Šavrini in anka Šavrinke« Gračišče (2016), je 
povedala: »Prepoznamo priseljence, nekateri pridejo na prireditve. Tisti novi priseljenci niso 
toliko zainteresirani, jih ne zanima preveč. Priseljenci, ki so tu od prej, pridejo na prireditve in 
tudi pomagajo.« Babičeva, predsednica TŠKD »Sv. Miklavž« (2016), je menila podobno: 
»Priseljenci obiskujejo prireditve. Na prireditvah opazimo tudi nekatere nove priseljence. Vsi, 
ki želijo kaj prispevati, so dobrodošli, sodelujemo z vsemi krajani. Na primer, ko je v Kopru 
prireditev Sladka Istra, prosimo vaščane, da spečejo slaščice.« 
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Na vprašanje, ali se je s priseljevanjem povečalo tudi število prireditev, so vsi intervjuvani 
domačini menili, da priseljevanje nima vpliva na družabne dogodke. Oseba DB je dodala: 
»Dogajanje v kraju je zelo popestreno z društvi. Število prireditev je zraslo, krajani se dobro 
odzivajo na njihove dogodke. Ni pa več prireditev, ker se je priselilo več ljudi, to je predvsem 
volja delovanja društev.« Tudi drugi dve osebi sta menili, da je z ustanovitvijo TŠKD »Sv. 
Miklavž« število prireditev malo zraslo in večina se jih je strinjala, da so organizirane 
prireditve in dogodki povezani predvsem z delom in voljo TŠKD »Sv. Miklavž«. Oseba DE je 
še dodala: »Tudi šola poskrbi za dogodke in teh se izjemoma udeležujejo tudi priseljenci. 
Imam občutek, da se šolskih predstav udeležujejo, drugače ne.« Med priseljenci je oseba PG, 
ki se udeležuje prireditev, izrazila mnenje, da je število prireditev konstantno, ne raste. 
Predsednica KD »Šavrini in anka Šavrinke« je prav tako menila, da kraj nima več prireditev, 
ampak so te konstantne, enake kot v preteklosti (Knez 2016). Po pregledu glasil krajevne 
skupnosti, ki izhajajo od leta 2001, lahko tudi sami potrdimo, da dogodki in prireditve v vasi 
niso vezani na priseljevanje in se zaradi priseljevanja njihovo število ne povečuje. Družabno 
življenje v kraju je tako pestro zaradi delovanja TŠKD »Sv. Miklavž«, delovanja KD »Šavrini 
in anka Šavrinke« in delovanja šole, ki sodeluje z društvi, tudi z Lovsko družino in 
Združenjem borcev. V prilogi 1 so priloženi povzetki delovanja društev in dogodkov, vezanih 
na delo in obeleževanje preteklih dogodkov v Gračišču, ki smo ga razbrali iz glasil.  

6.3 Motivi priseljevanja 
 

O razlogih, zakaj se ljudje priseljujejo v Gračišče, smo najprej vprašali predsednika KS 
Franco (2016), ki je povedal: »Ljudje se v Gračišče priseljujejo zaradi nižjih cen nepremičnin. 
Na primer tukaj postaviš že pol hiše, medtem ko si v Pradah šele kupil zemljišče. Pogoji so 
ugodni za nakup in gradnjo hiše, kraj ima vrtec in šolo, vse potrebne storitve in gostilno.« 

O motivih priseljevanja smo povprašali priseljence. Prosili smo jih, naj nam po pomembnosti 
navedejo glavne razloge za naselitev v Gračišču. V preglednici 7 so predstavljeni rezultati. 
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Preglednica 7: Motivi za priselitev  

Intervjuvanec Motiv priselitve 

PF 1) Nisem hotela več z družino stanovati na 
Markovcu, v bloku, v šestem nadstropju.  
2) Možnost obiskovanja šole in vrtca za 
otroke. 
3) Dostopnost kraja in ustrezna 
infrastruktura. 
4) Kvaliteta življenja – mir. 

PG 1) Nižje cene nepremičnin. 
2) Dostopnost in ustrezna infrastruktura. 
3) Možnost obiskovanja šole in vrtca za 
otroke. 
4) Kvaliteta življenja (mir, rekreacija), ki 
predstavlja nek bonus. 

PH 1) Nižje cene nepremičnin. 
2) Kvaliteta življenja (mir).  
3) Možnost obiskovanja vrtca in šole za 
otroke. 
4) Dostopnost in ustrezna infrastruktura. 

PI 1) Zaposlitev v bližini. 
2) Nižje cene nepremičnin. 

PJ 1) Kvaliteta življenja (mir). 
2) Zaposlitev v bližini. 
3) Nižje cene nepremičnin in želja živeti na 
Primorskem. 
4) Možnost obiskovanja šole in vrtca.  

PK 1) Kvaliteta življenja (mir). 
2) Možnost obiskovanja šole in vrtca.  
3) Želeli smo majhno stanovanje. 

 

Navedeno je potrdilo mnenje predsednika KS. Skoraj vsi so omenili nižje cene nepremičnin 
ter možnost obiskovanja vrtca in šole v naselju.  

Priseljene smo vprašali tudi, kako so doživeli priselitev v Gračišče in kje so pred priselitvijo 
živeli? Trije intervjuvanci so živeli v mestu, dva pa na podeželju. Za slednja je bila pravi 
razlog za priselitev zaposlitev v bližini. Na vprašanje, kako so doživeli priselitev, so vsi 
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odgovorili, da pozitivno, dobro. Oseba PF je povedala: »Ob priselitvi nisem doživela 
presenečenja. Otroci so šli v šolo, jaz pa sem naprej živela rutino služba in dom.« Oseba PJ pa 
je pojasnila: »Ko sem se priselila sem, je bilo dolgočasno, dokler nisem spoznala vaščanov. 
So me presenetili prijazni sosedje.« Vsi intervjuvani priseljenci so dejali, da so tudi danes z 
življenjem v kraju zelo zadovoljni. Oseba PF je dodala: »V kraju uživam, imam stanovanje, 
vse nujne storitve so pri roki, nimam pa družabnega življenja. Počasi si ustvarjam krog ljudi 
za druženje.« Tudi oseba PJ je povedala: »Z življenjem v kraju sem zadovoljna, ne bi šla več 
nazaj in  ni mi žal, da sem se priselila.« Osebama PG in PK je v kraju najbolj všeč mir. 

6.4 Odnos do okolja in kulturne dediščine 

Tako domačine kot priseljence smo povprašali, kaj jim največ pomeni v kraju, kaj bi si želeli 
ohraniti ter kako sami skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Med domačini sta 
dva izpostavila kulturo, spomenike in ohranjanje tradicije, dva pa ohranjanje istrskih običajev 
za zanamce. Oseba DA je izpostavila, da so pomagali pri obnovi cerkvenega zvonika ter 
dodala: »Skrbeli smo tudi za vaški vodnjak, dokler se ni javil lastnik parcele in rekel, da je to 
na njegovi zemlji. Za ta vodnjak danes nihče več ne skrbi, propada.« Trem je pomembno 
ohranjati avtohton videz vasi, motijo jih novejše adaptacije hiš z živobarvnimi fasadami. 
Oseba DB je povedala, da je v načrtu adaptacija hiše Marije Franca, pesnice, zapisovalke 
zgodb in pričevanj o življenju v Istri. Izpostavila pa je tudi težave pri obnovah ostalih 
avtohtonih hiš, ki so zaradi zahtev varstva kulturne dediščine drage: »Želim si, da bi se pri 
adaptacijah stavb ohranjala avtohtona arhitektura in celoten strnjen del vasi. Na primer v 
Dvorih so priseljenci iz Ljubljane sanirali tri hiše ruševine v stilu starih. Nekatere stare hiše so 
kupili umetniki, arheologi, izobraženi ljudje, ki prihajajo iz notranjosti Slovenije, in jih 
adaptirali v avtohtonem stilu.« Oseba DE je poudarila, da so obnovili hišo, da ima avtohton 
videz (v starem jedru, slika 4, op. a.). Vsem priseljencem je všeč istrska kultura. Oseba PF je 
pojasnila: »Moja mama je bila »Ištrijanka«; običaji mi dosti pomenijo, kot spomin na mamo.« 
Oseba PI pa je izpostavila, da so ji všeč kulturne prireditve, ki jih ustvarja Kulturno društvo 
»Šavrini in anka Šavrinke«, saj se ob njih nasmeješ in vidiš, kako je bilo včasih. Oseba PJ je 
povedala zanimivo izkušnjo: »Prvo leto sem bila malo šokirana za pusta, ko je prišla skoraj 
cela vas na naša vrata. Je bilo pa pozitivno presenečenje in mi je ostalo v spominu.« Vsem 
priseljencem je istrska stavbna dediščina všeč in se jim zdi prav, da se ohranja, vendar samo 
osebi PH in PK temu namenjata več pozornosti. Oseba PH je tako dodala: »Zaradi tega smo 
se priselili. Dvorišče, teraso smo obnovili, da ima videz iz preteklosti.« Dve osebi sta menili, 
da se stavbna dediščina slabo ohranja in PK je povedala: »Naša hiša je imela drobne kamne, 
zato je ni bilo lahko obnoviti. Hoteli smo jo v starem stilu, vendar zaradi drobnih kamnov ni 
šlo, ne bi bila lepa obnova.« Pričevanje osebe PK nam je med domačini potrdila tudi oseba 
DD. Drobni kamni namreč pomenijo manj kakovostno gradnjo, stene iz klesanih kamnitih 
blokov pa se da dobro utrditi in zapolniti stike z malto. Oseba PK je še dodala, da jo moti, da 
v stari del vasi, v zapuščene hiše domačini nosijo stvari, ki jih ne potrebujejo več. Predsednik 
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krajevne skupnosti Franca (2016) je o ohranjanju kulturne dediščine povedal: »Stare hiše v 
jedru vasi propadajo, obnovljene pa imajo večinoma nove fasade. Kulturna dediščina je 
nadloga. Da ne bo pomote, nič nimam proti ohranjanju. Videz vasi je treba ohraniti in dati 
tudi pomoč pri financiranju obnove. Vendar zaščita kulturne dediščine ni življenjska, na 
primer, ne moreš narediti okna v kopalnici. Kaj boš potem počel s takšno hišo? Tisti, ki 
postavljajo pogoje (Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran), bi morali vendar odobriti tudi 
kakšne spremembe. Potem ljudje podrejo staro hišo in na njenem mestu postavijo novo hišo, 
ki se sploh ne sklada z avtohtono gradnjo.« 

Vsem intervjuvanim, tako domačinom kot tudi priseljencem, je naravno okolje pomembno. 
Domačini želijo varovati naravno okolje in oseba DA je izpostavila spomladanski čas, ko 
prihajajo ljudje od povsod nabirat šparglje, povzročajo škodo in puščajo smeti. Izrazila je 
željo, da bi se pobiranje špargljev omejilo. Trem sogovornikom so pomembne rekreacijske 
poti v naravi in želijo, da se jih vzdržuje, vrednoto jim predstavljajo obdelana zemljišča in 
gozd. Oseba DB je s pomočjo gozdarja posadila 30 bukev v Gračišču, DČ pa je povedala, da 
skrbi za naravno okolje tako, da obdeluje zemljo, kosi travo, obrezuje drevesa in čisti okolico. 
Dve osebi sta izpostavili tudi zrak. Vsi priseljeni intervjuvanci cenijo mir in tišino, urejeno, 
podeželsko podobo kraja ter možnost sprostitve v naravi. Oseba PF je povedala: »Ko smo 
prišli, je bilo marsikaj zapuščeno, sedaj več obdelujejo kmetijska zemljišča in deluje idilično.« 
Pet priseljenih sogovornikov je praktično soglašalo, saj so vsi navedli, da skrbijo za urejeno 
okolico s košnjo trave, obdelovanjem zemlje in tudi sajenjem rož, predvsem urejajo okolico 
okoli hiše. Oseba PK pa najbolj ceni mir, zato uporablja avtomobil le, če je res nujno. 

Med domačini in priseljenci so vsi povedali, da zelo pazijo na porabo vode, večinoma tudi na 
porabo elektrike. Oboji so izpostavili, da primarno to počnejo iz ekonomskih razlogov. Za 
zalivanje domačini uporabljajo vaški rezervoar, vsi intervjuvani, domačini in priseljenci, 
dosledno ločujejo odpadke, saj imajo ekološke otoke v vasi, le biološki odpadki se včasih 
pomešajo med ostale.   

6.5 Odnos do (so)prebivalcev 

Domačine in priseljene smo povprašali, kako so vzpostavili stike s sosedi, ko so se ti priselili 
oz. so se priselili oni. Domačini so povedali, da so spoznavanje novih prebivalcev prepustili 
spontanim srečanjem, z nekaterimi imajo več stika, z drugimi manj. Oseba DA je povedala: 
»Ko pridejo novi, jih pozdravim, se tudi predstavim. Je pa domačin tisti, ki mora prvi reči 
dober dan. Najlažje nove sosede spoznaš za pusta.« Oseba DE je dodala, da so se prišli sosedi 
tudi sami predstavit. Na enako vprašanje priseljencem smo dobili podobne odgovore, da so 
spoznavanje prepustili spontanim srečanjem na cesti, prireditvah, ob opravkih. Oseba PG pa 
je bližnje sosede povabila na obisk in so se spoznali. 
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Nato smo vprašali po odnosih v kraju danes. Vsi domačini so povedali, da so v dobrih 
odnosih s (so)prebivalci, si pomagajo med sabo in večinoma kot domačini poznajo vse. Kljub 
temu pa so vsi poudarili, da priseljene predvsem v novem delu vasi poznajo le na videz. 
Oseba DA je dodala: »Smo mali po številu in veliki po slogi,« oseba DB pa ni bila enakega 
mnenja: »Novi naseljenci so bolj povezani skupaj. Vas je razdeljena na dva dela, stari in 
novi.« Tudi osebi DC in DD se nista strinjali in dodali, da so še z domačini stiki vedno 
redkejši, ter da je v odnosih več nevoščljivosti. Med priseljenci smo dobili samo pozitivne 
odgovore. Osebi PF in PK sta v enakih, dobrih odnosih, kot na začetku, oseba PG pa je 
dodala: »Danes je še boljše, kot je bilo. Z bližnjim sosedom si pomagamo. Imamo zelo dobre 
sosedske odnose, se povabimo na rojstne dneve.« Vsi intervjuvani priseljenci pravijo, da so 
jih domačini takoj sprejeli, osebi PI in PJ pa še, da so otroci takoj našli prijatelje. Večina 
intervjuvanih priseljencev ni definirala, kaj točno jih je povezalo. Oseba PG je povedala: 
»Povezalo nas je vabilo bližnjim sosedom in pa tudi sodelovanje v društvu.« Oseba PI pa je 
dodala, da so zaradi obrti doma hitro navezali stike z drugimi. Priseljenim smo tudi postavili 
vprašanje, koliko ljudi poznajo v kraju. Trije na videz poznajo vse, dve osebi v novem delu 
vasi ne poznata vseh oz. ne poznata novih priseljencev, ostale poznata vsaj na videz. Oseba 
PG pa je povedala: »Poznamo ozek krog ljudi, tako na pamet lahko rečem nekje 40. Nekaj jih 
poznamo iz društva »Sv. Miklavž«, nekaj z njive. Poznamo se tudi zaradi tega, ker si 
pomagamo, na primer z mehanizacijo (traktor) ali njihovim delom (vulkanizer).«  

Vsem smo postavili tudi vprašanje, kako je s sosedsko pomočjo. Med domačini so štiri osebe 
menile, da je bilo še pred nekaj leti (80., 90. leta) veliko več sosedske pomoči, sploh ob 
gradnji hiš. Oseba DA je pojasnila: »Zadnjih nekaj let vse hiše, ki so na novo postavljene, 
delajo privatniki oz. firme. Ni več medsosedske pomoči pri gradnji in obnovah.« Osebi DD in 
DE sta dodali, da je sosedska pomoč še vedno prisotna, vendar drugače, pri malenkostih, kot 
sta na primer posojanje orodja in deljenje nasvetov. »Ko zmanjka jajce za kosilo, gremo 
vprašat sosede in lahko naredimo palačinke. Hranimo mačko, zalijemo rože, ko gredo sosedje 
na dopust in obratno,« je povedala oseba DE. Med priseljenci pa je oseba PF pojasnila: »Z 
bližnjimi sosedi smo si pomagali pri varstvu otrok. Pred nekaj dnevi mi je sosed, ki je tudi 
priseljenec, pomagal očistiti kanele za vrt.« Večina priseljencev je izpostavila sosedsko 
pomoč v obliki izposoje orodja, pomoči pri fizičnih delih, izmenjavi nasvetov pri vrtnarjenju 
in iskanje rešitev za druge težave, izpostavili so tudi, da drug drugemu pazijo hiše. 

Domačine in priseljence pa smo povprašali tudi po nesoglasjih, sporih. Med domačini jih je 
pet odgovorilo, da nimajo konfliktov oz. so le-ti zanemarljivi in se sproti rešujejo. Se pa vsi 
strinjajo, da so za nesoglasja najpogostejši vzroki zapiranje poti, cest in zamejevanje privatnih 
zemljišč. Oseba DA je povedala: »O tem se kregamo tako priseljenci kot domačini. Včasih je 
vse temeljilo na dogovoru in kompromisih. Težava je tudi, ker prenos lastništva zemljišč ni 
bil zabeležen, vse je temeljilo na medosebnem dogovoru. Danes novi lastnik postavi ograjo na 
cesto, kakor so mu zemljišče odmerili geodeti in od tega ne odstopi.« Drugi dve osebi sta 
omenili tudi pritožbo priseljencev zaradi smradu iz kokošnjaka in konflikt z domačinom 
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zaradi psa. Med priseljenci sta dve osebi povedali, da sta imeli manjši konflikt v zvezi s 
parkiranjem, ena pa zaradi meje. Vsi so težave rešili. Oseba PH je odgovorila, da nima 
konfliktov, vendar je dodala: »So pa konflikti pri nekaterih drugih, ki so kupili parcele. 
Prodajalec ne pove, da je na zemljišču, ki ga prodaja, tudi del javne poti. Kupec nato zapre pot 
in domačini z njegovim dejanjem niso zadovoljni, novi priseljenec pa mora tukaj s tem tudi 
živeti. To je kriv predvsem tisti, ki parcelo proda.« Takšno izkušnjo ima intervjuvanec PK: 
»Bili smo med prvimi, ki smo začeli postavljati mejnike zaradi hčere, da ne bo imela težav z 
dedovanjem. Ko so nas sosedi prijavili, smo imeli vse papirje urejene.«  

6.6 Odnos do zemlje in samooskrba  

Domačine in priseljence smo povprašali, v kolikšni meri so samooskrbni. Vsi, domačini in 
priseljenci, so odgovorili, da so »vrtičkarji«, da pridelajo za lastno porabo, da je vrt hobi in za 
sprostitev. Zelo jim je pomembno, da vedo, kaj jedo, da je pridelano naravno, bolj zdravo. 
Nihče od sogovornikov ne prideluje za prodajo, kvečjemu kaj odstopijo sosedom, na ta način 
povrnejo usluge ipd. Tako domačini kot priseljeni sadijo krompir, solato, paradižnik, fižol, 
grah, rukolo, blitvo, špinačo, kumare. Domačini imajo še trte, eni oljke in sadno drevje, med 
priseljenimi pa je sadno drevje izpostavila le oseba PG. Od osebe DB smo slišali pojasnilo: 
»Vem, s čim gnojim, hrošče pobiram, ne škropim. V Gračišču je »vrtičkanje« v velikem 
porastu, več je trajnih nasadov, več obdelano.« Osebi DB in DD sta izpostavili, da podpirajo 
lokalno pridelavo hrane, med priseljenci pa so to izpostavile kar štiri osebe.  

Vsi domačini in priseljenci so povedali, da nabirajo gozdne sadeže, gobe, šparglje, kostanj, 
zelišča, regrat. Vsem to pomeni sprostitev, sprehod, rekreacijo, zdrav vir prehrane, veselje. 
Dva domačina ter en priseljenec so še poudarili, da je nabiranje darov narave tudi vzgojno za 
njihove otroke.   

Vsi domačini so povedali, da so jih že vprašali za prodajo, vendar večina višek raje podari oz. 
si izmenja. Oseba DA je pojasnila: »Poleti, ko vse polno obrodi, komu podarim solato, kakšen 
paradižnik in kumaro. Krompir, če obrodi več, prodam predvsem sorodnikom. Kar pa lahko, 
shranim v skrinjo. Tudi priseljencem, ki vprašajo za zelenjavo, kaj podarim, v zameno me 
lahko povabijo na kavo in se spoznamo.« Vsi intervjuvani domačini, razen osebe DČ, si viške 
zelenjave in sadja izmenjujejo ali podarjajo s sosedi. Med priseljenimi jih je pet odgovorilo, 
da so po sadju in zelenjavi že povpraševali pri sosedih, kdaj so tudi že kupili zelenjavo, jajca, 
vino, olje, kis, paradižnike za omako in vseh pet je dodalo, da jim domačini velikokrat kaj 
podarijo, na primer vino, solato, sadike paradižnika, marmelado, krompir. Oseba PG je 
pojasnila: »Če nam kdo kaj podari, vračamo z dobro voljo in sosedsko pomočjo, sodelujemo v 
društvu.« Tudi priseljenci viške lastne pridelave podarijo, ne prodajo. Oseba PJ ima poleg vrta 
tudi kokoši ter je v intervjuju dodala: »Po meso hodim v Hrastovlje. Sama viške zelenjave 
podarim, prodam pa jajca.« Oseba PK je dodala: »Nekaj časa smo kupovali tudi svinjino in 
goveje meso v bližnji vasi, vzamemo tudi divjačino od lovca.« 
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Predsednika krajevne skupnosti smo prosili za mnenje o samooskrbi in možnostih delovanja 
CLLD (angl.: Community-led Local Development) v Gračišču. Predsednik Franca (2016) je 
povedal, da so imeli sestanek na temo CLLD in ugotovili, da so težava prostorski načrti, 
prazne hiše, lastništvo, velika razdrobljenost zemljišč. »Da bi CLLD deloval, so prostorski 
plani pogoj. Na primer v hišah zgoraj bi moralo biti stanovanje, v pritličju pa dejavnosti, obrt. 
Takšen predlog je šel na občino. Je pa treba reševati dediščino. Lahko bi uredili poti za 
pohodnike in jim nudili prenočišča, po vzoru razpršenega hotela, hkrati pa bi imeli osnovno 
ponudbo hrane, na primer enolončnica. Kako to spraviti v prakso, ko dedovanje ni urejeno in 
se pojavljajo problemi za košček zemlje, ljudje pa so bolj družinsko usmerjeni, za sedaj 
nimamo odgovora. Pri samooskrbi pa je realni problem razdrobljenost zemljišč, saj 
komasacija ni uspela, nekaj ljudi je bilo proti. V Gračišču nas je samo od 4 do 5 kmetov, vsi 
ostali imajo manjše vrtove in njive. Priseljenci tudi jemljejo v najem, vendar ne velikih 
površin. Imamo trte, oljke, njive. Problem je tudi katastrski dohodek – do nekega zneska si 
oproščen davka, katastrski dohodek pa želijo spet zvišati. Gozd obravnavajo pri nas enako kot 
v Postojni, ampak mi ne moremo biti samooskrbni z lesom; po enem letu bi nastal golosek.« 

6.7 Kako domačini ocenjujejo vključevanje priseljencev v skupnost ter sodelovanje 
prebivalcev Gračišča na družbenem in kulturnem področju  

Domačine smo vprašali po mnenju o vključevanju priseljencev v aktivnosti vaške skupnosti, 
kako se vključujejo v dejavnost društev, koliko sodelujejo pri delovnih akcijah v vasi ter pri 
odločanju o pomembnejših vaških zadevah. Zanimalo nas je mnenje domačinov, koliko 
priseljencev sodeluje in daje pobude, kdaj sodelujejo ter tudi kaj sami pričakujejo ter si želijo. 
Večina domačinov je povedala, da priseljenci niso zelo aktivni v skupnosti. »Priseljenci, po 
mojem mnenju, ne dajejo pobud za izboljšanje življenjskih pogojev v kraju. Vse se jim zdi 
samoumevno. Primer, ko priseljenci sodelujejo, so na primer delovne akcije. Upam si podati 
oceno, da se akcije udeleži nekje 10 % priseljenih,« je dodala sogovornica DA. Poudarili so, 
da je vabilo na delovno akcijo javno objavljeno, izobešeni so plakati ali pa da pride v 
nabiralnik vabilo. Vabilo velja za vse, domačine in priseljence. Oseba DČ je povedala: 
»Sodelujejo vedno isti priseljenci in domačini. Malo smo krivi tudi domačini. Priseljencem 
verjetno damo premalo možnosti. Tudi nekateri domačini so zaprti ljudje, imajo takšen 
karakter.« Osebi DC in DD sta izpostavili sodelovanje v društvu »Sv. Miklavž«, kjer so 
včlanjeni tudi nekateri priseljenci. Njihova aktivnost je odvisna od prostega časa in 
zanimanja, si pa domačini želijo več sodelovanja priseljencev, tako pri zabavnih kot delovnih 
aktivnostih v kraju. Predsednik KS Franca (2016) je pojasnil sodelovanje priseljencev: »Ni 
trenj in ni sodelovanja, je status quo. Od novih priseljenih ljudi sodelujejo tri družine pri 
delovnih akcijah, v društvih, ostali priseljenci ne pridejo zraven.« Po pregledu glasil lahko 
ugotovimo podobno – večina aktivnosti v naselju Gračišče je rezultat aktivnih posameznikov 
in skupin, ki sodelujejo. Tako prireditve, dogodke v kraju in tudi delovne akcije organizira 
TŠKD »Sv. Miklavž«. Ob obletnicah ima samostojne prireditve tudi KD »Šavrini in anka 
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Šavrinke«, drugače pa sodelujejo na prireditvah TŠKD in tudi ob šolskih prireditvah. Iz glasil 
je tudi razvidno, da je v okolju zelo aktivna osnovna šola in lovska družina. Poročila v glasilih 
so potrdila odgovore domačinov, da so priseljenci manj aktivni. Sami smo ob intervjujih 
spoznali precej angažiranih domačinov, nekateri s članki sodelujejo tudi pri snovanju glasil 
KS Gračišče. 

Intervjuvane smo povprašali še, če dajejo pobude za aktivnosti v društvih, krajevni skupnosti, 
ker nas je zanimalo, koliko so pri soodločanju prisotni priseljenci. Vsi intervjuvani domačini, 
razen oseba DB, svoje ideje, pobude dajejo na sestankih društva TŠKD »Sv. Miklavž«. Štirje 
domačini so odgovorili, da sodelujejo skupaj s priseljenci, predvsem preko društva, kjer se 
tako najlažje skupaj dogovorijo.  

Priseljence smo prav tako vprašali, ali sodelujejo pri oblikovanju pobud, ali sodelujejo v 
društvih, skupaj z domačini. Od priseljencev le oseba PG sodeluje v društvu »Sv. Miklavž«, 
ostalih pet intervjuvanih oseb pa ni včlanjenih v nobeno od obeh delujočih društev. Oseba PJ 
v kraju živi šele dve leti, je pa izrazila željo: »Ne sodelujem še v nobenem od društev. Če bi 
bila možnost, bi sodelovala, da bi pomagala na prireditvi, »šagri« (Smo ji povedali, da lahko 
sodeluje, da je vsak dobrodošel v društvu. Vesela je bila informacije. Op. a.).« Oseba PK pa je 
dodala: »Enkrat sem šel na sestanek v vasi in mi ni bilo všeč, zato se potem nisem več 
udeleževal. Videl sem, da se na sestankih vasi ljudje skregajo, dogovorijo pa se bolj malo. 
Tako je bilo, ko sem se priselil, ne vem, kako je sedaj. Od takrat nisem šel več pogledat.«  

O vključevanju priseljencev v društveno dejavnost smo vprašali tudi predsednici društev. 
Knezova (2016) iz kulturnega društva »Šavrini in anka Šavrinke« je odgovorila: »Tudi sama 
sem priseljenka. Najnovejši priseljenci niso naši člani, so pa nekateri od tistih, priseljenih pred 
10, 20 leti. Vse, tudi priseljence povabimo k sodelovanju, vsaka hiša dobi vabilo za prireditev, 
da nas spoznajo, v društvo jih vabimo tudi preko Glasila KS.« Babičeva (2016) iz TŠKD »Sv. 
Miklavž« pa je odgovorila: »V društvu smo samo vaščani Gračišča in tudi priseljenci so člani, 
vključujejo se prostovoljno in desetina slednjih je naših članov. Pri pripravi »šagre« sodeluje 
cela vas, tudi pri »rabutah« – delovnih akcijah. Vsaka pomoč je dobrodošla. Predsednik KS 
obvesti, da se bo čistila intervencijska pot in tisti, ki imajo voljo in čas, pridejo pomagat, tudi 
priseljenci.« 

Intervjuvane smo povprašali, ali dajejo pobude, predloge tudi izven društva oz. so v vasi 
drugače aktivni in preko katerih kanalov. Med domačini so tri osebe posredovale pobude tudi 
na KS oz. predsedniku KS, ravnateljici šole, ali neformalno med delovno akcijo, prireditvijo. 
Oseba DE je ravnateljici šole predlagala, da bi bilo več otrok, tudi tistih, ki niso tako 
nadarjeni, vključenih v šolske predstave. Stanje se je s predlogom popravilo. Oseba DB je 
aktivna v svetu KS in je pojasnila: »Na KS zbiramo želje in predloge vaških skupnosti, tudi 
društev, in predsednik prisluhne željam krajanov.« Oseba DB je povedala, da pomaga v šoli, 
prostovoljno: »Ko ima vrtec pohod, jih vodim po kraju in jim pripovedujem o zgodovini 
kraja.« Osebi DA in DD pomagata v šoli, kadar ima ta pogostitev, spečejo pecivo, doma 
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pripravijo hrano, kot na primer, ko je imela šola 60 let in jih je obiskal predsednik Pahor. Med 
priseljenci pa je s peko in kuhanjem pomagala oseba PF, dokler so bile njene hčerke v šoli. 
Oseba DD je povedala: »Z ostalimi vaščani smo dali pobudo, da bi se pri šoli postavila 
hitrostna ovira. Tam je sicer omejitev 30 km/h, vendar se je skoraj nihče ne drži. Upam, da se 
ne bo komu kaj zgodilo, in da se bo ovira postavila šele potem.« Domačini so našteli tudi 
primere realiziranih skupnih pobud v preteklosti, in sicer je bila asfaltirana cesta med Sv. 
Antonom in Gračiščem, popravili so podporni zid in odcep ceste, čistili so gozdne in poljske 
poti, uredili so tudi kanalizacijo in vodovod za stari del vasi. Štiri priseljene osebe so 
povedale, da svojih predlogov za spremembe v kraju še niso nikoli posredovale KS, saj jih nič 
ne moti, življenje v kraju pa jim ustreza. Oseba PG pa je povedala: »O napeljavi optičnega 
kabla sem po telefonu govoril s predsednikom KS.« Oseba PI pa je na KS naslovila predlog 
za pločnik: »Vsi, ki živimo v novem delu naselja, to želimo in ga potrebujemo, naši otroci 
hodijo peš do šole.« Priseljenci iz novega dela vasi so dobili gradbeno dovoljenje brez 
komunalnega priključka in Franca (2016) je povedal: »Priseljenci iz novega dela so sami dali 
pobudo, da bi končno dobili vodovod in kanalizacijo in prišli sami do nas. Zanimajo se tudi za 
napeljavo razsvetljave in biološke greznice.« 

Vsi intervjuvani domačini so se udeležili čistilne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 
Prav tako se vsi udeležujejo vaških delovnih akcij, kjer čistijo okoli kulturnega doma, 
zadružnega doma, cerkve, šole, kosijo travo na javnih površinah, ženske pripravijo hrano. 
Med intervjuvanimi priseljenci se dve osebi nista udeležili akcije Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu, ostali so se, sicer pa se samo oseba PI udeležuje drugih delovnih akcij v kraju. Oseba 
PF je odgovor pojasnila s slabo izkušnjo: »Enkrat se je eden izmed družinskih članov udeležil 
delovne akcije, kjer je pomagal nekaj ur, potem so ga odslovili, v smislu, da jih je dovolj in ne 
rabijo pomoči. To je bilo precej neprijetno in od takrat naprej se ne udeležujemo vaških 
delovnih akcij.«  

6.8 Vizija razvoja kraja  

Domačine in priseljence smo najprej povprašali, kdo so nosilci razvoja vasi. Na to vprašanje 
večinoma niso odgovorili poglobljeno, ampak bolj površno in na hitro. Zdi se, kot da o tem 
niso dosti razmišljali. Oseba DB je odgovorila: »Nosilci razvoja so občina, pa seveda tudi 
krajevna skupnost v sodelovanju z društvi.« Po mnenju treh domačinov je nosilec razvoja 
društvo, ki aktivno deluje. Oseba DČ je dodala, da je nosilec razvoja mladina, ki pa ni 
organizirana, niso povezani kot društvo, posamezni aktivni mladi sodelujejo v društvu »Sv. 
Miklavž«. Oseba DE je kot nosilca razvoja omenila šolo, obrtnike in pridelovalce hrane, ki 
privabijo ljudi s storitvami, izdelki in pridelki. Med priseljenci so se tri osebe strinjale, da so 
nosilci razvoja organizirani vaščani, za osebo PI tudi obrtniki, ki s svojim delom krepijo 
ekonomske možnosti kraja in za osebo PG društvo »Sv. Miklavž« in KS. Oseba PK je 
odgovorila, da je nosilec razvoja mladina. Oseba PH pa je povedala: »Bojim se, da bodo 
priseljenci nadvladali, saj zemlja ni draga. Tukaj bodo vse stare hiše razprodane. Počasi ne bo 
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mira, česar se verjetno bojijo tudi domačini in so zato bolj zadržani.« Odgovor osebe PH ni 
skladen z vprašanjem, je pa precej pomenljiv, saj kaže razlog, zakaj prihaja do odklanjanja pri 
večjem sodelovanju domačinov in priseljencev. 

Domačine in priseljence smo nato vprašali, kako bi pritegnili mlade, da bi bolj sodelovali pri 
dogajanju v kraju in soodločali o njegovi prihodnosti. Odgovori so bili spet površni in niso 
navedli konkretne možnosti, kako bi jih pritegnili. Vsi intervjuvani domačini so se strinjali, da 
je mlade ljudi težko pritegniti k delovanju v kraju, da so individualisti, pasivni ter se manj 
družijo zaradi tehnologije. Oseba DE je dodala, da so mlade družine vseeno bolj socialno 
angažirane kot starejše ali kot ljudje brez družin. Med priseljenimi je oseba PF mlade videla 
bolj pozitivno: »Mladi domačini so kar aktivni. Na primer za pusta hodijo okrog s starši, 
otroci nastopajo na prireditvah, proslavah.« Ostali so menili, da so mladi pasivni, da se 
družijo le na igrišču, in da bi mlade lahko pritegnili s prireditvami. Oseba PH je dodala: »Da 
bi mladi sodelovali, je prepozno v najstniških letih, saj to izhaja iz družine.« Oseba PK pa je 
dodala: »Mlade poskusiš nagovoriti. Nimajo pa niti prostih rok, kolikor vidimo, jih starejši 
zaustavljajo. Mladi so bolj pridni, ampak so v ozadju, v ospredju so starejši. Lahko bi se 
starejši malo umaknili, mlajši pa bi bili bolj aktivni. Štiri do pet ljudi je v tej vasi glavnih.« 

Domačine in priseljence smo povprašali, kako bi povečali zaposlitve v kraju. Oseba DA je 
odgovorila, da so predaleč od razvoja: »Od kmetijstva tukaj ne moreš preživeti. Če hočeš 
ustvariti kmečki turizem, oz. se ukvarjati s turizmom, tega ne moreš, ker te požrejo s papirji 
(FURS, DURS).« Ostali so izpostavili za kmetijstvo neugodne pogoje, saj zaradi podnebja 
vse uspeva kasneje kot bližje obali, in da so kmetijske parcele preveč razdrobljene, da je 
divjad velik problem in predstavlja strošek pri zaščiti zemljišč. Oseba DČ je predlagala, da bi 
poskušali pridobiti evropska sredstva za vlaganje v kmetijstvo, oseba DE pa je povedala, da je 
delovnih mest dovolj z obrtništvom in družinskimi podjetji: »Istra ima močan turistični 
potencial in smo dovolj blizu morja. Tujcem, konkretno poznam primer obiska z Danske, se 
zdi neverjetno, da lahko prideš ven iz hiše in si utrgaš sadež direktno z drevesa, nam pa je to 
nekaj samoumevnega.« Med priseljenci je oseba PF odgovorila, da je kraj predaleč od 
dogajanja, dve sta se strinjali, da bi lahko bilo več delovnih mest v turizmu, z oddajo 
apartmajev, ureditvijo rekreacijskih poti. Oseba PG je dodala: »Rabili bi še kakšen dogodek, 
»Etno hist(e)rija« varianta, za sezonsko delo.« Predlagala je razvoj še več obrti. Drugi dve 
osebi pa se nista strinjali in dejali, da je obrtniške dejavnosti dovolj. Oseba PH ni videla 
možnosti za nova delovna mesta, razen ob spremembi infrastrukture (npr. izboljšan dostop do 
medmrežja, optika) ter dodala, da bi morali vlagati v kmetijstvo, sicer ne bo novih delovnih 
mest. Še trije med priseljenimi so se strinjali, da bi lahko več obdelovali zemljo.  

Na koncu smo vse povprašali, kakšno prihodnost (čez 10 ali 20 let) si želijo oz. predstavljajo 
v skupnosti. Domačini si želijo, da bi kraj ostal nespremenjen, miren, varen za otroke, da bi 
bilo več obdelane zemlje in bi bili kot skupnost povezani, da bi sodelovali in si pomagali. 
Oseba DE je pojasnila: »Prednost življenja na vasi je, da nikoli nisi sam, ko nekaj rabiš, lahko 
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vedno vprašaš sosede.« Eni pa so bolj pesimistični: »Prihodnost naše skupnosti ni lepa. Nihče 
si ne upa vlagati, ker smo predaleč in zato ne moreš preživeti.« Oseba DB pa si želi ohraniti 
naravno in kulturno dediščino, ju povezati s turizmom, na primer, da bi postavili spominsko 
sobo Alojzu Kocjančiču. Med priseljenci si jih večina želi, da življenje v kraju ostane 
nespremenjeno, oseba PF želi živeti v povezani skupnosti in miru. Tudi med njimi je bila 
izražena želja po ohranitvi kmetijskih zemljišč, pohvala krajanom, ki se trudijo ohranjati 
živost kraja, želja pomagati drugim, če bodo rabili. Oseba PK pa je dodala: »Žal mi je za stare 
hiše, ki propadajo, sam bi rad kupil, počistil še kakšno hišo.« 
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7 SKLEP  

Namen naloge je bil ovrednotiti družbeni prispevek priseljencev za trajnostni razvoj skupnosti 
v naselju Gračišče. S poglobljenimi polstrukturiranimi intervjuji smo želeli pridobiti vpogled 
v vključevanje priseljencev v dejavnosti vaške skupnosti in društev. Da bi aktivnosti v kraju 
spoznali še z drugega vidika, smo pregledali glasila, ki obeležujejo vaško dogajanje.  

Preučili smo gibanje oz. rast prebivalstva v Gračišču med letoma 1995 in 2015 ter ugotovili, 
da se v prvem desetletju število prebivalcev skoraj ni spreminjalo, po letu 2005 pa začne rasti, 
predvsem kot posledica selitvenega prirasta. Opazili smo, da se je v letih z več priselitvami 
dvignil tudi naravni prirast, opazno se je znižal indeks staranja prebivalstva. Zanimivo pa se 
povprečna starost prebivalstva v naselju v obdobju zadnjih dvajset let skoraj ne spreminja, 
niha med 37 in 41 leti. Z večanjem števila prebivalstva se širi tudi naselje, in sicer v bližino 
glavne ceste, proti jugozahodu. V starem delu vasi živijo domačini in priseljenci, v novem 
delu vasi pa večinoma priseljenci. Zapuščene stavbe v jedru vasi propadajo, obnovljene 
stavbe pa, razen izjem, niso skladne z avtohtono istrsko arhitekturo. Obnovljene so tako hiše 
domačinov kot priseljencev. Novejše gradnje domačinov, vse tam od 50. let, predvsem pa od 
70. in 80. let prejšnjega stoletja dalje, in priseljencev, predvsem v zadnjih dvajsetih letih, ne 
sledijo istrski arhitekturi. V starem in novem delu naselja so ob hišah urejeni vrtovi z 
zelenjavo. Nekatera kmetijska zemljišča v okolici vasi so obdelana, spet druga so v 
zaraščanju, vendar se po pričevanju intervjuvanih vedno več ljudi odloča za obdelovanje 
zemlje, kraj pa postaja bolj urejen. 

Tako domačini kot priseljenci koristijo storitve trgovine, bencinske črpalke v kraju, pošte ne 
uporabljajo vsi ali pa jo uporabljajo redkeje. Intervjuvani domačini frizerske storitve koristijo 
več kot priseljenci, zdravnika ne obiskuje nihče od intervjuvanih, prav tako večinoma ne 
koristijo storitev KS v času uradnih ur. S storitvami v kraju so tako domačini kot priseljenci 
dokaj zadovoljni, večkrat so izrazili le željo, da bi bila večja ponudba v trgovini in daljši 
urniki obratovanj. Nekateri domačini so posebej izpostavili, da kraj zaradi priseljevanja 
ohranja storitve, da je vas živa in ne propada. Tako vidijo priseljevanje kot pozitivno. 

Med intervjuvanimi domačini se vsi radi udeležujejo prireditev, intervjuvani priseljenci pa 
precej manj. Domačinom prireditve pomenijo druženje, izmenjavo informacij, zabavo, 
sprostitev in ohranjanje tradicije. Dva priseljena intervjuvanca se prireditev udeležujeta, 
enemu so prireditve vir druženja in spoznavanja s sokrajani, drugemu pa druženje z družino. 
Trije domačini aktivno sodelujejo na prireditvah, so redni obiskovalci prireditev aktivno ali 
kot gledalci. Med priseljenci samo eden aktivno sodeluje. En priseljeni par pa so od 
sodelovanja na prireditvah odvrnile neprijetne izkušnje v preteklosti. Predsednica KD 
»Šavrini in anka Šavrinke« je opazila, da se priseljenci, ki že dlje časa živijo v Gračišču, 
vključujejo, obiskujejo prireditve, novi priseljenci iz zadnjih nekaj let pa ne. Predsednica 
TŠKD »Sv. Miklavž« je povedala, da je v njihovem društvu tudi nekaj novih priseljencev, 
obe pa sta poudarili, da je udeležba zaželena in so vsi dobrodošli. Iz Glasila KS smo razbrali, 



 

60 

da so prireditve v kraju vezane na delo društev in osnovne šole, ki sodeluje z društvi in z 
Združenjem borcev NOB. Domačini in priseljenci so se strinjali, da število prireditev ostaja 
približno enako, ne glede na priseljevanje. 

Motivi priselitve so pri vseh priseljenih približno enaki, le prioritete oz. vrstni red motivov je 
različen. Priselili so se zaradi kvalitete življenja oz. miru, ustrezne infrastrukture, nižjih cen 
nepremičnin, dostopnosti, možnosti obiskovanja šole in vrtca, tudi zaposlitev v bližini. Vsi so 
poudarili, da so z življenjem v kraju zadovoljni in si tu želijo ostati. 

Ob priselitvi so nekateri domačini in tudi priseljenci samoiniciativni in se gredo sami 
predstavit, večina pa se spozna naključno, ob srečanjih v času življenja v kraju. Večinoma se 
vsi domačini in priseljenci na videz poznajo med seboj, osebno pa dosti manj. Vas je z glavno 
cesto fizično ločena na stari in novi del. V novem delu se prebivalci družijo med sabo, enako 
je v starem delu. Domačini in priseljenci v starem delu vasi so povedali, da poznajo 
prebivalce novega dela le na videz. Intervjuvani priseljenci so povedali, da so jih domačini 
takoj sprejeli, da so njihovi otroci takoj našli prijatelje. Domačini in priseljenci se medsebojno 
povezujejo zaradi pomoči, storitev (obrti), društva, ob tem pa so domačini pojasnili, da je 
vedno manj opravil, kjer bi bila potrebna medsosedska pomoč, tudi pri gradnji hiše na primer. 
Danes prevladuje drobna pomoč ali usluge, tako pri domačinih kot pri priseljencih, npr. 
izposoja orodja, nasveti, čuvanje hiše in oskrba domačih živali ob odsotnosti … Domačini so 
povedali, da ni velikih konfliktov, so pa pogostejši zaradi zamejevanja parcel oz. postavljanja 
mejnikov. Opozorili so na to, da veliko sprememb in obstoječe stanje ni zavedeno v 
zemljiških knjigah, saj je včasih vse temeljilo na dogovoru. Tako domačini kot priseljenci se 
včasih sprejo zaradi zamejevanja, zapiranja poti, parkiranj vozil ipd. Priseljenci pogosto niti 
ne vedo, da domačini neko pot uporabljajo že od nekdaj. Vsi intervjuvani so poudarili, da 
spore rešujejo sproti. 

Domačinom in priseljencem je pomembna narava in kulturna dediščina. Oboji so izpostavili 
vlogo društev pri ohranjanju tradicije oz. običajev. Domačini so posebej izpostavljali stavbno 
dediščino in sakralne objekte. Babič (2008), v Glasilu KS poroča, da so za cerkveni zvonik 
darovali denar skoraj vsi vaščani Gračišča, pa tudi nekateri odseljeni domačini, ki še vedno 
čutijo pripadnost do vasi. Priseljenim stavbna dediščina ne pomeni toliko. Domačini skrbijo 
za okolje z obdelovanjem zemlje in s sodelovanjem na vaških »rabutah«, priseljenci pa 
skrbijo predvsem za okolje svojih parcel. Priseljencem in domačinom je pomembna varčna 
raba vode, ločevanje odpadkov, vsi skrbijo za urejen vrt in okolico hiše. Naselje je urejeno. 

Vsi intervjuvani vrtnarijo za lastno porabo, vrtičkarstvo je hobi oz. prostočasna aktivnost, 
pomembno pa jim je tudi, da vedo, kaj jedo. Oboji gojijo najrazličnejše sezonske vrste 
zelenjave. Nekateri domačini imajo doma tudi trte, oljke in sadno drevje, slednje ima tudi en 
intervjuvani priseljenec. Domačin je povedal, da je v Gračišču vrtnarjenje v velikem porastu, 
da je vedno več obdelanih zemljišč. Domačini in priseljenci si skušajo čim več zelenjave 
pridelati sami, viške pridelkov pa podarjajo ali pa si jo izmenjajo. Pri sosedih domačini in 
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priseljenci kupujejo jajca, vino … Oboji so izrazili naklonjenost samooskrbi, prav tako oboji 
nabirajo gozdne sadeže in druge darove narave, delajo marmelade, sokove … Vsi intervjuvani 
so dodali, da jim to pomeni zadovoljstvo in sprostitev. Predsednik KS je potrdil, da se 
vrtnarjenje in samooskrba razvijata, da pa je za sedaj CLLD težko izvedljiv, saj niso rešena 
lastništva ne pri stavbah ne pri zemljiščih, dodatna težava je tudi velika razdrobljenost 
zemljišč, s tem pa ni potenciala za večjo pridelavo.  

Domačini so ocenili, da so priseljenci večinoma pasivni v kraju in ne sodelujejo pri 
aktivnostih, kot so delovne akcije, kulturne in zabavne prireditve, niti v društvu. V društvu 
»Sv. Miklavž« je aktivnih le nekaj priseljencev in v delovnih akcijah večinoma sodelujejo isti. 
Eden od domačinov je izpostavil, da so tudi nekateri domačini precej zaprti ljudje in prav tako 
ne sodelujejo in pojasnil, da domačini priseljencem ne dajo toliko priložnosti, kot bi jim 
lahko. Domačini so tudi opazili, da se v dogajanje v kraju bolj vključujejo priseljenci, ki v 
njem živijo dlje. Priseljenci potrebujejo čas, da spoznajo ljudi in življenje v kraju. Domačini 
menijo, da je kraj zaradi priselitev bolj urejen, družabno življenje pa zamira, ker Gračišče 
postaja spalno naselje. Prispevki v Glasilu KS potrjujejo, da vas živi z društvenimi 
dejavnostmi, aktivnostmi šole in povezovanjem med njimi. 

Ugotovili smo, da je pet intervjuvanih domačinov včlanjenih v društvo, kjer imajo možnost 
soodločati o aktivnostih v kraju, in tudi sicer dajejo neformalne pobude ob srečanjih s 
sokrajani, na delovnih akcijah, nekaj predlogov pa je bilo tudi bolj formalne narave. V 
društvih so aktivni tudi nekateri priseljenci in sodelujejo z domačini. Ko smo o pobudah 
vprašali priseljence, so večinoma povedali, da so z življenjem v kraju popolnoma zadovoljni 
in ne dajejo pobud za spremembe. Eden je aktiven v društvu in po tej poti soodloča, eden pa 
ima slabe izkušnje v preteklosti in se ne želi udeleževati sestankov. Domačini so ugotovili, da 
pri soodločanju o dogajanju v kraju priseljenci večinoma niso udeleženi, da so v nekaterih 
naseljih v KS Gračišče priseljenci bolj aktivni. Predsednik KS je dodal, da so tudi skoraj vsi 
člani sveta KS domačini, le eden je priseljenec (živi v Kubedu in je zelo aktiven). Šola je v 
kraju tudi zelo aktivna, dobro sodeluje z društvi, lovsko družino, borci NOB, organizirajo 
prireditve, kjer pri pogostitvi pomagajo tako domačini kot priseljenci. Vsi intervjuvani 
domačini so se udeležili čistilne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, vsi se skoraj vedno 
udeležujejo tudi drugih vaških delovnih akcij, med priseljenci pa so se štiri osebe udeležile 
akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, med njimi pa se le ena oseba udeležuje tudi drugih 
delovnih akcij. Domačini so tako na družbenem in kulturnem področju dosti bolj angažirani, 
kar zadeva skupno delovanje, posredovanje predlogov in sodelovanje pri delovnih akcijah. 
Priseljenci se vključujejo posamično, v novem delu vasi pa pobude zberejo skupaj, za svoje 
potrebe. Priseljenci so bolj zadržani, marsikdaj so v intervjujih tudi povedali, da se ne želijo 
vmešavati v vaške zadeve, saj so tujci, da pa rade volje pomagajo, če jih prosijo za pomoč.  

Pri viziji razvoja kraja so bili odgovori skopi, manj poglobljeni ali pa intervjuvanci niso 
vedeli, kaj odgovoriti. Tudi pri vprašanju, kdo so nosilci razvoja kraja, večinoma niso bolj 
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natančno opredelili odgovorov. Domačini in priseljenci se strinjajo, da so glavni nosilec 
razvoja kraja aktivni vaščani, povezani v društvih, pa tudi obrtniki, redki kmetovalci, mladina 
in KS. Ko smo domačine in priseljene povprašali, kako bi pritegnili mlade ljudi, so odgovori 
temeljili bolj na oceni trenutnega stanja, ni pa bilo ponujenih predlogov. Tako priseljencem 
kot domačinom se zdi, da so mladi preveč pasivni, da ne sodelujejo oz. jih je težko pritegniti, 
da so individualisti. Eden od sogovornikov pa je bil kritičen do starejših in povedal, da mladi 
nimajo dovolj možnosti pri soodločanju, ker vse skupaj vodijo starejši. Ko smo domačine in 
priseljence povprašali o njihovi viziji razvoja, so bili nekateri odgovori precej pesimistični. 
Med domačini in priseljenci je opaziti mnenje, da ni možnosti razvoja, saj je kraj preveč 
oddaljen od Kopra oz. večjega dogajanja in nihče ne vlaga v razvoj dejavnosti. Oboji so se 
strinjali, da bi lahko več zaposlitev pridobili z oživitvijo kmetijske dejavnosti, morda še s 
kakšno obrtniško dejavnostjo ter seveda s turizmom. Slednjega so omenili kot sezonsko, 
koncentrirano dejavnost. En priseljenec je poudaril, da je treba dodatno vložiti v 
infrastrukturo (na primer izboljšan dostop do interneta), saj se le tako kraj lahko razvija. Za 
prihodnost so želje domačinov in priseljencev približno enake. Predvsem priseljenci so 
izpostavili, da naj kraj ostane nespremenjen, oboji pa si želijo povezane skupnosti in sosedske 
pomoči, mir, varno okolje za otroke, ohranjeno naravo in kulturno dediščino, kjer je en 
priseljenec še posebej izpostavil željo po obnovi starih hiš. Domačini in priseljenci si želijo 
tudi oživitev kmetijstva in več obdelanih kmetijskih zemljišč. 

Med domačini in priseljenci ni velikih razlik v razmišljanju o prihodnosti, razvoju delovnih 
mest v naselju, samooskrbi in ohranjanju obdelanih površin, ohranjanju narave in kulturne 
dediščine ter odnosih med (so)prebivalci in sosedski pomoči. Oboji se tudi občasno soočajo z 
manjšimi konflikti. Domačini so zadovoljni, da kraj s priselitvami postaja bolj urejen, vendar 
se bojijo, da bo postal spalno naselje, skupnost pa bo izgubila življenje. Med odgovori, tudi 
priseljenca, ki že dolgo živi v kraju, je bila izražena bojazen, da bodo priseljenci številčno 
prevladali. Možna posledica bi lahko bila tudi odseljevanje domačinov. Nekateri domačini so 
ugotovili, da se z več prebivalci izboljšujejo oz. ohranjajo storitve, kar je pozitivno za kraj. Pri 
kulturnem in družbenem udejstvovanju so domačini veliko bolj aktivni kakor priseljenci. 
Nekateri priseljenci so zadržani in ne želijo sodelovati, ker premalo poznajo razmere v kraju, 
vendar so pripravljeni nuditi pomoč, drugi so se v preteklosti srečali z neprijetnimi 
izkušnjami, tretji pa sodelujejo. Upoštevati moramo, da je med priseljenci več aktivnih, 
zaposlenih zunaj kraja bivanja, imajo družine s šoloobveznimi otroki in manj časa. Seveda, to 
ni opravičilo za nezanimanje o dejavnostih v naselju. Čeprav so priseljenci manj aktivni, 
prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti v Gračišču. Posamezni priseljenci so 
posebej aktivni in sodelujejo v društvih ter pomagajo na prireditvah in delovnih akcijah. 
Ostali priseljenci obdelujejo zemljišča, odkupujejo oz. izmenjujejo doma pridelano hrano s 
sosedi ter pomagajo sosedom pri drobnih opravilih. Da bi bili bolj aktivni v kraju, ni potrebno 
veliko. Tu je predvsem naloga domačinov, da bolj jasno pokažejo, da so priseljenci 
dobrodošli. Kljub mnenju domačinov, da se odnosi med prebivalci v kraju »rahljajo«, smo 
ugotovili, da kraj ohranja prvine skupnosti, ljudje so še vedno povezani in si pomagajo.  
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POVZETKI GLASIL KS GRAČIŠČE (2002–2015)  

2002 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Društvo ima med 15 in 20 nastopov letno. Sestavljali so 
program Prazniki v Istri od božiča do pusta. Nastopili so na radiu, TV, »šagrah«, prireditvah 
(KD »Šavrini in anka Šavrinke« 2002). 

Vaške "rabute" so organizirane 2- do 3-krat letno. V letu 2002 priprava terena ob zvoniku za 
izvedbo elektrifikacije. Čiščenje kolovozne poti, kanalov, jarkov, razširitev ceste, ki vodi v 
vas. Čiščenje gozdne poti za požarno varnost (Vaška skupnost Gračišče 2002).  

2003 

Ustanovljeno novo društvo TŠKD »Sv. Miklavž«: Organizacija »šagre«. Izgradnja 1. faze 
večnamenskega prostora. Praznovanje praznika sv. Miklavža: župnik blagoslovil nadstrešek 
pri vaški »špini«, Miklavž pa je obiskal vsako družino v vasi in jo obdaril. Konec aprila 
obuditev praznika »šparinge«, ki je bil prej praznik »otave«. Vsi so bili deležni dobrot s 
»šparinge«. Udeležba na povorki ob prazniku refoška v Marezigah. V okviru društva delujeta 
dve dramski skupini (Babič 2003a). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Čez zimo priprava kulturnega programa (Knez 2003). 

Betoniranje temeljev za postavitev razglednega stolpa na Lačni. V večnamenskem prostoru 
izvedena elektrifikacija prostorov (Babič 2003b). 

2004 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Postavitev razglednega stolpa Lačna, vaščani so z več kot 1000 urami 
dela (sobote, nedelje) pripravljali teren. »Praznik šparinge«, konec meseca aprila slovesna 
otvoritev razglednega stolpa, ki ga je blagoslovil župnik iz Predloke. Udeležba na povorki 
kmečkih voz na prazniku refoška v Marezigah v maju. Poleti »šagra«, prva nedelja v mesecu 
juliju. Jeseni so bile očiščene poti, ki vodijo na Lačno, za primer požara. Miklavževanje s 
pokušino vina: z obhodom po vasi od hiše do hiše in obdaritvijo družin (Babič 2004). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Zbiranje ljudskega gradiva, nastopili so povsod, kjer so jih 
povabili. Pozimi so pripravljali uprizoritev komedije Marjana Tomašiča »Južić in Juca«, ki so 
jo predstavili v telovadnici OŠ Gračišče. Z igro so nastopili še 4-krat po Sloveniji, ob dnevih 
slovenske komedije v Kranju. Pripravili so tudi slovarček besed za Slovenijo, ker je igra v 
narečju. Čez 30 nastopov pa so opravili s krajšimi prizori, pesmicami in glasbo po primorskih 
krajih (KD »Šavrini in anka Šavrinke« 2004). 
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2005 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Ob pustu so naredili maske »istrski cunder«, v treh dneh so obiskali 
okoliške vasi. »Praznik šparinge« konec meseca aprila je postala tradicionalna prireditev. 
Povabilo TŠKD Sv. Miklavž na občinski praznik (15. 5.), da se predstavijo s svojo stojnico. 
Priprava »špargljeve frtade« na stojnici, postregli so jo s špargljevo polento. Teden dni 
kasneje Praznik refoška v Marezigah. Pred »šagro« sta bili v vasi dve »rabuti«; počistili so 
poti, ki vodijo na Lačno, sanirali zid ob zvoniku, obzidali prostor za ekološki otok. »Šagra« je 
bila prvo nedeljo v mesecu juliju. Avgusta organiziran piknik na vaški »zjogi«, kot nagrada za 
pomoč na družbenem področju. Ob miklavževanju tudi izvedba pokušine vina (Babič 2005). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Deseta obletnica delovanja. Gostovanje pri gledališki skupini 
BC iz Bovca. S komedijo »Južič in Juca« so gostovali v Dubrovniku in Splitu, pri Slovencih v 
Buzetu. Krajši nastopi preko štiridesetkrat (Knez 2005). 

2006 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Po novem letu so možje čistili dolino, delno odtočne kanale, ročno 
pobrali 20 vreč smeti. Pust so spet praznovali 3 dni. »Praznik šparinge« je bil konec meseca 
aprila. Obisk občinskega praznika s stojnico. Udeležba na Prazniku refoška v Marezigah z 
vozom. Sanacija vaškega zvonika. Temeljito so ga je oprali in »zafugirali«, menjali 
manjkajočo opeko in kamne ter postavili nov strelovod. Finančna sredstva so prispevali tudi 
domačini, ki ne živijo več v vasi, ampak še čutijo pripadnost kraju. »Šagra« je bila prvo 
nedeljo v mesecu juliju, blagoslov cerkvenega zvonika ob 130. letnici. Avgusta organiziran 
enodnevni izlet v Minimundus v Avstrijo, začela so se izvajati tudi dela v večnamenski 
dvorani. Vaščani so počistili odpadni material ter zasadili okolico dvorane z živo mejo. 
Slovesna otvoritev dvorane je bila v oktobru. Ob miklavževanju spet pokušine vina, 9. in 10. 
decembra. V sklopu je potekala tudi dobrodelna prireditev, zbrana sredstva pa so bila 
namenjena otrokom v Albaniji (Babič 2006). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Praznovanje desete obletnice delovanja v dvorani OŠ 
Gračišče. Podrobno so predstavili programe vsakoletnega delovanja in hkrati povabili vse, da 
jim pomagajo pri iskanju zgodb, popraviti napake, kaj dopolniti. Tega leta so študirali tudi 
igro »Prijatelja« Helene Sajko in Ivana Novaka z vmesnimi domačimi vložki. Prilagodili so jo 
glede na čas in nastopajoče (Knez 2006). 

2007 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Ob kulturnem prazniku je skupina iz Harij uprizorila komedijo »Kri 
nej uoda«. Zaradi smrti vaščana so odpovedali pustovanje, udeležili pa so se pustne povorke v 
Kopru. »Praznik šparinge« je bil izveden v aprilu s sodelovanjem Beneških fantov. Udeležba 
na Občinskem prazniku v Kopru s stojnico in na Prazniku refoška v Marezigah. Junija so 
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povabili nastopajoči skupini, mešani pevski zbor O'balca iz Kopra in Pihalni orkester Koper. 
Organizirane so bile tri vaške delovne akcije, udeležilo se jih je med 12 in 14 vaščanov. 
Blagoslov obnovitve kapelice je bil za vaško »šagro«, ki je bila prvo nedeljo v juliju. 
Novembra je bila na odru gledališka skupina iz Kobjeglave. Za Martinovo pa je društvo 
nastopilo na prizorišču Vina Koper. Ob miklavževanju tudi izvedba dobrodelne prireditve za 
poplavljene v Železnikih (Babič 2007).  

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Udeležili so se pustovanja. Predstavili so se na srednjeveški 
tržnici v Ankaranu, udeležili so se Furmanskega praznika v Postojni. Uprizorili nove in 
domače teme, gostovali znotraj Slovenije, sodelovali tudi z Gobarskim društvom Istre, 
obiskovalce vodili po večnamenski učni poti Movraške vale, kjer so predstavili tudi 
kulinariko, tradicionalna orodja. Lotili so se tudi raziskave o tradicionalnih jedeh tega 
območja, na pobudo gobarskega društva in OŠ Gračišče (Knez 2007).  

Leta 2007 je potekala tudi 60. obletnica Lovske družine »Istra« Gračišče. Kulturni program so 
popestrili učenci OŠ Gračišče (Maršič 2007). 

2008  

TŠKD »Sv. Miklavž«: V januarju so okoli šole posadili 20 lip na pobudo Čebelarskega 
društva iz Kopra, ki je lipe tudi prispevalo. Ob kulturnem prazniku organizacija prireditve 
»Brkinci igrajo in kantajo u Jistri«, kjer so nastopila kulturna društva iz Brkinov. Ob 
»Prazniku šparinge« je v gostilni Ražman društvo organiziralo tekmovanje v pripravi 
najboljšega špargljevega krožnika. TŠKD »Sv. Miklavž« je podalo predlog za plaketo g. Petru 
Franca za delo, trud in prosti čas. Priznanje je g. Franca prejel ob občinskem prazniku 15. 
maja. Mladi člani društva so počistili skoraj 2 km gozdnih poti, namenjenih požarni varnosti 
in se predstavili na kulturnih programih. Kot vsako leto je bilo organiziranih več prireditev: 
miklavževanje, pustovanje, »šagra«, predstavitev s stojnico … (Babič 2008).  

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Krajši nastopi, pustovanje, predstave, preko 40-krat. 
Dogovarjanje s TVS za snemanje dokumentarnega filma »Noč je moja, dan je tvoj« (Knez 
2008). 

Svet KS je sprejel sklep, da bo praznik KS 1. septembra, ko se prične šolsko leto, saj se v vas 
takrat vrnejo otroci iz vseh vasi KS in tudi širše. Šola je kraj, ki združuje vse krajane KS. 
Praznovanje je potekalo 13. septembra, nastopili so muzikanti in pevci ter učenci OŠ Istrskega 
odreda Gračišče, folklorna skupina, KD »Šavrini in anka Šavrinke« ter »TŠKD »Sv. 
Miklavž«. KS je podelila več priznanj za delo, med drugim tudi KD »Šavrini in anka 
Šavrinke« (Franca 2008). 
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2009 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Aprila je v čast »dneva zemlje« potekala čistilna akcija. Skoraj v celoti 
so očistili »Gračiško valo«, okolico ob spomeniku, zajetje vode pri vodnjaku. Ob festivalu 
»Etno Hist(e)ria« je bil izveden koncert etno glasbe, otrokom so zaigrali lutkovno predstavo, 
vse se je odvijalo na prostem pod vaškim zvonikom v Gračišču. Udeležba na »Sladki Istri« s 
predstavitvijo stojnice v Kopru. Uspešno so izpeljali prireditev »Koncert iz naših krajev«, 
organizacija »šagre in praznika šparinge« … (Babič 2009). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Pustovanje (4 dni) v različnih krajih v Sloveniji. Predstavili 
so etno masko »cundra«. Pusta so pomagali pokopati na pepelnično sredo v Portorožu. 
Udeležili so se nastopov okoli 40-krat. Marca so začeli snemati dokumentarni film »Noč je 
moja, dan je tvoj« in decembra je sledila njegova predstavitev (Knez 2009). 

2010 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Božično-novoletni koncert konec januarja, zbrana sredstva so namenili 
skladu za otroke s posebnimi potrebami. Marca so gostili gledališko skupino »Kraški 
komedijanti«. Aprila so sodelovali na čistilni akciji »Očistimo Slovenijo«. Pridružili so se jim 
učenci in zaposleni na OŠ Istrskega odreda Gračišče, člani lovske družine so čistili na drugem 
območju. Konec aprila »Praznik šparinge«, spet je bilo organizirano tekmovanje v pripravi 
najboljšega krožnika. Udeležba tudi na Občinskem prazniku MO Koper s stojnico, na povorki 
kmečkih voz na 38. Prazniku refoška, na »Sladki Istri«, organizacija »šagre«… Oktobra so 
sanirali gozdno pot proti Usovlju, uredili prepuste in jarke za odtok meteornih voda. 
Decembra so izvedli miklavževanje s pohodom Miklavža in glasbe od hiše do hiše (Babič 
2010). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: 3 dni pustovanja, 5-krat so spremljali učence na učni poti v 
Movražu, sodelovali na dnevu ustvarjanja na delavnicah v OŠ Gračišče, 29-krat nastopili v 
krajih primorske, Postojne, Pivke … Sodelovali so tudi z drugimi društvi (Knez 2010). 

Na šoli so organizirali tudi dobrodelni koncert »Pomlad v Gračišču«. Na OŠ Istrskega odreda 
deluje tudi Šolski sklad, katerega namen je pomoč socialno šibkim otrokom, zato so 
organizirali dobrodelni koncert, med drugim so nastopili tudi Primorski fantje, Ne me jugat, 
Rudi Bučar, Otroški pevski zbor Gračišče, Žiga Rustja in drugi (Košpenda 2010). 

2011 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Organizacija pustovanja, »praznika šparinge«, udeležba na Občinskem 
prazniku MO Koper, na povorki kmečkih voz na Prazniku refoška, izvedba miklavževanja. 
Društvo je tudi leta 2011 skrbelo za urejenost okolice in vasi, čiščenje sprehajalnih poti, poti 
namenjenih požarni varnosti, sodelovalo na čistilnih akcijah, tudi ob Dnevu zemlje. Aktivno 
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sodelovanje pri izvedbi projekta »Etno Hist(e)rija« v začetku meseca julija. V oktobru 
udeležba na tekmovanju v kuhanju »Istrskih bobičev« v Izoli (Babič 2011).  

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Praznovanje 15. obletnice delovanja in veliko nastopov ob 
različnih priložnostih (Knez 2011). 

Leta 2011 je OŠ Istrskega odreda Gračišče praznovala tudi 30 let imena. Povabili so borce in 
partizanske učitelje. Osrednja je bila prireditev v kulturnem domu v Gračišču, povezoval jo je 
Brane Grubar (Košpenda 2011). 

2012 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Organizacija božično-novoletnega koncerta v izvedbi etno skupine 
»Vruja«. Ob kulturnem prazniku je v okviru projekta »Revitas« potekalo srečanje istrskih 
pisateljev in glasbenikov, ki so predstavljali Istro skozi besede in glasbo. Za potrebe festivala 
Etno Hist(e)ria je bilo treba dobiti soglasja lastnikov travnikov, pripraviti teren, urediti 
parkirišča, elektriko, vodo na prizorišču. Praznovanje 10. obletnice TŠKD »Sv. Miklavž«, ki 
so dogodek obeležili z dramsko igro. Praznovanje je popestrila moška pevska skupina 
»Kantadori«. V vasi je potekala še »Primorska poje«, »Praznik šparinge«, vaška šagra, 
pustovanje, z društvom so se udeležili tudi predstavitev KS v Kopru in proslave ob 60. 
obletnici priključitve Primorske k matični domovini (Babič 2012). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Na začetku leta so bili vabljeni v Ljubljano, na Ig in Vir k 
sodelovanju pri organizaciji pusta, kjer so predstavili istrsko masko »cundra«, s 
spremljevalnimi liki. Kasneje so se intenzivno pripravljali na premiero nove igre z naslovom 
»70 let po smrti«. Ob raznih prireditvah so nastopali več kot 30-krat, bili so vabljeni tudi v 
šole in vrtce. Turisti še vedno radi vidijo njihove predstave na terenu (Knez 2012). 

Festival »Etno hist(e)ria 2012«: 80 skupin iz vsega sveta, ki so v treh dneh predstavile kar 120 
koncertov, gledaliških predstav, cirkuških spektaklov … Ob močni podpori krajanov Gračišča 
je ustvarjalo 400 umetnikov ter več kot 100 prostovoljcev iz vsega sveta (Solce 2012). 

OŠ Istrskega odreda Gračišče kot kulturna šola nastopa na različnih prireditvah, tudi v 
sodelovanju s sosednjimi krajevnimi skupnostmi, Združenjem borcev NOB in gledališkim 
igralcem Branetom Grubarjem (Košpenda 2012). 

2014 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Januarja je nastop klap navdušil občinstvo. Udeležba na pustni povorki 
na mestnih ulicah Kopra. Ob kulturnem prazniku je društvo zaigralo gledališko predstavo 
»Razvalina življenja«, imeli pa so še druge nastope. Izvajali so vaške »rabute« … Avgusta so 
bili povabljeni v Lendavo na tekmovanje v pripravi »bograča« in, ker Istrani te hrane ne 
poznajo, niso tekmovali (Vaška skupnost Gračišče 2014). 



Priloga 1 

 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: S svojim repertoarjem so nastopili približno 40-krat, za 
različne skupine in turiste iz vse Slovenije. 3 dni jih je snemala TV Slovenija, ko so v okolici 
Gračišča in Hrastovelj posneli oddajo »Na obisku«. Za oddajo »Dobro jutro« so popestrili 
prihod velike potniške ladje v Koper. V izvirni obliki so v kulturnih programih predstavljali 
življenje nekoč. Predstavili so tudi zadnjo celovečerno predstavitev komedije (Knez 2014). 

2015 

TŠKD »Sv. Miklavž«: Januarja so organizirali božično-novoletni koncert klap. Udeležili so se 
tudi pustne povorke in pustovali po krajevni skupnosti. Ob kulturnem prazniku so nastopili 
»komičarji«. Izveden je bil tudi koncert »Primorska poje«, »Praznik šparinge«, udeležili so se 
povorke voz na »Prazniku refoška« v Marezigah ... Organizirali so tudi čistilne akcije in 
»šagro«. V okviru »Sladke Istre« so gospodinje iz Gračišča spekle pecivo. V decembru je bilo 
organizirano miklavževanje in koncert klap (Babič 2015). 

KD »Šavrini in anka Šavrinke«: Pustovanja so izpustili zaradi prevelikega napora za večino 
članov društva. Marca 2015 so nastopili na EXPO Milano, na pobudo MOK. Aprila so 
nastopili pred Mercatorjem, kjer so prikazali običaje ob veliki noči. Sodelovali so tudi pri 
izvedbi tekaškega maratona v Izoli, se udeležili »Praznika refoška« in »Sladke Istre«. S 
prilagojenimi programi so nastopali še na raznih jubilejih, bilo je kar 32 nastopov in 
predstavitev (Knez 2015). 

Lovska družina »Istra« Gračišče: Izvedli so letni načrt biomeliorativnih del (mulčanje, košnja, 
obdelovanje krmnih njiv, krmljenje divjadi) ter izvajali odstrel divjadi. Pozornost v splošnem 
posvečajo preventivi pred škodo, ki jo povzroča divjad, predvsem divji prašič. Z odstrelom so 
škodo precej zmanjšali. Ker so bili lovci tudi blizu meje, kjer je žičnata ograja in je ta 
onemogočila pot divjadi, so se odločili, da čim bolj pogosto obiščejo to območje in zmanjšajo 
mučno trpljenje živali, ki so se v ograjo zapletle (Lovska družina »Istra« Gračišče 2015). 
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VPRAŠALNIKI ZA INTERVJU 

Intervju z domačini: 

1. Ali lahko približno ocenite, kolikokrat mesečno uporabljate storitve v kraju 
(trgovina, pošta, bencinski servis, KS …)? 

1. 1. Kaj najbolj pogrešate pri storitvah v kraju?  
1. 2. Kje opravljate večino storitev? Zakaj?  
1. 3. Kaj vam pomenita šola in vrtec v kraju? 
1. 4. Kaj bi/ste že naredili za izboljšanje ponudbe, storitev v kraju? 
1. 5. Število ljudi v kraju je naraslo, se je morda kaj spremenilo pri oskrbi in storitvah?  
 
2. Kaj vam pomenijo prireditve (»šagre«, proslave ipd.) v kraju? Jih obiskujete? 
2. 1. Če se prireditev udeležujete ali na njih tudi aktivno sodelujete?  
2. 2. Naštejte nekaj prireditev, ki ste jih obiskali ali na njih sodelovali. 
2. 3. Se je z večanjem števila prebivalcev povečalo tudi število dogodkov in prireditev?  
 
3. Kaj vam največ pomeni v kraju (okolje, narava, kulturna dediščina ipd.)?  
3. 1. Kaj od naravnega okolja bi želeli ohraniti? Kako bi oz. že prispevate k temu?  
3. 2. Kaj vam pomeni kulturna dediščina? Kako se ohranja?  
3. 3. Kako prispevate k manjšemu vplivu na naravno okolje in kulturno dediščino (na 

primer s porabo vode, ločevanjem odpadkov)? 
 

4. Kaj vam pomeni samooskrba s hrano in kmetovanje? 
4. 1. Imate svoj vrt, njivo? Si sami pridelate hrano? Kašen pomen ima za vas? Kaj 

pridelujete?  
4. 2. Če nimate vrta, njive, bi si želeli imeti košček zemlje oz. bi se vrnili k zemlji?   
4. 3. Kaj vam pomeni lokalno (tudi ekološko) pridelana hrana?  
4. 4. Kaj vam pomenijo gozdni sadeži, zelišča iz gozda in s travnika?  
4. 5. Ste že kdaj povpraševali oz. kupili povrtnino ali kakšen drugi domači proizvod od 

sosedov?  
4. 6. Vas je kdo od priseljencev že kdaj vprašal, če bi mu prodali povrtnine ali kakšen 

domač proizvod, ali vas vprašal za nasvet, kje bi lahko kupil dobro domačo hrano? 
 

5. Kako ste vzpostavili stike s priseljenimi sosedi? Kako ste se spoznali?  
5. 1. V kakšnih odnosih ste s sosedi (tudi s priseljenci)? 
5. 2. Kako pa je s sosedsko pomočjo?  
5. 3. Lahko ocenite, koliko ljudi približno poznate v kraju? So ljudje po vašem mnenju bolj 

povezani ali so bolj izolirani? 
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5. 4. Konflikti so tudi neizogiben del življenja. Kakšni so najpogostejši razlogi za konflikte 
v kraju? 

 
6. Kako ocenjujete prispevek oz. vključevanje priseljencev v vaško skupnost? 
6. 1. Na kakšen način vi sodelujete z njimi, če sploh?  
6. 2. Kako aktivni so priseljenci? 
6. 3. Kakšnega sodelovanja bi si želeli? 
 
7. Kakšna je vaša vizija razvoja kraja v prihodnje (v naslednjih 10–20 letih)?  
7. 1. Kako bi pritegnili mlade ljudi, da bi več sodelovali?  
7. 2. Kako bi povečali delovna mesta na podeželju?  
7. 3. V kakšni skupnosti želite živeti, kakšne so vaše potrebe in želje? 

 
8. Na kakšen način že danes prispevate k družbenemu in h kulturnemu razvoju kraja? 
8. 1. Kako izražate svoje ideje, želje, potrebe, pobude, opozarjate na težave? Preko katerih 

kanalov?  
8. 2. Kako in ali se vključujete pri dejavnostih šole in vrtca? Če imate že starejše otroke, 

kako ste se vključevali, ko so še obiskovali vrtec ali šolo? 
8. 3. Kako sodelujete pri lokalnih pobudah? S kom? 
8. 4. So se vaše pobude ali pobude vam poznanih realizirale? Katere?  
8. 5. Ste se udeležili čistilne akcije Očistimo Slovenijo ali kakšne druge (delovne, čistilne) 

akcije v kraju? 
 

Podatki o intervjuvancu: 
9. Spol:  M   Ž 
10. Starost: ____ 
11. Zaposlitev: zaposlen, samozaposlen, brezposelna oseba, kmetovalec, upokojenec, študent, 

dijak 
12. Stopnja izobrazbe: osnovna, srednja šola, višja strokovna šola, I. bolonjska stopnja, 

univerzitetna, II. bolonjska stopnja, magisterij, doktorat 
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Intervju s priseljenci: 

1. Ali lahko približno ocenite, kolikokrat mesečno uporabljate storitve v kraju 
(trgovina, pošta, bencinski servis, KS …)? 

1. 1. Kaj najbolj pogrešate pri storitvah v kraju?  
1. 2. Kje opravljate večino storitev? Zakaj?  
1. 3. Kaj vam pomenita šola in vrtec v kraju? 
1. 4. Kaj bi/ste že naredili za izboljšanje ponudbe storitev v kraju?  
1. 5. Odkar ste se priselili, se je morda kaj spremenilo pri oskrbi v kraju z večanjem števila 

ljudi?  
 
2. Kaj vam pomenijo prireditve (»šagre«, proslave ipd.) v kraju? Jih obiskujete? 
2. 1. Če se prireditev udeležujete ali na njih tudi aktivno sodelujete?  
2. 2. Naštejte nekaj prireditev, ki ste jih obiskali ali na njih sodelovali. 
2. 3. Se je z večanjem števila prebivalcev povečalo tudi število dogodkov in prireditev?  

 
3. Zakaj ste se priselili?   
3. 1. Kje ste preživeli večino svojega življenja (v mestu ali na podeželju)? Kako ste 

doživeli priselitev?  
3. 2. Kako ste zadovoljni z življenjem v kraju?  

 
4. Kako ste vzpostavili stike z domačini? Kako ste se spoznali?  
4. 1. V kakšnih odnosih ste danes s sosedi?  
4. 2. Kako pa je s sosedsko pomočjo?  
4. 3. Lahko ocenite, koliko ljudi približno poznate v kraju? So ljudje po vašem mnenju bolj 

povezani ali so bolj izolirani? 
4. 4. Konflikti so tudi neizogiben del življenja. Kakšni so najpogostejši razlogi za konflikte 

v kraju?  
 
5. Kaj vam največ pomeni v kraju (okolje, narava, kulturna dediščina ipd.)? 
5. 1. Kaj od naravnega okolja bi želeli ohraniti? Kako bi oz. že prispevate k temu?  
5. 2. Kaj vam pomeni kulturna dediščina? Kako se ohranja?  
5. 3. Kako prispevate k manjšemu vplivu na naravno okolje in kulturno dediščino (na 

primer s porabo vode, ločevanjem odpadkov)? 
 

6. Kaj vam pomeni samooskrba s hrano in kmetovanje? 
6. 1. Imate svoj vrt, njivo? Si sami pridelate hrano? Kašen pomen ima za vas? Kaj 

pridelujete?   
6. 2. Če nimate vrta, njive, bi si želeli imeti košček zemlje oz. bi se vrnili k zemlji? 
6. 3. Kaj vam pomeni lokalno (tudi ekološko) pridelana hrana? 
6. 4. Kaj vam pomenijo gozdni sadeži, zelišča iz gozda in s travnika?  
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6. 5. Ste že kdaj povpraševali oz. kupili povrtnino ali kakšen drugi domači proizvod od 
sosedov?  

6. 6. Ste morda sami prodali zelenjavo ali sadje, izdelek? 
 

7. Kakšna je vaša vizija razvoja kraja v prihodnje (v naslednjih 10–20 letih)?  
7. 1. Kako bi pritegnili mlade ljudi, da bi več sodelovali?  
7. 2. Kako bi povečali delovna mesta na podeželju?  
7. 3. V kakšni skupnosti želite živeti, kakšne so vaše potrebe in želje?   
 
8. Na kakšen način že danes prispevate k družbenemu in h kulturnemu razvoju kraja? 
8. 1. Kako izražate svoje ideje, želje, potrebe, pobude, opozarjate na težave? Preko katerih 

kanalov?  
8. 2. Kako in ali se vključujete pri dejavnostih šole in vrtca? Če imate starejše otroke, kako 

ste se vključevali, ko so še obiskovali vrtec ali šolo?  
8. 3. Kako sodelujete pri lokalnih pobudah? S kom? 
8. 4. So se vaše pobude ali pobude vam poznanih realizirale? Katere?  
8. 5. Ste se udeležili čistilne akcije Očistimo Slovenijo ali kakšne druge (delovne, čistilne) 

akcije v kraju? 
 

Podatki o intervjuvancu: 
9. Spol:  M   Ž 
10. Starost: ____ 
11. Zaposlitev: zaposlen, samozaposlen, brezposelna oseba, kmetovalec, upokojenec, študent, 

dijak 
12. Stopnja izobrazbe: osnovna, srednja šola, višja strokovna šola, I. bolonjska stopnja,  
13. univerzitetna, II. bolonjska stopnja, magisterij, doktorat 
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Intervju s poslovodjo trgovine in poštno uslužbenko: 
 
1. Prepoznate med svojimi strankami priseljence?  
2. Lahko ocenite, kako pogosto le-ti koristijo vaše storitve?  
3. Se je s priseljevanjem povečal obseg vašega dela? 
4. Kako so stranke zadovoljne z delovnim časom vaših storitev (domačini in priseljenci)? 
5. Se je povečala ponudba? Je to rezultat povpraševanja prebivalstva (večjega števila ljudi) 

ali trendov ter širitve ponudbe trgovca? 
 
Intervju z lastnikom Gostilne in pizzerije Ražman: 
 
1. Prepoznate med svojimi gosti priseljence?  
2. Lahko ocenite, kako pogosto le-ti koristijo vaše storitve?  
3. Se je s priseljevanjem povečal obseg vašega dela? 
4. Kdo so vaši dobavitelji hrane? 
5. Sami pridelujete hrano? 
6. Se je s priseljevanjem in trendi zdrave prehrane vaša ponudba na meniju spremenila?  
7. Po čem povprašujejo (priseljenci in domačini, mimoidoči)?  

 
Intervju s predsednikom Krajevne skupnosti Gračišče: 

 
1. Zakaj se ljudje priseljujejo v KS Gračišče? Poznate razloge? 
2. Kako priseljevanje vpliva na podeželsko skupnost? 
3. Kdo je član sveta KS? Je med njimi tudi kakšen priseljenec?  
4. Kraj organizira več dogodkov in prireditev, obuja stare običaje. Kakšen vpliv ima večanje 

števila prebivalstva? Kateri so drugi razlogi? 
5. Pridejo na sestankih pobude, pripombe od domačinov in priseljencev? Lahko podate 

kakšen primer pobude? 
6. Dajejo prebivalci (priseljenci in domačini) specifične, individualne pobude, pripombe tudi 

preko sodobne tehnologije?  
7. Poznate CLLD? So možnosti za to v Gračišču? Kako je s samooskrbo v Gračišču? 
8. V kolikšni meri se ohranjata narava in kulturna dediščina v kraju? 
9. V kolikšni meri se pri novogradnjah ali obnovah upošteva istrska arhitekturna dediščina? 
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Intervju s predsednicama obeh društev: 
 
1. Se priseljenci vključujejo v vaše dejavnosti? So morda člani društva? 
2. Ali priseljenci obiskujejo prireditve? Jih prepoznate? 
3. Kako pritegnete prebivalce (tudi priseljence) k prostovoljnim akcijam, družbenim 

aktivnostim oz. organizacijam prireditev? 
4. Kakšni so razlogi, da ima kraj veliko prireditev? Kakšen vpliv ima večanje števila 

prebivalstva? 
5. Se sami povezujete tudi z drugimi društvi, KS, šolo, izven KS? Zakaj in kako? 

 
Intervju z ravnateljico osnovne šole:  
 
1. Se je s priseljevanjem povečalo število otrok v osnovni šoli? 
2. Bi šola lahko delovala tudi v primeru, da ne bi bilo priselitev? 
3. Lahko podate približno oceno, koliko otrok je otrok priseljencev? 
4. Kako je trajnostni razvoj vključen v učni program? Kako se to kaže v praksi? 
5.  Kdo dobavlja hrano za malice in kosila? Sodelujete tudi z lokalnimi pridelovalci hrane?
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