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POVZETEK 

V zaključni nalogi smo raziskali sedanje stanje razvoja turizma v naselju Gradin. Analizirani 

so bili geografski, gospodarski in demografski pokazatelji, zbrana so bila stališča lokalnega 

prebivalstva o razvoju turizma. V zaključni nalogi  je bila raziskava namenjena ugotavljanju 

pomena za razvoj turizma za prebivalce tega območja. Ugotovljeno je, da moramo zagotoviti 

tak razvoj turizma, ki bo prebivalcem prinašal korist ter bo konkurenčen drugim turističnim 

destinacijam. Območje ima velike potenciale za razvoj turizma, stališča lokalnega 

prebivalstva do razvoja turizma so pozitivna. To je dobra osnova za uspešen razvoj turizma, 

pri čemer se moramo zavedati, da samo to ne bo dovolj. Uspešen razvoj turizma na območju, 

bo najbolj odvisen od sodelovanja in povezovanja vseh, ki so povezani s to dejavnostjo, 

skupnega načrtovanja razvoja turizma v zaledju in uresničitve zastavljenih ciljev. S pomočjo 

ankete smo raziskali in podali rešitev, da krajani Gradina  vidijo veliko možnosti v razvoju 

turizma, podpirajo uresničevanje idej za realizacijo različnih turističnih novitet in menijo, da 

postaja zaledje vedno bolj zanimiva turistična destinacija. 

Ključne besede: management, turizem, podeželje, destinacija, zaledje, Istra, Gradin. 

 

SUMMARY 

The task of the thesis was to investigate the current state of development of tourism in the 

village Gradin. We analyzed geographic, economic and demographic indicators, and we are 

collected the views of local people about the development of tourism. The aim of the thesis 

was to determining the importance of tourism development for the residents of this area. We 

must ensure the development of tourism, which will benefit the people and not aggressive to 

the natural and social environment and to compete with other tourist destinations. The area 

has great potential for tourism development point of view of the local population towards 

tourism development are positive. These facts provide a good basis for the successful 

development of tourism, whereby we must be aware that this alone will be enough. The 

successful development of tourism in the region will depend on the willingness of integration 

and cooperation of all who are directly or indirectly related to this activity, mutual technical 

planning of sustainable tourism development and the realization of the set goals. 

Key words: management, tourism, rural, destination, hinterland, Istria, Gradin.  

UDK: 338.48(497.571)(043.2) 
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1 UVOD 

Razvoj turizma določenega kraja je lahko uspešen, lahko pa je, če ga ne načrtujemo na 

ustrezen način, za okolje in družbo zelo destruktiven. Pri tem se lahko figurirajo številne 

prednosti, kot so naprimer razvoj manj razvitih območij, trženje lokalnih proizvodov, dvig 

življenjskega standarda tam živečih ljudi, ohranjanje poselitve, nova delovna mesta itd. Lahko 

pa pride tudi do negativnih sprememb, onesnaževanja okolja, sprememb v načinu življenja 

domačinov oziroma celo do odpora domačinov. 

V zaključni projektni nalogi o razvoju turizma smo raziskali, ali obstajajo možnosti 

turističnega razvoja naselja Gradin, ki leži v zaledju Istre. Ob tem smo raziskali tudi, kje 

ležijo skriti potenciali turističnega razvoja tega območja. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

S turizmom, njegovim razvojem in njegovo povezanostjo z različnimi področji na določeni 

destinaciji, se ukvarja destinacijski management.  

Brezovec (2015) definira destinacijski management kot usklajeno delovanje oziroma 

sodelovanje vseh turističnih in drugih interesentov za določene dejavnike v okolju, ki 

zadevajo vsa okolja turističnega razvojnega cikla. Na našem območju je pojem 

destinacijskega managementa dokaj nerazvit in nepoznan, vendar se v zadnjih letih stanje 

hitro  spreminja, odgovorni se vedno bolj zavedajo pomembnosti načrtovanja, organiziranja 

razvoja turizma  in ostalih sodelujočih dejavnosti na destinaciji ter tesne povezanosti med 

njimi, z namenom uspešnega delovanja in doseganja skupnih ciljev. Strokovnjaki, npr. 

Reinhold (2015) se zavedajo, da ima celovit pristop pomembno vlogo pri razvoju in 

vzdrževanju turizma na določeni destinaciji. Kadar je zanimanje za destinacijski management 

povečano, je potrebno razpravljati tudi o destinacijskem produktu. Uran in Juvan (2009) 

ugotavljata, da destinacijski management aktivira procese načrtovanja, izvajanja, 

organiziranosti, izpeljevanja in uresničitve turističnega razvoja. 

Turizem se smatra kot pomembna gospodarsko dejavnost v razvoju Republike Slovenije (RS). 

Ob izkoriščenosti poglavitnih turističnih potencialov, morske obale, jezer, rek, gora in vseh 

drugih danosti, ki omogočajo razvoj turizma (kraške jame, gojenje Lipicanskih konj, gradovi 

idr.) pa bo razvoj turizma potrebno usmerjati tudi na področjih, kjer danes turizem še ni tako 

razvit (Strategija razvoja turizma 2012−2016, 2012). Med slednje, ne le ugled razvoja 

turizma, temveč tudi zaradi demografske ogroženosti, sodijo tudi številna naselja, v katerih se 

zaradi nekaterih negativnih dejavnikov, kot je njihova oddaljenost od večjih mest, slabe 

prometne povezave, navkljub izjemni naravni lokaciji, zmanjšuje število prebivalstva.  
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V nalogi smo raziskali, kakšne so možnosti gospodarskega razvoja na področju turizma v 

majhnem, naravno izjemno lepem zaselku na slemenu Soline, v neposredni okolici Kopra. 

Naloga skuša prikazati primerjalne možnosti za razvoj turistične gospodarske dejavnosti na 

trenutno demografsko ogroženih območjih. Seveda je možnost razvoja turizma, kot nove 

gospodarske dejavnosti, na demografsko ogroženem območju, vedno odvisna od različnih 

deležnikov, zlasti pa: lokalnega prebivalstva, lokalne samouprave, ponudbe, povpraševanja. Iz 

navedenih razlogov je ta zaključna projektna naloga usmerjena v obdelavo primera, razvoja 

turizma, na demografsko ogroženem območju, s konkretnim primerom naselja iz zaledja 

slovenske Istre. Gre za primer naselja Gradin, v Mestni občini Koper (MO Koper). Kljub 

samo nekaj kilometrov oddaljenemu Kopru, gre za naselje, za katerega je značilen konstantni 

upad prebivalstva. Usmeritev v turizem je primerna zaradi dejstva, da ima naselje izjemno 

razgledno lokacijo, tukaj pa najdemo kar nekaj znamenitosti, ki bi bile turistom potencialno 

zanimive. Seveda ne smemo pozabiti na izjemno vino, pa tudi hrano, ki bi jo lahko prebivalci 

ponudili turistom. 

Osnovni obravnavani problem tega zaključnega dela je, kako bi lahko izbrana Mestna občina 

Koper, s pomočjo managementa, v turizmu zagotovila možnosti turističnega razvoja na 

demografsko ogroženem območju naselja Gradin in na ta način dosegla nadaljnji razvoj in 

rast.  

1.2 Namen in cilj projektne naloge 

Namen zaključnega dela je raziskati literaturo s področja destinacijskega managementa, 

opisati pojme destinacijski management, demografsko ogroženo območje, razvoj turistične 

destinacije ter prikazati možnosti razvoja navedene turistične destinacije, od njenega 

nastanka, pa vse do implementacije v prakso. S tem želimo dejansko revitalizirati 

demografsko ogroženo območje, z razvojem v novo turistično destinacijo. Namen naloge je 

torej podati najboljše možne rešitve za razvoj turizma na demografsko ogroženih območjih, 

konkretno naselja Gradin, glede na omejitve, s katerimi se tovrstna območja srečujejo. 

Omenjeni namen zahteva analizo obstoječe turistične ponudbe, obravnavo različnih učinkov 

turizma ter različne možne predloge in rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in s tem 

pripomoči k večjemu turističnemu potencialu v prihodnosti.  

Namen naloge je torej podati najboljše možne rešitve za razvoj turizma, na demografsko 

ogroženem območju, upoštevajoč vse omejitve, s katerimi se praviloma tovrstna območja 

srečujejo na primeru naselja Gradin.   

Raziskali smo, kateri so temeljni dejavniki razvoja neke destinacije v smeri turizma, kaj mora 

taka destinacija obsegati in analizirali vse poglavitne vidike oziroma možnosti za razvoj 

turizma na demografsko ogroženem območju. To vključuje strateške vidike, destinacijski 

management in regionalno načrtovanje, s poudarkom na turističnih možnosti v naselju Gradin.  
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V uvodnem delu zaključne projektne naloge smo definirali pojem demografsko ogroženega 

območja, opisali zahteve novodobnega turista, poiskali ustrezne rešitve oz. predloge za 

turizem kot novo gospodarsko dejavnost oziroma izboljšanje trenutnega stanja, oblikovali 

smernice za turistični razvoj na demografsko ogroženih območjih. V nadaljevanju pa smo 

analizirali obstoječe stanje v naselju Gradin, opisali in ocenili potenciale kulturne in naravne 

dediščine za turistični razvoj destinacije ter na podlagi izvedene raziskave predstavili predloge 

možnega turističnega razvoja naselja Gradin. 

Glavni cilj zaključne projektne naloge je razviti predloge za razvoj turistične destinacije v 

zaledju Istre, natančneje naselja Gradin. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu naloge smo s 

pomočjo metode deskripcije opredelili tematiko destinacijskega managementa in razvoja 

turizma na ruralnih področjih. V uvodnem delu je uporabljena metoda deskripcije, ki zajema 

opis dejstev in opis odnosov med njimi. 

V nadaljevanju, v empiričnem delu, je uporabljena kvantitativna metoda zbiranja podatkov, s 

pomočjo ankete. Opravljena je anketa med lokalnimi prebivalci (stalnimi in občasnimi), ki bi 

lahko postali potencialni ponudniki turističnih storitev (lovski turizem, pohodništvo ipd., 

turizem na kmetih, vinotoči), katerih trenutno na tem ožjem območju naselja še ni. Statistično 

populacijo v anketi predstavljajo vsi prebivalci naselja Gradin (tako stalni kot občasni), po 

podatkih iz popisa prebivalstva je nekaj več kot 70 stalnih prebivalcev, statistični vzorec pa 

bodo predstavljali anketiranci, starejši od 18 let in mlajši od 65 let. Glede na statistične 

podatke o številu stalnih prebivalcev ter glede na oceno števila občasnih prebivalcev, smo 

želeli zbrati 50 anket. Na koncu se je izkazalo, da je v anketi sodelovalo skupaj 66 oseb. Ob 

tem smo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 na kakšen način lahko razvoj turizma pripomore k boljši kakovosti življenja v naselju ter 

kakšni so vplivi turizma na razvoj naselja – pozitivni in negativni? 

 Kako bi se moralo razvijati naselje Gradin in katere turistične produkte naj ponudi, da bi 

lahko naselje Gradin postalo trajnostna turistična destinacija? 

 Kaj bi lahko pripomoglo k zmanjšanju odhoda mladih iz naselja Gradin? 

 Kateri so temeljni pogoji, ki bi jih morali zagotoviti, da bi naselje Gradin postalo 

turistična destinacija? 

Anketa je bila opravljena med stalnimi in občasnimi prebivalci naselja. Glede na dejstvo, da 

večino anketirancev avtorica osebno pozna, se je avtorica osebo odpravila do vsakega 

posameznika, mu predstavila anketo in ga zaprosila za sodelovanje. Anketni vprašalnik je bil 

izdelan na spletu, avtorica je anketirancem predstavila način izpolnjevanja. Anketni 

vprašalnik so nato anketiranci samostojno izpolnjevali, brez posredovanja avtorice, s čimer je 
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bila zagotovljena tajnost odgovorov. Na ta način smo dosegli največjo odzivnost. Rezultate 

ankete smo nato obdelali s statističnim računalniškim orodjem, rezultati so grafično 

predstavljeni ter analizirani. 

1.4 Predpostavke in omejitve projektne naloge 

Pri pisanju smo se srečali z naslednjimi omejitvami. Omejitve so: 

Vsebinske: 

 vsebinsko smo se tako v teoretičnem kot empiričnem delu zaključne naloge omejili na 

področje destinacijskega managementa, 

 geografsko smo se osredotočili samo na ozko območje naselja Gradin v občini Koper, 

zato rezultatov ne moremo posplošiti za širše območje Slovenije. 

Metodološke: 

 med omejitve naloge moramo prišteti še metodo anketiranja stalnih in občasnih 

prebivalcev naselja Gradin v zaledju Istre in s tem povezan majhen vzorec anketirancev, 

med katerimi je bila izvedena raziskava, razlog tega pa je majhno število prebivalcev 

naselja. Omejitev predstavlja pripravljenost anketirancev za sodelovanje v anketi ter 

vprašanje realnosti njihovih odgovorov. 
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2 DESTINACIJSKI MANAGEMENT 

Definicij za turistično destinacijo je veliko, saj so jih zapisali vsi vidnejši sodobni teoretiki na 

področju turizma. Vsako leto pa se, zaradi naraščajoče pomembnosti destinacijskega 

managementa, pridruži dosedanjim definicijam še kakšna nova. V nadaljevanju jih nekaj 

podajamo. Turistična destinacija je širši integriran prostor, ki gradi svojo turistično podobo s 

pomočjo celovitega kumulativnega koncepta znamenitosti, ki zaradi vtisa, ki jih te 

znamenitosti ponujajo, in njihove dodatne turistične infrastrukture, omogočajo možnosti, da 

lahko postanejo dostopne točke v turizmu (Miočič Krce, Razovič, Klarin 2016, 100). 

Schauman (v Lebe 2009, 56) zapiše, da segajo začetki destinacijskega managementa v 

Ameriko, in sicer v 60. leta 20. stoletja − v Evropi pa se je začel razvijati kasneje. V prvi fazi 

je obsegal osnovne dopolnilne storitve za goste, kot so transferi ter organiziran razvedrilni in 

rekreacijski program za skupine v hotelih. V 70. letih se pridruži še program za spremljevalce 

udeležencev kongresov, kar je zahtevalo od organizatorjev tudi znanje in ne več zgolj 

organizacijskih veščin. Ime destinacijski management je uporabil prvi Phil Lee, ustanovitelj 

svetovalcev za razvedrilo in prosti čas, v letu 1972 (Lebe 2009, 57). Kaspar (v Lebe 2009, 57) 

je kot funkcije destinacijskega managementa naštel oblikovanje turistične politike, upravne 

naloge, (so)oblikovanje turistične ponudbe ter odnose z javnostjo in promocijo. S tem je 

naštel naloge, ki zastopajo različne interesne skupine. Podobno na funkcijo destinacijskega 

managementa gledata tudi Heath in Wall (v Lebe 2009, 59), ki med nalogami destinacijskega 

managementa omenjata štiri točke: izdelavo turistične strategije, zastopanje interesov regije 

na regionalni in državni ravni, spodbujanje razvoja turizma in marketing regije. Freye (v Lebe 

2009, 62-63) na funkcije destinacijskega managementa gleda nekoliko širše in med naloge 

destinacijskega managementa vključi tudi svetovanje lokalnim podjetjem in prebivalstvu, ki 

naj privede do optimalnega razvoja turizma v destinaciji ter naj vključuje tudi storitve za 

goste, kot je dajanje informacij. Njegova naloga je tudi razvoj enotnega sistema označevanja 

kakovosti prenočišč ter organiziranje vodstva po kraju in destinaciji. 

Različni avtorji definirajo pojem destinacijskega managementa na več načinov in imajo nanj 

različne poglede. Crouch (Crouch in Ritchie 2006) izpostavlja, da je destinacijski 

management močno odvisen od povezovanja ključnih subjektov, predvsem gospodarstva in 

vlade, da mora biti osredotočen na povečevanje konkurenčnosti in mora sloneti na 

implementaciji ustrezne strategije načrtovanja promocij in prepoznavnosti destinacije. 

Lengyel (v Juvan 2010) govori o destinacijskem managementu kot o orodju razvoja za 

trajnostno in konkurenčno ponudbo, se pravi kot skupku dejavnosti, ki privabljajo turiste na 

destinacije in skrbijo za njihovo dobro počutje (Juvan 2010). Vodeb (2007, 29), ko citira 

Swarbroka in Hornera, opozarja na pomen destinacijskega managementa, katerega obveznosti 

se vežejo na različne organizacije, od katerih vsaka, odvisno od konkurenčnosti in ravni 

delovanja, prispeva k uspešnemu zadovoljevanju gostov: to so centralne državne agencije, 

regionalne agencije, združene javno-zasebne partnerske organizacije, zasebna podjetja, 
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univerze in fakultete. Turistična destinacija je zmes atrakcij, storitvenega delovanja in 

tranzitnega sistema. Izguba enega od teh elementov prinese to, da se turistična dejavnost ne 

vzpostavi (Mihalič 2009, 160−161). Sodoben management turistične destinacije omogoča 

ustvarjanja novih delovnih mest, tudi na slabše razvitih ruralnih območjih (Zlatkova in 

Stankova 2012, 64). Zaradi številnih sprememb na turističnih tržiščih, se morajo danes 

državne in lokalne turistične organizacije posvečati predvsem promociji svojih turističnih 

destinacij, saj le na ta način turistične destinacije lahko obstanejo pomembne na turističnem 

zemljevidu (Serra et al. 2016). 

2.1 Sodobno pojmovanje turizma in turista 

Unkovič (2006, 4) zatrjuje, da se fenomen turizma in njegov značaj  lahko dodobra pogleda 

šele takrat, ko se mednarodnim turističnim tokovom dodajo turistični premiki znotraj države, 

se pravi domači turistični premiki. V nadaljevanju nas bodo zanimali predvsem slednji. 

Tip turista se skozi obdobja spreminja. Razvoj hotenj turista se zato vedno bolj skrbno 

proučuje. Od rezultatov tovrstnih  analiz je pomembno odvisna, primerno zastavljena in 

premišljena turistična ponudba. Avtorji različno klasificirajo tipe turistov. Ločujejo več vrst 

turistov, predvsem po njihovih željah, motivih, pričakovanjih in različnih doživljanjih. 

Turistični trendi so danes oblikovani s pomočjo turistov generacije Y (rojene med letoma 

1980 in 2000), ki je zavezana informacijski dobi. Ta generacija ceni hitrost, učinkovitost, 

racionalnost internetne izbire. Potovanja, motivi in pričakovanja ter same izkušnje na 

potovanjih, so se skozi čas spreminjale (Horvat 2000). S povečanim številom izobraženih 

ljudi, ki razpolagajo z višjimi finančnimi sredstvi in širšo možnostjo razpolaganja z njimi ter 

prisotno potrebo po kakovostnem preživljanju prostega časa, pogojuje razvoj drugačnih/novih 

oblik turizma. Ta mora pokrivati vsa področja, ki so pomembna za posameznikovo 

doživljanje celotne turistične izkušnje (zgodovina, kultura, navade, kulinarika, šport). 

V današnjih časih so edina stalnica na turističnem trgu pogoste spremembe. Spremljanje teh 

sprememb, trendov in odzivanje nanje, je ena izmed ključnih nalog ponudnikov v turizmu, saj 

lahko le tako prilagajajo svojo ponudbo na način izkoriščanja prednosti dinamike nenehnih 

sprememb. Spremljati se mora razmere tako v notranjem (mikrookolje) kot tudi v zunanjem 

okolju (makrookolje) (Konečnik 2007). 

Middleton (2001) v Konečnik (2007, 25) pravi da je opredelitev turistov v zadnjih letih 

predvsem v tem:»Da so bolje izobraženi in željni stalnega izobraževanja, bolj zdravi in željni 

aktivnega prizadevanja za ohranitev zdravja, starejši, a aktivni tudi po petdesetem letu, 

premožnejši, več potujejo (poslovno in počitniško) in imajo več mednarodnih izkušenj, 

lagodnejši pri razporejanju časa za delo in počitnikovanje, spretnejši pri uporabi 

računalnikov, neprimerljivo bolj izpostavljeni medijem in informacijami, raznoliki in 

individualistični v svojem povpraševanju in pričakovanjih in kulturno raznoliki.« 
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Današnji tip turistov je vedno bolj zahteven. Sodobni turist sedaj stremi k pristnemu, 

originalnem in avtentičnem preživljanju časa, tako na oddihu, počitnicah, odkrivanju novih 

območij, narodov, kultur, navad in zgodovinsko pomembnih ostalin. Avtentičnost kulture in 

okolja je eno bistvenih pričakovanj novodobnega turista. Velik problem avtentičnosti je 

pogosto njeno zlagano prikazovanje in komercializacija. Sedmak (2010) ugotavlja, da se 

turisti, ki povprašujejo po avtentičnosti, pogosto enačijo s tako imenovanimi kulturnimi 

turisti, ki si na svojih potovanjih želijo predvsem spoznavati (neprilagojeno, nepopačeno, 

predvsem antropogeno) drugačnost sveta.  

2.2 Turistična destinacija 

Gunnov model (1988, 357) turističnega sistema označuje destinacijski produkt kot obširno 

potrošniško izkušnjo, ki prihaja iz procesa, v katerem turisti na njihovih potovanjih ali obiskih 

uporabljajo potovalne storitve, kot so namestitev, transport, informacije, ogled zanimivosti 

ipd., ki so jim ponujene na obiskani destinaciji.  

Juvan (2010) ugotavlja, da bi moral destinacijski management upoštevati temeljne 

konkurenčne prednosti  določene turistične destinacije (lokacija, varnost, imidž, nosilna 

zmogljivost, povezana z drugimi destinacijami…). Tako po njegovem mnenju uspešno 

delovanje destinacijskega managemeneta lahko zaznamo na več področjih, predvsem pa 

(Juvan 2010, 48):  

 v odnosu lokalnega prebivalstva do turizma, 

 v organizaciji in porabi virov, 

 v oblikovanju imidža destinacije 

 v organizaciji destinacije, v smislu posrednega in neposrednega povezovanja, s turizmom 

povezanih subjektov. 

Destinacijskemu managementu pa sta pripisala temeljne razvojne politike oziroma smernice 

za razvoj in spodbujanja turističnega razvoja na destinaciji Uran in Ovsenik (2006, v Juvan 

2010, 50)  in sicer: 

 ustrezen trajnostni in prostorski razvoj, 

 trženje destinacij, 

 razvoj kakovosti, 

 razvoj človeških virov, 

 razvoj informacijske podpore in distribucijskih kanalov, 

 razvoj raziskovalne podpore, 

 razvoj primernega poslovnega investicijskega okolja. 
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2.2.1 Učinki in vplivi turizma na turistično destinacijo 

Učinki turizma se kažejo v skoraj vseh plasteh življenja določene destinacije. Turizem s seboj 

prinaša večplastne učinke, tako pozitivne kot tudi negativne vplive in posledice, vendar pa jih 

od destinacije do destinacije ne moremo enačiti, saj so odvisni od številnih dejavnikov. 

Obravnavani dejavniki pa so odvisni predvsem od (Juvan 2010): 

 oblike turizma: učinki so drugačni, če gre za različne oblike turizma (masovni ali mehki 

turizem), 

 značilnosti turistične destinacije: vplivi se bodo razlikovali pri obravnavi podeželja ali 

urbanih središč, 

 značilnosti in številu turistov:  razlikovanje glede na tip turistov in njihovo številnost, 

 lokalnega prebivalstva: odnos lokalnega prebivalstva do turizma je lahko pozitiven ali 

negativen.   

V nadaljevanju predstavljamo tri pomembna področja učinkov turizma: ekonomsko,  socialno 

in okoljsko področje. Optimalno stanje bi pomenilo, da bi se učinki na vseh treh področjih 

razvijali enakomerno. V ta namen je že v samem začetku strategije potrebno čim bolj 

minimizirati možne negativne vplive in posledice, saj kot dobri strategi lahko (moramo) 

sklepati, da so vsa tri področja enako pomembna za ohranjanje zdravega ravnovesja med 

njimi.  

 Ekonomski učinki turizma: pojav turizma generalno prinaša  ekonomske prednosti 

destinaciji, kar se v največji meri pozna in izkazuje v procesih, ki povečujejo  narodno 

gospodarske učinke. S porastom turizma se povečuje število delovnih mest, s potrošnjo 

turistov pa se izboljša ekonomsko stanje ponudnikov, storitev in blaga. Turizem vpliva na 

povečano ustvarjanje dohodka in njegovo produktivno porazdelitev, s tem pa prinaša 

večje možnosti za ohranjanje in razcvet obrti ter trženje krajevnih kmetijskih in drugih 

proizvodov ter storitev. Vse to nesporno pripomore tudi k boljši prepoznavnosti, k 

povečevanju števila turistov oz. večjemu obisku in boljši promociji, ki pa še bolj krepi in 

širi vse zgoraj naštete koristi, s posledico po nadaljnji krepitvi turizma kot pomembne 

dejavnosti in vira dohodka (Mihalič 2006, 18). Destinacija zaradi povečanih ekonomskih 

koristi postane zanimiva tudi za različne domače in tuje investitorje, hkrati pa pripomore k 

izboljšanju demografskega problema, saj je eden izmed ekonomskih učinkov tudi ta, da 

zaradi zagotovitve dohodka preprečimo prekomerno izseljevanje in s tem ohranjamo 

poselitev turistične destinacije. Z boljšo gospodarsko stabilnostjo destinacije lahko 

pričakujemo, da bo večji del sredstev namenjen njeni obnovi, revitalizaciji in varovanju 

njenih atrakcij (naravnih ali zgrajenih) (Ferreira 2005). Ekonomske učinke turizma lahko 

spremljamo z metodo spremljanja in analiziranja podatkov turističnih satelitskih računov, 

ki sta jih razvila UNWTO z Eurostatom. Turistični satelitski računi tako prikazujejo 

realno sliko turizma v državi in zagotavljajo jasna merila za spremljanje statističnih 

podatkov gospodarskih dejavnosti, ki so povezane s turizmom. Tako lahko merimo in 
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vrednotimo delež turizma pod bruto domačim proizvodom in njegov vpliv na 

zaposlovanje itd. V Sloveniji se turistični satelitski računi uporabljajo od leta 2000 

(Ivankovič in Planinc 2011). 

 Socialni učinki turizma: Howie (2003) ugotavlja, da se negativni vplivi kažejo v 

naslednjih šestih dejavnikih. V Zavisti (Envy), kjer lokalno prebivalstvo dojema turiste kot 

premožnejše in arogantne, se pravi tiste, ki si lahko vse privoščijo in tako povzroča vedno 

večji razdor med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci. V Premikih (Displacement) 

lokalnih premestitvenih vzorcev, kjer sezonsko zaposleni več zaslužijo ob manj stabilni 

turistični industriji. V Kriminalu (Crime), ki povečuje bojazen pred tatvinami, vlomi in 

drugimi delikti. V Oskrunitvi avtentičnosti (Staged authenticity) zaradi katere se je lokalna 

kultura primorana prilagoditi željam turistov, potrebam in urniku. V Projektu projekcije 

(Demonstration effect), ki se kaže tako, da lokalno prebivalstvo prevzame in ponotranji 

različne aspekte trendov obnašanja in mode turistov s posledico težnje po uporabi enakih 

luksuznih dobrin in v večanju oz. širjenju medgeneracijske praznine (Widen in gof the 

»generation gap«), zaradi katere se mladi  odtujijo od starejših, ker ponotranjijo turistove 

norme in vrednote, s tem pa zapuščajo svoje tradicionalne navade in običaje. Pozitivne 

socialne učinke pa isti avtor razvršča v štiri skupine. Na prvo mesto postavlja nove 

priložnosti zaposlitve (New opportunities for employment), kjer se z razvojem turizma 

odprejo nova delovna mesta (v hotelih, gostinstva, trgovine itd.),  poveča se transport in 

težnja po boljšem urejanju in širjenju obstoječih turističnih ponudnikov. Spoznavajo se  

nove priložnosti preživljanja prostega časa (New leisure opportunities), kjer se oblikuje 

dodatna turistična ponudba (športne dvorane, parki, itd.), kar je posledica razvoja turizma, 

ki bi bila brez tega razvoja za lokalno prebivalstvo neekonomična. Nadalje med pozitivne 

učinke uvršča tudi širjenje obzorij (Wider perspectives) lokalnega prebivalstva in 

spoznavanja svoje  kulture tudi skozi oči turistov, ob sočasnem spoznavanju kulturnih 

razlik turističnih obiskovalcev. Z vsemi temi posledicami razvoja turizma se širi obzorje 

lokalnega prebivalstva in drugih ponudnikov turističnih storitev. Na koncu, kot zadnji 

pozitivni učinek, pa Howie (2003) izpostavi tudi emancipacijo žensk (Emancipation of 

women), saj turizem vpliva na sprejemljivo žensko delo (vključno zna vodilnih delovnih 

mestih), sprejemljiv način obnašanja itd. 

 Okoljski učinki turizma: oblika trajnostnega razvoja turizma je še posebej pomembna v 

ruralnih okoljih, katerih viri so namenjeni predvsem kmetijski dejavnosti in so najmanj 

poškodovana. Temeljni učinki turizma so vezani na ohranjanje in izboljševanje 

infrastrukture, reševanje problematike izseljevanja in gospodarstva na podeželju. Potrebno 

je oblikovati pogoje za razvoj trajnostnega turizma, ki omogočajo optimalno rabo 

obstoječih virov in danosti. Uran in Juvan (2009, 70) razumeta trajno valorizacijo kot 

sprejemljivo obliko uporabe naravnih in družbenih elementov, pri čemer zaščita ne bi 

smela preprečevati uporabe potencialnih virov, temveč bi se njihova uporaba morala 

smiselno vpeljati v turistično ponudbo. Okoljski steber predstavlja eno najbolj občutljivih 

področij turizma, saj posega na področji javne in zasebne lastnine. Potreba za razvoj 
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turizma mora zato povezati interese vseh ključnih javnosti turizma (civilni, javni in 

zasebni sektor). Negativnim posledicam turizma v okolju je med drugim botrovala tudi 

globalizacija oziroma njene posledice. V zadnjih desetletjih smo priča neizmernemu 

porastu obiska turistov na destinacijah (Bajuk Senčar 2005), saj so se zaradi lažje 

dostopnosti (cenovno ugodni aranžmaji, izboljšan materialni standard ljudi, povečan 

pomen kvalitetno preživetega prostega časa, večjo izbiro in ugodnimi prevoznimi sredstvi 

…) povečali tudi negativni učinki turizma, na katere marsikje niso bili ustrezno 

pripravljeni. Pri uravnoteženemu razvoju je nujno upoštevati mejne zmogljivosti okolja, ki 

se kažejo v obliki fizično-ekoloških, socio-demografskih in politično-ekonomskih 

parametrov. Howie opozarja, da lahko z vdorom v njihov teritorij pride do motenj v 

njihovi reprodukciji, kar rezultira v manjšem številu pripadnikov določene avtohtone 

živalske vrste ali celo njeno izumrtje. Na posameznih delih sveta smo bili priča migraciji 

živali, kar se posledično povezuje tudi s turizmom. Ko so odšle živali, je zamrlo tudi 

turistično gospodarstvo, ki je bilo edini vir prihodka za lokalno prebivalstvo (Howie 2003, 

64).Vplivi in učinki turizma na okolje so tako ena od najbolj občutljivih problematik, ki jo 

je potrebno skrbno, preudarno in strateško načrtovati, saj so negativne posledice lahko 

katastrofalne. V proces načrtovanja je zato potrebno vključiti različne stroke;  medsebojno 

bi se morale povezovati pri tem pa zanemariti osebne interese. Stopiti bi morali skupaj 

naravovarstveniki, lokalno prebivalstvo, turistični delavci in Zavod za varstvo kulturne 

dediščine. Šele na podlagi  skupne analize je primerno sprejemati kakršnekoli odločitve in 

ukrepe glede razvoja turizma na določenem območju. 

2.2.2 Deležniki turizma 

Deležnike v turističnem sistemu lahko obravnavamo iz različnih aspektov (Juvan in Uran 

2009, 8) in sicer iz  »Potrošniško-ponudniškega« (porabniki in ponudniki): ponudniškega, na 

primer atrakcije in sistemskega (ponudniki in porabniki so sestavni del zahtevnejšega sistema 

turizma).  

Velikost in pomen posameznega deležnika ima pomembno vlogo pri razvoju trajnostne 

razvojne politike, pri čemer se velikokrat ugotovi, da večji deležniki (podjetja in drugi 

nosilci), v procesu turizma, pomembneje vplivajo na razvojne odločitve (Juvan in Ovsenik 

2008, 8). Majhna podjetja so zato primorana oblikovati različne strategije in koncepte, s 

katerimi konkurirajo in si zagotavljajo položaj, znotraj turističnega sistema. Slednja zaradi 

svoje velikosti velikokrat pomembno prispevajo k pestrejši ponudbi na destinaciji. Pomembno 

vlogo pri turistični ponudbi ima tudi javni sektor, ki zagovarja korist splošne javnosti, čeprav 

zaradi svoje neprožne strukture nima trženjskega potenciala in ni trženjsko uspešen, razen pri 

razvoju javno zasebnega partnerstva. 

Pomemben deležnik na področju turizma predstavljajo civilne in tudi druge družbene 

organizacije (profitne in neprofitne organizacije), ki delujejo kot spremljevalec razvoja 



 

11 

 

 

turistične ponudbe in dajejo svoj prispevek k doživljajski pestrosti na določeni destinaciji. 

Velikokrat pripomorejo k celostni podobi destinacije, kar lahko ugodno vpliva na 

podaljševanje bivanja turista na destinaciji (Juvan in Uran 2008, 29). Dolgoročna uspešnost v 

turizmu zagotavlja aktivno vključenost vseh deležnikov, ki le skupaj omogočajo stabilnost in 

pripomorejo k razvoju turistične destinacije.  

2.2.3 Turistični potenciali podeželskih turističnih destinacij 

Potencial za razvoj slovenskega podeželja na področju turizma omogoča razvojne možnosti, 

predvsem na nekoliko ogroženih področjih, kjer, zaradi počasne rasti gospodarstva, ostaja 

narava ohranjena bolj kot drugje. Na predelih, ki so pomembni z vidika kulturne dediščine 

(varstvo kulturnih spomenikov, ipd.), so zaradi njih samih povečane možnosti za razvoj 

turizma z njihovo vključitvijo v ponudbo v izjemnih krajinah, ki jih v Sloveniji štejejo med 

najvišje vrednotene (povezava kmetij s kmetijsko pridelavo s kulturno krajino), kar istočasno 

prispeva k ohranjanju nacionalne identitete (Kulovec, Uršič, Krišel, Šauperl in Oven 2000). 

Zabukovec, Baruca in Nemec Rudež v svoji knjigi Trženje turističnih destinacij (2011, 21) 

govorita o ekološkem trženju, eko trženju ali zelenem trženju, ki se nanašajo na pojmovanje 

trajnostnega turizma in predstavljajo nov izziv za turistične destinacije, ki se nagibajo  

predvsem k ohranjanju naravnega okolja destinacije, v povezavi s socialnim in kulturnim 

okoljem. Pravita, da mora ekološko trženje biti vpeto v vse segmente turističnega procesa, ki 

se odvijajo na trgu, od transporta pa vse do ponudbe turističnih dejavnosti, na način, da se 

zavaruje okolje in lokalno prebivalstvo.  

Juvan in Uran (2010, 92) ugotavljata, da je analiza potenciala prvi korak pri oblikovanju 

strategije razvoja turizma na destinaciji in iskanju konkurenčnih prednosti destinacije, kar 

pripomore k uspešni umestitvi in s tem zagotovitvi konkurenčnega položaja destinacije. Na 

destinacijo morajo torej biti najprej oblikovani cilji, poslovne in organizacijske strategije, 

pripravljena mora biti ocena okolja (za potrditev vizije z okoljem), nato pa izvedena analiza 

okolja. 

2.3 Razvoj turističnih destinacij 

S turizmom, njegovim razvojem in njegovo povezanostjo z različnimi področji na določeni 

destinaciji, se ukvarja destinacijski management. Fyall, Garrod in Wang (2012, 13) 

ugotavljajo, da destinacijski management povzroča potek organiziranosti, načrtovanja 

izvajanja in uresničevanja turističnega razvoja.  

Ključni deležniki razvoja turizma po Svetovni turistični organizaciji (WTO 2007, 6−7) so: 

 nacionalna in regionalna ali lokalna oblast; 

 gospodarske razvojne institucije; 
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 lokalne uprave in samouprave; 

 mestna administracija; 

 nacionalni parki – uprave; 

 ponudniki transportnih uslug; 

 organizatorji atrakcij, dogodkov in kulturnih prireditev; 

 ponudniki nastanitvenih kapacitet; 

 restavracije, različni operaterji; 

 posredniki (organizatorji potovanj, organizatorji konferenc); 

 destinacijske agencije; 

 mediji; 

 lokalni turistični konzorciji in partnerstva; 

 podporne poslovne agencije; 

 razvojne organizacije. 

2.4 Management razvoja turistične destinacije 

Vodeb (2014,97) pravi: »Pogoj za uspešno delovanje turistične destinacije je učinkovita 

organizacija, kar pomeni sodelovanje in usklajenost vseh njenih udeležencev. Nujna je 

ustanovitev nekakšne centralne (krovne) organizacijske institucije, ki bi usklajevala in 

nadzorovala delovanje vseh struktur (ponekod so to nacionalne organizacije, drugod jih ni). 

Vsekakor pa je načrtovanje destinacije nujno za zagotavljanje uspešnega delovanja. Vsaka 

destinacija mora znotraj funkcije načrtovanja, v sodelovanju s političnimi strukturami, 

določati cilje turističnega razvoja. S pomočjo analize trga, konkurentov, povpraševanja, 

dobaviteljev in panoge v celoti, mora tudi neprenehoma analizirati svojo konkurenčnost.« 

2.5 Razvoj in management turistične destinacije na podeželju 

V današnjem času imajo ruralna območja drugačen pomen kot v preteklosti. Razvoj teh 

območij ni usmerjen več le in zgolj v pridobivanje oziroma v pridelavo kmetijskih pridelkov. 

Podeželje postaja tudi prostor za bivanje, rekreacijo in oddih. Do sedaj najaktualnejša 

dejavnika, ki učinkujeta na kulturo pokrajine (kmetijstvo in gozdarstvo), sta povezana tako v 

obrtne, kot tudi v proizvodne dejavnosti turizma (Kulovec et al. 2000). 

Na slovenskem podeželju lahko zaznamo široko paleto raznovrstne ponudbe, ki turistom 

ponuja od doživljajskega, do aktivnega ter drugačnega preživljanja prostega časa ali počitnic. 

Tako smo lahko na primer priča nastanku velikega števila vinskih cest, pohodnih poti, 

turističnih kmetij, vinotočev, obnove tradicionalnih, kulturnih, cerkvenih in drugih prireditev 

itd., ki obiskovalcem ponujajo različne domače proizvode in stik z naravo in prebivalci. Že s 

koncem prejšnjega stoletja je tudi na podeželju nastala težnja po povezovanju različnih 

ponudnikov enakih ali podobnih storitev.  
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V Strategiji razvoja gastronomije Slovenije je zapisano, da ponudba večjega dela turističnih 

kmetij, v več segmentih ne ustreza temu, kar naj bi predstavljale (neizumetničen stik z 

dediščino in naravo). Navaja primer, kjer turistične kmetije sprejmejo preveliko število 

obiskovalcev, s posledico slabše kakovosti ponudbe, s tem pa tudi upad ugleda te vrste 

turističnega gospodarstva v naši državi. Strategija opozarja tudi na dodatno ponudbo in 

kritično ocenjuje njeno neprimernost (npr. savna), namesto da bi tržili naravo − travnike, 

pašnike, podeželske steze, gozdove, jezera, reke ipd. Strategija ostro nasprotuje širitvi 

ponudbe na storitve in izdelke, ki niso značilnost in produkt podeželja. Ne glede na 

pomanjkljivosti, pa so turistične kmetije vedno bolj obiskane, v težnji po avtentičnosti in 

lokalnosti (Lebe et al 2006). Turistične kmetije se razvijajo v pomembno zvrst slovenskega 

turizma. Njihov razvoj (širitev in bogatenje programov ponudbe) pa bo odvisen od ohranjanja 

avtentičnosti in doslednega odklanjanja zlaganih oblik ponudbe. Tako ugotavljajo tudi Lebe 

in sodelavci (2006, 12): »Turizem na podeželju bo predstavljal tudi v prihodnosti, v Sloveniji, 

pomembno turistično zvrst, seveda pa velja napoved le v primeru, če ne bodo prevladale, pri 

turističnih kmetijah kot nosilkah te ponudbe, izrazito pridobitniške in vsebinsko zlagane 

oblike ponudbe.« 

Vendar se, na žalost, v Sloveniji pogosto srečujemo z dejavniki, ki onemogočajo normalen 

razvoj turizma na podeželju. Pogosto strategije niso usklajene s potrebami in možnostmi. 

Družbeni in materialni razvoj države potrebuje strategijo razvoja. Z njo se v medsebojni 

povezanosti in soodvisnosti načrtujejo razvojne vizije in ukrepi za njihovo doseganje. V tem 

okviru se načrtuje tudi razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti. Slabost razvojnih smeri 

RS, ki je bila že večkrat ugotovljena, je pomanjkanje celostne strategije družbenega in 

gospodarskega razvoja. Razpolagamo zgolj s področnimi razvojnimi strategijami, ki zaradi 

opisane slabosti ne omogočajo razvoja, ki bi v svoji celokupnosti omogočal doseganje 

najboljših gospodarskih in družbenih učinkov. Posledica tega stanja je pogosta neusklajenost 

na posameznih gospodarskih in drugih področjih, ki povzroča omejitve in ovire v razvoju. To 

se kaže tudi na področju v razvoju turizma. Enaka neusklajenost v razvojnem programu se 

kaže tudi v usmeritvah na lokalni in na državni ravni. Spodbude za enakomeren gospodarski 

razvoj na državni in lokalni ravni ne odpravljajo v zadostni meri razvojnih razlik, ki jih 

izražajo zlasti velike razlike v stopnjah nezaposlenosti lokalnega prebivalstva. V konkretnem 

primeru gre za branžno dejavnost turizma, glede katerega ima država prav gotovo interes, da 

se s programi razvoja dosežejo družbeni, ekonomski ter nenazadnje tudi politični cilji, saj 

glede na sosednje dežele (Avstrija, Italija, Hrvaška), ki so v strategiji razvoja turizma, v 

primerjavi s slovenskim turizmom,  kar v prednosti, vsaj kar se tiče samih izvedb določenih 

programov, je tudi za Republiko Slovenijo poglavitnega pomena, da država kot nosilec 

upravnega in političnega dela oblasti k razvoju turizma, pripomore.  

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012−2016 opredeljuje partnerstvo za trajnosti razvoj 

turizma, kot pomembno razvojno priložnost Slovenije. Ena od poglavitnih omejitev za hitrejši 

turistični razvoj so omejena proračunska sredstva za promocijo in razvoj turizma. Kot 
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omejitveni dejavnik se kaže tudi neustrezno razvita prometna infrastruktura (slabe letalske 

povezave na ključne trge turizma v Sloveniji, dotrajana železniška infrastruktura, slabe cestne 

povezave, predrag vinjetni sistem in težave pri vizumski dostopnosti RS). Lastništvo 

osrednjega državnega letališča je prišlo v roke tujega lastnika, ki njegov nadaljnji razvoj 

usmerja predvsem v cargo promet. Železniška infrastruktura je slaba, zastarela, mnoge 

železniške povezave so bile v preteklosti ukinjene. Razen avtocest, je cestna infrastruktura v 

zelo slabem stanju, kar še posebej velja za mostove. Cestnina v obliki vinjet ne cestnem križu 

je pri mnogih turističnih povpraševalcih ocenjena za pomembno oviro. Razen turistov iz držav 

Schengena je prihod turistov iz drugih držav, zaradi številnih omejitev na področju vizumske 

problematike (zahtevni postopki za pridobitev vizuma, majhno število slovenskih 

diplomatskih predstavništev v tujini, ki izdajajo dovoljenja za vstop), zelo otežen.  Pomembna 

ovira pri doseganju večjega turističnega obiska je tudi njena prepoznavnost v tujini. Pri tem 

gre zlasti za prepoznavnost RS in njene turistične ponudbe na naših ciljnih trgih. Ciljni trg 

slovenskega turizma danes niso več zgolj države EU, temveč tudi druge, bolj oddaljene 

države. Doseganje tega cilja pa je povezano z večjimi vlaganji v prepoznavnost Slovenije in 

njenih lepot. Še vedno prisotna togost delovne zakonodaje ter podcenjenost dela na področju 

turizma, na mnogih turističnih destinacijah pogojuje odsotnost kakovostnega izobraženega in 

motiviranega osebja v  gostinstvu in turizmu. Slogan »Turizem so/smo ljudje«, na področju 

kadrov, ni v zadostni meri uresničen. Ne dovolj ustrezno medsektorsko usklajen razvoj, se 

pogosto kaže kot pomembna ovira v razvoju turizma. Takšno poslovno okolje je nespodbudno 

za nove naložbe na tem področju. Hotenje in spodbude za večjo inovativnost in 

konkurenčnost v takšnih poslovnih pogojih ne morejo zaživeti. Tudi nekatere spremembe na 

področju zakonodaje, kot na primer določila Zakona o igrah na srečo, ne zagotavljajo 

zadostne namenske porabe teh koncesijskih dajatev za  razvoj turizma, temveč se uporabljajo 

tudi za druge namene. Tudi zakonodaja na področju varstva narave ne dopušča, v zadostni 

meri, uporabe naravnih potencialov za razvoj turističnih dejavnosti (Radej 2012). 
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3 PREDSTAVITEV NASELJA GRADIN 

Gradin je majhno naselje v gričevnatem zaledju slovenske Istre. Istrski polotok se nahaja na 

meji med srednjeevropskim kontinentalnim telesom in sredozemskim kontekstom: dokaz za 

to so njegovo pokrajine, njegovo rastlinstvo, njegovo podnebje in njegovo nebo. Že od nekdaj 

– glede na to, da je Jadran predstavljal prevozno in prometno povezavo – je bila Istra del tega 

sistema komunikacije. Na poti med Zahodom in Vzhodom, Severom in Jugom, je Istra 

predstavljala prvo postajo po odhodu iz Benetk ali predzadnji postanek na poti do njih. Ta 

značilnost prehodnega območja pa ni izpodrinila druge značilnosti istrskega polotoka, in sicer 

tega, da predstavlja skrajno mejo nečesa, mejo nekega konteksta, bodisi neke države, neke 

kulture ali nekega jezika. V Istri se je končevala rimska Italija, nastale so mejne bizantinske, 

frankovske in nato še germanske province. Benetke so postavile svojo prvo pomorsko 

periferijo, zaradi česar se tu, jezikovno gledano, zaključi Italija in začenja slovanski svet, 

kasneje pa boj za nacionalne meje med »Italijo in Slavijo.« Zgodovina Istre je zapletena; to so 

zgodovina starega veka, rimska zgodovina, bizantinska zgodovina, zgodovina srednjega veka, 

zgodovina Svetorimskega cesarstva, zgodovina Beneške republike, zgodovina Habsburškega 

imperija, zgodovina Imperija Avstrije in Madžarske, Zgodovina Italije, zgodovina 

Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije (Ivetič et al 2011, 11).  

Slovenska Istra, dežela, ki meji z Italijo na severu, s Hrvaško na jugu, leži pod Kraškim 

robom in se spušča proti morju. Čeprav zgleda homogena, je dokaj raznolika. Deli se na 

Kraški rob in Bržanijo, Šavrinsko gričevje in obmorski pas, ki se stapljajo in povezujejo v 

celoto. Zajeti je potrebno tudi nekatere vasice nad Kraškim robom, saj so bile v preteklosti in 

tudi danes tesno povezane s Slovensko Istro in spadajo v koprsko občino. Za Kraški rob in 

Bržanijo je značilna kamninska meja med apnencem in flišem, loči pa ju podnebje. Tu 

srečamo sredozemsko rastje, od katerega naj omenimo predvsem oljke in fige. Pretežni del 

Slovenske Istre sestavlja flišno Šavrinsko gričevje (Pucer 2005, 6). 

Skozi zgodovino je Gradin tako kot ostale vasice, pripadal različnim oblastem. Že leta 1028 je 

cesar Konrad II podaril gradinski fevd oglejskemu patriarhu, ki ga je priključil Novograjski 

škofiji. Nato je v 13. Stoletju fevd pripadal momjanski gospodi in leta 1420 pa mu je 

zavladala Beneška republika. 

Zaradi take zgodovine ni čudno, da je v preteklosti prišlo skozi to pokrajino veliko različnih 

plemen in narodov, ki so s svojo kulturo in običaji vplivali na tukajšnjega človeka. 

V preteklosti so si kruh služili tako, da so oskrbovali istrska mesta z drvi in senom. Iz vasi so 

se tudi množično izseljevali, z željo po boljšem življenju in zaslužku. 

Ime vasice Gradin naj bi izviralo iz številnih antičnih gradišč in utrdb in nič čudno nebi bilo, 

da so mu prav zaradi tega dodelili ime grad-in. Ostanki gradu so pod vasico vidni še danes in 

za obiskovalce dostopni za ogled. Narava je tu neokrnjena, zrak je čist in na jugozahodni 

strani se širijo bukovi gozdovi, kar je za istrske razmere prava redkost. Tukajšnji prebivalci ga 
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znajo izkoristiti za kurjavo za hladne zimske dni. Narečni govor je melodično obarvan, 

nekoliko drugačen od »čičkega« in »šavrinskega.« Veliko starejših ljudi pravi: »Nismo ne 

čiči, ne Šavrini, ma smo jušto na konfini.« Na mladih je, da ga ohranimo, z vsemi njegovimi 

posebnostmi. 

Vas Gradin stoji na nadmorski višini 477 m, od koder se nam odpira čudovit razgled proti 

Slavniku, Kojniku, Goliču in ob lepem vremenu, predvsem po dežju, pa sega vse do Benetk. 

Naselje Gradin je poseljeno na gričku in hiše so razporejene na položnem pobočju. Ni jih prav 

veliko, saj šteje 20 hišnih številk. Od tega jih je kar nekaj zapuščenih, ostale domačije pa so 

lepo obnovljene. Prebivalci si pretežno služijo kruh v bližnjih mestih, kot je Koper in celo tudi 

čez mejo, v Trstu. Zaradi tega je zaraščenih in zapuščenih vedno več njiv. Tukajšnji ljudje pa 

so še vedno tesno povezani z naravo. Svoj prosti čas pridno izkoristijo za obdelavo manjših 

polj in vrtov. Posebno lepo uspeva vinska trta, ki je v tem območju priljubljena. Ta mala 

istrska vasica se lahko pohvali tudi s številnimi figovci.  

Po podatkih statističnega urada RS je bilo leta 2002 v Gradinu 75 ljudi. 

Preglednica 1: Gibanje prebivalstva po posameznih letih 

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 2002 

Št. preb. 164 164 168 118 96 97 75 

Vir: Statistični urad Slovenije. 

3.1 Dejavniki razvoja turizma v naselju Gradin 

Gradin, ta mala vasica na podeželju slovenske Istre, je neizkoriščena, za lepote, ki bi jih lahko 

nudila turistom. Ugodna klima, razgledanost in neokrnjena narava so jo obdarili, a tukajšnji 

ljudje tega ne znajo oziroma ne zmorejo potencirati. 

Infrastruktura je v zaledju in na podeželju dokaj dobro razvita. Asfaltirane so skoraj vse ceste 

in dostop z avtomobili oziroma avtobusi je omogočen. Vodovodno, električno in telefonsko 

omrežje je speljano po vseh vaseh v okolici naselja. 

Čeprav je tukaj nekaj turističnih in kulturnih društev, ki bi lahko bila pomembna za razvoj 

turizma, a je njihova moč po kadrovski in finančni plati majhna in sama ne zmore slediti 

ciljem trženja in organiziranosti večjih dogodkov. Razvito je društvo tartufarjev slovenske 

Istre. Po njihovih zaslugah so v Sloveniji tudi legalizirali iskanje in prodajo tega dragocenega 

gomolja, ki v teh krajih prinaša vir dohodka nekaterih prebivalcev. Premalo pa se na tem 

področju spodbuja in propagira in smeri promocij in prodaje. Nekaj let zaporedoma so se 

vrstile prireditev (dvakrat letno) z imenom Festival belega oziroma črnega tartufa. Domačini 

so vložili veliko truda v priprave. Obiskovalcev je bilo v začetnih letih veliko, saj je bila to 

največja prireditev v teh krajih. Kasneje se je izkazalo, da je resnih pobudnikov za take 

prireditve zelo malo, mladih pa ni veliko in tako je z leti tudi to usahnilo. Ostale kulturne 
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prireditve se odvijajo poredkoma, tu pa tam ob poletnih večerih priredijo skromen literarni 

večer. Vsakoletna tradicija pa je še vedno ostala, to je pustovanje. Tega dogodka se udeležijo 

stari in mladi. To je tudi najbolj obiskan in težko pričakovan običaj, ki vse vaščane poveže v 

celoto plesa in pustnih norčij. Vaška šagra ali »semenj«, kot ji domačini rečejo, je tudi eden 

izmed veselih dogodkov v vasi. Zberejo se domačini in vsi tisti, ki so nekoč tu živeli, da ob 

glasbi in dobri kapljici ter družbi obujajo spomine preteklosti. Blizu naselja Gradin je samo 

ena vaška gostilna. Zaradi pomanjkanja prenočitvenih zmogljivosti in neorganizirane 

turistične ponudbe je turistov, ki bi tukaj preživeli več dni, malo. Več je izletnikov, ki 

zahajajo sem na enodnevni izlet. Ravno tej vrsti turizma bo potrebno v začetnih fazah dati 

poudarek in razvijati vse kar lahko premore k povečanju obiskovalcev, kasneje pa tudi 

potrošnje v tem delu slovenske Istre. 

V zadnjem času se vse bolj uveljavlja interes po trženju zaledja in podeželja v turistične 

namene, vendar je organiziranost v teh krajih razpršena. To območje predstavlja številne 

potenciale, ki so preskromno vključeni v turistično ponudbo. Osnovni potencial turistične 

ponudbe so naravne in kulturne danosti kot so: ohranjena vaška naselja, možnosti za šport in 

rekreacijo na prostem, bogati gozdovi za lov, urbana arhitektura, območja, kjer so najdišča 

tartufov itd. Gre za ponudbo, ki bi turistom bila zanimiva in bi praviloma morala biti na 

razpolago skozi vse leto (strategija razvoja turizma v MO Koper 2002, 72). 

Turistično ponudbo zaledja slovenske Istre opredeljujejo bogata  kultura in zgodovina, v 

smislu tradicije in civilizacijskih vrednot, programi zdravja in športa, v smislu zdrav duh v 

zdravem telesu in ugodna prometna lega. Turistična ponudba tega dela zaledja se razlikuje od 

konkurence, zaradi bogate zelene in ohranjene narave ter bližine večjih turističnih in 

gospodarskih centrov. Z obiskom pridobi turist neposreden stik z naravo in občutek, da je 

storil nekaj zase in svoje zdravje ter za svoj duhovni razvoj (Strategija razvoja turizma MO 

Koper 2002, 39−40) 

V današnji naglici in hitrem tempu življenja je ta kraj, ki je daleč od hrupa in odplak, balzam 

za stres in hrana za telesni in duševni mir. 

3.2 Turistični potenciali naselja Gradin – Gradin kot je bil nekoč 

Kaj bi lahko pritegnilo turiste v Istro? Moje osebno mnenje je, da predvsem zgodovina. 

Zgodovina pa je tukaj bogata. Zaledje Istre ne more konkurirati modernim turističnim 

destinacijam, lahko pa konkurira z avtohtonostjo. In prepričani smo, da je potencialnih 

turistov, ki bi jih to zanimalo, več kot dovolj. In ne samo to, pričakujemo lahko, da jih bo 

zaradi hitrega tempa življenja, ko vse bolj pozabljajo na življenje nekoč, a se nanj želijo 

spomniti, vedno več. Zato v nadaljevanju podajamo pregled tega, kaj bi turistom lahko 

ponudili. 
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Zgodovina Istre, kot polotoka, sega daleč nazaj. Prvi ljudje so na tem območju živeli pred 

12000−10000 leti. Velike selitve so pripeljale k postavljanju vasi na vzpetinah, kjer jih je bilo 

lažje braniti. Na prvi pogled enolično življenje v Istri je doživelo močan preobrat, tekom 

zadnje faze pozne bronaste dobe, predvsem v 12. in 11. st. pr.n.št., ko so potekale velike 

donavske migracije. Migracije so povzročile padec velikih civilizacij Srednjega Vzhoda in so 

vplivale tudi na Istro ter na oblikovanje enotnega kulturnega izročila, na skoraj celotnem 

območju istrskega polotoka. Železno dobo štejemo za dobo, ko se je oblikovala istrska etnična 

skupina, po kateri je Istra dobila ime. Od leta 177 pr. n. št. je bila regija že rimski domini. 

Rimljani so v Istri vladali do njihovega propada, leta 476, znani so pa po tem, da so Istro 

razvili v vse smeri. V prvem stoletju našega štetja je Istra poznana po vsem rimskem svetu, 

kot dežela olja in vina. Istrsko olje je bilo že od takrat na jedilnikih najuglednejših slojev 

rimske družbe in same cesarske kuhinje. Muzejski in arhivski viri kažejo, da so poznali mline 

za mletje oliv že v antiki, ti pa se skozi stoletja niso dosti spreminjali. Spremembe kmečkega 

okolja, razvoj urbanih središč in cestnih osi, širitev podeželskih vil, ostajajo najvidnejši znaki 

rimske civilizacije. Med drugimi družbenimi procesi, ki so v Istri potekali v poznoantični 

dobi, je potrebno poudariti široko dejavnost evangelizacije, pod pritiskom Ogleja in njegove 

prostrane cerkvene province, ki je nastala na prehodu iz 4. v 5. stoletje. Preseljevanje narodov 

je povzročilo propad zahodnorimskega cesarstva, leta 476. Propad zahodnorimskega cesarstva 

ter vladavina Germanov (476–489), predvsem Gotov (489–539), nista v Istri privedli do 

znatnih družbenih sprememb. Leta 538/9 je Istra prešla pod bizantinsko ali vzhodnorimsko 

oblast. Bistvenih sprememb ni bilo zaznati. Leta 788/9 Istro dobijo, po zmagi nad Bizantinci v 

Italiji, Franki. Frankovska vlada je temeljito spremenila družbene odnose v Istri. Ukinila je 

rimsko-bizantinsko vladanje in vpeljala fevdalizem. 11. in 12. stoletje za Istro predstavljata 

obdobje preobrata. Rasti začenja vloga urbanih središč, z gospodarsko in politično težo, ki je 

temeljnega pomena za razvoj regije. Med 14. in 15. stoletjem na prizorišče stopijo 

Habsburžani. Od leta 1354 dalje so Habsburžani vladali notranjosti Istre, nepretrgoma do leta 

1918, z izjemo beneško-nadvojvodskih vojn in napoleonske epizode (Darovec 2008, 98−100). 

Okrog leta 1650  beležimo porast kmetov, ki so se ukvarjali s poljedelstvom. Gojenje oljk se 

je iz Kopra začelo širiti proti zahodnemu primorju. Tu so se obdelovalci vinogradov in 

oljčnikov ponovno postavili na bok tradicionalnim živinorejcem. Skratka, od sredine 

sedemnajstega stoletja, čutimo spremembo v odnosu do virov,ki jih je lahko nudilo 

poljedelstvo. Ekspanzija kultur je mnogim krajevnim gospodarstvom omogočila oživitev in je 

postala dejavnik povečanja proizvodnje vina, trgovine s kožami ter uvedbe gojenja kultur, 

katerih svoje čase v regiji niso poznali. Sama obrt – čeprav v stalnem porastu – je odgovarjala 

krajevnim in nujnim potrebam. Skoraj vsaka istrska vas je imela tkalce, čevljarje in kovače. 

Veliko obrti pa se je do danes »izgubilo«. Nekoč so doma izdelovali športe, koše, košare, 

komate in bašte, ženske so šivale, predle in pletle. Krušarice so pekle kruh,delovali so tudi 

»štramacerji«, ki so izdelovali in popravljali žimnice, »končurji« pa so hodili po vaseh brusiti 

nože, škarje in popravljati dežnike. Nekoč pomembne obrti so bile tudi stavbarstvo, zidarstvo, 

kamnoseštvo in klesarstvo (Pucer 2005, 30−32). 
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Razvoj v Istri je bilo opaziti v okviru urbanistične ekspanzije, v arhitekturi – mnogo novih 

župnijskih cerkva, tako v mestih kot na podeželju in v umetnosti. Istrska arhitektura je 

izjemna, ne samo mestna, ob bok se ji postavlja tudi vaška. Ko nas pot pripelje v istrsko vas, 

nas najprej očara njena izjemna slikovitost (glej sliko 20 v prilogi 4). Ravnih linij skorajda ni. 

Nizi stavb se stiskajo v strma pobočja, sledijo vijugastemu poteku zemeljskih plastnic ali se z 

ostrimi zalomi zgrinjajo okrog dvorišč. Današnja podoba vasi je posledica postopnega, 

stoletja trajajočega razvoja. S pomočjo bogate stavbne dediščine lahko sledimo življenju 

istrskega podeželja, vsaj do 15. stoletja nazaj v zgodovino. Pripoveduje nam o prebivalcih, ki 

so bili še v prvi polovici 20. stoletja mali kmetje, koloni na zemlji veleposestnikov. Pove nam, 

kako zelo je bil mali istrski kmet odvisen od naravnega okolja. Velika koncentracija manjših 

cerkva, starodavnih cerkvic, ki so jih restavrirali ali na novo zgradili tekom sedemnajstega in 

osemnajstega stoletja, je rezultat razširjenosti laičnih bratovščin, ki so bile ustanove verskega 

tipa, ki pa so jo vodili laiki. Sakralna arhitektura v Istri je bogata, v vsaki vasici zaledja 

najdemo eno, če ne več cerkva manjšega obsega (Ivetič et al 2011, 346−355). 

Kaj pa lahko rečemo za Gradin, malo razpotegnjeno vasico, ki se nahaja v samem osrčju 

slovenske Istre, kjer se prepleta bela, siva in rdeča Istra, s prekrasnimi pogledi na okoliške 

vasice in v neposredni bližini sosednje Hrvaške? Vas stoji ob nekoč glavni poti, ki je 

povezovala Trst in Pulj. Če pa se zapeljemo malo naprej, pa smo že na hrvaški meji.  

3.2.1 Prikaz življenja nekoč 

Življenje družine, položaj njenih članov in njihova medsebojna razmerja, bivališča in 

gospodarstvo, vse to je bilo odvisno od tega, koliko sorodnikov je živelo skupaj, koliko 

generacij v globino in v kolikšno širino je segala družina. Istrani so se ob rojstvu znašli 

obkroženi s sorodniki, otroci niso imeli samo bratov in sester in staršev, ampak none in 

noniče, strice ali barbe in tete, strniče ali zermane. Sestavljene družine so v polnem razcvetu 

obsegale dve ali več jeder, se pravi malih družin bratov, z njimi so bili neporočeni sorojenci in 

starši. Bivali in gospodarili so skupaj. Tudi vnuki so se že poročili, tako da so skupaj bivali že 

poročeni bratranci. Če ljudi sprašujemo, kako so živeli, odgovarjajo na splošno, češ kako 

neki, stisnjeni, da si danes ni možno niti predstavljati. Tako je moralo priti do delitve, sistem 

je bil tak, da je od časa do časa privedel do nemogočega stanja, v katerem ni bilo možno 

živeti. Z delitvijo se je spremenila sestava družine (manjše enote), ter širjenje stavb, 

postavljanje novih, spreminjanje njihove dotedanje namembnosti (Ravnik 1996, 87). 

Ljudje v Istri so trdo delali in revno živeli. Od druge polovice 19. stoletja naprej se da iz 

izročila izluščiti, s čim vse so se družine pradedov in dedov preživljale in kako. Družinsko 

življenje je bilo posvečeno preživetju. Življenje odraslih in otrok in njihovi medsebojni odnosi 

so bili podrejeni delu. Pri velikem številu članov je družinska sestava omogočala razvejano 

razdelitev dela in specializacijo. V vaseh v istrskem zaledju, z izrazito kmečkim 

prebivalstvom, je bila poleg kmetijstva razvita vrsta gospodarskih panog. Na prvem mestu so 
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bili seveda poljedelstvo, živinoreja in domača dejavnost za potrebe družine, nato pa domače 

obrti za potrebe družin v domači vasi in širši okolici. Poleg vaškega kmečkega dela in 

ustvarjanja izdelkov za dom in prodajo na sejmih in po vaseh, so bili ljudje iz zaledja za 

dodatni zaslužek dejavni še v ekonomskih vejah, vezanih na Trst in obalna mesta. Vaščani so 

bili kovači, kolarji, zidarji, mizarji, pletarji. Grablje, koši, vozovi, ki stojijo nerabni, pod 

lopami, so izdelki domačih ljudi. Če si jih pobliže ogledamo, lahko spoznamo njihovo 

spretnost in znanje. Pomembni so bili tudi sejmi, na katerih so te izdelke prodajali. Na 

kmetijah v okolici Trsta so Istrani pomagali pri kmečkih delih, ki jih kmetje sami niso mogli 

opraviti. Dekleta pa so v vaseh nad Trstom potrebovali, da so nosile v Trst mleko in na trg 

zelenjavo. Moški iz zelo oddaljenih vasi, iz območja Pregare, Gradina, so hodili delati 

»žornade« h kmetom, v okolico Kopra in Trsta. Predvsem samski fantje in dekleta so si samo 

s službo v mestu lahko zagotovili prihodnost (Ravnik 1996, 126−127). 

3.2.2 Istrska kuhinja 

Kuhinja ali »kužina« je bila glavni bivalni prostor v istrski hiši, zlasti v zimskem času. Tu je 

bila tudi jedilnica, osrednji prostor pa je predstavljalo ognjišče. Nad ognjiščem je bila napa, 

podobna današnjim, le nekoliko večja, odvajala je dim v dimnik. Nad ognjiščem so kuhali in 

pekli, istočasno pa so se z ognjiščem ogrevali. Tukaj je potekalo tudi družabno življenje ožje 

in širše družine. Lončena oziroma glinena posoda je v te istrske kraje prihajala iz Furlanije in 

od lončarjev iz Raklja. V nobenem domu ni manjkal bakreni kotliček za kuhanje polente, 

enako velja za »črpnjo«, pod katero so na ognjišču pekli kruh. Na ognjišču so bili vedno 

ognjiščni pripomočki in posoda: lopatica in klešče za žerjavico, železno stojalo za drva, 

»tripje« (trinožno železno stojalo, na katerega so postavljali lonce, kozice in ponve za 

kuhanje), pihavka za razpihovanje ognja itd. Nad ognjiščem pa je visela debelejša veriga 

(kadena), na katero so obesili kotliček ali kotel, prav tako za kuhanje. Ostala posoda in 

kuhinjski pripomočki so bili iz različnih vrst materialov, lončeni, kovinski, emajlirani, 

stekleni, leseni idr. V »gulidi« (vedro za vodo) so hranili pitno vodo (Pucer 2011, 15−16). 

V preteklosti je vsakdanji jedilnik narekoval socialni položaj in število članov določene 

družine, prav tako pa letni časi in delovna opravila. Ob nedeljah in praznikih je bil jedilnik 

nekoliko boljši oziroma bogatejši od vsakodnevnega, za določene praznike so pripravljali 

točno določeno hrano. Dnevnih obrokov je bilo pet. Zajtrk je bil zelo pomemben obrok dneva. 

Istrski kmetje so potrebovali energijo za svoje fizično delo, zato so zjutraj po navadi jedli 

škrob ali polento, belo kavo s kruhom in sladkorjem (kava, cikorija, ječmen). Malico ali 

»marendo« so največkrat pripravljali iz sezonske zelenjave, jajc in pancete. To so bile 

predvsem fritaje – jedi iz umešanih jajc. Kosila so bila največkrat zaznamovana z raznimi 

mineštrami, joto, pašto fižol, bobiči idr. Mineštro so gospodinje vedno začele kuhati zjutraj, 

da se je sesekljana panceta dobro skuhala. Juhe so po navadi zamenjale mineštre na nedeljskih 

jedilnikih. Popoldanska malica oz. »južina« je bila velikokrat sestavljena iz sezonskega sadja, 

oziroma sira s kruhom, ocvrtih jajc, kruha z maslom, seveda pa je bilo vse pripravljeno doma. 
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Za večerjo je bila na mizi polenta, z raznimi priboljški, poleg pa je bila vedno velika skleda 

sezonske solate. Hrana je bila tesno povezana z letnimi časi. V naravi bomo našli veliko 

samoraslih rastlin, ki se v istrski kuhinji pogosto pripravljajo – divji šparglji, koromač, 

koprive idr. Poleti so številna kmečka dela zahtevala bogato in raznoliko hrano. Poletje je čas, 

ko dozoreva razna zelenjava, in je čas tudi za zdravilne zelenjavne mineštre. Jeseni in pozimi 

je bila hrana že »močnejša«, prevladovale so razne mineštre s suhimi stročnicami, svinjske 

jedi, divjačina, zelje. To je tudi čas božičnih praznikov, s katerimi so povezane določene jedi 

– bakala na belo, miške idr. (Pucer 2011, 18−21). 

3.2.3 Povzetek ugotovitev 

Občina Koper ne razpolaga s spremljanjem podatkov o številu obiskovalcev – turistov, ne 

glede na to, da se njihovo število z leti povečuje. V zadnjem času se je povečalo število 

kolesarjev in pohodnikov. Vsi ti pa so zaradi nerazvite turistične infrastrukture zgolj 

enodnevni obiskovalci. Hitrejši razvoj območja za turistično ponudbo, omejuje tudi slabo 

razvit javni prevoz ter drugi dejavniki nerazvitega turističnega gospodarstva. Opuščene so 

tudi iz davnine znane in tradicionalne prireditve, ki bi privabile večje število obiskovalcev. 

Skladno s tem je nerazvita in podpovprečna gostinska ponudba. Vse naštete omejitve veljajo 

tudi za Gradin in bližnje vasice, ki, kljub svojim naravnim lepotam, ne dosegajo napredka na 

področju turizma. 

Obravnavano območje izpolnjuje vse naravne pogoje za turistični razvoj. Na območju se 

nahajajo naravne danosti za turistično ponudbo na različnih področjih. V naselju ni nobenega 

namestitvenega obrata. Čeprav se v bližnjih gozdovih izvaja intenzivno gojenje in izlov 

divjadi. Pogoji območja dopuščajo možnosti za razvoj jahalnih aktivnosti pa tudi drugih 

aktivnosti, ki bi jih lahko še dodatno razvili (na primer padalstvo). Naravni geografski položaj 

te mikrolokacije dopušča razvoj vseh navedenih dejavnosti, upoštevajoč okoliščine, ki jih 

proučujemo v tej nalogi. Doseganje zastavljenega cilja v širšem območju tega okolja, z 

možnostjo novih zaposlitev in gospodarskega razcveta, sedaj demografsko ogroženega 

območja, bo mogoče uresničiti le ob uporabi vseh v tej nalogi že opisanih spodbud, ki jih 

razvoju turizma namenja država in lokalna skupnost.  

Glede na to, da se celotno območje nahaja v dokaj neokrnjenem delu narave in da smo vsak 

dan priča vedno večjemu številu obiskovalcev, športnikov, pohodnikov, itd., lahko sklepamo, 

da je destinacija že brez dodatnih turističnih infrastruktur za obiskovalce zanimiva in 

privlačna, saj jim ponuja nešteto različnih možnosti za preživljanje prostega časa. 
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3.3 Primerjalna analiza razvoja turizma v naselju Gradin 

Zaledje slovenske Istre ima obilo izbire za rast turizma. S turističnim razvojem bi se razvijala 

tudi samozavest in preoblikovanje  mišljenja kmečkih ljudi. Sem spadajo ugotovitve, da je 

potrebno veliko stvari zamenjati v smeri izboljšanja. Za turiste bi bilo potrebno pripraviti 

neposredne ponudbe za zadovoljevanje njihovih potreb, saj se vse več turistov vrača v naravo, 

na čist in neokrnjen zrak. Daleč stran od mesta iščejo možnost rekreacije na prostem ter 

strmijo k zdravemu načinu življenja, z ekološko nepredelano hrano in pijačo. 

3.3.1 Analiza SPIN možnosti turističnega razvoja naselja Gradin 

Analiza SPIN se bazira na kombinaciji zunanjih in notranjih dejavnikov pri analizi podjetja, 

strategije oziroma taktike ali programa. Z notranjo analizo podjetja ugotavljamo lastnosti, ki 

zastopajo prednosti in pomanjkljivosti za nastop na trgu. Medtem ko pa z analizo zunanjega 

okolja ugotavljamo priložnosti in nevarnosti, da bi lahko vplivati na udejanjanje poslanstva in 

ciljev organizacije. Celoten postopek odkrivanja in iskanja prednosti, pomanjkljivosti, 

priložnosti in nevarnosti moramo izvesti čim natančneje (Brezovec 2000, 67). 

Na osnovi analize SPIN turističnega gospodarstva, predstavljene v Strategiji slovenskega 

turizma 2012−2016, analize SPIN v Strategiji razvoja turizma v MO Koper, razgovorov z 

odgovornimi za turizem v MO Koper ter individualnega mišljenja smo ugotovili, kakšne so 

prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti turizma, ki jih je potrebno uveljaviti 

pri postavljanju razvojne taktike. 

Preglednica 2: Analiza SPIN možnosti turističnega razvoja naselja Gradin 

PREDNOSTI: SLABOSTI: 

 neokrnjena narava, svež zrak in mir 

 nove oblike ponudbe v turizmu (lovski 

turizem, zgodovinski turizem) 

 individualni pristop in prilagajanje 

turistom, 

 majhna konkurenca,  

 bližina Kopra in obale, 

 ponudba ekološko pridelane in sveže 

hrane, 

 v okolici je veliko razglednih točk, 

 ohranjena arhitektura, 

 tipična gastronomija, 

 ponudba vina, vinske ceste, 

 vse večje zanimanje turistov za turizem. 

 

 demografska problematika (pretežno 

starejše stalno prebivalstvo), 

 slabo razvit javni prevoz, 

 nizka izobražena struktura starejšega 

prebivalstva, 

 telefonsko omrežje – slab signal 

mobilnega telefona, 

 slaba povezanost med ponudniki 

različnih storitev, 

 ni jasne strategije razvoja turizma, 

 razpršenost in neobstoj turistične 

ponudbe, 

 nedefiniran ciljni trg, 

 slabo označene kolesarske poti. 
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PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: 

 črpanje evropskih sredstev iz naslova 

demografsko ogroženih in zavarovanih 

območij, 

 razvoj vrhunske kakovosti storitev, 

 povezovanje z različnimi ponudniki 

(treking, ribolov, padalstvo, jahanje, 

izvajanje različnih delavnic...), 

 novi proizvodi, 

 organizacija različnih delavnic (prikaz 

starih obrti), 

 trženje lokalnih proizvodov, 

 ohranjanje poselitve, 

 nova delovna mesta, 

 izboljšanje življenjskega standarda, 

 konkurence praktično ni, zato je toliko 

lažje doseči dobro pozicioniranje, 

 pomoč pri ustvarjanju prepoznavne 

identitete destinacije in kasneje ohranjati 

njen imidž, 

 zadostiti potrebam povpraševanja po 

trendih eko, zelenemu turizmu, 

 slediti smernicam prostorskega 

načrtovanja v smislu trajnostnega razvoja 

destinacije. 

 

 sezonska nihanja obiska, 

 nevarnost masovnega turizma, 

 nevarnost onesnaževanja okolja zaradi 

neprimernega vedenja turistov 

(odpadki, hrup) 

 konfliktni interesi v rabi prostora, 

 na določenem zemljišču se bi teren 

prilagodil zaradi posegov v okolje, 

 prepočasno izvajanje naložb v turizem, 

 če se k strategiji ne bo pravilno 

pristopilo, lahko nastanejo hujše 

posledice, 

 odpor lokalnega prebivalstva, 

 večja poraba vode, 

 

 

Glede na analizo SPIN, bi kot ključne prednosti turistične točke izpostavili neokrnjeno 

naravo, svež zrak in mir, ki bi privabili turiste. S turizmom pa bi se lahko odprla nova delovna 

mesta, ki bi posledično izboljšala življenjski standard, ta pa bi zmanjšal število ljudi, ki se 

zaradi slabih razmer in monotonosti priseljujejo v Koper in druga mesta. Bližina Kopra je 

prav tako pomembna prednost, saj je ogromno enodnevnih turistov. Menim, da bi tukajšnji 

turizem lahko zavirala slaba dostopnost do destinacije ter dejstvo, da javnega prevoza skoraj 

ni (le bolj ali manj pogoste povezave z avtobusi, ki vozijo v času pouka v šolah), kar 

predstavlja velik problem in oviro, ne le za potencialne obiskovalce, temveč tudi za lokalno 

prebivalstvo. 

Kraj, ki ga obravnavamo, je izrazito naklonjen športnim ljubiteljem in z rekreacijo, kulinariko 

ter zgodovino povezanim turizmom. Vendar daleč naokoli ni ničesar, kar bi zadovoljilo 

potrebe obiskovalcev, zato na tem mestu vidimo predvsem priložnost odprtja gostinskega 

obrata, s ponudbo tradicionalne istrske kuhinje.  
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4 ANALIZA MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMERU IZBRANEGA 

NASELJA GRADIN 

Za namen raziskovalnega dela smo uporabili anketni vprašalnik, ki je ena od najbolj 

priljubljenih tehnik za te namene, predvsem zaradi enostavne analize podatkov. 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate raziskave o možnostih razvoja turizma v naselju 

Gradin, katero smo izvedli med lokalnim prebivalstvom in občasnimi prebivalci – vikendaši. 

4.1. Namen in cilji raziskave 

S pomočjo kvantitativne metode zbiranja podatkov, s pomočjo ankete, smo raziskali kakšen je 

pogled lokalnega prebivalstva na razvoj turizma v naselju.  

Cilj raziskave je pridobitev informacij, s strani lokalnega prebivalstva, z namenom, da se 

ugotovi, ali prebivalci strategijo razvoja turizma podpirajo ali ne. Zanimalo nas je ali se želijo 

aktivno vključevati v bodočo ponudbo s prodajo lastnih produktov ali z izvedbo različnih 

delavnic in ali bi sploh radi videli, da v do sedaj neokrnjen kraj začne prihajati večje število 

obiskovalcev. Zanimalo nas je tudi, če pri tem vidijo kakršnekoli omejitve in ali menijo, da bi 

pojav turizma preprečil tako drastično preseljevanje mladih. Namen raziskave je torej 

pridobitev mnenja stalnih in občasnih prebivalcev, saj se dobro zavedamo, da bi s projektom 

razvoja turizma posegli v njihov, do sedaj miren način življenja in bi se morali s tako veliko 

spremembo strinjati, med drugim pa vemo, da je lokalno prebivalstvo na nek način tudi del 

ponudbe in velikokrat tudi razlog, da se zadovoljni obiskovalci vračajo, saj zadostijo njihovi 

želji po »domačnosti«. V primeru, da se lokalno prebivalstvo ne bi strinjalo s strategijo 

razvoja turizma, je nima smisla razvijati naprej. Namen raziskave je torej ugotoviti 

pripravljenost in željo po povezovanju različnih ponudnikov spremljajočih dejavnosti, saj bi 

bila organizacija in izvedba na lastno pest za vse različne dejavnosti prevelik zalogaj, zgolj 

ponudbo gostinsko nastanitvenega obrata pa smatramo kot nezanimivo. Želeli smo pridobiti 

odgovore na nekatera vprašanja, ki se tičejo razvoja turizma v naselju, to pa so predvsem: 

 Na kakšen način lahko razvoj turizma pripomore k boljši kakovosti življenja v naselju ter 

kakšni so vplivi turizma na razvoj naselja – pozitivni in negativni? 

 Kako bi se moralo razvijati naselje Gradin in katere turistične produkte naj ponudi, da bi 

lahko naselje Gradin postalo trajnostna turistična destinacija? 

 Kaj bi lahko pripomoglo k zmanjšanju odhoda mladih iz naselja Gradin? 

 Kateri so temeljni pogoji, ki bi jih morali zagotoviti, da bi naselje Gradin postalo 

turistična destinacija? 
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4.2. Izdelava vprašalnika 

Vprašalnik smo razvili s pomočjo lastnih virov. Vprašalnik je bil v začetku izdelan v 

»papirnati« obliki, nato pa smo se odločili, da vprašalnik prenesemo na spletno stran 1ka-

anketa.si, katera omogoča enostavno izpolnjevanje in kasnejšo obdelavo anket. Anketni 

vprašalnik je bil izdelan na spletu, avtorica je anketirancem predstavila način izpolnjevanja. 

Anketni vprašalnik so nato anketiranci samostojno izpolnjevali, brez posredovanja avtorice, s 

čimer je bila zagotovljena tajnost odgovorov. Na ta način smo dosegli največjo odzivnost. Iz 

različnih vzrokov, nekateri vprašalniki niso bili popolnoma pravilno izpolnjeni, večinoma gre 

za to, da so anketiranci izpustili določena vprašanja, na kar pa nismo imeli vpliva, saj 

anketirancev med izpolnjevanjem nismo spremljali.  

Vprašalnik je vseboval 14 vprašanj, od katerih je bilo 5 demografsko povezanih vprašanj o 

spolu, starosti, o statusu, o izobrazbi ter o tem ali gre za stalnega ali občasnega prebivalca 

naselja. Vsa ostala stala vprašanja so bila zaprtega tipa,  so pa spraševala o tem, kako 

anketiranci gledajo na razvoj turizma. 

Ob izdelavi vprašalnika smo pazili na to, da bi bil vprašalnik čim enostavnejši za 

izpolnjevanje, saj živi na obravnavanem območju veliko starejših prebivalcev, ki najverjetneje 

ne bi imeli interesa izpolnjevati dolgega in zapletenega vprašalnika. Pred samim 

izpolnjevanjem na terenu smo tudi sami preverili, kako zgleda izpolnjevanje. Za izpolnjevanje 

vprašalnika smo potrebovali manj kot tri minute, zato smo mnenja, da nam je uspelo izdelati 

kratek in jedrnat vprašalnik. 

4.3. Izvedba raziskave 

Opravili smo ankete med lokalnimi prebivalci (stalnimi in občasnimi), ki bi lahko postali 

potencialni ponudniki turističnih storitev (lovski turizem, pohodništvo ipd., turizem na 

kmetih, vinotoči), katerih trenutno na tem ožjem območju naselja še ni. Statistično populacijo 

v anketi predstavljajo vsi prebivalci naselja Gradin (tako stalni kot občasni), po podatkih iz 

popisa prebivalstva je nekaj več kot 70 stalnih prebivalcev, statistični vzorec pa bodo 

predstavljali anketiranci starejši od 18 let in mlajši od 65 let. Namen ankete je bil raziskati 

kakšen je pogled lokalnega prebivalstva na razvoj turizma v naselju Gradin. 

Anketa je bila opravljena med stalnimi in občasnimi prebivalci naselja. Opravili smo jo v času 

od aprila do junija 2017, večinoma se je opravljala v popoldanskem času in v času vikenda ter 

praznikov, s čimer smo zagotovili, da so bili potencialni anketiranci doma. Glede na dejstvo, 

da večino anketirancev avtorica osebno pozna, se je avtorica osebno odpravila do vsakega 

posameznika, mu predstavila anketo in ga zaprosila za sodelovanje. Tako je bilo opravljenih 

66 obiskov, pri čemer so nato anketiranci samostojno izpolnjevali vprašalnik na spletu. 
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4.4. Predstavitev rezultatov 

Rezultate ankete smo v nadaljevanju obdelali s statističnim računalniškim orodjem PSPP, ki 

je brezplačna verzija statističnega orodja SPSS, rezultati pa so v nadaljevanju grafično 

predstavljeni ter analizirani. 

4.4.1 Demografski podatki 

Najprej prikazujemo osnovne podatke anketiranih prebivalcev Gradina, po spolu, starosti, 

ekonomskem statusu, izobrazbi ter ali so stalni ali začasni prebivalci naselja. 

 

Slika 1: Spol 

 

Glede na pridobljene podatke iz ankete in po statistični analizi ugotavljamo, da je v anketi 

sodelovalo od skupaj 66 anketiranih, 48% žensk in 52% moških, kar je sicer skladno s 

strukturo prebivalstva v naselju, saj v naselju Gradin po mojih predvidevanjih in na podlagi 

statističnih podatkov iz popisa prebivalstva leta 2002, živi približno isti odstotek moških kot 

žensk. 

V katero starostno skupino spadate? 

 

Slika 2: Starostna skupina 
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Največ anketirancev je bilo starih med 21 in 40 let, katerih je bilo skoraj 50 %, sledijo jim 

anketiranci stari med 41 in 60 let, katerih je bilo okoli 25 %, 15 % anketirancev je bilo 

starejših od 61 let, le majhen delež (10 % ) je bilo mlajših od 20 let. Trenutno v naselju živi le 

malo ljudi, ki so mlajši od 20 let, zato je tudi smiselno s posameznimi ukrepi narediti naselje 

bolj prijazno do mladih. 

Kakšen je vaš trenutni status? 

 

Slika 3: Status anketirancev 

 

60 % anketirancev je zaposlenih, torej po naših predvidevanjih nimajo velikih težav z 

eksistenco, kar bi jih morebiti pritegnilo k delu v dodatni dejavnosti na domu. Le manj kot 10 

% se jih ukvarja s kmetijstvom in vinogradništvom, ti dve panogi pa smo ocenili kot 

potencialno zanimivi za dodatno ponudbo gostinstva in turizma v naselju. Zato bi bilo 

potrebno večje število ljudi pritegniti v te dejavnosti. 20 % anketirancev se jih še šola oziroma 

obiskujejo fakulteto, ti so potencialno zanimivi kadri, da bi se v prihodnosti ukvarjali s 

turizmom. Prav tako so potencialno zanimivi brezposelni, katerih je okoli 10 %. 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

 

Slika 4: Formalna izobrazba 
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Graf prikazuje deleže formalne izobrazbe anketirancev. Več kot 50 % anketirancev ima 

končano srednjo šolo, skoraj 20 % anketiranih ima končano višjo ali visoko šolo, približno isti 

odstotek pa jih ima dokončan magisterij ali doktorski študij, manj kot srednjo šolo ima 

dokončano le okoli 10 % anketiranih. Zaradi tega lahko sklepamo, da je izobrazbena struktura 

dobra in tukaj ne vidimo težav v okviru naše strategije razvoja turizma v naselju. 

 

Slika 5: Razmerje med stalnimi prebivalci naselja in vikendaši 

Izmed 66 anketirancev je bilo 80 % stalnih prebivalcev naselja, samo 20 % anketirancev je 

bilo vikendašev, ki občasno živijo v naselju. Moramo pa reči, da se je v zadnjem času sem 

stalno preselilo nekaj starejših prebivalcev, ki so svoje mlade dni preživeli v mestu, sedaj pa 

želijo uživati v neokrnjenem okolju naselja Gradin. 

4.4.2 Analiza mnenj anketirancev o spreminjanju števila prebivalcev ter vplivu turizma na 

zmanjšanje odhoda mladih 

Sledi interpretacija rezultatov, ki smo jih pridobili od anketirancev. Ugotavljali smo, ali za čas 

bivanja v naselju opažajo spremembe v številu stalno prijavljenih ljudi ter ali menijo, da bi 

razvoj turizma preprečil odhod mladih iz naselja. 

Ali za časa bivanja opažate spremembe v številu stalnih prebivalcev? 

 

Slika 6: Spremembe v številu stalnih prebivalcev 
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Naslednje vprašanje je bilo povezano z vprašanjem o opažanju zmanjšanja števila prebivalcev 

v zadnjih letih. Kar 50 % anketirancev je dejalo, da so te spremembe prisotne in da torej 

število prebivalcev upada, to pa verjetno predvsem na račun odseljevanja mladih, ki svojo 

priložnost vidijo v mestih. Dobrih 30 % anketirancev je dejalo, da sprememb v številu 

prebivalcev ne opažajo, skoraj 20 % anketiranih pa nam na to vprašanje ni znalo odgovoriti. 

Vikendaši so večinsko, v več kot 90 % odgovorili, da teh sprememb ne opažajo.  

Ali menite, da bi razvoj turizma preprečil odhod mladih? 

 

Slika 7: Razvoj turizma in odhod mladih 

V okviru tega sklopa vprašanj nas je zanimalo, ali so anketiranci mnenja, da bi razvoj turizma 

lahko preprečil odhode mladih iz naselja, da se torej število prebivalcev v prihodnje več ne bi 

zmanjševalo. Vendar anketiranci niso tako zelo močno prepričani v to, da bi turizem lahko 

odločilno pomagal pri tem. Kar blizu 40 % anketirancev je dejalo, da ne verjame, da bi razvoj 

turizma preprečil odhode mladih iz naselja. V to jih verjame dobrih 30 % anketirancev, veliko 

(skoraj 30 %) anketirancev, pa na to vprašanje ni imelo posebnega odgovora in so ostali 

neopredeljeni. Anketiranci torej niso zelo prepričani o tem, ali bi razvoj turizma pozitivno 

vplival na vprašanje odhoda mladih. 

4.4.3 Analiza mnenj o vplivu turizma na kakovost življenja v kraju 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo mnenje anketirancev in sicer, ali menijo, da bi 

razvoj turizma omogočil razvoj kraja in pripomogel k boljši kakovosti življenja 
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Ali menite, da bi razvoj turizma omogočil razvoj kraja in pripomogel k boljši kakovosti 

življenja? 

 

Slika 8: Razvoj turizma in razvitost kraja 

Povsem drugače kot pri prejšnjem vprašanju pa anketiranci menijo o tem, ali bi lahko razvoj 

turizma omogočil razvoj kraja in ali bi razvoj turizma pripomogel k boljši kakovosti življenja. 

60 % anketirancev je mnenja, da razvoj turizma pripomore k razvoju kraja in k boljšemu 

življenju, le dobrih 20 % anketirancev o tem ne meni tako in so pesimistično opredeljeni 

glede pomena turizma za razvoj naselja. Skoraj 20 % anketirancev je ostalo glede tega 

vprašanja neopredeljenih. Anketiranci torej večinsko pozitivno ocenjujejo vpliv turizma na 

življenje v naselju. 

4.4.4 Pripravljenost na soočanje z velikim številom prišlekov/turistov 

Razvoj turizma bi v naselje pripeljal številne tujce, neke nove obraze, s čimer se verjetno vsi 

seveda ne bi strinjali, saj so navajeni na neke utečene smernice življenja. Ali so se anketiranci 

pripravljeni soočiti s povečanim številom prišlekov, smo jih spraševali pri naslednjem 

vprašanju.  

Ali bi bili pripravljeni sprejeti večje število prišlekov/gostov/turistov, v tako neokrnjen in 

odmaknjen del, kot je naselje Gradin? 

 

Slika 9: Pripravljenost na sprejetje večjega število prišlekov 



 

31 

 

 

Več kot 50 % anketirancev s tem vprašanjem nima težav in bi prišleke bili pripravljeni 

sprejeti. Podobno kot pri prejšnjem vprašanju, jih tudi tukaj, okoli 20 %, meni, da tujcev ne bi 

bili pripravljeni sprejeti. Nekaj več kot 20 % anketirancev se o tem vprašanju ni opredelilo. V 

odgovorih na to vprašanje smo pričakovali negativen odziv. Gre namreč za dejstvo, da se je v 

preteklosti v pogovorih med posamezniki izpostavljalo stališče, da ne želijo, da bi morali v 

svojem okolju občutiti večje prisotnosti turistov. Obseg pozitivnih odgovorov na to vprašanje 

pa je razkril, da ta strah ne zadeva večje prisotnosti turistov, temveč, da gre strah pred nakupi 

njihovih zemljišč, oziroma za strah izrinjanja lokalnega prebivalstva iz njihovega okolja. Na 

ta način sklepamo, da so prebivalci večinoma pripravljeni sprejeti nove goste, prišleke, 

oziroma tujce.  

4.4.5 Mnenja o potrebi po gradnji dodatne turistične infrastrukture 

Glede na to, da v naselju trenutno sploh ni infrastrukture, ki bi omogočala sprejem turistov, bi 

jo bilo potrebno zgraditi na novo. Pa bi anketiranci gradnjo podprli? To smo jih spraševali v 

naslednjem vprašanju.  

Bi podprli izgradnjo turistične infrastrukture? 

 

Slika 10: Izgradnja infrastrukture 

Ugotavljamo, da so večinsko sicer anketiranci naklonjeni gradnji nove infrastrukture, vendar 

so razlike med tistimi, ki so tej gradnji naklonjeni in tistimi, ki ji niso, majhne. Le dobrih 40 

% anketirancev je naklonjenih gradnji nove infrastrukture, več kot 30 % pa tovrstni gradnji ni 

naklonjenih. Skoraj 30 % anketirancev je ostalo do tega vprašanja neopredeljenih. To nas vse 

skupaj napeljuje na sklep, da bi bilo potrebno o vsaki načrtovani gradnji pridobiti predhodno 

soglasje prebivalcev, da bi se izognili morebitnim kasnejšim zapletom. Vsekakor se lahko 

zgodi, da določeni infrastrukturni projekti pri prebivalcih ne bi bili dobro sprejeti. Zato bi bilo 

predhodno potrebno prebivalcem natančno predstaviti vse prednosti, ki bi jih s posamezno 

gradnjo dobili. 
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4.4.6 Mnenja o tem ali so se prebivalci pripravljeni ukvarjati s turizmom 

Podobno pozitivno, kot je bilo odgovorjeno na večino dosedanjih vprašanj, je bilo 

odgovorjeno tudi na vprašanje ali bi se bili anketiranci pripravljeni ukvarjati s turizmom. 

Ali ste se pripravljeni ukvarjati s turizmom? 

 

Slika 11: Pripravljenost na ukvarjanje s turizmom 

Skoraj 60 % anketirancev je naklonjenih ideji po ukvarjanju s turizmom, manj kot 20 % pa jih 

tej ideji ni naklonjenih. Nekaj več kot 20 % anketirancev na vprašanje ni znalo odgovoriti. 

Ljudje so torej večinsko naklonjeni turizmu in ukvarjanju s turizmom. 

4.4.7 Pripravljenost na dodatno izobraževanje s področja turizma 

Turizem je dejavnost, v kateri morajo delati izobraženi zaposleni, pridobivanje novih znanj je 

tukaj izrednega pomena, saj se dela z ljudmi. Kakovost storitev v turizmu je izrednega 

pomena, le te pa lahko zagotavljajo samo dobro izobraženi nosilci nalog. Zaradi tega bi bilo 

potrebno prebivalce, ki izkušenj v turizmu nimajo, dodatno izobraževati s tega področja. 

Moramo se zavedati, da je ukvarjanje s podeželskim turizmom prav posebna veja turizma, 

ima neke svoje značilnosti, ki jih ne poznajo dovolj verjetno niti tisti, ki sicer imajo nekaj 

izkušenj s tega področja. Zanimalo nas je ali bi se bili prebivalci pripravljeni dodatno 

izobraževati. 
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Bi se bili pripravljeni aktivno vključevati v delavnice in izobraževanje s področja turizma in 

dodatne turistične ponudbe na podeželju? 

 

Slika 12: Pripravljenost na dodatno izobraževanje s področja turizma 

Razveseljivo je dejstvo, da jih na dodatno izobraževanje ni pripravljenih samo 20 % 

anketiranih, pri čemer gre za tiste, ki že sicer nimajo interesa po ukvarjanju s turizmom, 

skoraj 50 % anketiranih je pripravljenih na dodatno izobraževanje. Je pa več kot 30 % 

anketirancev glede tega vprašanja neopredeljenih. Te bi bilo potrebno dodatno spodbuditi, da 

bi se odločili za dodatno izobraževanje. Na splošno lahko rečemo, da so ljudje izobraževanju 

naklonjeni.  

4.4.8 Analiza omejitev za razvoj turizma 

Večina anketirancev tudi meni, da trenutno v naselju ni nekih omejitev, zaviralnih dejavnikov, 

glede ukvarjanja s turizmom. 

Ali vidite kakšne omejitve v možnosti razvoja turizma v naselju? 

 

Slika 13: Omejitve v razvoju turizma 

Skoraj 60 % anketirancev namreč meni, da ne vidi omejitev za razvoj turizma v naselju 

Gradin. Dobrih 10 % anketirancev je sicer dejalo, da vidijo neke ovire za razvoj turizma, 

vendar nam niso natančneje odgovorili, katere. Dobrih 30 % anketirancev, ki vidijo neke 

ovire za razvoj turizma, nam je natančneje opisalo, kje vidijo te ovire. Pri tem prevladuje 
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odgovor, da je naselje preveč oddaljeno od mesta, omenjajo tudi neobstoječe nastanitvene 

kapacitete, neobstoječo gostinsko ponudbo, slabo infrastrukturo, problem ekologije ter tudi 

slabe možnosti za izgradnjo kolesarskih stez. Pri čemer se sama strinjam predvsem z 

ugotovitvijo, da ne obstajajo gostinske in turistične infrastrukturne zmogljivosti, vse ostalo pa 

bi se dalo, s pametnimi ukrepi, zaobiti. 

4.4.9 Analiza smiselnosti povezovanja s ponudniki turističnih storitev v regiji in širše 

Trdimo, da je povezovanje in sodelovanje z ostalimi ponudniki, vezanimi na turizem, na 

omenjenem področju le pozitivne narave oz. bi bile možnosti za boljši uspeh večje, zato nas je 

zanimalo tudi, kaj si o tem vprašanju mislijo anketiranci. 

Glede na to, da prebivalci nimajo veliko izkušenj v turizmu, bi bila potrebna pomoč drugi 

institucij. Prav tako bi lahko pri razvoju turizma pomagalo povezovanje z drugimi obstoječimi 

ponudniku turizma, v regiji in občini. Predvsem tukaj mislimo na tiste, ki tržijo svoje 

turistične kapacitete ob morju in bi turiste pripeljali na enodnevne ali večdnevne izlete v 

naselje Gradin. Povezovanje je v današnjem času vsekakor potrebno. To lahko vidimo iz 

primerov številnih uspešnih »grozdov« iz tujine, nekaj pa jih je mogoče zaslediti tudi v 

Sloveniji. Skoraj 60 % anketiranih se zaveda, da je sodelovanje potrebno, 30 % anketiranih 

meni da temu ni tako, preostali pa so neopredeljeni. Na podlagi tega lahko rečemo, da so 

anketiranci naklonjeni sodelovanju z drugimi, kar nam lahko daje dobre temelje za razvoj 

turizma v naselju. 

Se vam zdi smiselno povezovati se z drugimi ponudniki turističnih storitev v regiji? 

 

Slika 14: Povezovanje z drugimi ponudniki turističnih storitev 

Nekoliko natančnejša analiza, v kateri smo analizirali, ali obstajajo razlike v odgovorih glede 

na spol in starost (podatki prikazani v Prilogi 2) nam pokaže, da ne obstajajo večje razlike v 

naklonjenosti do turizma in izobraževanja, s področja turizma glede na starost. Opazili pa 

smo, da so pri nekaterih vprašanjih turizmu bolj naklonjene ženske, pri drugih pa moški. 

Ženske so tako bolj pripravljene se dodatno izobraževati, ukvarjati se s turizmom, pa tudi 
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vidijo večjo smiselnost povezovanja z drugimi ponudniki v regiji. Medtem pa so moški 

nekoliko bolj naklonjeni dodatnim investicijam v turizem. 

Glede na to, da vidimo, da so anketirani prebivalci večinoma naklonjeni razvijanju ideje o 

turizmu v naselju Gradin, je smiselno nadaljnje delo na tem področju. Zaradi tega tudi 

predstavljamo predloge za razvoj turizma v naselju Gradin. 

4.5 Predlogi za nadaljnji razvoj turizma na območju naselja Gradin 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere predloge za nadaljnji možni razvoj turizma v tem delu 

slovenske Istre. 

Katere cilje bo potrebno zasledovati v turističnem razvoju Gradina? 

 Kakovostna in raznovrstna turistična ponudba, s katero bomo dosegli raznolikost 

ponudbe, ki bo turistom omogočala zadovoljitev njihovih želja. Pri tem se bo potrebno 

omejiti na tiste ciljne skupine, katerim lahko območje občine nudi največ in za katere so 

na voljo osnovni predpogoji.  

 Z dvigom prepoznavnosti mislimo predvsem na primerno promocijo in trženje tega 

območja na možnih trgih ter povečanje prepoznavnosti destinacije na regionalni in 

nacionalni ravni. 

 Spodbujanje domačinov za uvedbo turizma na tem območju. To bomo dosegli z boljšo 

motivacijo tam stanujočih ljudi in izobraževanjem na področju turističnega razvoja. Tako 

bomo izboljšali kvaliteto ter prepoznavnost tega kraja in posledično povečali obiskanost in 

zaslužek na področju turizma. 

Področje Gradin predstavlja odlično območje za umik iz mestnih središč v naravo. Na tem 

dejstvu je potrebno delati za svojo prepoznavnost. Gre za zeleno oazo blizu mestnega vrveža. 

Z ukrepom obvladovanja destinacije bomo dosegli naslednje smotre: 

 večjo prepoznavnost naselja Gradin z okolico, 

 ohranili bomo poselitve lokalnega prebivalstva 

 izboljšali življenjski standard tam stanujočih ljudi, 

 izboljšali kvaliteto turistične ponudbe na tem območju. 

Da bi to dosegli predlagamo naslednje: 

 vzpostavitev krajevne turistične organizacije. Za povečanje konkurenčnosti turizma tega 

območja bo potrebno predvsem izboljšati turistično organiziranost pri upravljanju 

destinacije, bolj razviti turistično in podporno infrastrukturo in storitve, razviti nove oblike 

trženja, podprte s sodobnimi telekomunikacijami, kot tudi okrepiti zavezo in prispevek 

turizma k trajnostnemu razvoju območja. Predlagamo ustanovitev turistične organizacije, 

ki bi delovala in povezovala akterje na območju vseh zalednih naselij v mestni občini 
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Koper, saj turistična organizacija, ki deluje v mestni občini Koper, zasleduje predvsem 

cilje v okviru promocije letnega turizma ob morju, 

 izobraževanje lokalnega prebivalstva in vključevanje v turistično ponudbo tega kraja. 

 Turizem je dejavnost, v kateri morajo delati izobraženi zaposleni, pridobivanje novih 

znanj je tukaj izrednega pomena. Lahko bi organizirali različna usposabljanja glede 

turizma. Usposabljanja bi lahko vodili tisti, ki se že sedaj ukvarjajo s turizmom ter podali 

svoje izkušnje in predloge, kako se lahko trži tovrstni turizem. Izobraževanje bi koristilo 

vsem domačinom, kateri bi se lahko na kakršenkoli način vključili v to verigo, 

 pridobivanje sredstev za razvojne projekte. Evropska unija namenja precej sredstev za 

razvoj nerazvitih območij. Trajnostni turizem je v evropskih okvirih cenjen in predstavljen 

kot ena izmed možnosti za razvoj nerazvitih območij. Zato je potrebno pripraviti razvojne 

projekte, ki jih bo mogoče tržiti, s pomočjo evropskih sredstev. Prijavo na projekte bo 

potrebno zaupati strokovnjakom, saj je na ta način mogoče pričakovati, da bodo projekti 

ustrezali razpisanim pogojem. 

 Druge aktivnosti, v korist turističnega sektorja, kot so npr. informativne table, urejeni 

avtobusni prevozi za obiskovalce, razvoj krajevnih turističnih spominkov itd. Ugotovili 

smo, da v naselju Gradin trenutno sploh ni nekih usmerjevalnih tabel, ki bi popotnike 

usmerjale in jim pripovedovale neko zgodbo o kraju. Zato je nujno, v bližino vseh 

turistično zanimivih objektov, postaviti table, z opisi lokacije, prav tako pa že ob vhodu v 

naselje postaviti table, ki bodo potencialne turiste usmerjale. Prav tako predlagamo, da bi 

turiste, ki prebivajo v drugih turistično bolj zanimivih naseljih v bližini, organizirano 

pripeljali na obisk naselja Gradin. Obisk bi vodili specializirani turistični vodiči, kateri bi 

bili dobro seznanjeni s ponudbo kraja in njegovimi posebnostmi, 

 uvajanje naravnih in kulturnih vrednot v turistično zanimive produkte in storitve. Če bo 

potrebno, je treba vse naravne in kulturne znamenitosti obnoviti na ta način, da bodo 

omogočale obisk turistov. Kljub temu, da je malo tega ohranjenega, pa bi bilo možno na 

podlagi starih izročil, izdelati replike zgodovinskih znamenitosti, ki bi obiskovalcem 

pokazale, kako se je tukaj živelo nekoč. 

Danes sam kraj ni pretirano zanimiv za turiste, vendar bi to bilo možno spremeniti. Eden 

bistvenih vzrokov za neprepoznavnost območja kot turistične destinacije je pomanjkanje 

kakovostnih prepoznavnih turističnih produktov. Razvijati bo potrebno produkte, ki 

temeljijo na rekreaciji v naravi. Precej je naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih bi 

lahko uporabili za turistični razvoj. Kreirati moramo tako ponudbo, katera se bo 

razlikovala od drugih sedaj privlačnih turističnih destinacij v Sloveniji in tudi v tujini. 
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5 POVZETEK SPOZNANJ 

Temeljni namen turističnega razvoja je vzpostaviti prepoznavnost območja. To lahko 

dosežemo preko skupnih usklajenih aktivnosti posameznih akterjev. 

Območje naselja Gradin, z vsemi svojimi naravnimi, kulturnimi, zgodovinskimi in 

etnološkimi značilnostmi, predstavlja pomembno priložnost za razvoj turizma. Tak potencial, 

ki je v skladu s turističnimi trendi v svetu, ki dajejo v ospredje ohranjeno naravno okolje, 

spoznavanje kulture in lokalne zgodovine ter veliko skrb za zdravje. Osnovni koncept 

slovenskega podeželja pa sloni na ponudbi turističnih kmetij. S to ponudbo, ki daje poudarek  

na zdravi hrani, domačnosti in ekološkimi posebnostmi območij in krajev. Gre za obliko 

nemasovnega turizma. Za uspešno izvajanje tovrstnega turizma, bo zelo pomembno ohranjeno 

naravno okolje. Le v takem naravnem, neokrnjenem prostoru, je potrebno razvijati miren in 

prijeten oddih obiskovalcem. Ponuditi pa jim moramo najrazličnejše aktivnosti (umetniške 

delavnice, poletne šole, športne aktivnosti na prostem in podobno), saj želijo obiskovalci vse 

bolj aktivno preživljati svoj prosti čas. 

Na tem koncu podeželja, ki je daleč od mestnega vrveža, je pa zelo pomembno razvijati 

turistično infrastrukturo, vendar je potrebno najprej popolnoma izkoristiti že obstoječo in šele 

nato vlagati v nove objekte. Spoštovanje te prioritete v nadaljnjem razvoju je nujno. To bo 

pomenilo tudi boljšo efektivnost porabe sredstev, časa in prostora. Potrebno je vsak turistični 

objekt posebej ugotoviti, kakšne so njegove slabosti in priložnosti za izvajanje aktivnosti po 

dobro premišljeni planih. Le taka vizija vodi k pozitivnemu cilju in dvigu kakovosti storitve, 

saj se s tem želi doseči trajnostnim usklajen razvoj regije, ki izhaja iz območja in ljudi, ki tam 

živijo.  

Naselje Gradin ima odlične naravne in družbene potenciale za razvoj okolju prijaznega 

podeželskega turizma. Nosilci razvoja so lahko naslednje dejavnosti: turizem na kmetijah, 

pohodništvo, kolesarstvo, jahanje, lov, lov na tartufe, obujanje starih obrti... Te dejavnosti so 

trenutno skoraj nerazvite. Primanjkuje tudi turističnih kapacitet, zato je nujno potrebna 

izgradnja turističnih bivalnih objektov (apartmaji, šotorišča, gostišča s prenočišči). Istočasno 

se mora urediti tudi cestna infrastruktura, saj občinski funkcionarji pogosto pozabljajo na 

oddaljena območja. Velikost kmetij na tem območju je, za intenzivno izrabo tal, premajhna. 

Tukajšnji prebivalci so pretežno zaposleni in kmetijska zemljišča obdelujejo kot dopolnilno 

dejavnost ali tradicijo njihovih prednikov. Kmetijam, ki bi jim prinašalo vir dohodka, bi bila 

predelava bio zelenjave in sadja ter priprava tipične istrske hrane, ki so za to območje 

značilna (istrski fuži s tartufi, polenta z domačo kokošjo, šparglji, gobe na različne načine). 

Tako bi se lahko nekaj ljudi zaposlilo v domačem kraju in bi to lahko bil vir dohodka. 

Zavedati bi se morali, da ne more vsakdo ponuditi vsega, vendar z dodajanjem svojega delčka 

v mozaik, pa bi lahko vsakdo pridobil več, kot ima sedaj. Komu pa bi lahko te storitve 
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ponudili? Menimo, da so potencialni obiskovalci predvsem organizirane skupine, družine ter 

upokojenci. Družine z otroci bi lahko to destinacijo izbrali kot izlet. Otroci bi se razvedrili in 

brezskrbno igrali, daleč od prometa in mestnega vrveža, starši pa bi lahko prijetne urice pribili 

v družbi domačinov in prijetnem gostinskem lokalu, kjer bi bila hrana in pijača značilnost 

tega kraja, s primernimi cenami. Upokojenci imajo radi mirno okolje in spoznavanje življenja 

tukajšnjih ljudi ter posebnosti teh krajev. Za organizirane skupine pa občudovanje narave, 

kulturne in zgodovinske lepote ter znamenitosti, ponudbo degustacij tukajšnjih dobrot in s tem 

tudi ponudbo ter prodajo izdelkov kot so: med, marmelade, zeliščni izdelki, tartufi ter drugi 

domači kmetijski pridelki. 

Pohodniški turizem ostaja stalnica slovenske turistične ponudbe, vse bolj pa se razvija tudi 

kolesarski turizem. Ne le kot izletniško-rekreacijski dodatek v siceršnji ponudbi tradicionalnih 

in novih turističnih destinacij, temveč kot samostojen produkt za naraščajoče število tistih, ki 

potujejo in spoznavajo svet na kolesu oz. v kombinaciji kolesarjenja ter drugih oblik prevoza, 

bodisi javnega potniškega prometa, bodisi zasebno organiziranih transferjev s kombiji ali 

avtobusi. Pri tem pa gre za zelo različne skupine, z različnimi psiho-fizičnimi zmogljivostmi, 

interesi in pričakovanji. 
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6 SKLEP 

Turizem je že sedaj, pričakuje pa se, da bo še bolj, pomembna svetovna gospodarska 

dejavnost. Turizem in rekreacija v naravi sta v razmahu zaradi aktualnega hitrega tempa 

življenja, ki človeka pelje v to, da se oddahne v naravi. Za trajnostni razvoj naselja Gradin je 

primeren tako imenovani mehki turizem, za katerega je značilna naravna turistična ponudba 

ter skromne turistične in nastanitvene zmogljivosti. Tukaj ima območje naselja Gradin veliko 

možnosti tovrstnega turizma. Ima veliko naravovarstvenih, za sedaj še neizkoriščenih 

območij, prelepo naravno in kulturno dediščino, obenem pa tukaj ni moteče industrije. Z 

naravnimi danostmi in lepotami, z raznoliko pokrajino, bogato kulturno dediščino, 

gostoljubnimi prebivalci in čistim zrakom, obstajajo vsi pogoji za razvoj turizma. Tekom 

izdelave naloge smo prišli do ugotovitve, da je območje, v pogledu turizma, slabo razvito. 

V nalogi smo si zastavili cilje, ki smo jih uspešno dosegli. Predstavili smo naselje Gradin ter 

možnosti, ki jih v pogledu turizma ima to naselje. Izvedli smo anketo o pomenu turizma med 

turističnimi deležniki. Menimo, da smo uspešno predstavili predloge bodočega turističnega 

razvoja turizma naselja Gradin, pri čemer izpostavljamo potrebo po razvoju novih, 

kakovostnih turističnih proizvodov, ki jih bodo ponujali strokovno usposobljeni in motivirani 

lokalni prebivalci, ob sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in empirične raziskave smo ugotovili, da bo, za nastanek 

turizma, kot pomembne gospodarske dejavnosti, morala biti ponudba raznolika, potrebno bo 

veliko promocije ter vključevanje domačinov, kateri vidijo možnosti za razvoj tega območja. 

Glede na to, da turizem pozitivno vpliva na razvoj naselij, ekonomski razvoj območja ter na 

velik pritok denarja, je to razvojna priložnost, ki bi jo bilo potrebno izkoristiti. 

Glede na to, da se območje ponaša s prekrasnimi naravnimi danostmi in glede na to, da že 

prav vsi več let vemo, da gre trend v smeri petičnega zelenega turizma, z visoko dodano 

vrednostjo ter drugačno in pestro ponudbo, bi morali prav zaradi teh trendov znati prepoznati 

velike turistične potenciale in možnosti, ki jih to območje že sedaj premore. 

V zadnjih letih smo se začeli zavedati pomena turizma in prav to bi lahko bila dobra podlaga 

in iztočnica za večje težnje po združevanju in sodelovanju. Zavedati se moramo, da živimo na 

območju, ki ima bogate možnosti, a je ponudba razdrobljena in zaradi nepovezanosti ne 

dosegamo naših tržnih ciljev. Vse, o čemer novodobni tip turista sanja, je tukaj na voljo.  

Zelo zanimivi so rezultati ankete, kjer lahko opazimo, da lokalno prebivalstvo v veliki meri 

podpira uresničevanje idej za realizacijo različnih turističnih novitet v njihovem neokrnjenem 

okolju.  
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   Priloga 1 

 

 

 

 Pogled prebivalcev na razvoj turizma 

 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. 

 

Q1 - Ali za časa bivanja opažate spremembe v številu stalnih prebivalcev? 

 Da 

 Ne 

Ne vem 

 

Q2 - Ali menite, da bi razvoj turizma preprečil odhod mladih? 

 Da 

 Ne 

Ne vem 

 

Q3 - Ali menite, da bi razvoj turizma omogočil razvoj kraja in pripomogel k boljši kakovosti življenja? 

 Da 

 Ne  

 Ne vem 

 

Q4 - Ali bi bili pripravljeni sprejeti večještevilo prišlekov/gostov/turistov v tako neokrnjen in odmaknjen 

del, kot jenaselje Gradin?     

 Da 

 Ne 

Ne vem 

 

Q5 - Bi podprli izgradnjo turistične infrastrukture? 

 Da 

 Ne  

 Ne vem 

 

Q6 - Bi se bili pripravljeni aktivno vključevati v delavnice in izobraževanje s področja turizma in dodatne 

turistične ponudbe na podeželju? 

 Da 

 Ne  

 Ne vem 

 

Q7 - Ali ste se pripravljeni ukvarjati s turizmom? 

 Da 

 Ne 

Ne vem 
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Q8 - Ali vidite kakšne omejitve v možnosti razvoja turizma v naselju? 

 Ne 

 Da  

 Če da, kaj: 

 

Q9 - Se vam zdi smiselno povezovati se z drugimi ponudniki turističnih storitev v regiji? 

 Da 

 Ne  

 Ne vem 

 

IF (1)  ( Demografija )   

XSPOL - Spol: 

 Moški 

 Ženski 

 

IF (1)  ( Demografija )   

XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate? 

 do 20 let 

 21 - 40 let 

 41 - 60 let 

 61 let ali več  

 

IF (1)  ( Demografija )   

XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni status? 

 Šolajoči, študent 

 Zaposlen 

 Kmet, vinogradnik 

 Brezposelni 

 

IF (1)  ( Demografija )   

XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

 Manj kot srednja šola 

 Srednja šola 

 Višja, visoka šola 

 Magisterij, doktorat 

 

IF (1)  ( Demografija )   

XLOKACREGk - Stalni prebivalec, vikendaš? 
Kohezijski regiji Slovenije 

 Stalni prebivalec 

Vikendaš 
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Priloga 2: Opisna statistika anketnih odgovorov 

 

Spremenljivk

a 
  Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q1 

  Ali za časa bivanja opažate 

spremembe v številu stalnih 

prebivalcev? 

44 66 1.7 0.77 1 3 

Q2 
  Ali menite, da bi razvoj turizma 

preprečil odhod mladih? 
43 66 2.0 0.80 1 3 

Q3 

  Ali menite, da bi razvoj turizma 

omogočil razvoj kraja in 

pripomogel k boljši kakovosti 

življenja? 

44 66 1.5 0.70 1 3 

Q4 

  Ali bi bili pripravljeni sprejeti 

večje število 

prišlekov/gostov/turistov v tako 

neokrnjen in odmaknjen del, kot 

je naselje Gradin?    

44 66 1.7 0.85 1 3 

Q5 
  Bi podprli izgradnjo turistične 

infrastrukture? 
44 66 1.8 0.81 1 3 

Q6 

  Bi se bili pripravljeni aktivno 

vključevati v delavnice in 

izobraževanje s področja 

turizma in dodatne turistične 

ponudbe na podeželju? 

44 66 1.9 0.90 1 3 

Q7 
  Ali ste se pripravljeni ukvarjati 

s turizmom? 
44 66 1.7 0.86 1 3 

Q8 

  Ali vidite kakšne omejitve v 

možnosti razvoja turizma v 

naselju? 

44 66 1.8 0.92 1 3 

Q8_4_text   Če da, kaj: 14 66       

Q9 

  Se vam zdi smiselno povezovati 

se z drugimi ponudniki 

turističnih storitev v regiji? 

44 66 1.5 0.66 1 3 

XSPOL   Spol: 44 66 1.5 0.51 1 2 

XSTAR2a4 
  V katero starostno skupino 

spadate? 
44 66 2.4 0.87 1 4 

XDS2a4   Kakšen je vaš trenutni status? 44 66 2.0 0.82 1 4 

XIZ1a2 
  Kakšna je vaša najvišja 

dosežena formalna izobrazba?  
44 66 2.5 0.95 1 4 

XLOKACRE

Gk 
  Stalni prebivalec, vikendaš? 44 66 1.2 0.41 1 2 
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Priloga 3: Statistična analiza anket po spolu in starosti 

 

ANALIZA RAZISKAVE: Pogled prebivalcev na razvoj 

turizma  
 

 

Ali za časa bivanja opažate spremembe v številu stalnih prebivalcev? (Q1) / V katero 

starostno skupino spadate? (XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Ali za časa 

bivanja 

opažate 

spremembe v 

številu stalnih 

prebivalcev? (

Q1) 

Da (1) 1 14 7 2 24 

      4,17% 58,33% 29,17% 8,33% 100,00% 

      2,609 -

1,

6
0

9 

-

0,

99
6 

-

1,

52
6 

12

,5

22 

1,

47

8 

0,

41

8 

0,

87

3 

5,

73

9 

1,

26

1 

0,

52

6 

0,

87

2 

3,

13

0 

-

1,

13
0 

-

0,

63
9 

-0,991    

   Ne (2) 2 8 2 2 14 

      14,29% 57,14% 14,29% 14,29% 100,00% 

      1,522 0,

4

7

8 

0,

38

8 

0,

49

2 

7,

30

4 

0,

69

6 

0,

25

7 

0,

44

6 

3,

34

8 

-

1,

34

8 

-

0,

73

7 

-

1,

01

3 

1,

82

6 

0,

17

4 

0,

12

9 

0,165    

   Ne vem 

(3) 

2 2 2 2 8 

      25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

      0,870 1,
1

3

0 

1,
21

2 

1,
41

3 

4,
17

4 

-
2,

17

4 

-
1,

06

4 

-
1,

69

3 

1,
91

3 

0,
08

7 

0,
06

3 

0,
07

9 

1,
04

3 

0,
95

7 

0,
93

6 

1,105    

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ali menite, da bi razvoj turizma preprečil odhod mladih? (Q2) / V katero starostno skupino 

spadate? (XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Ali menite, da 

bi razvoj 

turizma 

preprečil odhod 

mladih? (Q2) 

Da (1) 1 5 6 3 15 

   6,67% 33,33% 40,00% 20,00% 100,00% 

   1,667 
-

0,667 
-

0,516 
-

0,671 
7,667 

-
2,667 

-
0,963 

-
1,687 

3,667 2,333 1,219 1,717 2,000 1,000 0,707 0,930    

Ne (2) 1 11 3 2 17 

   5,88% 64,71% 17,65% 11,76% 100,00% 
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   1,889 
-

0,889 

-

0,647 

-

0,870 
8,689 2,311 0,784 1,422 4,156 

-

1,156 

-

0,567 

-

0,827 
2,267 

-

0,267 

-

0,177 

-

0,241 
   

Ne vem (3) 3 7 2 1 13 

   23,08% 53,85% 15,38% 7,69% 100,00% 

   1,444 1,556 1,294 1,628 6,644 0,356 0,138 0,234 3,178 
-

1,178 

-

0,661 

-

0,901 
1,733 

-

0,733 

-

0,557 

-

0,710 
   

   Skupaj 5 23 11 6 45 

      11,11% 51,11% 24,44% 13,33% 100,00% 

 
 

 

Ali menite, da bi razvoj turizma omogočil razvoj kraja in pripomogel k boljši kakovosti 

življenja? (Q3) / V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Ali menite, da 

bi razvoj 

turizma 

omogočil razvoj 

kraja in 

pripomogel k 

boljši kakovosti 

življenja? (Q3) 

Da (1) 3 18 5 2 28 

   10,71% 64,29% 17,86% 7,14% 100,00% 

   3,043 
-

0,043 

-

0,025 

-

0,042 

14,60

9 
3,391 0,887 2,051 6,696 

-

1,696 

-

0,655 

-

1,201 
3,652 

-

1,652 

-

0,865 

-

1,482 
   

Ne  (2) 2 3 5 2 12 

   16,67% 25,00% 41,67% 16,67% 100,00% 

   1,304 0,696 0,609 0,750 6,261 
-

3,261 

-

1,303 

-

2,192 
2,870 2,130 1,258 1,677 1,565 0,435 0,348 0,433    

Ne vem (3) 0 3 1 2 6 

   0,00% 50,00% 16,67% 33,33% 100,00% 

   0,652 
-

0,652 
-

0,808 
-

0,917 
3,130 

-
0,130 

-
0,074 

-
0,114 

1,435 
-

0,435 
-

0,363 
-

0,446 
0,783 1,217 1,376 1,583    

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 
 

 

Ali bi bili pripravljeni sprejeti večje število prišlekov/gostov/turistov v tako neokrnjen in 

odmaknjen del, kot je naselje Gradin?    (Q4) / V katero starostno skupino spadate? 

(XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Ali bi bili 

pripravljeni 

sprejeti večje 

število 

prišlekov/gostov

/turistov v tako 

neokrnjen in 

odmaknjen del, 

kot je naselje 

Gradin?    (Q4) 

Da (1) 2 13 8 1 24 

   8,33% 54,17% 33,33% 4,17% 100,00% 

   2,609 
-

0,609 

-

0,377 

-

0,577 

12,52

2 
0,478 0,135 0,283 5,739 2,261 0,944 1,564 3,130 

-

2,130 

-

1,204 

-

1,867 
   

Ne (2) 2 5 2 2 11 

   18,18% 45,45% 18,18% 18,18% 100,00% 

   1,196 0,804 0,736 0,893 5,739 
-

0,739 
-

0,309 
-

0,511 
2,630 

-
0,630 

-
0,389 

-
0,511 

1,435 0,565 0,472 0,580    
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Ne vem (3) 1 6 1 3 11 

   9,09% 54,55% 9,09% 27,27% 100,00% 

   1,196 
-

0,196 

-

0,179 

-

0,217 
5,739 0,261 0,109 0,181 2,630 

-

1,630 

-

1,005 

-

1,321 
1,435 1,565 1,307 1,606    

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 
 

 

Bi podprli izgradnjo turistične infrastrukture? (Q5) / V katero starostno skupino spadate? 

(XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Bi podprli 

izgradnjo 

turistične 

infrastrukture?

 (Q5) 

Da (1) 1 12 4 2 19 

   5,26% 63,16% 21,05% 10,53% 100,00% 

   2,065 
-

1,065 

-

0,741 

-

1,025 
9,913 2,087 0,663 1,251 4,543 

-

0,543 

-

0,255 

-

0,382 
2,478 

-

0,478 

-

0,304 

-

0,425 
   

Ne  (2) 3 5 4 4 16 

   18,75% 31,25% 25,00% 25,00% 100,00% 

   1,739 1,261 0,956 1,254 8,348 
-

3,348 
-

1,159 
-

2,075 
3,826 0,174 0,089 0,126 2,087 1,913 1,324 1,758    

Ne vem (3) 1 7 3 0 11 

   9,09% 63,64% 27,27% 0,00% 100,00% 

   1,196 
-

0,196 

-

0,179 

-

0,217 
5,739 1,261 0,526 0,872 2,630 0,370 0,228 0,299 1,435 

-

1,435 

-

1,198 

-

1,473 
   

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 
 

 

 
 

 

 

Bi se bili pripravljeni aktivno vključevati v delavnice in izobraževanje s področja turizma in 

dodatne turistične ponudbe na podeželju? (Q6) / V katero starostno skupino spadate? 

(XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Bi se bili 

pripravljeni 

aktivno 

vključevati v 

delavnice in 

izobraževanje s 

področja 

turizma in 

dodatne 

turistične 

ponudbe na 

podeželju? (Q6

Da (1) 2 13 5 0 20 

   10,00% 65,00% 25,00% 0,00% 100,00% 

   2,174 
-

0,174 

-

0,118 

-

0,166 

10,43

5 
2,565 0,794 1,527 4,783 0,217 0,099 0,152 2,609 

-

2,609 

-

1,615 

-

2,304 
   

Ne  (2) 1 4 4 1 10 

   10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00% 

   1,087 
-

0,087 

-

0,083 

-

0,100 
5,217 

-

1,217 

-

0,533 

-

0,871 
2,391 1,609 1,040 1,348 1,304 

-

0,304 

-

0,266 

-

0,323 
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) 
Ne vem (3) 2 7 2 5 16 

   12,50% 43,75% 12,50% 31,25% 100,00% 

   1,739 0,261 0,198 0,259 8,348 
-

1,348 
-

0,466 
-

0,835 
3,826 

-
1,826 

-
0,934 

-
1,325 

2,087 2,913 2,016 2,678    

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 

 
 

Ali ste se pripravljeni ukvarjati s turizmom? (Q7) / V katero starostno skupino spadate? 

(XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Ali ste se 

pripravljeni 

ukvarjati s 

turizmom? (Q7) 

Da (1) 2 15 8 2 27 

   7,41% 55,56% 29,63% 7,41% 100,00% 

   2,935 
-

0,935 

-

0,546 

-

0,899 

14,08

7 
0,913 0,243 0,547 6,457 1,543 0,607 1,084 3,522 

-

1,522 

-

0,811 

-

1,353 
   

Ne (2) 1 3 2 2 8 

   12,50% 37,50% 25,00% 25,00% 100,00% 

   0,870 0,130 0,140 0,163 4,174 
-

1,174 

-

0,575 

-

0,914 
1,913 0,087 0,063 0,079 1,043 0,957 0,936 1,105    

Ne vem (3) 2 6 1 2 11 

   18,18% 54,55% 9,09% 18,18% 100,00% 

   1,196 0,804 0,736 0,893 5,739 0,261 0,109 0,181 2,630 
-

1,630 

-

1,005 

-

1,321 
1,435 0,565 0,472 0,580    

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 

 
 

Ali vidite kakšne omejitve v možnosti razvoja turizma v naselju? (Q8) / V katero starostno 

skupino spadate? (XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Ali vidite 

kakšne omejitve 

v možnosti 

razvoja turizma 

v naselju? (Q8) 

Ne (1) 3 16 4 2 25 

   12,00% 64,00% 16,00% 8,00% 100,00% 

   2,717 0,283 0,171 0,269 
13,04

3 
2,957 0,819 1,752 5,978 

-

1,978 

-

0,809 

-

1,373 
3,261 

-

1,261 

-

0,698 

-

1,108 
   

Da  (2) 1 1 3 1 6 

   16,67% 16,67% 50,00% 16,67% 100,00% 

   0,652 0,348 0,431 0,489 3,130 
-

2,130 

-

1,204 

-

1,867 
1,435 1,565 1,307 1,606 0,783 0,217 0,246 0,283    

Če da, kaj: (3) 1 7 4 3 15 

   6,67% 46,67% 26,67% 20,00% 100,00% 
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   1,630 
-

0,630 

-

0,494 

-

0,637 
7,826 

-

0,826 

-

0,295 

-

0,520 
3,587 0,413 0,218 0,305 1,957 1,043 0,746 0,975    

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 

 
 

Se vam zdi smiselno povezovati se z drugimi ponudniki turističnih storitev v regiji? (Q9) / V 

katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4) (Tabele) 
 

      V katero starostno skupino spadate? (XSTAR2a4)    

      do 20 let ( 1 ) 21 - 40 let ( 2 ) 41 - 60 let ( 3 ) 61 let ali več  ( 4 ) Skupaj 

Se vam zdi 

smiselno 

povezovati se z 

drugimi 

ponudniki 

turističnih 

storitev v 

regiji? (Q9) 

Da (1) 2 16 5 3 26 

   7,69% 61,54% 19,23% 11,54% 100,00% 

   2,826 
-

0,826 

-

0,491 

-

0,789 

13,56

5 
2,435 0,661 1,450 6,217 

-

1,217 

-

0,488 

-

0,849 
3,391 

-

0,391 

-

0,212 

-

0,346 
   

Ne  (2) 2 7 4 3 16 

   12,50% 43,75% 25,00% 18,75% 100,00% 

   1,739 0,261 0,198 0,259 8,348 
-

1,348 

-

0,466 

-

0,835 
3,826 0,174 0,089 0,126 2,087 0,913 0,632 0,839    

Ne vem (3) 1 1 2 0 4 

   25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

   0,435 0,565 0,857 0,950 2,087 
-

1,087 

-

0,752 

-

1,139 
0,957 1,043 1,067 1,280 0,522 

-

0,522 

-

0,722 

-

0,811 
   

   Skupaj 5 24 11 6 46 

      10,87% 52,17% 23,91% 13,04% 100,00% 

 

 
 

 

 
 

Ali za časa bivanja opažate spremembe v številu stalnih prebivalcev? (Q1) / Spol: (XSPOL) 

(Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Ali za časa 

bivanja 

opažate 

spremembe v 

številu stalnih 

prebivalcev? (

Q1) 

Da (1) 8 16 24 

   33,33% 66,67% 100,00% 

   12,000 -4,000 -1,155 -2,361 12,000 4,000 1,155 2,361    

Ne (2) 9 5 14 

   64,29% 35,71% 100,00% 

   7,000 2,000 0,756 1,282 7,000 -2,000 -0,756 -1,282    

Ne vem (3) 6 2 8 

   75,00% 25,00% 100,00% 

   4,000 2,000 1,000 1,556 4,000 -2,000 -1,000 -1,556    
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   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 

 

 

 

Ali menite, da bi razvoj turizma preprečil odhod mladih? (Q2) / Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Ali menite, da 

bi razvoj 

turizma 

preprečil odhod 

mladih? (Q2) 

Da (1) 9 6 15 

   60,00% 40,00% 100,00% 

   7,333 1,667 0,615 1,054 7,667 -1,667 -0,602 -1,054    

Ne (2) 8 9 17 

   47,06% 52,94% 100,00% 

   8,311 -0,311 -0,108 -0,191 8,689 0,311 0,106 0,191    

Ne vem (3) 5 8 13 

   38,46% 61,54% 100,00% 

   6,356 -1,356 -0,538 -0,892 6,644 1,356 0,526 0,892    

   Skupaj 22 23 45 

      48,89% 51,11% 100,00% 

 

 

 

Ali menite, da bi razvoj turizma omogočil razvoj kraja in pripomogel k boljši kakovosti 

življenja? (Q3) / Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Ali menite, da 

bi razvoj 

turizma 

omogočil razvoj 

kraja in 

pripomogel k 

boljši kakovosti 

življenja? (Q3) 

Da (1) 14 14 28 

   50,00% 50,00% 100,00% 

   14,000 0,000 0,000 0,000 14,000 0,000 0,000 0,000    

Ne  (2) 5 7 12 

   41,67% 58,33% 100,00% 

   6,000 -1,000 -0,408 -0,672 6,000 1,000 0,408 0,672    

Ne vem (3) 4 2 6 

   66,67% 33,33% 100,00% 

   3,000 1,000 0,577 0,876 3,000 -1,000 -0,577 -0,876    

   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 
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Ali bi bili pripravljeni sprejeti večje število prišlekov/gostov/turistov v tako neokrnjen in 

odmaknjen del, kot je naselje Gradin?    (Q4) / Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Ali bi bili 

pripravljeni 

sprejeti večje 

število 

prišlekov/gosto

v/turistov v 

tako neokrnjen 

in odmaknjen 

del, kot je 

naselje 

Gradin?    (Q4) 

Da (1) 11 13 24 

   45,83% 54,17% 100,00% 

   12,000 -1,000 -0,289 -0,590 12,000 1,000 0,289 0,590    

Ne (2) 5 6 11 

   45,45% 54,55% 100,00% 

   5,500 -0,500 -0,213 -0,346 5,500 0,500 0,213 0,346    

Ne vem (3) 7 4 11 

   63,64% 36,36% 100,00% 

   5,500 1,500 0,640 1,037 5,500 -1,500 -0,640 -1,037    

   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bi podprli izgradnjo turistične infrastrukture? (Q5) / Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Bi podprli 

izgradnjo 

turistične 

infrastrukture?

 (Q5) 

Da (1) 11 8 19 

      57,89% 42,11% 100,00% 

      9,500 1,500 0,487 0,898 9,500 -1,500 -0,487 -0,898    

   Ne  (2) 7 9 16 

      43,75% 56,25% 100,00% 

      8,000 -1,000 -0,354 -0,619 8,000 1,000 0,354 0,619    

   Ne vem (3) 5 6 11 

      45,45% 54,55% 100,00% 

      5,500 -0,500 -0,213 -0,346 5,500 0,500 0,213 0,346    

   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 
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Bi se bili pripravljeni aktivno vključevati v delavnice in izobraževanje s področja turizma in 

dodatne turistične ponudbe na podeželju? (Q6) / Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Bi se bili 

pripravljeni 

aktivno 

vključevati v 

delavnice in 

izobraževanje s 

področja 

turizma in 

dodatne 

turistične 

ponudbe na 

podeželju? (Q6) 

Da (1) 8 12 20 

   40,00% 60,00% 100,00% 

   10,000 -2,000 -0,632 -1,190 10,000 2,000 0,632 1,190    

Ne  (2) 3 7 10 

   30,00% 70,00% 100,00% 

   5,000 -2,000 -0,894 -1,430 5,000 2,000 0,894 1,430    

Ne vem (3) 12 4 16 

   75,00% 25,00% 100,00% 

   8,000 4,000 1,414 2,477 8,000 -4,000 -1,414 -2,477    

   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 

 

 

 

Ali vidite kakšne omejitve v možnosti razvoja turizma v naselju? (Q8) / Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Ali vidite 

kakšne omejitve 

v možnosti 

razvoja turizma 

v naselju? (Q8) 

Ne (1) 10 15 25 

   40,00% 60,00% 100,00% 

   12,500 -2,500 -0,707 -1,480 12,500 2,500 0,707 1,480    

Da  (2) 3 3 6 

   50,00% 50,00% 100,00% 

   3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000    

Če da, kaj: (3) 10 5 15 

   66,67% 33,33% 100,00% 

   7,500 2,500 0,913 1,573 7,500 -2,500 -0,913 -1,573    

   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 

 

 
 

 

 
 

 



Priloga 3 

 

 

Ali ste se pripravljeni ukvarjati s turizmom? (Q7) / Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Ali ste se 

pripravljeni 

ukvarjati s 

turizmom? (Q7

) 

Da (1) 10 17 27 

   37,04% 62,96% 100,00% 

   13,500 -3,500 -0,953 -2,096 13,500 3,500 0,953 2,096    

Ne (2) 5 3 8 

   62,50% 37,50% 100,00% 

   4,000 1,000 0,500 0,778 4,000 -1,000 -0,500 -0,778    

Ne vem (3) 8 3 11 

   72,73% 27,27% 100,00% 

   5,500 2,500 1,066 1,728 5,500 -2,500 -1,066 -1,728    

   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 

 

 

 

 

 
 

 

Se vam zdi smiselno povezovati se z drugimi ponudniki turističnih storitev v regiji? (Q9) / 

Spol: (XSPOL) (Tabele) 
 

      Spol: (XSPOL)    

      Moški ( 1 ) Ženski ( 2 ) Skupaj 

Se vam zdi 

smiselno 

povezovati se 

z drugimi 

ponudniki 

turističnih 

storitev v 

regiji? (Q9) 

Da (1) 10 16 26 

   38,46% 61,54% 100,00% 

   13,000 -3,000 -0,832 -1,785 13,000 3,000 0,832 1,785    

Ne  (2) 10 6 16 

   62,50% 37,50% 100,00% 

   8,000 2,000 0,707 1,238 8,000 -2,000 -0,707 -1,238    

Ne vem (3) 3 1 4 

   75,00% 25,00% 100,00% 

   2,000 1,000 0,707 1,047 2,000 -1,000 -0,707 -1,047    

   Skupaj 23 23 46 

      50,00% 50,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 3 

 

 

 



Priloga 4 

 

 

 

Slika 15: Pogled na naselje Gradin 

 

Slika 16: Vaška cerkev 



Priloga 4 

 

 

 

Slika 17: Pogled na staro zapuščeno šolo 

 

Slika 18: Zaraščene stare hiše 

 



Priloga 4 

 

 

 

Slika 19: Zaraščene njive 

 

Slika 20: Delno obnovljena stara vaška hiša 

 



Priloga 4 

 

 

 

Slika 21: Stara vaška hiša 

 


