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TURISTIČNI POTENCIALI KRIZNEGA OBMOČJA NA PRIMERU SEVERNE
DALMACIJE
IZVLEČEK:
Turisti se navadno na široko izogibajo območjem, kjer so se, ali pa se še vedno pojavljajo
napetosti, ki so grožnja njihovemu življenju. Ali je možen povratek v prvotno stanje tudi s
stališča turizma, ali je morda možno izkoristiti preteklo vojno tudi v korist in na taka območja
privabiti nove turiste in ustvariti privlačno ponudbo? Krizna območja po koncu konfliktov
čaka vračanje v normalno stanje. V sedanji dobi to pomeni tudi razvoj turističnih potencialov.
Čeprav zveni malo čudno so izkušnje vendar pokazale, da so tudi območja bojev in kriz po
njihovem koncu lahko postale prav zaradi tega privlačen turističen cilj. Ali je to mogoče tudi
na primeru Severne Dalmacije, regije, ki je bila pred dobrim desetletjem v vojnih razmerah?
Nacionalna nasprotja med Srbi in Hrvati so pripeljala do vojne, ki se je končala leta 1995.
Sedaj je regija v fazi revitalizacije. Locirana v neposredni bližini največje turistične regije na
svetu, Sredozemlja, ima zelo ugodne pogoje za razvoj različnih vrst turizma. Predvsem za
novo razvijajočih se panog, kot sta adrenalinski turizem ali turizem na podeželju. Turizem
lahko pomeni vir dodatnega zaslužka, možnost sprave med Srbi in Hrvati, ki še naprej živijo v
regiji, s tem pa omogoči končanje krize, ki nobenemu na ožjem, kot tudi širšem območju ne
koristi, saj ruši regionalno ravnovesje, ki je nujno za gospodarski, socialni in demografski
razvoj. Območje, ki je že nekaj desetletij v fazi depopulacije, lahko le z ugodno gospodarsko
klimo ohranja poselitev. Turizem s svojimi možnostmi, ki se ne končajo le s prihodom
turistov ampak z vsemi dejavnostmi, ki so posredno povezane z njim, zagotovo pomeni enega
od dejavnikov, ki bi to lahko omogočili.
Ključne besede: politična geografija, krizno območje, Severna Dalmacija, turistična
geografija, reintegracija

TOURISTIC POTENTIALS OF CRISIS AREA ON THE CASE OF NORTHERN
DALMACIA
ABSTRACT:
Usualy turists widely avoid areas, where posibility of tension is present ant it could mean
threat to their lives. Is there a posibility of returning into primary status also from perspective
of tourism? Could past wars even mean new oportunities in lureing new tourists and creating
attractive offer. Crisis areas are facing a phase of returning back to normal state. Nowadays
that means also development of tourism potentials. Surprisingly, but past experience show
that areas of combats and crisis, after their ending, soon become an attractive touristic
destination. Is that also posible in case of North Dalmatia, a region, which was a decade ago
in the middle of war? National contrariness between Serbs and Croats led to outburst of war,
which already ended and now region faces reintegration into normal life cycle. Located
directly next to the largest tourist region of the world, The Mediterranean, it has great chances
for development of different types of tourism. Especially for the new branches like adrenalin
or rural tourism. It can be an additional source of earnings, or chance of conciliation between
Serbs and Croats, which still live together in the region, consecuently gives oportunity of
ending of the crisis, which is not good neither in closer nor wider area, because it disrupts
balance, which is essential for economical, social and demografic development. North
Dalmatia has been an area of depopulation for the last few decades and only positive
economical enviroment can preserve settlement. One of main factors that can make it posible
is tourism with its chances that do not stop with the visit of tourists but have much wider
influence.
Key words: political geography, crisis area, North Dalmatia, tourism geography,
reintegration

KAZALO
1. UVOD
7
1.1. NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE
7
1.2. METODOLOGIJA DELA
8
1.3. OMEJITEV PROUČEVANEGA OBMOČJA
9
1.4. KRATEK GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
11
2. TURIZEM KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST
13
2.1. POMEN TURIZMA V SVETU
13
2.2. TURISTIČNI POTENCIALI
15
2.3. VPLIV TURIZMA NA REGIONALNI RAZVOJ
17
2.4. TURISTIČNA REGIONALIZACIJA HRVAŠKE
19
3. KRIZNO OBMOČJE SEVERNE DALMACIJE
20
3.1. POJAV IN OPREDELITEV KRIZNIH OBMOČIJ
20
3.2. PROMETNA IN TRGOVSKA VLOGA SEVERNE DALMACIJE
21
3.3. STRUKTURA PREBIVALSTVA PRED IN PO KONFLIKTIH 1991-1995
22
3.4. ZGODOVINA NASELITVE SRBOV V DALMACIJI
25
3.5. VZROKI, RAZVOJ IN POSLEDICE KONFLIKTOV V OBDOBJU 1986-1995 29
3.5.1. Ustanovitev SAO Krajine in njena ločitev od Hrvaške
29
3.5.2. Posredovanje mirovnih sil Združenih narodov
30
3.5.3. Operacija »Nevihta« in osvoboditev Severne Dalmacije
31
3.5.4. Družbene in prostorske posledice konfliktov v Severni Dalmaciji
32
4. TURIZEM KOT NOSILNA PANOGA REGIONALNEGA RAZVOJA
SEVERNE DALMACIJE
36
4.1. STRATEGIJA HRVAŠKEGA TURIZMA
36
4.2. OBSTOJEČA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA V SEVERNI DALMACIJI 38
4.3. MOŽNOSTI ZA TURISTIČNI RAZVOJ OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
40
4.3.1. Naravna dediščina območja primerna za turizem
40
4.3.2. Kulturna dediščina
43
4.3.3. Možnosti razvoja turizma
45
5. SWOT ANALIZA TURIZMA V SEVERNI DALMACIJI
49
6. ZAKLJUČEK
52
7. SUMMARY
54
8. LITERATURA
56
9. SEZNAM GRAFIKONOV, KART, SLIK IN TABEL
60
9.1. Seznam grafikonov
60
9.2. Seznam kart
60
9.3. Seznam slik
60
9.4. Seznam tabel
60

6

1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE
Diplomska naloga se ukvarja s problematiko, ki zadeva vsa krizna območja po končanih
konfliktih. To je vračanje v normalni življenski ritem oziroma reintegracijo v lokalno in
svetovno gospodarsko in družbeno delovanje. Ena od možnosti je gotovo turizem in nanj se
bom tudi osredotočil. Na primeru kriznega območja Severne Dalmacije na Hrvaškem bom
raziskal in predstavil eno od možnosti za pospešen izhod iz krize in ponoven gospodarski
razvoj. Predstavil bom turistične potenciale območja. Kriza in vojaški spopad je zaznamoval
prvo polovico 90. let prejšnjega stoletja in je na območju zahteval veliko smrtnih žrtev,
povzročil veliko materialno škodo ter dodobra spremenil zunanjo podobo in strukturo
območja. Pokrajina tako danes po svojem izgledu in funkciji kaže značilen primer
postkonfliktnega območja. V takem položaju je iskanje novih razvojnih možnosti prioriteta v
gospodarskem, družbenem in prostorskem razvoju pokrajine. V nalogi želim ovrednotiti, ali
so v kriznih in postkriznih območjih vendarle možnosti za razvoj turističnih dejavnosti.
Ker je krizno območje v Severni Dalmaciji obsegalo predvsem zaledje turistično zelo
dobro razvite severnodalmatinske obale, je tudi tu možnost za razvoj turizma kot enega od
nosilcev gospodarske aktivnosti. Proučevano območje je s svojo ugodno prometno lokacijo,
atraktivno kraško-mediteransko pokrajino, kjer so prepleteni sledovi dveh narodov, močnim
turističnim zaledjem, gotovo potencialna turistična regija, ki verjetno ne bo dosegla milijonov
nočitev na leto, bo pa omogočila boljše življenje prebivalcem, ki jih je še nedolgo nazaj
prizadela vojna vihra. Krizno območje Severna Dalmacija je kljub nepredvidljivim
razmeram, kakršne so se vzpostavile po koncu spopadov, potencialno turistično območje. Ob
pravem pristopu tako lokalnih kot državnih oblasti, predvsem pa prebivalstva, ki mora kljub
nacionalni mešanosti enotno nastopiti v interesu gospodarskega razvoja, se lahko na območju
razvija tudi turizem. Območje ima dovolj naravnih zanimivosti, ki jih dopolnjuje bogata
zgodovina in kulturna dediščina, katere lahko prebivalci uporabijo za razvoj turistične
dejavnosti.
Območje je proučevano z vidika turistične ponudbe, ki tam že obstaja. Poleg tega se iščejo
možnosti za razvoj različnih panog turizma, ki bi se v regiji lahko razvijale, vendar je ta
razvoj zaradi preteklosti zelo upočasnjen. Enako tudi reševanje mednacionalnih napetosti in
iskanje ponovnega skupnega življenja Srbov in Hrvatov v regiji.
V celoti gledano so krizne razmere razvoju turizma nenaklonjene. Vendar ima Severna
Dalmacija v tem pogledu nekaj posebnosti. Obalni predeli Severne Dalmacije so turistično
zelo dobro razviti, zaledje, ki predstavlja postkonfliktno območje ima zato nekatere prednosti
pri razvoju turizma kot pomembne gospodarske dejavnosti.
Diplomsko delo je razdeljeno na štiri glavne dele. V prvem delu naravno in
družbenogeografsko omejim in predstavim območje.
V drugem delu so teoretsko predstavljeni ključni pojmi, katere obravnava diplomsko delo.
Turistični potenciali, turistični trg in turistična ponudba so poglavitni elementi turistične
dejavnosti, zato so opisani. Prav tako je predstavljen in opredeljen pojav kriznih območij.
Ker je glavni razlog za nastanek te naloge vojna, ki jo Hrvati imenujejo domovinska, je
podrobneje opisan zgodovinski razvoj območja. Poudarek je na naselitvi Srbov in
stopnjevanju napetosti, ki se je končala z vojno, po kateri je bilo socialno, gospodarsko,
infrastrukturno in demografsko v regiji stanje močno spremenjeno.
V osrednjem delu je opisana turistična strategija hrvaškega turizma, osredotočena
predvsem na turistične potenciale, s katerimi razpolaga obravnavano območje Severne
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Dalmacije, vendar pa so izkoriščeni le v manjši meri. Iskane so bile možnosti in potenciali,
katere ima obravnavano območje pri razvoju turizma. Ker ima v neposredni bližini velikih
obmorskih turističnih središč veliko turistov praktično na dosegu roke, je bila narejena ocena,
koliko so to veliko prednost izkoristili. Veliko lažje je zvabiti turista, da naredi »ovinek« dolg
morda 100 km, kot pa da ga moraš zvabiti na obisk iz 1.000 in več kilometrov oddaljenega
mesta stalnega prebivališča. Skozi celosten pregled so izločene potencialno zanimive lokacije
in območja, kjer bi v skladu s trenutnim turističnim povpraševanjem bila možnost za
turistično dejavnost. Pri tem so opisani naravni in družbeni potenciali, posebej pa možnosti, ki
so se pojavile kot posledica pretekle vojne. Gre za t. i. »dark« ali temni turizem (Weber,
1997). Ta pojem opredeljuje spominsko-izobraževalne ustanove ali parke, ki so se v drugih
državah zelo dobro uveljavili in ob pravilnem pristopu bi bilo takim ustanovam verjetno
napovedati prihodnost tudi v tem prostoru. Prav tako je opisana tudi že obstoječa turistična
ponudba in možnosti, kako jo še popraviti.
V sklepnem delu so poiskane prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti proučevanega
območja in tako poudariti, kje so največje možnosti, ki jih je mogoče izkoristiti pri nadaljnem
razvoju turizma. Nasprotno so izpostavljeni tudi dejavnike, ki bi lahko negativno vplivali na
razvoj območja. Nanje je treba biti še posebej pozoren, saj se v tako občutljivem območju
lahko izrazijo veliko bolj izrazito, kot bi se v neki stabilni regiji.
1.2. METODOLOGIJA DELA
Zaradi oddaljenosti proučevanega območja je pri analizi uporabljea predvsem literatura in
razpoložljivi statistični podatki.
Hrvaški avtorji so se v zadnjem desetletju veliko posvečali posledicam vojne na turistični
razvoj na Hrvaškem. Literatura daje velik poudarek predvsem glavnemu turističnemu
področju, to pa je jadranska obala. Za obmejna in turistično nerazvita območja ni bilo veliko
napisanega.
Pri analizi fizično in družbenogeografskih razmer je uporabljena strokovna geografska
literatura hrvaških geografov. Regionalnih opisov je veliko in so zato lahko dosegljivi in v
nadaljni obdelavi uporabni. Na ustrezno hrvaško literaturo se delo opira tudi na področju
iskanja turistističnih potencialov in njihove strokovne opredelitve. Pri tem so bili citirani tudi
slovenski avtorji s področja turizma.
Pri opredelitvi kriznih območij je bilo več težav, saj razen citiranega članka ni napisanega
ničesar drugega.
Zbrana in pregledana je bila literatura, ki obravnava vpliv vojne na turizem in možnosti za
ponovno vzpostavitev turistične ponudbe. Pri tem je bilo v pomoč gradivo na spletu in tiskane
publikacije.
Pri opredelitvi zgodovinske zaostritve razmer na obravnavanem območju se delo opira na
zgodovinske analize razvoja in razpada Jugoslavije. Predvsem v opisu novejših dogodkov in
povojnih okoliščin pa je citiranih veliko virov na spletu, kjer so dostopni dokumenti in
podatki obeh strani in so zato zanimivi in uporabni za primerjavo. Pri tem so bili poiskani
vidiki obeh strani na možnost povratka, sledi novih napetosti in pripravljenosti na skupno
življenje.
O gospodarskih in turističnih strategijah razvoja Hrvaške in obravnavanega območja
Severne Dalmacije, je bilo največ informacij pridobljenih na spletnih straneh pristojnih
ministrstev, inštitutov in turističnih pisarn. Pri tem pa je treba reči, da je o obravnavanem
območju malo napisanega, kar kaže na nepomembnost območja tako za državne kot tudi
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lokalne oblasti. Edino, kjer se Severna Dalmacija omenja, je v povezavi z razvojem turizma
na podeželju.
Jedro naloge, to so poglavja o turističnih potencialih Severne Dalmacije, je bilo pisano
predvsem na podlagi literature o turističnem razvoju sorodnih območij pa tudi glede na
turistične trende, ki se pojavljajo po celem svetu. Uporabljan je tudi oglaševalski in
predstavitveni material lokalnih ponudnikov. Ti so pomagali pri opredelitvi že obstoječe
ponudbe, obenem pa so dali možnost za nadaljne ideje turističnih potencialov.
Za boljšo predstavitev ozemlja je bilo v delo vključeno tudi terensko delo na
obravnavanem območju. Opraviljeno je bilo med glavno poletno sezono, ko je bilo največ
možnosti za pregled že obstoječe ponudbe in potencialov. Terensko delo je bilo pridobivanje
informacijskega gradiva o turistični ponudbi na proučevanem območju.
Največje težave so se pojavile pri iskanju digitalnega kartografskega gradiva, ki za
Severno Dalmacijo ne obstaja, vsaj ne brezplačno. Zato so karte povzete po tiskanih virih,
rezultati raziskave pa so predstavljeni na lastnih kartah.
Prav tako je bilo težko dobiti podatke o turističnem obisku in statističnih podatkih, saj so
objavljeni na nivoju županije, kar pa je zelo neprimerno za namen naloge. Zadarska in
Šibensko-kninska županija sta turistično zelo razviti, kar pa seveda velja le za ozek obalni in
otoški del. Potrebne podatke so po dodatnih prošnjah posredovale lokalne turistične
organizacije in hrvaški državni statistični urad.
Zaradi večkratnega spreminjanja upravnih enot in specifičnosti razpoložljivih podatkov pri
statistični obdelavi v nalogi ni bilo mogoče vedno uporabljati enakih teritorialnih enot.
1.3. OMEJITEV PROUČEVANEGA OBMOČJA
Dalmacija je ena od zgodovinskih pokrajin Hrvaške. Hrvaški regionalni geografi jo členijo
na tri dele: Severno, Srednjo in Južno. Severna Dalmacija, znotraj katere je proučevano
območje je na severu omejena z jugozahodnim in južnim pobočjem jugovzhodnega Velebita,
tik nad dolino reke Zrmanje. Severovzhodna meja se nadaljuje naprej po grebenu Dinare, do
vrha Dinara, severovzhodno od Knina in pomeni njeno skrajno vzhodno točko. Od tu do
morja gre meja po zahodni strani Svilaje, Moseča in Vilaje do rta Ploče, južno od Rogoznice.
Poleg kopenske notranjosti obsega tudi otočni del. Površina Severne Dalmacije je 5634 km²
in ima okoli 267.000 prebivalcev (popis 2001) (Veliki atlas Hrvatske, 2002). To pomeni, da je
gostota poselitve 47 preb./km², kar pomeni, da je ta precej nižjo od hrvaškega povprečja 78
preb./km² (URL: http://www.citypopulation.de/Kroatien.html). Severna Dalmacija obsega
celotno Šibensko-kninsko in Zadarsko županijo, razen občine Gračac, ki že spada v Liko
(Veliki atlas Hrvatske, 2002). Z zahodne strani Severno Dalmacijo omejuje razčlenjena
jadranska obala, ki ima prevladujočo dinarsko smer in predstavlja poselitveno in gospodarsko
os regije, saj sta na obali zrasli središči Zadar in Šibenik.
Pri določitvi obravnavanega območja sta bila upoštevana 2 kriterija, katera morajo kraji
uvrščeni v območje izpolnjevati. Biti morajo znotraj regije Severna Dalmacija, poleg tega so
v obravnavano območje uvrščene vse občine, ki so bile vsaj delno znotraj območja SAO
Krajina.
Obravnavano območje je na severu in severozahodu ohranilo meje Severne Dalmacije.
Južna meja poteka po zahodnih pobočjih Svilaje in Moseča, nato pa južno od Drniša poteka
proti Skradinu in se na Prokljanskem jezeru usmeri proti severovzhodu skoraj vzporedno z
obalo po Ravnih Kotarih. Jadranski obali se še najbolj približa pri Vranskem jezeru, katerega
del obale je znotraj obravnavanega ozemlja. Pri tem gre za mejo, ki je delno speljana po
naravnih mejah, ki so istočasno tudi upravne meje. To gre predvsem pri poteku meje pod
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Velebitom in naprej po grebenu Dinare, kjer gre za jasen prehod med dvema
naravnogeografskima elementoma, namreč med gorovjem in uravnavo, v drugem primeru pa
gre za državno mejo med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Bolj kočljiva in premakljiva
oziroma nedoločena pa je meja s Srednjo Dalmacijo, ki je bila istočasno nekdanja meja med
kninsko, drniško in šibeniško občino na severni ter sinjsko, splitsko in trogirsko občino na
južni strani. Jasne naravnogreografske meje v tem delu namreč ni, zato dostikrat prihaja tudi
do uvrščanja vzhodnega dela šibeniške in drniške občine v Srednjo Dalmacijo (Geografija SR
Hrvatske, 1974).
Obravnavano območje obsega skupaj 4 mesta in 16 občin, ki pokrivajo 2.540 km² in ima
skupaj 61.982 prebivalcev (popis 2001), to pomeni, da je povprečna gostota le 25 preb./km²
(Veliki atlas Hrvatske, 2002).
Karta 1: Omejitev obravnavanega območja Severne Dalmacije.

Vir: Veliki školski atlas, 2000.
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1.4. KRATEK GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
Proučevano območje Severne Dalmacije je pretežno kraško. Najobsežnejša enota je nizka
flišna planota Ravni Kotari, omejena z Zadarskim primorjem na eni in planoto Bukovica na
drugi strani. Zanje je značilno, da so nižji flišni deli zaradi rjave prsti najrodovitnejši deli
Severne Dalmacije. Med nižje flišne dele se vrivajo višji apnenčasti pasovi. Središče tega
območja je Benkovac. V notranjosti se nad Ravnimi Kotari dviga kraška planota Bukovica, ki
zavzema območje med Zrmanjo na severu in Krko na jugu. Je višja, večji del med 250 in 350
m, z najvišjim delom 676 m. Zaradi pomanjkanja vode je redkeje poseljena in jo pokrivajo
predvsem pašniki, na jugozahodu je tudi nekaj vinogradnih površin (Geografski atlas
Hrvatske, 308). Na zahodno stran reke Krke se dviga še ena visoka kraška planota Promina
(1146 m), ki deli podolje v katerem so nastala Kninsko, Kosovo in Petrovo polje, ki
predstavljajo poselitveno in gospodarsko os zaledne Severne Dalmacije. Na severu je med
Velebitom in Bukovico svojo dolino urezala Zrmanja (Geografski atlas Hrvatske, 311). V
svojem zgornjem toku je med južna pobočja Velebita in Bukovice vrezala atraktivne soteske
in kanjone.
Karta 2: Splošna karta obravnavanega območja.

Vir: Veliki školski atlas, 2000.
Podobno kot Zrmanja na severu, je svojo sotesko vrezala tudi Krka na jugu, katera je
oblikovala še bolj zanimive oblike lehnjakovih slapov, rečnih jezer in rečnih otočkov
(Geografski atlas Hrvatske, 311).
Poleg celinskega dela obsega severna Dalmacija še otočni del, ki za potrebe naloge ni tako
pomemben.
Morski vpliv je čutiti v celotni regiji, saj so predvsem pozimi temperature višje, tako da v
celotni regiji prevladuje sredozemsko podnebje, ki v notranjosti prehaja v submediteransko.
To pomeni, da poletja zaznamujejo visoke temperature in malo padavin, zime pa so mile in
bolj namočene, kar omogoča rast prvotnega submediteranskega rastja (hrast, gaber), ki so ga
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prebivalci že večinoma izkrčili in danes prevladuje makija in goličave. Kulturno rastje obsega
gojenje vinske trte, oljk, smokev, breskev in drugih toploljubnih rastlin. Edini izstopajoči del
je visoka Dinara, kjer v višjih delih prevladuje gorsko podnebje, ki je izpostavljeno pogostim
močnim vetrovom (Geografija SR Hrvatske, 99).
Gospodarsko gledano celotno obravnavano območje spada v okolje, z visokim deležem
primarnih dejavnosti, izvzeli bi lahko le Knin. Za tako območje je značilno, da je že od
sredine 19. stoletja, še posebej pa med obdobjem socializma do začetka 90. let pod procesom
deagrarizacije, ki povzroča praznjenje podeželja in zaraščanje kulturne pokrajine. Nato pa je
območje preoblikovala še vojna. Učinki deagrarizacije, deruralizacije, industrializacije in nato
še vojna so imeli močan vpliv na območje. Le-to nujno potrebuje spodbudo, ki bi pomenila
ponovno oživljanje vasi, ohranitev podeželja kot proizvodnega prostora hrane in drugih
dobrin. Kot kulturne pokrajine z bogato tradicijo običajev in navad, kot prostora, ki je bil
dolga stoletja središče narodovega razvoja in na koncu tudi kot prostora, ki mestnim
prebivalcem nudi mir in odmik od stresnega življenja
(http://www.geografija.hr/novosti.asp?id_novosti=650&id_projekta=0&id_stranice=0).
Karta 3: Socialno-ekonomska struktura prebivalsva po županijah leta 2001.

Povzeto po: Pejnović, 2005, priloga
Med Šibensko-kninsko in Zadarsko županijo ni večjih razlik, saj pri obeh s približno 2/3
deležem prevladujeta terciarni in kvartarni sektor, kar pomeni, da gre za prevladujočo
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storitveno usmerjenostjo gospodarstva. To kaže predvsem na razvitost turizma in velik delež
zaposlenih v upravnih dejavnostih in izobraževanju.
2. TURIZEM KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST
2.1. POMEN TURIZMA V SVETU
Človek je imel od nekdaj imel željo po odkrivanju novih območij, ki jih je nato z
opisovanjem ali z organiziranjem potovanj poskusil predstaviti tudi drugim. Iz maloštevilnega
procesa se je v zadnjem stoletju ob pomoči spremenjene socialne strukture prebivalstva in
razvoju prometne infrastrukture, ki omogoča potovanja veliki množici ljudi, razvila ena
najpomembnejših svetovnih gospodarskih panog – turizem. Obsega širok splet pojavov in
odnosov, ki nastajajo med turističnim potovanjem in ne vplivajo le na ekonomski ampak tudi
ekološki, sociološki in kulturni vidik življenja. Turizem se smatra za eno najbolj dinamičnih
pojavov z neprecenjljivim vplivom na razvoj svetovnega turizma. Za razliko od drugih panog
za turizem, razen med obema svetovnima vojnama, nikoli ni bilo možno zaznati globalnega
padca v prihodkih. Po podatkih Svetovne turistične organizacije (WTO) za leto 2005 je bil
delež turizma v svetovnem gospodarstvu 6-odstoten, in je ustvaril več kot 620 miljard
dolarjev, že leta 2010 pa bo ta vsota že presegla 1.000 miljard dolarjev (Tourism Highlights,
2005). Istočasno je v turizem usmerjen največji delež svetovnih investicij. Letna rast turizma
je 4,1-odstotna, za 2010 pa se pričakuje, da bo po svetu potovala okoli milijarda ljudi
(Tourism Highlights, 2005).

število potnikov
(v milijonih)

Grafikon 1: Prikaz rasti turistične dejavnosti v zadnjih 15 letih.
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Vir: WTO: Facts&Figures. URL: http://www.world-tourism.org/facts/menu.html, URL:
http://www.world-tourism.org/
Izrazito storitvena dejavnost je postala tako močna z vidika zaposlovanja in ekonomije,
torej prinašanja dobička, da je v območjih, ki se ponašajo z bogato naravno ali kulturno
dediščino. Zato je postala gonilna sila razvoja in temelj vseh ekonomskih gibanj. Turizem je z
izgradnjo nastanitvenih, gostinskih in ostalih storitev, ki niso namenjene samo obiskovalcem,
ampak tudi domačemu prebivalstvu, omogočil dvig življenskega standarda prebivalstva.
13

Pokazal jim je nove poti, kako izkoristiti domače okolje in si v njem ustvariti kakovostno
življenje. Predvsem to velja za območja, ki so v ostalih gospodarskih pogledih šibkejša, bodisi
zaradi odmaknjenosti, pomanjkanja naravnih virov, bodisi neprimernega površja za poselitev
ali drugih vzrokov. Ravno slednja območja so velikokrat idealna za razvoj turistične
dejavnosti, saj naravni pojavi, ki so ostalim dejavnostim v breme, pomenijo potencialno
turistično območje. To velja za razbrazdana kraška območja, visokogorje, rečne soteske in
kanjone, močvirja in jezera. Vse to postane ob pravih idejah, podprtih s sodelovanjem lokalne
in državne oblasti, turistično območje, ki velikokrat pomeni tudi ohranjanje naselitve v takih
demografsko ogroženih območjih. Bistven pa je seveda interes vseh ravni oblasti, kajti le
celosten nastop lahko, v konkurenci množice ponudnikov, obrodi sadove oziroma privede do
končnega cilja. V primeru turizma je to prihod tujih obiskovalcev, ki prinašajo dohodek.
Če smo kot dejavnik za nastanek potencialno zanimivih območij omenili le odmaknjenost
ali nedostopnost, je treba omeniti še en dejavnik, ki lahko močno zavira razvoj nekega
območja. To so razne krize, katerih skupna lastnost je nazadovanje gospodarskih razmer,
razpad socialne družbe in odrinjenost na rob družbenih in finančnih tokov. Vojna uničuje
pozitiven ugled turistične destinacije in onemogoča turističen obisk. Prav tako uničuje
infrastrukturo, kulturno-zgodovinske spomenike kot vitalni del turistične ponudbe, kar
zaustavlja predvsem tujski turizem. Izostanek tujih turistov pa pomeni zmanjšanje ali
izostanek dohodka od turizma, zmanjšanje dohodka zaposlenih, povečanje brezposelnosti
(Weber, 1997). Za taka območja velja, da po končanju konfliktov in normaliziranju stanja
gotovo največ pomeni ponovna oživitev gospodarskih tokov in s tem povratek razseljenega
prebivalstva, ki ob vrnitvi potrebuje možnost za zaslužek in s tem posledično za preživetje.
Kako do njega priti, je gotovo zapleteno vprašanje, vendar je ena od poti tudi razvoj
turističnih dejavnosti, iskanje turističnih tržnih niš, ki jih ponuja naravno okolje samo po sebi.
Lahko pa jih izvedemo tudi iz sicer nesrečnih preteklih dogodkov in jih v svarilo prihodnjim
rodovom postavimo na ogled. Posledično pa omogočimo domačemu prebivalstvu izboljšanje
kakovosti življenja.
Slika 1: Skradinski slap v NP Krka, najbolj obiskana točka v obravnavanem območju.

Vir: URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Krka_Skradinski_buk.jpg
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Turizem predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov hrvaškega gospodarstva. Dejstvo
je, da je tudi na Hrvaškem vojna pomenila ogromno nazadovanje turističnega gibanja in
razvoja (Weber, 1997). Da je turizem možen tudi na kriznih območjih, je zgovoren primer
Izraela. Kljub nenehni grožnji vojaških spopadov in terorističnih napadov cveti predvsem
verski turizem. Poleg njih pa imajo kar nekaj obmorskih letovišč, ki si jih lahko izberete tudi
v katalogih slovenskih turističnih ponudnikov. Kar pomeni, da obiskovalci niso le Židje, ki
živijo po celem svetu in prihajajo na počitnice v državo svojega matičnega naroda. Torej
krizno območje, ki je na poti k normalizaciji stanja, lahko že zelo kmalu začne razvijati
turistično ponudbo. Če so naravne in kulturne danosti primerne in obstajajo transportne in
bivalne oziroma nastanitvene zmogljivosti, se v današnjem času hitro pojavi razvoj turizma.
Vedno več ljudi je pripravljenih in ima materialne možnosti potovati. Sorazmerno s tem pa je
večje tudi število ljudi, ki jih nevarnejša območja privlačijo, ali pa jih ženejo motivi, ki so
močnejši od razlogov, ki bi jih odvračali od obiska kriznega območja.
2.2. TURISTIČNI POTENCIALI
Ekonomske značilnosti turizma se srečujejo v treh področjih oziroma dejavnostih.
Turistični trg je namišljeno območje, kjer se srečujeta turistična ponudba in turistično
povpraševanje. Od obeh je odvisno, kakšno bo dogajanje na trgu. Predvsem povpraševanje je
zelo elastično, saj nanj vplivajo dejavniki, ki niso neposredno povezani s turizmom, ampak
vplivajo na potrošnikove odločitve. Na drugi strani je turistična ponudba veliko bolj statična.
Turistično ponudbo predstavlja celotna turistična infrastruktura določenega območja, poleg
tega pa še storitve, ki jih uporabljajo tako domači prebivalci kot turisti oziroma obiskovalci.
Pri tem pa gre predvsem za »nepremakljive« elemente ponudbe, kot so naravne in kulturne
znamenitosti, turistična in vsa spremljajoča infrastruktura. Lahko torej rečemo, da je turistična
ponudba sklop dveh delov (Zorko, 1999). Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki
niso proizvod dela in jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako
uporabno vrednostjo. Mednje spadajo naravne dobrine, kot na primer podnebje, naravno
okolje z gorami, jezeri, kanjoni, jamami, vegetacijo in podobno. Njihova količina in kakovost
sta dani po naravi in jih človek ne more niti proizvajati niti spreminjati njihove kakovosti, vsaj
ne neposredno. Drugi del ponudbe je antropogeni, ki obsega vse tiste dobrine, ki so delo
človekove aktivnosti v bližnji ali daljni preteklosti. Od sekundarne se ločijo po tem da
preteklega dela ni mogoče ponoviti in da danes teh dobrin ni več mogoče proizvajati z enako
proizvodno vrednostjo in enaki kakovosti. Primarni del turistične ponudbe torej predstavlja
naravne in kulturne značilnosti, ki so prisotne v neki pokrajini, vendar pa brez sekundarne
ponudbe nimajo prave ekonomske in tudi doživljajske vrednosti. Sekundarna ponudba
predstavlja turistično nadgradnjo oziroma turistično infrastrukturo, ki predstavljata tako
proizvode kot storitve, ki so za preživetje in gibanje turistov in obiskovalcev nujne. Mednje
sodi infrastruktura ali temeljne naprave in objekti, ki jih turist uporablja samo posredno in
niso predmet njegovega obiska. To so npr. komunalna in prometna infrastruktura,
nastanitvena in gostinska infrastruktura prav tako pa tudi storitve, ki se jih obiskovalec
poslužuje in mu povečujejo doživljajsko vrednost potovanja (Planina, 1996).
Turistični potenciali so zbor primarnega in sekundarnega dela turistične ponudbe in zato
posledično najbolj vplivajo na možen razvoj turističnega območja. Za sekundarni del ponudbe
je mogoče poskrbeti tudi v zdajšnjem času, saj je infrastrukturo možno zgraditi kadarkoli.
Bolj pomembni pa so primerni elementi ponudbe oziroma potencialne ponudbe, saj njihovo
obilje oziroma njihov obstoj opravičuje razvoj potencialne sekundarne ponudbe ter s tem
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oblikovanja celostne turistične ponudbe in udeležbe na turističnem trgu. Turistični potenciali
so, glede na splošna gibanja na turističnem trgu ali pa glede na prihodnje projekcije, dobrine,
ki bi bile lahko privlačne za turiste in bi bile zanje doživljajsko zanimive, istočasno pa bi bile
ekonomsko privlačne za domače prebivalstvo oziroma za ponudnike turističnih storitev.
Logično je, da niso vse pokrajine enako zanimive, kljub temu pa je veliko odvisno od
človekovega vnosa v turistično ponudbo in njegove izgradnje celostne podobe pokrajine.
Danes imajo zelo privlačne turistične destinacije v Arabskem zalivu so imele zelo malo
primarnih turističnih potencialov, a so s pravim nastopom oziroma izkoriščanjem tržne niše
pridobile veliko število premožnih gostov. Torej je za uspešen nastop na trgu potrebno najti
primerno ravnotežje med primarnimi in sekundarnimi potenciali. Pokrajine z največjimi
turističnimi potenciali so tiste, kjer je veliko potencialnih primarnih turističnih dobrin in je
tudi sekundarna ponudba dobro razvita, kar je še posebej značilno za razvite evropske države.
V takem primeru je zato veliko lažje razvijati celostno turistično ponudbo in privabljati turiste
in obiskovalce, kajti v zadnjem obdobju, ko je vedno več krajših potovanj je velik dejavnik
oddaljenost cilja od prebivališča. Pri tem pa je prometna infrastruktura zelo pomembna.
Jeršič piše, da naravne prvine oziroma sestavine nimajo nobene turistične vrednosti, dokler
ni povpraševanja po njih. Odvisno od prvine pa imajo določen pomen, in sicer zunanji
doživljajski potencial, zdravilno vrednost, uporabnost prostora za rekreacijske dejavnosti in
notranjo vrednost oziroma kulturni pomen (Jeršič, 1985).
Zunanji doživljajski potencial pomeni, da neka pokrajina ali njen del pri človeku sprošča
določena čutna doživetja ali odzive (Jeršič, 1985). Pri tem ima največjo vlogo sestava
pokrajine, saj je najpomembnejše vidno zaznavanje, zato so od oblik, razsežnosti in barv
najbolj odvisni občutki opazovalca. Vonj in sluh velikokrat manj, razen v primeru močnih
dražljajev, tako pozitivnih kot negativnih (Jeršič, 1985). Vpliv na doživljaj ima tudi
spremenljivost pokrajine, pri čemer gre lahko za trenutno, ki jo lahko povzroči naprimer
vreme ali pa v daljšem obdobju, kjer je vzrok v sezonskosti ali človekovem posegu (Jeršič,
1985). Ni pa vse odvisno od zunanje podobe ampak je pri vrednotenju doživljaja pomembno
tudi osebno doživljanje, ki je posledica osebne doživljajske sposobnosti, na katero vplivajo
zlasti vzgoja, izkušnje in izobrazba (Jeršič, 1985).
Ugotavljanje doživljajske privlačnosti pokrajine ugotavljamo v dveh fazah. Prva je z
anketiranjem obiskovalca, kjer z rangiranjem, metodo izbiranja in metodo razvrščanja
ugotovimo njegov odziv na pojave (Jeršič, 1985). Druga faza pa zajema vrednotenje
pokrajinske pestrosti in naravnosti, pri čemer gre za seštevek pokrajinske in reliefne pestrosti,
naravnosti pokrajine, vrste dejavnosti, ki se vrši v pokrajini in ima zanjo doživljanje pokrajine
različen pomen. Naprimer pri planinarjenju bo doživljajski pomen pokrajine veliko
pomembnejši kot pri igranju tenisa (Jeršič, 1985).
Zdravilna vrednost pokrajine se kaže skozi direktni pomen naravnih zdravilnih elementov,
ki se pojavljajo v pokrajini. Pri tem gre predvsem za klimo in naravna zdravilna sredstva, kot
so termalne in mineralne vode, plini in blato (Jeršič, 1985).
Klima je zagotovo zelo pomemben element, ki lahko na človekov organizem vpliva
dražilno, blažilno ali obremenilno. Dražilna so območja, kjer je močna ohlajevalna vrednost
povezana z močnim vetrom, nizkimi temperaturami, ali pa je prisotno močno žarčenje. Med
taka območja spadajo predvsem visokogorja. Območja z blažilnimi učinki imajo manj izrazite
vrednosti ohlajanja z občasnim vetrom, stopnja žarčenja pa je manjša. Lastnosti območij z
obremenilnimi vplivi so termična obremenitev zaradi sopare in visokih poletnih temperatur,
vlažen mraz ob stabilnem, navadno meglenem vremenu, zmanjšano žarčenje zaradi
industrijskega smoga in splošno onesnaženo ozračje (Jeršič, 1985).
Termalne in mineralne vode imajo ugoden vpliv na zdravje ljudi zaradi temperature
oziroma kemijskih sestavin. Termalne vode so tiste, pri katerih je izvirna temperatura stalno
višja od srednje letne temperature zraka v okolici izvira. Mineralne vode morajo imeti na
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izviru vsaj 1.000 mg raztopljenih snovi v enem litru. Te snovi pa morajo imeti dokazan
podbujajoč vpliv na človekovo delovanje (Jeršič, 1985).
Potencialno uporabnost naravnih prvin za določeno dejavnost ocenjujemo na podlagi
naravne primernosti za dejavnost. Pri tem je glavni dejavnik naravna ali krajinska
prilagojenost prostora posamezni dejavnosti, tako z vidika reliefa, klime in nosilne
sposobnosti pokrajine za razvoj rekreativne dejavnosti (Jeršič, 1985).
Drugi vidik potencialno privlačnih prvin za turizem so tudi pri Jeršiču kulturne sestavine
pokrajine. Mednje sodijo kulturni in zgodovinski spomeniki, kulturne ustanove in prireditve,
gospodarski objekti, ter gospodarske, zabavne, športne in druge prireditve. Dostikrat, še
posebej v urbanem okolju, so te prvine del družbenega življenja, ki ne samo povečujejo
naravno privlačnost ampak so njena osnovna turistična privlačnost in se k njej usmerjajo
turistični tokovi. V večini primerov pa šele naravna in kulturna dediščina skupaj naredita
privlačno turistično ponudbo (Jeršič, 1985).
Kulturni in zgodovinski spomeniki so premični ali nepremični predmeti, ki vsebujejo ali
prikazujejo sledove človekovega delovanja v preteklosti. Če gre za arheološke, to pomeni da
izvirajo iz zgodnjih zgodovinskih obdobij od pradavnine do antike. Če pa gre za zgodovinske
spomenike so to sledovi iz nam bližje zgodovine, ki je našemu življenju in kulturi bolj
dojemljiva (Jeršič, 1985). Poleg njih so še arhitekturni spomeniki, ki kažejo pretekle
arhitekturne in umetnostne dosežke in so zato privlačni ne le domačinom ampak tudi
obiskovalcem, ki izhajajo iz drugačnega kulturnega ozadja. Lahko gre tudi za spomenike, ki
so istočasno tudi izobraževalne ustanove oziroma združujejo različne kulturne in zgodovinske
namene.
Med premične elemente spomenikov sodijo predmeti, arhivi, zbirke in razstave, med
nepremične pa naselja, njihovi deli, zgradbe in celotna območja (Jeršič, 1985).
Kulturne ustanove, ki so za turistične obiske zanimive so muzeji, galerije, knjižnice, torej
so v njih na ogled zbirke iz različnih področij. Poleg njih so motiv za obisk tudi glasbene in
gledališke ustanove. Zadnja skupina obsega pa izobraževalne ustanove, kjer organizirajo
strokovne seminarje, jezikovne tečaje, različne delavnice in podobne dejavnosti.
Turistično zelo privlačne so tudi športne prireditve, ki premosorazmerno z ravnijo
kakovosti oziroma priljubljenosti športne panoge privlačijo obiskovalce (Jeršič, 1985).
Vrednotenje turističnega potenciala pokrajine poteka z dvema metodama. Prva je delna, pri
kateri se vrednoti samo določena skupina dejavnikov. Poznamo kulturno-geografske,
naravno-geografske, komponente dosegljivosti in vrednotenje turistične opremljenosti. V
kvazi popolne modele se vsi ti dejavniki vključijo hkrati. Ker pa v resnici v kvantitativno
vrednotenje ni možno vključiti vseh komponent pokrajine, saj so si podatki preveč različni,
imenujemo te metode kvazi popolne (Jeršič, 1985).
2.3. VPLIV TURIZMA NA REGIONALNI RAZVOJ
Zaradi odvisnosti od pokrajine, ki vsebuje tako naravne in kasneje zgrajene turistične
prvine lahko turizem pomembno vpliva na razvoj ne samo naselij ampak celo regij. Vpliv
turizma v pokrajini je viden povsod kjer so turisti. Je pa tako pozitiven kot tudi negativen.
Pozitivni učinki turizma so (Planina, 1996):
Ohranitev in aktiviranje naravnih in kulturnih prvin pokrajine. Za razvoj turizma
so območja s turistično primernostjo pogoj. Vendar so bile do prihoda turizma bile
te prvine velikokrat v mirovanju oziroma njihova uporaba ni bila jasna. Z rabo teh
prvin je turizem vzpodbudil določene gospodarske dejavnosti, s čimer so naravne
in kulturne dobrine dobile pomen.
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Gospodarska krepitev zaradi turistične proizvodnje in storitev. Ob povečanem
prihodu turistov se zaradi različnega povpraševanja razvijajo pogoji za razvoj
raznovrstnih dejavnosti, ki so le posredno povezane s turizmom. Pri tem gre tudi
za prerazporeditev dohodka iz razvitih gospodarskih območij na manj razvita
območja. Turistično privlačna območja so velikokrat gospodarsko zaostala, ker
imajo specifične pogoje, ki so neprimerni za razvoj gospodarstva, zato pa so toliko
bolj primerna za razvoj turizma.
Izboljšanje splošne oskrbne ravni prebivalstva. Zaradi turističnih potreb in njihove
kupne moči se razvoj nekaterih storitev razvije prej, kot bi se v neturistničnih
območjih.
Razširitev različnih gospodarskih dejavnosti. Razvoj turizma pozitivno vpliva na
razvoj gostinstva, prometa, trgovine, domače obrti in kulturno-zabavnih
organizacij. Prav tako je povezava med turizmom in kmetijstvom. S povečanim
obiskom se povečajo potrebe po kmetijskih pridelkih, kar vzpodbudi kmetijsko
proizvodnjo, predvsem ribištvo, sadjarstvo, zelenjavarstvo in vinogradništvo.
Možnost dodatne ali delne zaposlitve. Turizem spremlja razvoj storitvenih
dejavnosti, ki so delovno intenzivne.
Izboljšanje regionalne in lokalne opremljenosti s prometno in splošno
infrastrukturo. Dobra infrastruktura je pogoj za razvoj turizma, zato se njena
izgradnja pospešuje in s tem lahko posredno vpliva na razvoj regije tudi na drugih
področjih.
Možnost rabe turistične infrastrukture za domače prebivalstvo.
Boljša povezava z drugimi regijami.
Na drugi strani je tudi cela vrsta dejavnikov, ki povzročajo določene ovire in celo
razvojne probleme, kar škodi turizmu in lokalni skupnosti (Planina, 1999).
Razpršena zazidava turističnih objektov. Gradnja teh objektov se zahteva na
lokacijah z razgledom, v neposredni bližini naravnih dejavnikov, ki so razlog za
razvoj turistične dejavnosti. Prav tako je potrebno za turista relativno več
površine, kar vse vodi v pretirano gradnjo in uničevanje naravnega okolja.
Nevarnost, da kultura in obrt izgubita tradicionalno identiteto in se preveč
prilagodita turističnemu povpraševanju. Ti procesi so prisotni tako v arhitekturi,
kot izdelavi tradicionalnih izdelkov.
Opustitev rabe obstoječih virov. Dostikrat je zaradi gradnje turističnih objektov
prisotno tudi opuščanje kmetijskih površin in s tem nazadovanja kmetijstva.
Prekomerna obremenitev okolja je najpomembnejša negativna stran turizma,
Turizem se navadno razvija v ekološko najbolj občutljivih območjih v
visokogorju ali ob vodnih površinah. Zaradi velikih potreb turistov po površinah
in proizvodnji odpadkov prihaja do preobremenjenosti naravnega okolja in s tem
njegove degradacije, kar naredi okolje manj privlačno za turizem.
Iz vsega je razvidno, da so učinki turizma na regijo zelo različni in jih je težko oceniti.
Najpomembnejše je ocenjevanje obremenitve pokrajine zaradi turizma, pri čemer je lahko
popisati vplive zaradi obremenitve okolja, zaradi pozidanosti izgubljenih površin ali
dodatno pridelanih odpadkov. Težje pa je oceniti učinek videza megalomanskih turističnih
centrov na turiste, ali obisk prenatrpane plaže. Skupna ocena učinkov razvoja turizma v
pokrajini je torej zelo subjektivna in težko opredeljiva (Planina, 1999)
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2.4. TURISTIČNA REGIONALIZACIJA HRVAŠKE
Večinoma celotna Severna Dalmacija je bila porinjena v vrtinec vojne, izognili so se ji le
otoki in deloma polotok severno od Zadra. Zato bom v opredeljevanju turističnega potenciala
izločil otoke in celotno obalno območje, saj je le-to turistično že močno razvito in zato ne sodi
v koncept naloge, ki želi predstaviti možnosti uveljavljanja celinskega dela Severne
Dalmacije, ki je bil pod neposredno srbsko okupacijo in je bil zato še mnogo bolj prizadet. Po
koncu vojne je ostal brez praktično prebivalcev in je bil na začetku razvoja na vseh področjih
gospodarstva, tudi turizma. Obravnavano območje se zato pokriva z ozemljem pod srbsko
okupacijo.
Turistična regionalizacija Hrvaške je zasnovana na dvostopenjski razdelitvi. Razdeljene so
tako, da je na prvi stopnji delitev na Primorsko, Planinsko in Panonsko-peripanonsko. Edino
prva se res šteje med turistično razvite regije. Na drugi stopnji, ki je določena podobno kot v
turistično razvitih regijah, se upravne enote in turistična območja zaradi različne turistične
razvitosti in usmerjenosti ne ujemajo. Primorska regija je razdeljena na 5 enot: Istro, Kvarner,
Severno, Srednjo in Južno Dalmacijo. V večini občin v tej regiji prevladuje primorski
turizem. V Severni Dalmaciji sta bili pod ostale prevladujoče oblike turizma uvrščeni tudi
občini Šibenik in Drniš, vendar pa so bile v času raziskave občine razmejene drugače,
predvsem pa so bile precej večje. Raziskava tudi ne daje skoraj nobene turistične veljave in
pomembnosti zalednim občinam Benkovac, Obrovac, Knin in Drniš. Os razvoja turizma naj
bi ostala na ozkem obalnem pasu, kjer bi se razvijal navtični in kopališki turizem (Klarić,
1990).
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3. KRIZNO OBMOČJE SEVERNE DALMACIJE
3.1. POJAV IN OPREDELITEV KRIZNIH OBMOČIJ
Krizna območja so tisti predeli zemeljskega površja, ki so predvsem zaradi družbenih
dejavnikov doživeli naglo poslabšanje gospodarskega stanja, dramatične spremembe v
prebivalstveni strukturi, zaostritev odnosov med različnimi skupinami prebivalstva ter
konflikte, izolacijo gospodarskih in kulturnih tokov. Krizna območja tako postanejo izločena
iz svetovnih tokov, nekatera zaradi sankcij tudi pravno.
Vzrok za njihov nastanek je zelo različen, skoraj vedno pa je povezan s konflikti med
raazličnimi skupinami ljudi, ki navadno živijo na skupnem teritoriju. Seme spora pa je
navadno njihova različnost v določenem aspektu. Tako gre lahko za etnično, versko ali
kulturno, kot je tudi primer v Severni Dalmaciji. Lahko pa so posredi različne politične
ideologije, velika nasprotja v blagostanju prebivalcev. Tudi naravne nesreče so lahko povod
za nastanek kriznega območja, saj povzročijo dramatično poslabšanje življenjskih razmer.
Poleg notranjih dejavnikov so vzrok za nastanek kriznega območja tudi zunanji dejavniki. V
tem primeru gre predvsem za poseg zunanjih sil, ki imajo zahteve po nekem ozemlju, razlog
za to pa je lahko različen. Ali gre za bogato rudno ali rodovitno ozemlje, lahko gre za iskanje
boljših strateških pozicij sosednjih držav. Povod je lahko tudi »preventivni poseg« velikih sil,
ki naj bi preprečil njim nezaželen razvoj na območjih ali državah, v katerih imajo interese. To
so vojaške akcije, ki so predvidene kot kratkotrajne, a se nato razvlečejo tudi v večletno vojno
ali gverilsko spopadanje.
Za krizna območja je značilno, da v kratkem obdobju doživijo velike fiziognomske,
strukturne in funkcijske spremembe, s tendenco poslabševanja. Ni jih težko prepoznati, saj
imajo krizna območja lastnosti, po katerih se ločijo od ostalih območij. Nanje opozarjajo
posledice spopadov, kaotično pravno stanje, anarhija v delovanju javnih ustanov, prevlada
črnega trga in različnih nelegalnih gospodarskih operacij, zelo nizka stopnja osebne in
kolektivne varnosti, prisotnost različnih paravojaških skupin, množične selitve, pojav
beguncev, odsotnost ali močno zmanjšano delovanje šolskega sistema. Zaradi načina življenja
od danes do jutri, prostorskega načrtovanja skoraj ni.
Kronološki potek zaostrovanja krize in njenega reševanja navadno poteka po zaporedju
razvojnih faz (Zupančič, 2005):
1. Začne se s pojavljanjem strukturnih neravnovesij in nasprotij (socialna, ideološka,
etnična), ki oblikujejo predkrizno stanje.
2. Incidenti pripeljejo območje v fazo konfliktnega stanja, t. i. »točka preloma«.
3. Izbruh krize pomeni dramatično poslabšanje stanja, v smislu fiziognomske, strukturne
in funkcijske spremembe v prostoru. Dogodki si sledijo stihijsko.
4. Faza skrivanja in notranjega reševanja konflikta.
5. Internacionalizacija krize. Ker posledice krize postanejo opazne v širšem prostoru in
jih ni več mogoče skriti, se začne s krizo ukvarjati mednarodna skupnost.
6. Intervencija mednarodne skupnosti s posegi od zunaj, ki naj bi rešili krizo. Če
diplomacija ne zadošča, lahko pride do posega mednarodnih sil. Te naj bi ločile sprte strani
in vzpostavile mirno stanje.
7. Sanacija v smislu razoroževanja, gospodarskega preživetja, razminiranja, vračanja
beguncev, popravila krivic. Pri vsem tem sodeluje mednarodna skupnost.
8. S pomočjo različnih razvojnih programov se poskuša zagotoviti ponoven gospodarski
razvoj, normalizacija življenja in odpravljanje posledic in vzrokov za nastanek preteklih
kriz.
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Tudi za krizo v Severni Dalmaciji je skoraj do potankosti značilen razvoj v navedenih
stopnjah in lahko rečemo, da so že v zadnji fazi, ki pa zna biti najdolgotrajnejša. Ravno v tej
fazi je največ odvisno od lokalnega prebivalstva, kajti mednarodna skupnost je svoje delo
opravila, država bo sicer spodbujala razvoj, vendar bo od pripravljenosti lokalne skupnosti
odvisna hitrost vračanja v normalen vsakdan (Zupančič, 2005).
3.2. PROMETNA IN TRGOVSKA VLOGA SEVERNE DALMACIJE
Severna Dalmacija ima zelo pomembno vlogo v hrvaškem prometu, saj je edino preko
njenega ozemlja možna povezava Dalmacije s zahodnim delom Panonskega prostora, s tem
pa tudi s celinskim delom Hrvaške in zahodno Bosno.
Magistralna cesta, ki je preko Like povezovala kontinentalno Hrvaško in Dalmacijo se je
dvigala preko Velebita preko prelazov M. Alan (1045 m) in Prezid (766 m) nad Obrovcem
(Crkvenčić, 1991). Zaradi neugodnih vremenskih razmer predvsem burje pozimi, je bila ta
cesta velikokrat zaprta, kar je pri pomembnosti ceste zelo neugodno. Ker je to, razen
neugodnega obalnega koridorja pod Velebitom, edina možna povezava se tudi novozgrajena
avtocesta od Zagreba skozi Liko spusti v Severno Dalmacijo z Velebita po predoru sv. Roka
in nato nadaljuje pot v zaledju obmorskih mest. Zaradi te prometne pomembnosti ima Severna
Dalmacija za Hrvaško vlogo »hrvaškega mostu«, ker je v sklopu države edino preko nje
mogoča povezava vseh hrvaških pokrajin (Crkvenčić, 1991).
Zato je bila tudi v času okupacije Severne Dalmacije primarna naloga ponovna osvojitev
tega ozemlja. Takrat je bilo potrebnih za pot od Zagreba do Splita 11 h, danes pa se je ta pot
vsaj prepolovila. Za priobalni del Severne in celotno Srednjo in Južno Dalmacijo pomeni to
veliko prednost, zmanjšanje transportnih stroškov in boljšo komunikacijo z notranjostjo
države in sosednjimi državami. Manj ugodno pa je to za mesta, ki so bila ob stari magistralni
cesti, kjer so lahko s storitvami zaslužili od mimoidočega prometa.
Med Velebitom in gorskim hrbtom Dinare, ki omejujeta Severno Dalmacijo je najboljši
možni prehod v smeri notranjosti med obema pogorjema, to je severno od Knina pri Strmici
(Crkvenčić, 1991). Je tudi edini, ki je prevozen skozi vse leto.
Kljub izgradnji nove avtoceste, ki se je Kninu izognila, je ta še vedno pomembno prometno
središče, saj skozenj še vedno poteka vedno bolj pomembna prometnica med pristanišči
Zadar, Šibenik in Split proti Bosanskemu Grahovu in notranjosti Bosne in Hercegovine. V
Kninu se srečajo tudi železniške proge iz naštetih pristanišč, iz Knina pa potekata progi proti
Gospiču, druga pa proti dolini Une in po njej proti Bihaču. Prva je ti. Lička železnica, druga
pa ti. Unska železnica. Ker zahodna Bosna potrebuje pristanišča za gospodarsko povezansot s
svetom, bo ta proga ob pričakovani gospodarski krepitvi območja postala vedno
pomembnejša.
Pri Donjem Zemuniku je tudi mednarodno letališče Zadar, ki služi predvsem čarterskim
poletom iz celotne Evrope, s katerimi med poletno turističnosezono prihajajo turisti, med
letom pa vsakodnevno povezuje Severno Dalmacijo in Zagreb (URL: http://www.zadarairport.hr/uvod.html).
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3.3. STRUKTURA PREBIVALSTVA PRED IN PO KONFLIKTIH 1991-1995
Poleg zgodovinskega orisa naselitve Srbov v Severno Dalmacijo, je enako ali še bolj
pomembna tudi prebivalstvena struktura v novejšem obdobju. Pri tem bom upošteval rezultate
popisov iz let 1971, 1991 in zadnjega iz leta 2001, ki bo pokazal spremembe po koncu vojne.
Prva dva bosta pomembna predvsem kot primerjava v krajšem obdobju pred začetkom
napetosti in bo pokazala nek trend v gibanju celotnega prebivalstva, poleg tega pa bo
pokazala ali so bile kake razlike v deležu Srbov in Hrvatov na območju. Pri tem bom
obravnaval samo podatke za občine v katerih je bila vojna. Te občine so Benkovac, Knin,
Obrovac in deli občin Drniš, Šibenik in Zadar. Vse te občine so se po hrvaški lokalni
zakonodaji leta 1996 razdelile v več precej manjših občin. Tako se je občina Benkovac
razdelila v Lišane, Polačo in Stankovce, iz občine Knin so nastale občine Biskupija, Civljane,
Ervenik, Kijevo, Kistanje, na območju Obrovca paje nastala še občina Jasenice. Občina Zadar
se je razdelila na občine Bibinj, Nin, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Sukošan,
Škrablje, Vir in Zemunik. Drniš sestavljajo novonastale občine Promina, Ružič, Skradin in
Unešič. Iz Šibeniške občine pa so nastale občine Pirovac, Primošten, Tisno in Vodice. Za
lažjo primerjavo podatkov bo bili tudi za popis leta 2001 sešteti podatki za nove občine in
urejeni glede na staro razmejitev. Pri čemer za nalogo absolutne številke niso bistvene, ampak
so pomembne predvsem relativne spremembe v deležih posamezne etnične skupine.
Tabela 1: Pregled števila prebivalcev po občinah po popisu 1971, 1991, 2001.

Benkovac
Drniš
Knin
Obrovac
Šibenik
Zadar
Skupaj

Srbi
19310
7176
40079
8085
8256
10233
93139

1971
Hrvati
15444
28391
6600
5196
65999
92858
208548

Skupaj
35667
35976
46679
13471
78090
107746
301687

Srbi
18987
4974
37888
7540
8971
14112
92472

1991
Hrvati
13430
18732
3886
3864
71386
113170
224468

Skupaj
33062
24169
43731
11435
85002
136572
316940

Srbi
845
1114
7220
466
1865
2676
14186

2001
Hrvati
12956
16472
13808
4129
65228
98514
211107

Skupaj
14072
17833
21555
4716
69037
104581
225293

Vir: Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske 1880. do 1991. , Popis stanovništva 2001.
Po podatkih sodeč je do največje spremembe prišlo med popisoma 1991 in 2001. To je
bilo tudi logično pričakovati, saj se je v tem času potekala domovinska vojna, ki je bistveno
vplivala razporeditev in deleže prebivalcev, saj je povzročila dve veliki selitvi, ki sta
neposredni posledici vojne in spremljajočega etničnega čiščenja. Čeprav je bilo vojne konec
že leta 1995, pa je bil prvi popis prebivalcev šele 2001. Je pa opaziti spremembe že med
popisoma leta 1971 in 1991, ko je opazno zmanjševanje skupnega števila prebivalstva, vendar
predvsem na račun zmanjševanja števila Hrvatov, ki so se delno izseljevali v zaledje Zadra, ki
je v tem času doživljal pospešen gospodarski razvoj in rast prebivalstva. Gre torej za značilen
proces deagrarizacije in litoralizacije, ki sprva nima neposredne povezave z etničnimi pritiski,
saj ti v večji meri še niso prisotni. Zagotovo pa se ta pojavi po letu 1986 in se nato stopnjuje
predvsem v letih 1990 in 1991, ko so imele srbske paravojaške skupine vedno večjo moč in so
začele pritiskati na Hrvate (Crkvenčić, 1993). Nato je prišlo do etničnega čiščenja najprej
Hrvatov leta 1991 in nato še Srbov 1995. Prebivalci, ki sedaj živijo v Severni Dalmaciji, so
zelo različnega izvora. Hrvati so delno povratniki, ki so že prej živeli na tem območju, poleg
tega pa velik del prebivalcev predstavljajo begunci iz drugih delov Hrvaške in BiH, ki so jih
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naselili na prazno območje. Predvsem v Kninu je veliko Hrvatov iz Bosne, v Kistanju je
precej Hrvatov pregnanih s Kosova (Veliki atlas Hrvatske, 2002).
Karta 4: Upravna razdelitev in razmerje med Srbi in Hrvati po občinah leta 1991.

Povzeto po: Goldstein, 2003, str. 458
Glede na delež Srbov je očitno, da se tudi ti počasi vračajo na svoja stara prebivališča.
Večina prebivalcev je torej naseljena z drugih območij, ki so po vseh značilnostih, tako
naravnogeografskih, kot tudi družbenogeografskih, različne od razmer v Severni Dalmaciji.
Zanimivi so tudi podatki o gibanju prebivalstva po občinah med leti 1998 in 2001, torej v
obdobju, ko se je stanje naravnega spreminjanja prebivalstva že stabiliziralo. V letih 1996 in
1997 je bilo obdobje povečane rasti prebivalstva, ki je značilno za povojno obdobje, in se je
zgodilo tudi na Hrvaškem. Gre za proces, ko se je rodnost povečala zaradi ponovne združitve
družin, kar je pogost pojav po končanju vojn. Tako je naravni prirastek v celi Hrvaški leta
1998 kar za 138,6 odstotkov nižji kot leto prej, leta 2001 pa celo za 289,6 odstotkov kot leta
1997. Po tej raziskavi je bil ugotovljen pozitiven naravni prirastek v občinah zadarskega
zaledja in v občini Knin. Razloge za rast prebivalstva v prvih gre iskati v turističnem in
gospodarskem razvoju obale, ki omogoča zaposlovanje in s tem privlači tudi doseljevanje
mladih v ta območja. Drugi razlog je tudi v starostni sestavi prebivalstva, saj se je v
obrovačko in benkovačko območje namesto starega srbskega prebivalstva naselilo mlado
hrvaško prebivalstvo, ki je prišlo iz Bosne in Hercegovine. Zaradi tega so stopnje natalitete
vsaj začasno narasle, mortaliteta pa se je zmanjšala. Poseben primer pa je občina Škrabrnje,
kjer je bilo med srbsko agresijo ubitih 64 prebivalcev starejših od 50 let, tako da je občina
praktično brez starih prebivalcev. Spet drugačen primer je občina Knin, kjer se je prebivalstvo
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popolnoma spremenilo, saj je večinsko srbsko prebivalstvo večinoma odšlo, prišli pa so mladi
priseljenci iz BiH, pa tudi družine hrvaških vojakov in raznih izobražencev iz drugih delov
države (učitelji, zdravniki ...). V ostalih občinah, predvsem v Šibensko-Kninski županiji je v
vaseh ostalo večinoma ostarelo srbsko prebivalstvo, zaradi česar je demografska slika zelo
slaba (Pokos, 2005).
Grafikon 2: Razmerje med Hrvati in Srbi po popisu 1971 v izbranih občinah.
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Vir: Narodnostni sastav stanovništva Hrvatske od 1880. do 1991. godine.
Grafikon 3: Razmerje med Hrvati in Srbi po popisu 1991 v izbranih občinah.
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Vir: Narodnostni sastav stanovništva Hrvatske od 1880. do 1991. godine.
Grafikon 4: Razmerje med Hrvati in Srbi po popisu 2001.
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Vir: Popis stanovništva 2001.
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3.4. ZGODOVINA NASELITVE SRBOV V DALMACIJI
V obdobju pred vpadi Turkov je bilo območje Severne Dalmacije večinoma poseljeno s
Hrvati, v obalnih mestih tudi romanskim prebivalstvom, v hribovitem zaledju pa tudi z Vlahi,
imenovanimi tudi Morlahi. Po začetku turških napadov ob koncu 16. in 17. stoletja in njihovi
okupaciji ozemelj, so se na turški strani območja praznila. Prejšnji prebivalci so se v strahu
pred Turki selili v zaledje, ki ga ti še niso zasedli, del pa so jih Turki med vpadi zajeli in
odpeljali v Turčijo kot sužnje. Zato je območje ostalo pusto in neposeljeno. Torej je bilo treba
najti prebivalstvo za ponovno poselitev, s tem pa tudi za lažjo ubranitev ozemlja. Najlažje jih
je bilo dobiti iz obmejnih območij na nasprotni, turški strani, od koder so nekateri prebivalci
bežali sami, druge pa so oblastniki privabljali z obljubo o večji stopnji pravic in svobode. Ti
prišleki so bili tako katoliške kot pravoslavne vere imenovani Uskoki, Vlahi, prebežniki, po
narodnosti pa predvsem Srbi in Rašani (Pavličević, 1994). Vendar je bila bistvena verska
pripadnost, saj jih je bil manjši del katoličanov, večji pa pravoslavcev. Kasneje, v sredini 19.
stoletja, ko se je oblikovala narodna zavest, so se prvi identificirali kot Hrvati, drugi pa kot
Srbi (Goldstein, 2003). Prva nasprotja so se pokazala že kmalu po naselitvi, saj je bilo na
območju ob meji s Turki osnovana t. i. Vojna Krajina, kjer so imeli prebivalci posebne
pravice, saj so poleg kmetovanja opravljali tudi vojaško službo. Zato jim je dvor na Dunaju
dal večje pravice. Bili neodvisni od fevdalcev in so imeli versko svobodo, kar je bilo zelo
pomembno za pravoslavce. Hrvaški fevdalci so sicer v okviru hrvaškega sabora že leta 1604
izglasovali, da morajo plačati desetino zemljiškemu gospodu in cerkvi. Vendar to ni nič
spremenilo, saj je imel glavno besedo pri odločanju dunajski dvor, kateremu je bilo v interesu
da krajišniki pred Turki branijo južno mejo cesarstva. Takih poizkusov je bilo v naslednjih
letih še nekaj napeto je bilo zlasti leta 1623, ko so se Vlahi združili in se zbrali v znak protesta
proti plačevanju davkov hrvaškim fevdalnim gospodom. Dokončna ureditev statusa Vojne
Krajine je pomenila, da je le-ta izločena iz okvira hrvaške suverenosti in je neposredno pod
vlado Dunaja. S tem je pravoslavno prebivalstvo dobilo možnost za samostojen razvoj
kulture, vere in s tem identitete, kar je pomenilo, da se niso asimirili v Hrvate (Goldstein,
2003).
Selitve v 16. in 17. stoletju v zalednem delu Dalmacije so imele vojni oziroma obrambni
značaj. To območje je predstavljalo mejno območje med Mljetsko Dalmacijo in Osmanskim
cesarstvom in je bilo zato pod stalnim vojnim dogajanjem. Zato so Turki, ki so kontrolirali
celotno Bosno in Srbijo, s tem pa tudi območja, kjer so bili prebivalci pretežno pravoslavne in
katoliške vere in so se šele v naslednjih stoletjih spreobračali v muslimane, podpirali
pravoslavce. Ker je bil sedež Srbske pravoslavne cerkve na območju osvojene Srbije, so
pravoslavci dobivali boljše službe kot katoliki (Mimica, 2003). Prav tako je bila politika
Turkov, ki naj bi načeloma ignorirali razlike med različnimi krščanskimi ideologijami,
usmerjena k oblikovanju mej, kjer si bosta na nasprotnih straneh stali različni veri. To bi
posledično pomenilo težje povezovanje in kovanje zarot oziroma napad nasprotnikov
(Mimica, 2003). Priseljenci so bili večinoma z vzhodnega hribovitega dela Srbije, kjer so se
prebivalci ukvarjali predvsem z ovčerejo in pašništvom, zato so jih staroselci na območju
Severne Dalmacije poimenovali Vlahi, pri čemer poimenovanje ni imelo nobene veze z Vlahi,
kot so se imenovali prebivalci hribovite Hrvaške, ki so živeli tu še pred prihodom Slovanov,
in so sprva govorili latinsko, a so se deloma že hrvatizirali (Pavličević, 1994).
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Karta 5: Razdelitev hrvaškega ozemlja med Turki, Habsburško monarhijo in Mletsko
republiko (del Beneške republike) leta 1745. Označene so tudi meje Krajin.

Povzeto po: Hrvatski povijestni atlas, 2003, str. 164.
V naslednjih stoletjih, tudi potem, ko je Vojna Krajina izgubila svoj obrambni pomen pred
Turki, so prebivalci v tem delu živeli v miru in složnosti.
Prva znamenja, da se budijo napetost, so se pokazale v času bujenja narodne zavesti na
Hrvaškem. Tako je med Srbi, živečimi na Hrvaškem izven svoje matice Srbije začel rasti
strah, da jih bo hrvaška večina asimilirala, ta strah pa je počasi prerastel v mit.
Na drugi strani pa so se Hrvati bali, da Srbi, ki živijo na Hrvaškem, ne bodo priznali
hrvaške države. Te razlike so se na podeželju po malem kazale še pred ustvarjanjem narodne
zavesti, s povečano urbanizacijo pa so se preselile v mesta, kjer so dobilo novo dimezijo. Ta
je obsegala od pretepov po gostilnah, posameznih izgredov, do žolčnih razprav, kar pa je na
koncu vedno vodilo v pomiritev (Goldstein, 2003). V mestih je nastala tudi medijska vojna,
ko je sredi 19. stoletja srbski politik v Zadru začel izdajati Srpsko-dalmatinski magazin, v
katerem je sprožil boj srbskega dela prebivalstva proti ideji o hrvaški državi. Istočasno je tudi
oteževal krepitev hrvaškega narodnega preporoda v Dalmaciji (Pavličević, 1994).
Srbi na ozemlju bivše Vojne Krajine so kazali odkrito nasprotovanje vsem hrvaškim
idejam o ilirizmu, jugoslavizmu in hrvaški državi. Že so se ozirali proti matici, kneževini
Srbiji, ki se je v 19. stoletju sprva oblikovala znotraj Turškega cesarstva. Tam je že bila
izražena ideja Velike Srbije, t. i. »Načertanje« Ilije Garašanina. Vuk Karadžić pa je trdil, da
so vsi, ki govorijo štokavščino Srbi, ne glede na to, kje živijo in katere vere so.
Na drugi strani pa je hrvaški politik Ante Starčević zanikal obstoj srbskega jezika in
kulture na ozemlju Hrvaške (Pavličević, 1994). Srbi so namreč zahtevali priznanje Srbov in
srbskega jezika na Hrvaškem in to so leta 1866 v hrvaškem saboru tudi dobili. Vendar je bil to
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le začetek želja, saj se je tedaj na Balkanu že začela krepiti Kraljevina Srbija, kar je za
hrvaške Srbe pomenilo možnost, da se Velika Srbija res vzpostavi in bodo živeli v svoji
domovini (Goldstein, 2003). Odtlej je napetost med Srbi in Hrvati le še naraščala. Srbi so v
Zadru izdajali Srpski glas, kjer so spodbujali spore med Hrvati in Srbi ter podpirali
velikosrbski program, po katerem so Bosna, Hercegovina, bivša Krajina deli Srbije.
Srbski politiki na Hrvaškem pa so podpirali režim ministrskega predsednika Khuena
Hedervary-ja iz Budimpešte, ki je za korist Madžarske težil k oslabitvi Hrvaške, za kar je bil
nepriljubljen pri Hrvatih. Istočasno so si tudi prizadevali za priključitev Dalmacije Bosni in
Hercegovini, ki si jo je nekaj let prej priključila Avstro-Ogrska (Goldstein, 2003). Leta 1893,
ko so v Kninu ob odprtju Muzeja hrvaških arheoloških starin srbski radikalci napadli
povabljene Hrvate, je prvič prišlo do dejanske uporabe sile (Pavličević, 1994).
V okoljih s srbskim prebivalstvom je opazna tudi zelo dobra organiziranost srbskega
kapitala, ki je spodbujal trgovino, obrt in istočasno širil kulturo in narodno zavest, kar je
pomenilo ohranjanje in širjenje srbskega prebivalstva. To Hrvatom na teh območjih nikoli ni
uspelo. Zelo hud spor po celi Hrvaški so povzročili hujskajoči članki, objavljeni v
zagrebškem srbskem časopisu Srbobran. Eden izmed člankov je bil z naslovom Do istrage
vaše ili naše, kar v prevodu pomeni Do vaše ali naše iztrebitve. V njem se je poniževala
hrvaška nacionalnost in jezik ter se je napovedovala končna zmaga srbstva, kajti za razliko od
ponižnih Hrvatov ideja srbstva pomeni napredek. Kot odgovor na to so v Zagrebu in tudi po
drugih mestih na Hrvaškem izbruhnili antisrbski protesti, spopadi in uničevanje srbske
lastnine (Goldstein, 2003).
Nasilje in napetost se je nadaljevala tudi v Kraljevini SHS, kjer je srbska centralistična
vlada ščitila in favorizirala Srbe in jim omogočala organizacijo sicer podtalne ORJUNE
(Organizacije jugoslovenskih nacionalista). Ta je bila še posebej močna v Dalmaciji, kjer je
pomagala pri preganjanju Hrvatov (Pavličević, 1994).
Zaradi splošnega nezadovoljstva nad razmerami v Kraljevini Jugoslaviji, kjer so Hrvati
čutili, da niso enakopravni, je v okviru Hrvaške stranke prava pod vodstvom njenega
predsednika Anteja Paveliča, radikalca, ki je odkrito kazal želje po odcepitvi Hrvaške od
Kraljevine Jugoslavije, nastala organizacija ustašev. Naslanjali so se na ideje Anteja
Starčevića in so jih podpirale tako italijanske fašistične oblasti, kot tudi Hitlerjeva Nemčija. V
teh dveh državah so imeli tudi center, svoje prve akcije pa so izvajali iz Zadra, ki je bil med
obema vojnama v italijanskih rokah. Njihova največja akcija je bil atentat na kralja
Aleksandra v Marseillu leta 1934, ki ga je organiziral Ante Pavelić kot maščevanje za uboj
Stjepana Radića v parlamentu v Beogradu.
Od tega dogodka naprej je med obema narodoma šlo le še za obljube in grožnje o novih
obračunih. Srbi so v Dalmaciji ustanavljali četniške enote. Te so ob podpori lokalnih oblasti
tudi v Severni Dalmaciji izvajale odkrite napade na Hrvate, v katerih so bile tudi žrtve
(Pavličević, 1994). Po oblikovanju enotne banovine Hrvaške leta 1939, so se Srbi znova
prestrašili za svoje pravice in so pod vodstvom radikalcev v Kninu začeli organizirati odpor,
zelo podobno dogodkom, ki so sledili tudi med leti 1990 in 1991 (Pavličević, 1994).
Ko je ob napadu Nemčije na Jugoslavijo leta 1941 na ozemlju Hrvaške ter Bosne in
Hercegovine nastala Neodvisna država Hrvaška (NDH), kvizlinška organizacija pod
vodstvom Anteja Pavelića, so postali Hrvati superiorni nad Srbi v Dalmaciji. Skupaj z
Italijani, ki so si pridobijo obalna mesta, so nasilno katolizirali Srbe, jih preganjali, mučili in
pobijali. Za Srbe na Hrvaškem je bilo namreč predvideno naj se jih tretjina ubije, tretjina
izžene in tretjina asimilira v Hrvate. V prvi vrsti za Srbe je bilo ustanovljeno prvo
koncentracijsko taborišče v Jasenovcu na Savi, kjer je bilo po ocenah ubitih 50.000 Srbov.
Poleg tega so bili zelo pogosti zločini nad Srbi v vaseh in mestih v Severni Dalmaciji, ki so
bili večinoma odpeljani v taborišča na Pagu in na Velebitu (Goldstein, 2003). V odgovor so
srbski četniki izvajali množične poboje nad Hrvati, predvsem v okolici Knina. Ob koncu
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vojne je potekala tudi bitka za Knin, v kateri je bilo v boju proti partizanom ubitih okoli 6.000
Nemcev in ustašev (Pavličević, 1994). Skupno je bilo do konca druge svetovne vojne ubitih
okoli 330.000 Srbov, od česar je bilo 82.000 partizanov, 23.000 kvizlingov in kar 213.000
žrtev nacističnega in ustaškega nasilja. Pri tej številki je sicer všteto celotno ozemlje NDH, ki
je obsegalo tudi BiH, vendar so bile žrtve po vseh območjih, naseljenih s Srbi.
Karta 6: Neodvisna država Hrvatska (NDH) med leti 1941 in 1943

Povzeto po: Hrvatski povijesni atlas, 2003, str. 205.
Po koncu druge svetovne vojne je sledil še obračun zmagovitih partizanov z ustaši in
četniki, katerih točna številka žrtev ni poznana. Življenje v SFR Jugoslaviji v Severni
Dalmaciji je potekalo v navideznem miru. Ob »Hrvaški pomladi« leta 1971 so se Hrvati po
dolgi nezadovoljnosti z življenjem in statusom v Jugoslaviji uprli, saj so želeli več
samostojnosti, predvsem pa bolj demokratično politiko znotraj Jugoslavije. Reakcija Srbov v
Dalmaciji je bila negativna, veliko jih je celo začelo zbirati orožje, saj je bila izkušnja z NDH
še zelo sveža. Prav tako je bilo veliko pritiskov in hujskanja iz matice Srbije, ki je v
Dalmacijo pošiljala upokojene generale in »nacionalistične intelektualce« (Goldstein, 2003).
Po zadušitvi vstaje in zamenjavi dobršnega dela hrvaških politikov, predvsem tistih, ki so bili
nacionalistično in demokratično usmerjeni so se razmere nekoliko umirile. Še vedno je bilo
napeto, saj je bil položaj v celotni Jugoslaviji vedno bolj težaven zaradi gospodarske krize,
vedno večjega centralizma in vpliva Srbije ter vpliva Srbov v jugoslovanski vojski in policiji.
To pa je bilo težko sprejemljivo za Hrvaško, ki je bila številčno drugi najmočnejši narod,
gospodarsko pa predvsem po zaslugi turizma zelo pomembna. Ta je bil pomemben predvsem
zaradi priliva deviz, ki so šle v Beograd, od tam pa se večinoma niso več vračale nazaj na
Hrvaško (Goldstein, 2003).
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3.5. VZROKI, RAZVOJ IN POSLEDICE KONFLIKTOV V OBDOBJU 1986-1995
Novi nemiri so bili na obzorju, ko je leta 1986 Srpska akademija nauka i umetnosti
objavila Memorandum v katerem je bila ponovno izražena ideja Načertanja in drugih
velikosrbskih programov. Pri tem se je ponovno omenjal tudi strah po novem genocidu nad
Srbi na Hrvaškem. Istočasno so bili objavljeni tudi drugi članki z vsebino genocidov
(zgodovinar Vasilij Krestić tudi član Srpske akademije nauka i umjetnosti, je napisal članek o
genezi genocida nad Srbi v NDH), kjer se je z močno pretiranimi številkami pisalo o srbskih
žrtvah, s čimer se je ustvarjal teren za uresničenje idej srbskih voditeljev. Po zmagi Slobodana
Miloševića so se iz Srbije tudi na območja s Srbi poseljene Hrvaške razširili mitingi, kjer so
vodje hujskali Srbe proti Hrvaški, razkazovali orožje, brali parole, razglašali Veliko Srbijo
(Goldstein, 2003).
3.5.1. Ustanovitev SAO Krajine in njena ločitev od Hrvaške
Februarja 1990 je bila v Kninu ustanovljena Srbska demokratska stranka (SDS), ki je
zahtevala, da se na hrvaških območjih z večinskim srbskim prebivalstvom, prizna avtonomija
Srbov. Vendar ta zahteva ni imela izrecne ozemeljske razsežnosti. Naj ne bi bilo nobene
specifične avtonomne pokrajine, ampak naj bi Srbi uživali pravice naroda tako posamično,
kot kolektivno, kjerkoli na Hrvaškem bi živeli. Radikalnejša stran je zahtevala ozemeljsko
avtonomijo ter možnost odcepitve in priključitve ozemelj k Srbiji (Silber, 1996). Ko v
Zagrebu so potrdili prvo demokratično vlado, je v Kninu izbruhnila srbska vstaja, katero
odkrito vodi srbska oblast v Beogradu (Pavličević, 1994). Središče gibanja za odcepitev s Srbi
poseljenega dela Hrvaške je Knin, od koder tudi delujejo voditelji Milan Babič, kot politik in
Zoran Martić, kot vodja paravojske. V Kninu so že 3. januarja 1991 srbski policisti na trdnjavi
obesili srbsko zastavo, istočasno pa so ustanovili SAO (Socialistično avtonomno ozemlje)
Krajina, s čimer so se odrekli poslušnosti Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) Hrvaške in
ustanovili MNZ Krajina (Ogorec, 1992). Skupaj so v letih 1990 in predvsem 1991 počasi
prevzemali nadzor nad mesti in vasmi v Severni Dalmaciji (Silber, 1996). Pri vseh teh
operacijah je šlo za podoben postopek. Najprej srbske paravojaške sile naredile incident, na
katerega so hrvaški miličniki odgovorili, nato pa je posredovala jugoslovanska vojska z
izgovorom, da je nevtralna in deluje v interesu SFRJ, vendar se na tako zasedena ozemlja
hrvaške oblasti niso več vrnile (Silber, 1996). Ker so se prvi konflikti dogajali ob srbskih
barikadah, ki so jih na lokalnih prometnicah v večinsko srbskih okoliših s hlodi naredili Srbi,
se je ta vstaja imenovala »revolucija s hlodi« (Ogorec, 1992). Januarja leta 1991 je
predsedstvo SFRJ kot odgovor na samovoljo krajinskih Srbov ukazalo razorožitev
paravojaških sil, kar pa je Hrvaška oblast zavrnila kot dvoumno, saj sta predsedstvo in
jugoslavanska vojska delovala izrazito prosrbsko. Sledilo je splošno oboroževanje in pozivi k
obrambi Knina, ki so se 6. aprila 1991 končali s splošno mobilizacijo, s tem pa tudi z jasno
napovedjo vojne (Ogorec, 1992). Do 19. avgusta, ko je bil na vseh zasedenih območjih
izpeljan referendum o srbski avtonomiji, je bilo v rokah Srbov območje od zaledja Zadra in
Šibenika na zahodu, do Masleniškega mostu na severu, na vzhodu pa je bila meja zasedenih
ozemelj meja z BiH. Znotraj tega ozemlja je ostala le vas Kijevo, ki je bila tradicionalno
popolnoma hrvaška in je bila že nekaj mesecev zablokirana in zabarikadirana (Silber, 1996).
Mesto so 26. avgusta 1991 v vsesplošnem napadu ob pomoči jugoslovanske vojske, ki je
takrat že odkrito delovala v interesu krajinskih Srbov, v vsesplošnem napadu zravanali z
zemljo. S tem je bila »osvobojena« celotna kninska Krajina. Potem je bilo to območje
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večinoma prizorišče srbskega obstreljevanja Šibenika in Zadra, ki so ga imeli namen tudi
zavzeti, saj je velika Srbija potrebovala večje pristanišče (Silber, 1996). Vzporedno z
osvajanjem ozemlja je na ozemlju pod srbsko oblastjo potekalo tudi etnično čiščenje, saj je na
tem ozemlju živelo okoli 20.000 Hrvatov (25 odstotkov vseh prebivalcev), ki so se morali
izseliti. Po koncu spopadov konec leta 1991 in prihodu pripadnikov mirovnih enot Združenih
narodov (ZN) je bilo v rokah Srbov ozemlje od Novigradskega morja z Masleniškim mostom
na severu, nato je meja potekala na zahodu v samem zaledju Zadra, nekako na meji med
obalnim svetom in Ravnimi Kotari, v rokah Srbov je bilo tudi zadarsko letališče v Donjem
Zemuniku. Meja se je nato nadaljevala v enaki oddaljenosti od obale proti jugu do Vranskega
jezera, katerega vzhodna obala je bila srbska, zahodna pa hrvaška. Meja se je nato oddaljila
od morja, potekala v zaledju Skradina in prečkala Krko. Na njenem levem bregu je bil
okupiran še Drniš in povirni del reke Cetine. Skupaj je to pomenilo okoli 2.500 km²
(Crkvenčić, 1993).
3.5.2. Posredovanje mirovnih sil Združenih narodov
Po koncu spopadov je Cyrus Vance, posebni odposlanec Združenih narodov predlagal
posredovanje varnostnih sil ZN, kot vzdrževalcev miru t. i. Vanceov plan. Varnostne sile so
prišle leta 1992 in ustanovile UNPA (United Nations Protected Areas), zavarovana območja,
ki so obsegala območja s srbsko večino po popisu 1991. Južni sektor, kamor je spadala tudi
Severna Dalmacija je obsegal tudi t. i. roza cone. To so bila ozemlja, ki niso odgovarjala
kriterijem UNPA, a so jih Srbi vseeno zasedli. Največ jih je bilo v občinah Zadar, Šibenik in
Drniš. Čeprav so v njih prevladovali Hrvati, jim jih niso vrnili.
Kljub nasprotovanju so se Hrvati dogovorili, da bodo t. i. roza cone počasi prešle pod
hrvaško upravo. Zgodilo pa se je ravno obratno. Srbske oblasti so prevzele celotno oblast nad
temi ozemlji. Tako je ostalo tri leta. V tem času je UNPROFOR preprečeval lokalne spopade,
vendar povzročal vedno večje nezadovoljstvo med Hrvati, saj je bila okupirana četrtina
države, množica beguncev je zasedala turistična letovišča, turizem in gospodarstvo je pešalo.
UNPROFOR se je preimenoval v UNCRO in delno spremenil status, vendar bistveno ni
spremenil stanja. Vedno bolj je bilo jasno, da krajinski Srbi nimajo nikakršne želje po
združitvi s Hrvaško. To pa bi pomenilo delitev Hrvaške na dva ozemeljsko skoraj popolnoma
ločena dela: Dalmacijo in Panonsko Hrvaško. Zato se je Hrvaška odločila za samostojno
ukrepanje (Klemenčić, 1996).
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Karta 7: UNPA območja in t. i. roza cone med leti 1992 in 1995

Povzeto po: Hrvatski povijesni atlas, 2003, str. 229.
3.5.3. Operacija »Nevihta« in osvoboditev Severne Dalmacije
Do leta 1995 je bilo bojišče precej mirno, razen akcij Hrvaške vojske leta 1992 s katerimi
so poskusili osvojiti Maslenički most nad Velebitskim kanalom, ki je pomenil bistveno točko
na poti od Zagreba do Splita. Most so sicer Srbi porušili že leta 1991, vendar je bila lokacija
strateško še vedno izjemno pomembna. Ob številčnih žrtvah je bila uspešna in Hrvatom je
omogočila izgradnjo pontonskega mostu (Pirjevec, 2003). Ko so leta 1995 na vseh frontah v
BiH hrvaško-bosanske sile prehajale v protinapad, so se tudi v Zagrebu odločili za dokončni
obračun s krajinskimi Srbi. 4. avgusta je hrvaška vojska začela operacijo Nevihta (Oluja), s
katero so v štirih dneh zavzeli praktično celotno Krajino, pri čemer je bilo tudi zelo malo
odpora s srbske strani, saj se je krajinskim Srbom beograjski režim odpovedal v zameno za
določena ozemlja v severni Bosni (Pirjevec, 2003). Potem je še enkrat sledilo izseljevanje,
tokrat Srbov. Ti so se bali maščevanja Hrvatov, ponovnega spominjanja na genocid med
drugo svetovno vojno, prav tako pa po načelu, da v krajiški državi ni prostora za Hrvate, tudi
v Hrvaški ni prostora za Srbe. Čeprav jih je hrvaški predsednik Tudjman pozival naj ostanejo
na Hrvaškem (Žabkar, 1995). Vsaj v primeru maščevanja so imeli kar prav, saj so hrvaške sile
po osvojitvi okupiranih ozemelj množično pobijale, požigale hiše, predvsem pravoslavne
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cerkve, saj je bila pravoslavna Cerkev vedno zelo pomembna opora srbskemu narodu. Z
njenim izbrisom pa bi bila tudi pokrajina še manj srbska. V le nekaj dneh se je izselilo
150.000 do 200.000 ljudi (Pirjevec, 2003). Območje je bilo tako praktično popolnoma
izpraznjeno, saj so ga pred štirimi leti že zapustili Hrvati, živeči na tem območju. Po ocenah
je ostalo le okoli 5.000 do 6.000 Srbov, večinoma ostarelih. Že kmalu so prišli na to območje
Hrvati, katere so bežeči Srbi pregnali iz Banja Luke in okolice. Skupaj jih je bilo okoli
20.000.
Slika 2: Zapuščene hiše in vasi so del vsakdana Severne Dalmacije.

Vir: URL:http://www.geocities.com/kninjan1/Razglednice/razgl03.jpg
3.5.4. Družbene in prostorske posledice konfliktov v Severni Dalmaciji
Z osvoboditvijo samooklicane Republike Srbske Krajine je Hrvaška prevzele nadzor nad
celotnim južnim delom države, s tem pa se ustvari možnost za normalen razvoj. Z umikom
srbskega prebivalstva in s tem zmanjšanjem njegovega deleža v državi pa nastane možnost za
spremembo hrvaške ustave, v kateri ni bilo več potrebno imeti posebnih členov za večinske
srbske okraje, saj jih ni bilo več (Žabkar, 1995).
Vojno škodo na območju Zadarske županije se ocenjuje na okoli 2,5 milijarde evrov, pri
čemer gre samo za neposredno škodo, posredna pa je še veliko večja, saj jo območja
doživljajo še danes. Ocenjuje se, da je na območju županije okoli 800 km² minskih polj,
največ na območju Benkovca, Bibinja, Poličnika, Zemunika Donjeg, Obrovca in Zadra. S
sistematskim delom so očistili že veliko večino teh območij (Regionalni operativni program
2004-2010, 2003).
Severna Dalmacija je bila gospodarsko močno prizadeta, predvsem pa je bila prizadeta
glede človeškega potenciala, ki je glavna gonilna sila za uspešno prihodnost. Ne samo, da se
je število prebivalcev občutno zmanjšalo, spremenila se je tudi narodnostna, starostna,
izobrazbena in kulturna sestava prebivalstva. Pri tem je šlo za nove naseljence, ki v dobršnem
delu niso bili navajeni na okolje, zato ga le ti še vedno ne poznajo dovolj, kar je velika
pomanjkljivost. Morala ljudi je bila po nekaj letih nenehnega govora o bežanju, smrtnih
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žrtvah, izgubi bližnjih in lastnine popolnoma na dnu, kar se je odražalo tudi na medsebojnih
odnosih. Še posebej je to občutila peščica Srbov, ki so ostali na za njih izgubljenih ozemljih.
Za Hrvate so bili še vedno sovražniki in morilci njihovih otrok, čeprav so verjetno želeli le
normalno živeti dalje. Priseljeni Hrvati so bili s strani države proglašeni za lastnike
okupiranih hiš, ki so bile prej večinoma v rokah Srbov. Ta poteza je bila v popolnem
nasprotju z obljubami predsednika Tudjmana, ki je pozival Srbe naj ne zapuščajo domov, že
izseljene pa vabil nazaj. Tudi zato tisti, ki so se vrnili, niso bili pretirano dobrodošli, saj je
občutek ogroženosti in pritiska zelo očiten. Kaže se v prostoru, kjer so katoliški Hrvati najprej
poskrbeli, da je bila porušena velika večina pravoslavnih cerkva, vsaka še tako majhna vas pa
je dobila katoliško cerkev. Srbom je bilo to jasno znamenje, da niso dobrodošli. Hrvati so bili
še vedno pripravljeni na maščevanje, saj je v njih tlelo osebno maščevanje za izgubo bližnjih,
lastnine ali pa enostavno sovraštvo do Srbije. Zato proces popolne integracije srbskega
prebivalstva v okolje še vedno poteka in vprašanje je kako se bo končalo, saj pretekle izkušnje
kažejo na menjavo zatišja in napetosti, ki na določeni točki prerastejo v zelo krvav genocid.
Hrvaška država si sedaj, ko je na pragu vstopa v Evropsko unijo tega ne more več privoščiti.
Hrvaški Srbi, pa bodo posledice preteklosti nosili še zelo dolgo, saj je sedaj v zares
podrejenem položaju, kjer za sabo nimajo večjega naroda, ki je obvladoval vojsko in policijo,
kot je bilo to v Jugoslaviji. Zato ga najverjetneje čaka težak boj v vsakodnevnem življenju, pri
čemer mislim predvsem na možnosti vpisovanja na univerze, enakopravnost zaposlovanja in
dodeljevanja različnih ugodnosti, ali preprosto fizičnega in duševnega poniževanja ter nasilja.
Pri tem gre za kvantitativno vrednotenje izbranih indikatorjev. Ti so: površina v km²,
število prebivalstva in gostota na km², delež investicij v nepremičnine leta 2000 od vseh
investicij na Hrvaškem, delež aktivnega prebivalstva leta 2001, delež zaposlenih leta 2001, ter
delež zaposlenih v sekundarnem, terciarnem in kvartarnem sektorju. Po rezultatih tako
Šibensko-kninska kot tudi Zadarska županija spadata med županije s trendom umirjenega
zaostajanja.
Na dejstvo, da je še veliko nerešenih težav, ki zadevajo izgnane Srbe kaže tudi več spletnih
strani, kjer se ti zbirajo in poskušajo razrešiti nerešene težave, ki zadevajo predvsem
nepremičnine, katere so bile zasedene s strani Hrvatov. Srbi so bili razlaščeni, nimajo niti
možnosti za vrnitev. V nekaterih primerih je bil podpisan dogovor o zamenjavi lastnine med
srbskimi in hrvaškimi lastniki, vendar pa so imeli prvi veliko slabše pogajalsko izhodišče,
zato so Srbi večinoma iztržili veliko manj od realne vrednosti njihove nepremičnine. Tudi
pogodbe so bile pisane brez prisotnosti notarjev, v nepravi obliki, prisotnih pa je bilo še več
drugih napak. Navajajo okoli 1.200 hiš, kar pomeni, da se skoraj 5.000 ljudi ne more vrniti na
svoje domove, obenem pa so ostali brez kakršnekoli odškodnine (URL:
http://www.benkovac.org.yu/imovina). Nekateri posamezni primeri so iskali pravico tudi na
hrvaških sodiščih, kjer pa niso imeli uspeha, zato so poskusili tudi na Mednarodnem sodišču
za človekove pravice v Strasbourgu. Neodvisnemu bralcu je sporno tudi, da te strani pišejo
samo o izgonu Srbov, ki se je začel že leta 1991, kar pa je precej enostransko, saj podatki
kažejo, da je bilo v letih od 1991 do 1993 precej več Hrvatov, ki so morali zapustiti svoje
domove, Srbi pa so večinoma bežali šele po vojaških operacijah Blisk in Nevihta.
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Karta 8: Tipi regionalnega razvoja županij leta 2001.

Povzeto po: Pejnović, 2005
Tak pristop k vrnitvi ne prinaša ničesar k spravi med sprtima narodoma. Zabeleženih je
tudi že nekaj umorov Srbov, pri katerih gre navadno za neraziskane primere. Ali je to
naključje, ali pa gre za pristransko delovanje policije, ki podpira politiko maščevanja Hrvatov
(Srbin zaklan kao ..., 2005). Da je v hrvaški družbi še veliko nestrpnosti in desničarskih misli
kažejo tudi množična zborovanja v podporo Hrvatom obtoženim vojnih zločinov, ki so imeli
največjo podporo prav v Dalmaciji. Ali je to le posledica težkih socialnih razmer, ki ne kažejo
na izboljšanje, saj razen turizma, hrvaško gospodarstvo ne dosega vidnih uspehov. Ali pa gre
za problem, ki bo rešen šele ko se bodo popolnoma zamenjale vodstvene strukture in bodo
grehi preteklosti pozabljeni ter bo dosežena sprava.
Gospodarsko okolje je bilo po koncu vojne popolnoma upostošeno, saj se je že v času
srbske okupacije gospodarstvo skoraj ustavilo, po štirih letih pa je bilo popolnoma ustavljeno.
Na območju s tradicionalno slabo gospodarsko sliko je vladala brezposlenost in malo
možnosti za rešitev stanja. Zaposlovanja v proizvodne dejavnosti skoraj ni bilo. Edino javna
uprava in šolstvo je moralo takoj zaposliti ljudi za začetek delovanja. Zaradi redke poselitve
in slabe finančne sposobnosti so tudi storitve izostale. Zato je bilo potrebno praktično na vseh
področjih začeti znova. Pri tem jim ni šlo v prid niti to, da je bila cela država v stagnaciji
oziroma nazadovanju, prav tako pa celinska Severna Dalmacija ni bila niti približno med
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strateško zanimivimi področji, kamor bi hrvaško gospodarstvo in tudi tuji vlagatelji vlagali
svoj denar.
V pretežno praznem področju zaradi kraškega reliefa, skromne prsti in suhega podnebja ni
pretirano rodovitno, tudi kmetijstvo ni dejavnost, ki bi obetala hiter in množičen razvoj. Nudi
možnost zaslužka le posameznikom, ki so pripravljeni na specifične pogoje, kar pa je
predvsem prišlekom iz celinskega okolja precej težko. Zato tudi ni praktično nobene
aktivnosti na področju organske pridelave hrane, saj za leto 2003 beležijo le enega
pridelovalca na 2,4 ha obdelovanih površin, kar je veliko pod potencialom, ki ga ima
predvsem na področju paše drobnice in pridelovanju vrtnin in sadja, vinogradništvu in
oljkarstvu (Šiljković, Sinković, Gudelj-Velaga, 2003).
Prekinjeno je bilo prometno omrežje, kar je prizadelo predvsem Knin, kjer je bilo križišče
med Severno Dalmacijo, notranjo Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Zaradi izgradnje nove
avtoceste, ki je speljana bližje obali, je celotna Severna Dalmacija še bolj marginalizirana, saj
se glavni tok prometa sedaj usmerja stran, kar pomeni še manj turističnega obiska v času
sezone. Železniški promet skozi Knin pa je tudi upadel, saj je gospodarstvo v Bosni prav tako
šibko in je izpad dohodka očiten.
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4. TURIZEM KOT NOSILNA PANOGA REGIONALNEGA RAZVOJA SEVERNE
DALMACIJE
4.1. STRATEGIJA HRVAŠKEGA TURIZMA
Turizem je ena najpomembnejših dejavnikov hrvaškega gospodarstva, saj vanj prispeva
okoli 22 odstotkov bruto družbenega proizvoda in v tem pogledu zaostaja edino za Belgijo
(Strategija razvoja hrvatskog ..., 2003). To mu omogoča predvsem zelo atraktiven turistični
potencial z zanimivo naravo in bogato kulturno-zgodovinsko dediščino. Pri izkoriščanju teh
potencialov pa je še veliko možnosti predvsem s celovitim nastopom Hrvaške na turističnem
trgu in s tem lažjim definiranjem ponudbe.
V zadnjem desetletju so se razmere na turističnem trgu zelo spremenile, kar pomeni velike
prilagoditve ponudbe. Ge za spremembe v geopolitičnem položaju v JV in vzhodnem delu
Evrope, prav tako pa za odpiranje novih trgov za hrvaški turizem v vzhodni Evropi. Turisti so
postali zahtevnejši, motiv počitnic ni več le sonce in morje, na čemer je temeljila hrvaška
ponudba. Zato je nujno prilagajanje dinamiki razvoja in zahtevam tržišča po kakovosti, ob
tem pa ohranjati naravno-kulturne znamenitosti. Treba je hitro reagirati, iskati možnosti v
razvoju modernih trendov, iskati tržne niše, na pravi način izkoristiti možnosti investiranja v
infrastrukturo. Pri načrtovanju razvoja je bistveno prepoznavanje dolgoročnih trendov, temu
je potrebno prilagoditi turistično ponudbo in vzpostaviti sodelovanje na vseh ravneh, kajti le ti
bodo omogočili dolgoročen razvoj, povečanje konkurenčnosti in rast dobička od turizma.
Po koncu vojne krize ima Hrvaška še status novinca na tržišču in mora ta »privilegij«
izkoristiti v iskanju svoje priložnosti kot kakovostna turistična destinacija. Toda to je lahko
dvorezen meč; če se ne razvije dovolj hitro in kakovostno, se bod turisti preusmerili na druge
trge, ki imajo ponudbo že razvito. Za takšen celosten nastop pa je potrebna tudi notranja
homogenost vseh sodelujočih v turizmu, ki se morajo skupaj odločiti za vizijo in jo tudi
koordinirano poskušati izpolniti (Strategija razvoja hrvatskog turizma ..., 2003).
V letu 2002 je Hrvaško obiskalo 8,3 miljonov gostov, od tega 80 odstotkov tujih, ki so
ustvarili 44,7 miljonov nočitev. Svetovna turistična organizacija (WTO) pa za Hrvaško v
obdobju 1995-2020 predvideva 8,4-odstotno turistično rast, ki je sicer delno posledica zelo
slabega obiska v 1995, kot posledice vojne, vendar tudi za obdobje 2000-2010 predvideva
4,7-odstotno, kar bi bilo največ v Sredozemlju, torej v odnosu na neposredne konkurentke
(Strategija razvoja hrvatskog turizma ..., 2003).
Paradni konj hrvaškega turizma je zagotovo Jadransko morje in njegova čistost, ki v
kombinaciji z dolgo, naravno razvejano in razčlenjeno obalo z več kot tisoč otoki in zelo
ugodnim podnebjem predstavljajo že dolgo prepoznan hrvaški turistični proizvod. Poleg tega
je ta naravna danost kombinirana z bogato kulturnozgodovinsko dediščino, ki nudi ugodne
pogoje za razvoj tako kopalnega turizma, kot tudi navtičnega, kulturnega, doživljajskega, itd.
Ankete kažejo, da je za 90 odstotkov gostov glavni motiv za obisk Hrvaške še vedno kopanje
in sonce, kar pomeni, da so ostali potenciali še zelo slabo izkoriščeni in ponujajo možnost
definiranja, oblikovanja in ob pravilni promociji tudi uspešne prodaje.
V ta segment neodkrite ponudbe sodi celotna notranjost Hrvaške, kjer je obilje
potencialnih turističnih atrakcij. Na manjka gradov, sakralnih objektov, termalnih izvirov,
slikovitih rek in gorovij, naravnih parkov in drugih zaščitenih ozemelj. Primanjkuje pa takoimenovana sekundarna turistična ponudba, kamor sodi turistična infrastruktura, nastanitvene
zmogljivosti, gostinski obrati, agencije in posredniki turističnih doživetij. V področjih, kjer
obstaja turistični potencial, a je bil do sedaj postranska dejavnost, lahko turizem postane eden
glavnih pospeševalcev gospodarstva. Regija ali območje se mora osredotočiti na razvoj tistih
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dejavnosti, ki bodo imele največji vpliva na rast BDP in zaposlenosti, saj so zato zanimive za
investitorje in izkoriščajo lokalni potencial (Strategija razvoja hrvatskog turizma ..., 2003).
Moderni trend v turizmu se vse bolj obrača proti naravi in kulturi, razvijajo se novi tipi
turizma.
Ekoturizem je postal zelo zanimiv za mestno zahodnoevropsko prebivalstvo, ki ker ponuja
potovanja s naravno vsebino, daje poudarek ekološki prijaznosti in stiku z naravo. Iz
nekdanjih izletov v naravo se je razvil do stopnje, ko skupine z zanimanjem za ekologijo
preživljajo celoten dopust na tak način, še več pa jih je, ki velik del dopust preživijo na obali,
del tega pa izkoristijo tudi za izlete v naravo. Hrvaška s svojimi naravnimi parki in drugimi
zaščitenimi območji, katerih dobršen del je v neposredni bližini obale in s tem glavnini
turistov, je kot nalašč za razvoj ekoturizma. Težava pa je, da je to območje za razvoj turizma
praktično popolnoma nepripravljeno, saj manjka nastanitvena in gostinska turistična ponudba,
ni usposobljenega kadra, ni označenih pešpoti, počivališč in druge infrastrukture, ki bi močno
pospešili razvoj teh območij (Strategija razvoja hrvatskog turizma ..., 2003).
Koncept kmečkega turizma z drugačnimi namestitvenimi in doživljajskimi standardi ima
tudi veliko možnost razvoja. Ne samo, da privablja nove goste v območja, kjer si še pred
dobrim desetletjem nismo predstavljali, da bo to možno, kmečki turizem opravičuje tudi
obnavljanje avtentične kulturne pokrajine, arhitekture in načina življenja. K poglavitnemu
elementu kmečkega turizma štejemo tudi ekološko pridelavo hrane in možnost njene
degustacije, ki zadeva predvsem območja, kjer človek še ni preveč preobrazil tradicionalnega
videza in funkcij pokrajine. Domače jedi, pripravljene in postrežene v domačem okolju so
gotovo zelo pomembne pri spoznavanju kulturne dediščine istočasno pa možnost za
promocijo države skozi gastroturizem (Strategija razvoja hrvatskog turizma ..., 2003).
Enako vlogo ima tudi kulturni turizem, kot obiskovanje različnih prireditev značilnih za
neko območje, pa tudi sicer se vedno večkrat dogaja, da gost med svojim dopustom obišče
kako kulturno prireditev ali kakšen kulturni spomenik (Strategija razvoja hrvatskog turizma
..., 2003). Seveda pa je treba to ponudbo predstaviti gostom skozi različne medije, potrebno
jim jo je približati, jo promovirati in iz nje narediti doživljaj. Pri tem je poudarek predvsem na
elementih, ki niso splošno poznani, saj je ravno teh največ, a se nanje pozablja, ker se
zanemarja njihovo vrednost. Hrvaška ponudba je šibka ravno v prenašanju informacij
naslovnikom, torej gostom. Zato je kulturni potencial Hrvaške premalo izkoriščen in še čaka,
da ga bo spoznalo več tujih gostov, ki bodo na ta način spoznali še več o lokalni kulturi
(Strategija razvoja hrvatskog turizma ..., 2003). V drugih državah so že dobro razviti in zelo
znani t. i. nacionalni večeri, kjer se pogosto na množičen in premalo avtentičen predstavlja
kulturna podoba naroda.
V iskanju po nečem novem je postal pomemben element turizma adrenalinski ali
avanturistični turizem, kjer gre za izrabo naravnih možnosti, kot so deroče reke, strme gore,
divja prostranstva, vse kjer je možnost izvajanja aktivnosti, katere pomenijo nek izziv za telo.
Hrvaška ima obilno možnosti za razvoj vsega naštetega (Strategija razvoja hrvatskog turizma
..., 2003).
Tem potencialom je potrebno prišteti še celo vrsto drugih, ki se še bolj nanašajo na lokalne
značilnosti in možnosti.
Cilj hrvaškega turizma je pripraviti celostno turistično ponudbo, ki bi ga naredila manj
odvisnega od »sonca in morja«. Potreben je razvoj dopolnilne ponudbe, ki bi omogočile
turistu prihod na počitnice tudi izven glavne sezone, kar bi dvignilo povprečno zasedenost
namestitvenih zmogljivosti in povečanje porabe gostov. Za dosego tega cilja je treba
motivirati in podpreti razvoj dopolnilne dejavnosti, ki temelji na izkoriščanju potencialov
(muzeji, nacionalni parki, kulturni spomeniki ...) in ustvarjanju nove ponudbe (zabavišča,
vodni parki, golf igrišča ...) (Strategija razvoja hrvatskog turizma …, 2003) .
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Vsem tem dobrinam se vrednost zelo zmanjša, če niso predstavljene kot nek doživljaj, za
katerega je vidno, da ni pripravljen le zaradi turizma, ampak vanj verjamejo vsi udeleženi. Tu
nastopijo zelo pomembne lokalne turistične organizacije, ki združujejo vse udeležence v
turizmu, od malih, lokalnih ponudnikov do velikih turoperaterjev, ki skrbijo za prihode novih
gostov.
Za Severno Dalmacijo se poleg glavnega, obmorskega in navtičnega turizma predvideva
predvsem razvoj športnega turizma, kar je spet ena novejših panog v turizmu. Obsega
izgradnjo hotelskih kompleksov, ki razpolagajo s športno infrastrukturo, ki športnikom
omogoča kakovostno uporabo in je v zadnjem obdobju zelo zanimiva za športne klube,
predvsem kot tabori za pripravo v obdobju, ko je drugod prehladno za zunanjo vadbo. Drugi
potencialno zanimivi segment je tudi kolesarstvo po pokrajini, ki ni preveč ravninska, pa tudi
ne preveč hribovita in zato primerna za rekreativce. Obstajajo možnosti za gradnjo igrišč za
golf in druge aktivnosti v naravi (Strategija razvoja hrvatskog turizma ..., 2003).
V svojem regionalnem razvojnem programu tudi Zadarska županija uvršča turizem zelo
visoko na listi razvojnih prioritet. Pripisujejo mu ogromen potencial, ki ga bodo laže
izkoristili z ustvarjenjem turistične identitete regije, zaščito turističnih virov, izobraževanjem
kadra in dodatnim financiranjem razvoja novih in alternativnih oblik turizma (kmečki
turizem, lovski, kongresni, kulturni turizem). Za dosego teh ciljev bodo do leta 2010 namenili
30 milijonov evrov. Konkretni cilji razvoja turizma pa poudarjajo povečanje obiska in nočitev
za pet odstotkov letno, povečanje prihodka od turizma za šest odstotkov letno, podaljšanje
glavne sezone s 70 na 100 dni. Vzporedno s to rastjo turizma pa tudi 5.000 novih delovnih
mest, poleg tega pa bi pozitivno vplival na razvoj drugih gospodarskih panog, ki so povezane
s turizmom, kot so gradbeništvo, trgovina, promet, kmetijstvo (Regionalni operativni program
2004-2010, 2003).
V pripravi je tudi Masterplan za Zadarsko županijo, celovit dokument, ki opisuje strategijo
razvoja turizma v županiji in določa smernice, ki bi vodile k idealnemu razvoju (Regionalni
operativni program 2004-2010, 2003).
4.2. OBSTOJEČA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA V SEVERNI DALMACIJI
Z analizo preteklih turističnih razmer je bilo kar nekaj težav, saj zapisov o hrvaškem
turizmu, ki niso v obalnem pasu ali pa o izrednih turističnih točkah, skoraj ni. Tako se bom
oprl na statistične podatke, ki so dostopni iz preteklih obdobij. Kot je že napisano, so se
upravne enote na Hrvaškem v letu 1996 spremenile. Kljub temu pa so uporabljeni podatki,
kakor so bili zbrani in niso sešteval. Vzrok za to je tudi, da za nekatere občine, na primer
Benkovac, ni podatkov niti za leto 1980, niti za 2004, čeprav je bil obakrat samostojna
občina. Prav tako ni nobenih podatkov za leta od 1992 do 1995, ki bi bili zelo zanimivi. Tako
so primerjana leta 1980, 1990, 2003 in 2004. Pri primerjavi podatkov za prvi dve obdobji, ko
so bili občine enako velike, lahko vidimo, da je v občinah, ki nimajo nobenega stika z obalo
turistični obisk skromen, skoraj zanemarljiv. Vendar to območje razpolaga z zelo skromnimi
namestitvenimi zmogljivostmi. Zato lahko rečemo, da verjetno tudi ni bilo nobene razvite
turistične ponudbe in da gre pri obiskovalcih in nočitvah večinoma za ljudi, ki so se ustavili
na poti proti svoji končni destinaciji. To domnevo še potrdi primerjava podatkov za občine
Benkovac, Knin, Obrovac in Drniš z Zadrom in Šibenikom, kot dvema razvitima obmorskima
turističnima občinama, kjer se ustvarja nekaj miljonov nočitev letno in so v tem oziru
popolnoma neprimerljive s prvimi. Na profil gosta pa kaže podatek, da v prvih občinah
močno prevladuje domač obisk in nočitev, v drugih dveh pa prevladuje tuj obisk. Prav tako je
glede na razmerje med obiski in nočitvami povprečen »postanek« trajal komaj nekaj več kot
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en dan, kar je dosti manj kot pri Zadru in Šibeniku, kjer je turist »počitnikoval« med sedmimi
in desetimi dni. Opazna je sicer rast v vseh kategorijah med leti 1980 in 1990, vendar so te,
razen v primeru Obrovca, kjer so že začeli turistično izrabljati naravne danosti reke Zrmanje,
minimalne.
Tabela 2: Primerjava števila postelj, obiska (v 000) in nočitev (v 000) po občinah v letih
1980 in 1990, nekateri podatki zaradi nedostopnosti manjkajo.
1990
Obisk Obisk Nočitve Nočitve
Obisk
Občine Postelj skupaj tuji
skupaj
tuje
Postelj skupaj
Benkovac
336
7,8
18,8
11,2
Knin
119
7,3
0,6
17,4
1
55
6,7
Obrovac
223
16
9,5
26
9,9
55
1,2
Zadar
43424
324
230
2134
1583
34502
292
Drniš
69
1,8
0,4
6,8
1,1
33
0,4
Šibenik 52664
300
196
2413
1656
43968
319
Vir: Statistički godišnjak Jugoslavije 1981, 1991.

1980
Obisk Nočitve Nočitve
tuji
skupaj
tuje
0,7
0,1
171
0,1
155

11,1
3,4
2108
0,7
2835

0,7
0,2
1288
0,1
1424

Statistične podatke po koncu vojne je težko pridobiti, ker jih v hrvaških statističnih
letopisih objavljajo le na ravni županij, kar pa je za potrebe te naloge prevelika upravna enota.
Zato ni mogoče primerjati katerih koli let, ampak so obravnavani podatki, pridobljeni pri
hrvaškem statističnem uradu, to pa je za zadnji dve leti, pa še to v okrnjeni obliki, saj
podatkov za velik del občin sploh ni. Pri zbranih podatkih pa je možno potegniti zaključek, da
se kaj bistveno ni spremenilo glede na podatke, zbrane še v času Jugoslavije. Tako gre še
vedno za zelo majhen obisk in število nočitev. To kaže, da je položaj turizma na območju
kriznega območja Severne Dalmacije še vedno slab, da se zelo malo turistov odloča za obisk
tega območja.
Tabela 3: Primerjava obiska in nočitev po občinah 2003 in 2004.
2003
Obisk
tuji
1317
47

2004
Obisk
Nočitve Nočitve
Obisk
Obisk
Nočitve Nočitve
Občine Postelj skupaj
skupaj tuje
Postelj skupaj tuji
skupaj
tuje
Jasenice
360
1758
11401
8518
650
1881
1475
11109
8642
Knin
34
413
413
47
60
253
16
253
16
Obrovac
78
841
707
5535
4764
Skradin
1239
49055 47640 56383
53218
1154
53160 51296
61463
56462
Šibenik 13697 135449 99630 680520 549417 12977 133184 98843 589450 479631
Zadar
16880 245293 195921 977795 815472 19773 253492 202959 851439 695619
Vir: Turistički promet po županijama u 2004. godini, Statističko izvješče: 1228 Turizam u
2003., Statističko izvješče: 1264 Turizam u 2004
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Karta 9: Karta že obstoječe turistične ponudbe v Severni Dalmaciji.

Vir: Zemljopisni školski atlas, 2000.
Legenda povzeta po: Zanimiva Slovenija, 1990
4.3. MOŽNOSTI ZA TURISTIČNI RAZVOJ OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Potencial celinskega dela Severne Dalmacije je vsekakor večji, kot je zaenkrat
izkoriščenega. Če najprej opredelimo regijo v širšem turističnem prostoru, lahko ugotovimo
da sodi v ožje območje največjega svetovnega turističnega območja, to je Sredozemlja. Le-ta
je tradicionalna turistična destinacija velikega dela Evropejcev, z vedno večjim delom turistov
tudi z drugih kontinentov. Vendar pa je os oziroma težišče turistične dejavnosti,
skoncentrirano na zelo ozek pas ob jadranski obali. To pomeni, da je mogoče postopoma
turistično ponudbo širiti tudi v zaledno območje, katerega obsega obravnavano območje.
Četudi v njegovem primeru ne gre za »masovni« turizem, to še ne pomeni, da v njem ni
potenciala. Če samo na hitro zaobjamemo krog 100 km okoli središča regije Knin, ugotovimo,
da je v njem vsaj deset letovišč, ki letno ustvarijo več milijonov nočitev. Torej bi bila logična
in verjetno ne pretežka naloga vsaj del turistov speljati z glavnih turističnih poti in s tem
pripeljati zaslužek tudi v zaledje.
4.3.1. Naravna dediščina območja primerna za turizem
Če pogledamo najprej samo najbolj očitne potencialne turistične točke, ki so že odkrite,
zagotovo ne moremo mimo Narodnega parka Krka, katerega zgornji del v bližini Knina je bil
znotraj ozemlja SAO Krajina. Poleg glavnega vhoda pri Skradinu je še več drugih, ki so bili
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pod okupacijo Srbov. Glavne atrakcije parka so lehnjakovi slapovi na reki, ki si sledijo skozi
njen celoten tok. Poleg tega pa je v parku mogoče videti tudi dva samostana, Visovačkega na
rečnem otoku in samostan Krka tik ob reki, prazgodovinska in antična najdišča in ostanke
srednjeveških utrdb iz 14. stoletja, na reki so tudi številni mlini, kot spomeniki pretekle
človekove prisotnosti v okolju. Turistične aktivnosti v parku so dobro razvite in obsegajo v
zgornjem toku pohodne in sprehajalne poti, možnost prevoza po rečnih jezerih in
občudovanje izredno bogate flore in favne. Ta je zanimiva saj je tako v vodi, med ribami, kot
tudi na kopnem in zraku, predvsem pa med netopirji veliko endemitov, ki živijo samo v tem
ekotopu (Prospekt NP Krka, 2005).
Na drugi, severni strani regije je reka Zrmanja z vodo iz jugovzhodne Like vrezala kanjon,
v zgornjem delu globok do 200 m, ki se razširi nad Obrovcem in nudi naraven teren za bolj
adrenalinske aktivnosti in s tem priložnost za privabljanje turistov, ki jim poležavanje na plaži
ne predstavlja zadovoljitve dopustniških potreb. Da gre za privlačno okolje je dokaz tudi
uvrščenost med okolja s posebno doživljajsko vrednostjo, kamor ga je uvrstila Republika
Hrvaška (Blažević, 1996). Prevladujoč kraški relief je znan tudi po kraških jamah in v
kanjonu, jih je kar nekaj. Da bi našli jame v tako atraktivnem okolju, ni prav pogost pojav. Za
še bolj atraktiven izgled pa poskrbijo še ostanki turških utrdb na bregovih kanjona (Croatian
National ..., 2005). V razširjenih delih doline so na lehnjakovih pragovih nastali številni mlini,
ki sicer ne delujejo več, so pa še vedno zanimivi zaradi svoje značilne arhitekture. V okviru
promocije ni zanemarljivo dejstvo, da je bil kanjon ena izmed lokacij, kjer so snemali filme
med njimi film o Divjem zahodu Vinetou, kar priča o zanimivosti pokrajine. V kanjonu je
možnost za razvoj raftinga, kajakaštva, canyoninga, torej športov, katerih priljubljenost je v
porastu in ob pravi organizaciji ne pomenijo praktično nikakršne nevarnosti, so pa zelo
zanimiva popestritev turistične ponudbe (Opčenito o rijeci Zrmanji ..., 2005).
Slika 3: Kanjon reke Zrmanje.

Vir: http://img.photobucket.com/albums/v248/prosjek/Pogled-na-kanjon-Zrmanje.jpg
V Obrovcu, kjer je center in izhodišče za aktivnosti na reki Zrmanji, bi lahko ponudbo
aktivnih in alternativnih počitnic še razširili z izgradnjo adrenalinskih parkov in poligonov za
»paintball«, ki lahko nastopata samostojno. Trend pa kaže, da prav tako predstavljata
pomembno vejo novega turizma, ki obsega t. i. »teambuilding«. V bistvu gre za izlete, tudi
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seminarje, ki služijo zaposlenim za zbliževanje tudi izven delovnih mest, v okviru
motivacijskih skupin, kjer obdelujejo strategije podjetij in skušajo dvigniti storilnost in
kreativnost zaposlenih. Ker gre pri tem predvsem za vodstvene delavce, menedžerje pomeni
to tudi, da mora biti storitev na visoki ravni, istočasno pa pomeni večjo dodano vrednost
proizvoda, saj si večja podjetja lahko privoščijo višjo ceno, oziroma »samo najboljše za vsako
ceno«. Ker so tako adrenalinski parki zasnovani na pomoči in medsebojnem varovanju, to
pomeni gradnjo večjega zaupanja, poleg tega pa tudi kakovostno preživljanje prostega časa.
Enako velja tudi za paintball, simulacijo spopada z orožjem, ki uporablja barvne naboje. Tudi
pri tem gre za gradnjo zaupanja in sodelovanja med zaposlenimi in oblikovanje učinkovitega
delovnega kolektiva. Tudi zaledje večjih mest in s tem tudi zaposlitvenih središč kaže v prid
razvoju takšnih dejavnosti. Vendar pa je treba poudariti, da potrebe po tem tudi niso tako
velike, da bi lahko predstavljale nosilca turistične ponudbe. Vsekakor pa so v kombinaciji s
ponudbo Zrmanje in atraktivne okolice lahko del celostne ponudbe adrenalinske ali
alternativne oblike turizma, ki bi dvignil kakokvost življenja v tem delu.
Poleg reke Zrmanje je Obrovac in okolica zanimiva zaradi samostana Krupa z bogato
zbirko ikon, ki je v neposredni bližini ob soteski reke Krupe, ki je pritok Zrmanje in je prav
tako vrezala globok kanjon. Za nekatere je ta s svojimi številnimi slapovi celo zanimivejši od
Krkinega in Zrmanjinega. Povirni del je zanimiv, ker so ga prebivalci v preteklosti dvignili na
kamnite kanale, s čimer so povečali padec potreben za pogon mlinov. Nad kanjonom se pne
kamnit most iz 19. stol., ki je tudi sam arhitekturna posebnost. Je pa reka kljub turističnemu
potencialu in zanimivosti še neodkrita, zato ponuja možnost za razvoj nekaterih športnoadrenalinskih dejavnosti (Opčenito o rijeci Zrmanji ..., 2005)
Od zelo zanimivih rek je treba izpostaviti še rečico Krčić, ki se s slapom Krčić izliva v
Krko na robu Kninskega polja. To naj bi bil eden redkih takšnih izlivov ne le na Hrvaškem,
ampak tudi na svetu (http://www.knin.hr/stranice/turizam/znamenitosti.asp).
Slika 4: Slap Krćić.

Vir: http://www.knin.org.yu/
Obrovac z okolico, predvsem pa s kanjonoma Zrmanje in Krupe zagotovo lahko računa na
vedno večji obisk turistov. Pri tem ima zelo dobro prometno lokacijo, saj se nahaja na križišču
glavnih cest proti Zadru, Kninu in Drnišu. Na drugo stran pa je le 20 km oddaljen od
Nacionalnega parka Paklenica, ki sicer razpolaga s podobnimi naravnimi ugodnostmi kot
Zrmanja, kar bi bila lahko slaba okoliščina, ob pravem sodelovanju pa prednost za oba.
Turistično zanimivo območje je tudi Vransko jezero, ki je po površini največje na
Hrvaškem (35 km²) in leži tik ob obali Jadranskega morja. Jezero je znano kot ornitološko
opazovališče močvirskih ptic in je bogato s sladkovodnimi ribami. Ker ga je le del pod zaščito
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kot posebni rezervat, je možnost tudi za razvoj kopalnega turizma z izgradnjo kampov in
manjših turističnih naselij, kar bi bila možnost tudi za goste, ki imajo radi sredozemsko
podnebje pa bi radi uživali ob sladki vodi. V zaledju jezera je tudi mestece Vrana, kjer si je
možno ogledati ostanke turške arhitekture (Blažević, 1996). Gre za enega redkih primerov
ohranjenega turškega gostišča »karvansaraj« tako daleč na severu. Poleg pa so tudi ostanki
akvadukta preko katerega so Rimljani z vodo oskrbovali kolonijo Jader (današnji Zadar). Prav
tako pa je okolica zaradi zelo rodovitne prsti zanimiva za poljedelstvo, kar je ob atraktivnem
okolju in bližini turističnih središč priložnost za kmečki turizem in promocijo kulinaričnih
specialitet območja (Turistička zajednica ..., 2005).
4.3.2. Kulturna dediščina
Knin kot največje mesto v notranjosti severne Dalmacije je prav tako zanimiva turistična
lokacija s potencialnimi zanimivostmi, ki se jih lahko predstavi obiskovalcem. Zagotovo tu ne
moremo mimo bogate zgodovine mesta, ki je svoje cvetoče obdobje doživljalo ob začetku
oblikovanja prve hrvaške države v 10. in 11. stoletju, ko je bil občasna prestolnica hrvaških
kraljev in škofov. Mesto je zaradi svoje lokacije tudi dobilo ime »ključ Hrvaške«. Nad
mestom še danes kraljuje kninska trdnjava, katere prvi deli so se začeli graditi že v 9. stoletju
in se je nato dograjevala v naslednjih stoletjih, tudi potem, ko Knin ni bil več prestolnica
Hrvaške, je pa nato služil kot ena glavnih postojank v boju proti Turkom, kot eno središč
Vojne Krajine. Celoten kompleks trdnjave je danes zanimiva turistična točka, ki je zagotovo
vredna obiska. Obenem Hrvatom pomeni veliko predvsem zaradi simbolne vrednosti, ko je ob
koncu vojaške akcije Oluja leta 1995 ob zavzetju Knina na njej zaplapolala velikanska
hrvaška zastava, ki je simbolizirala konec srbske zasedbe.
Slika 5: Hrvaška zastava, ki je ob
osvoboditvi Knina leta 1995 zaplopolala
na kninski trdnjavi.

Vir: URL: http://www.knin.hr/galerije/
V mestu je tudi Kninski muzej, ki razpolaga z razstavo kninske kulturne dediščine skozi
celotno zgodovino. Skupaj z okolico tudi Knin predstavlja zanimivo območje, kjer lahko
turist počne in vidi marsikaj zanimivega. Tako eden redkih turističnih ponudnikov že ponuja
jahanje po okolici z obiski večih zanimivosti, prenočevanje na prostem, safari s terenskimi
vozili, planinarjenje po Dinari, ki bi prav tako lahko pomenila pomembno izletniško,
planinsko pa tudi alpinistično destinacijo, saj je njen vrh tudi najvišji vrh Hrvaške. Čeprav ta
vrsta rekreacije na Hrvaškem ni tako zelo razširjena pa bi verjetno ob celostni ponudbi prav
tako pomenila povečan razvoj. Dinara in tudi druge visoke planine in vzpetine pa so idealne
za še dva športa, ki sicer nista masovna, lahko pa pomenita lep prihodek. To je jadralno
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padalstvo in zmajarstvo, ki bi se v tem delu lahko zelo dobro obnesla, saj je zaradi veliko
sončnega obsevanja prisotno termično dvigovanje zraka, ki je pogoj za jadranje. Ker skozi
Knin teče Krka, ki je v svojem zgornjem toku pod imenom Krčić vrezala kanjon, je kot na
Zrmanji tudi tu možno ponuditi vodne aktivnosti, rafting, vožnje s kajaki in canyoning. Izven
brzic pa je možnost še za eno dejavnost, ki na zahodu postaja vse bolj popularna in tudi
dobičkonosna, to je športni ribolov in muharjenje. Pri tem gre seveda za specifično dejavnost,
ki zahteva pravilno zasnovano promocijo, saj gre za zelo omejeno ciljno skupino.
Dalmacija je bila poseljena že zelo zgodaj. Rimljani so bili prvi, ki so gradili mesta na tem
območju in eno najpomembnejših je bilo Asseria, katerih dobro ohranjeni ostanki so v bližini
Benkovca. Asseria je bila zaledno mesto kolonije Jader in je imelo veliko vojaško in trgovsko
vlogo. Arheološko je imela obliko klasičnega rimskega mesta s forumom in pravokotnimi
ulicami, obzidana pa je bila s štiri do sedem metrov visokim obzidjem, ki je še delno
ohranjeno. Poleg tega je mogoče videti še množico nagrobnikov in stebrov, vidni pa so tudi
ostanki antičnega vodovoda, ki je mesto oskrboval z vodo. Benkovac ima tudi ohranjeno
trdnjavo nad mestom, ki je bila zgrajena v 15. stoletju za obrambo pred Turki in je še vedno
ohranjena. Poleg tega je bil Benkovac kot središče Ravnih Kotarov že pred vojno dokaj
obiskano turistično središče, kamor so obiskovalci hodili predvsem zaradi odličnega vina,
dalmatinskega pršuta in domačega sadja. Lokalni turistični delavci pa pričakujejo, da se bodo
gosti počasi spet začeli »ustavljati« v Benkovcu, ki je z glavnimi mesti tudi dobro prometno
povezan (Kratka povijest Benkovačkog ..., 2005).
Antično mesto je tudi Burnum, ki je nedaleč od Ivoševca. Zgrajen je bil na meji rimskih
provinc Delmat in Liburno ter je skrbel za mir in nadzor nad prehodom čez reko Krko, ki je
bil v neposredni bližini. Zgrajen je bil v prvem stoletju našega štetja, v njem pa je nekaj časa
prebivala tudi XX. rimska legija. Vidnih je še precej drugih zanimivih ostankov
(http://www.knin.hr/stranice/turizam/znamenitosti.asp).
Z bogato kulturno dediščino se lahko pohvali tudi Donji Karin ob Karinskem morju, kjer
so ruševine trdnjave iz 14. stoletja, še zanimivejši pa je frančiškanski samostan, ki je bil prvič
zgrajen že v 15. stoletju in nato večkrat porušen, zadnjič med zadnjo vojno leta 1991, ko so
vanj vdrli Srbi, sedaj pa ga obnavljajo (G2 projekt ..., 2005).
Tudi v drugih krajih je polno manjših najdišč iz rimskih, staroslovanskih obdobij, ko je
bilo tu prvo središče hrvaške naselitve, kar bi bilo posebej zanimivo za domače obiskovalce.
Pomembne najdbe so tudi iz kasnejših obdobij beneške oblasti in obdobja turških napadov, ko
so bili zgrajeni tabori in obdobja pod turško zasedbo, ko so tudi oni gradili svoje postojanke in
utrdbe.
Drniš je manjše središče na jugovzhodu Severne Dalmacije pod planino Promino. Ker leži
v neposredni bližini Narodnega parka Krka je zelo primeren kot vstopna točka vanj, predvsem
za ogled Visovačkega samostana in Roških slapov. Prav tako je v okolici možnost za razvoj
lovskega turizma, obiskovalce pa privlači tradicionalni sejem z začetki v srednjem veku, ko je
bil Drniš postaja na poti v Bosno, ki se v topli polovici leta zgodi vsakega 5. v mesecu in
privablja turiste, kot jih tudi odlično domače vino in poseben drniški pršut. Iz mesta vodi tudi
veliko poti v okoliške planine, ki s svojo višino niso pretežke za povprečne planince, zato bi
bile lahko zanimive za veliko število ljudi. Mesto se lahko pohvali tudi s spomeniki in deli
velikega hrvaškega kiparja Ivana Meštroviča, ki je bil rojen v bližnji vasi Otavica, kjer je tudi
njegov mavzolej. Veliko njegovih del je tudi v Drniškem narodnem muzeju (Croatian
National ..., 2005).
Za staro hrvaško zgodovino je pomembna tudi vasica Biskupije, ki je omenjena že v 10.
stoletju, ko je imela ime Pet crkva na Kosovu. To pomeni, da je bilo v okolici pet cerkev,
katerih ostanki še vedno stojijo v zaselkih Crkvina, Stupovi, Bukorovića podvornica, Lopuška
glavica in Sv. Trojica (http://www.knin.hr/stranice/turizam/znamenitosti.asp).
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4.3.3. Možnosti razvoja turizma
Čeprav je tragično, bi regija lahko izkoristila tudi potencial, ki ga je ustvarila vojna.
Prizorišče bitk, še posebej pa operacije Nevihta, bi lahko postalo priložnost za razvoj tako
imenovanega memorialnega ali spominskega turizma. Pri tem bi šlo po vzoru na spominski
park v Auswitzu ali Hirošimi (Domovinski rat ..., 2005). Oba sta bila prizorišča velikih
tragedij med drugo svetovno vojno in sta nato to svojo nesrečo poskusili vnovčiti denarno,
obenem pa s pravilno zasnovano ponudbo tudi moralno opozarjati turiste. Samo spomeniki, ki
so ena možnost spomina na vojno preteklost, niso privlačni za obiskovalce, saj ljudi ne
pritegnejo, niso dovolj velik motiv, da bi si jih turisti ogledovali. Zato je boljša rešitev
izgradnja spominskega centra, kjer bi objektivno predstavljali potek celotne zgodovine
Severne Dalmacije, s poudarku na etničnih konfliktih in predvsem vojno med leti 1991 in
1995. Center bi bil zasnovan kot sodoben muzej, ki je v bistvu tudi izobraževalna ustanova, ki
pri svoji predstavitvi uporablja več medijev, pri tem bi lahko naredili ločen del za mlade,
katere bi učili zakaj nastajajo vojne, kako bi se jih dalo preprečevati in kako nesmiselne so.
Predvsem v primeru te vojne, ki razen žrtev in množice pregnanih, nikomur ni prinesla koristi.
Katero lokacijo izbrati, je pomembna odločitev. Na eni strani mora biti ta izbrana moralno
neoporečno, to pomeni, da žrtve vojne, tako Srbi, kot Hrvati niso osebno prizadeti, saj bi to že
v osnovi lahko naredilo nasproten učinek želenemu. Zelo zanimiva, poučna in z vojno močno
povezana lokacija bi lahko bila ena izmed popolnoma opuščenih vasi, ki jih je v okolici Knina
precej. Gre za vasi, katerih del prebivalcev se je moral odseliti v prvem etničnem čiščenju,
drugi pa v drugem, po koncu spopadov pa niso prišli v svoja stara prebivališča, ki so bila
vmes še izropana, požgana ali na drug način poškodovana. S tem bi na isti lokaciji prikazali
vojne strahote in zraven postaviti izobraževalni center. V njih bi lahko uredili tako razstavne
prostore, predavalnice, skratka vse potrebno za predstavitveni del centra. V preostalih
zgradbah pa bi lahko uredili tudi spremljevalno infrastrukturo, to so gostinski lokali, trgovine
s spominki, turistične pisarne in podobne spremljevalne dejavnosti.
Razvoj takega centra bi pomenil priložnost za nova delovna mesta v gostinstvu, trgovini,
storitvah in tudi izobraževanju. Ker je bila vojna državljanska, bi bil tak center privlačen
predvsem za Hrvate, šolske ekskurzije, pa tudi individualne goste, tako domače, kot tudi tuje.
Slednji bi prihajali predvsem na krajše izlete z obalnih turističnih centrov, katere bi lahko
združili s širšo ponudbo v okolici.
Značaj pokrajine in prevladujoča dejavnost ljudi v regiji daje dobre pogoje za razvoj še ene
dejavnosti, ki bi lahko dodobra oživela dogajanje v regiji. Kmečki turizem, vaški turizem,
zeleni turizem, turizem na podeželju (Blažević, 1996). Več imen za dejavnost, ki zaobjema
dogajanje v ruralnem prostoru, pri katerem domačin, kmet-gostinec ponuja gostu možnost
doživeti in sodelovati pri različnih dogodkih, katerim v svojem prebivališču ne more. Gre za
raznovrstno ponudbo, ki se začne lahko pri ponudbi domače hrane in pijače. Pomeni dodatni
zaslužek za kmeta, ki lahko s tem oplemeniti svoj primarni pridelek in si s tem izboljšajo
življenjski standard. Torej postrežba in prodaja domačih jedi, mlečnih izdelkov, sadja, žganih
in sadnih pijač, olivnega olja, mesnih izdelkov, kot je pršut in drugi suhomesnati izdelki. To
pomeni skozi gastronomijo predstaviti obiskovalcem značaj pokrajine in prehranjevalne
navade prebivalcev.
Da pa to ne bi bil edini razlog za obisk, je potrebno ponudbo razširiti z nastanitvenimi
zmogljivostmi, ki omogočijo gostom, da ostanejo dalj časa, v katerem se jim omogoči, da
spoznavajo kmečki vsakdan in v njem tudi aktivno sodelujejo. Trendi namreč kažejo, da so
gosti iz večjih mest pripravljeni plačati za počitnice, pri katerih lahko sodelujejo pri košnji in
spravilu sena, obiranju sadja in pridelkov, pri ročni molži krav in drugih kmečkih opravilih
(Blažević, 1996).
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Vzporedno z razvojem turizma na samih kmetijah je nujno da se razvija tudi dogajanje v
podeželskem okolju, torej v vaseh, ki morajo prav tako sodelovati pri aktivnostih, ki bodo
privabljale in obdržale gosta dalj časa. Tu gre predvsem za ohranjanje in razvijanje folklore,
predstavitev starih običajev, prirejanje festivalov, obredov pri katerih predstavljajo domače
plese, glasbo, pustne maske, tudi kmečke dogodke, ki so zbrali celo vas, na primer stiskanje
oljk v vaškem mlinu. Takšne dogodke, ki so že v preteklosti zbirali ljudi iz širše okolice, bi
lahko sedaj izkoristili ponovili in jim obenem ponudili tudi nakup domačih izdelkov in
njihovo pokušino.
Skupaj gre torej za mešanico najrazličnejših vrst turizma, ki bi lahko našle svoj prostor na
podeželju. Vendar pa je razvoj turizma na podeželju v celotni Hrvaški večinoma še v začetni
fazi. Razlogov za to je več. Eden glavnih je gotovo že večkrat omenjena usmerjenost
hrvaškega turizma na obalo pa tudi že desetletja trajajoče zanemarjanje podeželja in
kmečkega gospodarstva. Spremembe v socialno-ekonomskih razmerah v zadnjem desetletju
so vplivale na razvoj tovrstnega turizma, kljub temu pa se ne uporablja kot sredstvo za
revitalizacijo podeželskih območij (Lukić, 2001).
Za večino podeželjskega območja v Severni Dalmaciji je značilno demografsko in
gospodarsko nazadovanje. To je predvsem prostor, kjer je gospodarska dejavnost zelo šibka
in predstavlja večinoma bivalni prostor za delo v bližnjih mestih. To pomeni, da bi ob
spodbudah lahko hitro spodbudili ljudi, kajti nevzdržne življenjske razmere so že prisotne, te
pa so navadno glavni krivec, da se ljudje lotijo nečesa novega.
Če je bilo doslej pisano le o močnem vplivu obalne turistične osi, lahko turizem na
podeželju veliko pridobi tudi od domačih gostov. Ker je pričakovati, da bo življenjski
standard Hrvatov vztrajno rasel, kar pomeni tudi vedno večje prihranke denarja in časa, bo
vedno več ljudi izkoriščalo svoj prosti čas za odhod iz urbanega okolja in pri tem izkusiti
nekaj novega. V neposredni bližini Severne Dalmacije je kar nekaj večjih poselitvenih
središč, ki posedujejo človeški kapital, oziroma potencialne uporabnike turističnih storitev na
podeželju.
Čeprav statistike tudi v državah z zelo razvitim turizmom na podeželju kot je na primer
Avstrija kažejo, da je njegov delež v skupnem turizmu relativno majhen, vendar pa v
posameznih gorskih regijah dosega do 30 odstotkov prihodka (Lukić, 2001). To pa je dovolj,
da se ohranja poselitev in ohranjanje kulturne pokrajine. V letu 2000 je bilo v Zadarski in
Šibensko-kninski županiji skupaj registriranih 15 kmečkih gospodarstev, ki so se ukvarjala s
turistično dejavnostjo, dve leti kasneje pa 21, kar pomeni, da je še mnogo možnosti za razvoj,
obenem pa so prebivalci to že opazili in se jih vedno več odloča za novo dejavnost (Turizam
na ..., 2002). Po ocenah je za celotno hrvaško možno razviti 15.000 turističnih kmečkih
gospodarstev, zaenkrat pa so pri okoli 300, kar pomeni, da je dejavnost še v povojih (Lukić,
2001).
Pri državah, ki imajo močno razvit turizem na podeželju, je očitno, da je njegov razvoj v
veliki meri pripomogel k ohranjanju poselitve, odpiranju novih delovnih mest, dvigu
življenjskega standarda, razvoju in izboljšavi infrastrukture. Ker pa so za to potrebni veliki
finančni vložki, je pripravljenost lokalne skupnosti za razvoj dejavnosti premalo. Potrebno je
sodelovanje regionalnih in tudi državnih oblasti, ki morajo finančno pomagati pri izvedbi
projektov (10 x 10 za ruralnu ..., 2005). Potrebne pa so še dodatne spodbude za lokalno
prebivalstvo v obliki davčnih olajšav, pomoči pri gradnji objektov in olajšanje pri
pridobivanju dokumentacije potrebne za opravljanje dejavnosti, gradnje in podobno (10 x 10
za ruralnu ..., 2005).
Možnost razvoja je tudi v organizaciji študijskih in tematskih izletov, ki bi bile lahko
samostojne, oziroma omejene na Severno Dalmacijo, lahko pa bi obsegale širše območje
Hrvaške. Tematike so lahko zelo različne. Naravnogeografske bi lahko obsegale obiske
različnih kraških znamenitosti, kraških jam, polj, manjših kraških oblik. Družbenogeografske
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pa bi obravnavale območje domovinske vojne, ali zgodovinske Vojne Krajine, lahko tudi
sledove Vlahov in Turkov na Hrvaškem (Jordan P., 2000).
Gosti si lahko tudi sami organizirajo počitnice tudi z aktivnostmi v svoji režiji. Mednje
štejejo možnost za sprehajanje, pohodništvo, jahanje in kolesarjenje. Slednjega lahko
razdelimo na manj zahtevnega po urejenih kolesarskih stezah in tistega po brezpotjih.
Kolesarske poti so tudi možnost za dopolnitev ponudbe, kajti vedno več ljudi na svoje
počitnice s seboj vzame kolesa. Priporočljivo je, da so zasnovane na podlagi neke tematike.
Tudi jahanje je podobno zanimiva aktivnost, ki je lahko manj zahtevna in lahko predstavlja
nadomestilo sprehajanju, torej po manj zahtevnih terenih, lahko pa gre za bolj zahtevne izlete,
ki vključujejo ježo po zahtevnejših terenih, spanje na prostem ali na senikih, skromnejše
prehranjevanje in spoznavanje skritih kotičkov pokrajine. Vsem je skupno razgledovanje
pokrajine in spoznavanje ljudi.
Morda malo drugačno spoznavanje pokrajine lahko spodbudi tudi lov in lovski turizem, ki
je lahko potencialno zelo zanimiv, saj gre za redko poseljeno območje, kjer so divje živali
precej razširjene, zato bi bilo možno vzpodbujati to zvrst turizma, pri čemer pa mora biti vse
pod strogim nadzorom lovskih družin in pristojnih služb, da ne bi prišlo do prelova, ampak
zgolj za selekcijo med divjadjo, ki naravno ne poteka. Nekaj takih lovišč okoli Skradina že
deluje, pri čemer gre predvsem za lov na fazane in prepelice (Skradin, 2005).
Karta 10: Karta s potencialno turistično ponudbo, oziroma možnostmi za razvoj turizma v
Severni Dalmaciji.

Vir: Zemljopisni školski atlas, 2000.
Legenda povzeta po Zanimiva Slovenija, 1999.
Potrebna je torej celostna strategija razvoja regije, ki jo mora pripraviti županijsko vodstvo
v Zadru in Šibeniku. Obsegati mora cilje, ki bi jih radi dosegli in pot kako jih doseči. Po vzoru
Irske bi lahko ponudbo razdelili na več podskupin, naprimer Živi pejsaži, Pridelovanje hrane,
Duša Hrvaške (10 x 10 za ruralnu ..., 2005). Bistveno je postopno delo, saj je pretirana
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optimističnost lahko varljiva, sploh v kriznem območju, kjer notranjega kapitala močno
primanjkuje. Enako je tudi vprašljiva pripravljenost lokalnega prebivalstva na sodelovanje v
takem projektu. Le-ti pa so seveda bistveni element v razvoju turizma na podeželju (10 x 10
za ruralnu ..., 2005). Veliko ljudi, ki so se po koncu vojne naselili na to območje, so namreč
prišleki iz drugih mest, zato jim način obdelovanja in folklora pokrajine nista dovolj poznani.
Poleg tega pa je vprašljivo razmišljanje prebivalstva v zaledju dobro razvite jadranske obale.
Velikokrat namreč prevladuje ravnodušje in nepripravljenost za razvoj turizma na podeželju,
ker je lokalnemu prebivalstvu, ki je navadno slabše izobraženo in celo življenje trdo dela na
kmetiji, težko verjeti, da bi lahko ljudi to zanimalo, še posebej ker imajo le nekaj kilometrov
stran hotele, kampe, morje, torej vse potrebno za počitnice.
Poleg oblikovanja ponudbe je seveda najpomembnejše narediti le-to razpoznavno. Pri tem
gre za pravo strategijo oglaševanja. Ker hrvaška turistična organizacija večinoma oglašuje le
morje in le počasi poskuša širiti ponudbo na zaledje, je morda, glede na bližino morja,
potrebno Severno Dalmacijo oglaševati kar v okviru obalne turistične ponudbe. Pri tem jo je
treba prikazati kot dobrodošlo popestritev morda malo enolične ponudbe morja. Kot nekakšen
dodaten plus počitnicam na morju. Ker je število turističnih pisarn, agencij v obalnih
letoviščih veliko, tudi ne bi bilo težko na dokaj enostaven in poceni način doseči večje število
gostov. Zmogljivosti ponudbe celinske Dalmacije nikoli ne bodo niti približno podobne
obalnim, zato bi že majhen del gostov, ki bi se odločili za obisk notranjosti, pomenil občutno
povečanje prihodka od turizma. In če prištejemo še goste, ki se bodo še pred odhodom
odločili za obisk izključno notranjosti, bi bil lahko rezultat finančno zelo zadovoljiv.
Če smo omenili promocijo na velikih tržiščih pa moramo seveda najprej poskrbeti za
organizacijo in promocijo na malem prostoru oziroma znotraj samih vasi. Pri tem gre za
ustanavljanje lokalnih turističnih pisarn, turističnih društev, kulturnih društev, skupnosti, ki
bodo imele interes narediti nekaj za lepše, boljše okolje, ki se ga bo dalo pokazati prišleku.
Treba je vzpostaviti lokalno ozračje, ki bo naklonjeno turizmu, se bo za njegovo uveljavljanje
trudilo, ne le pričakovalo takojšnjih rezultatov. To je dostikrat težava predvsem Hrvatov, ki še
vedno kujejo svojo jadransko obalo v zvezde in ne gredo v korak s trendom v turizmu, ki ne
išče več le sonca, morja in plaž.
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5. SWOT ANALIZA TURIZMA V SEVERNI DALMACIJI
Vrednostna analiza opredeljuje prednosti in priložnosti turizma Severne Dalmacije na eni
in slabosti in nevarnosti na drugi strani. Z njo opredeljujem najpomembnejše značilnosti
turizma v pokrajini v razmerju do okolice.
Prednosti
Čista in neokrnjena narava. Zaradi redke
poselitve in odsotnosti večjih industrijskih
centrov območje razpolaga s čistim okoljem,
v dobršnem delu kulturno preoblikovanem,
čeprav v zadnjem času zaradi neobdelanosti v
pospešenem zaraščanju. Kljub temu pa je za
prebivalce urbanih območij pokrajina zelo
zanimiva.
Razgibana in turistično privlačna pokrajina. Z
vrhovi do 1.800 m, globokimi kanjoni,
kraškimi polji in jamami je pokrajina zelo
zanimiva za obiskovalce.
Bogata kulturna zgodovina povezana z
različnimi kulturami in zato še bolj
raznovrstna. Poseljena že od neolitika, nato
pa vedno pomembna, z ostanki rimskih mest,
zibelka prve hrvaške državne tvorbe, ostanki
benečanske in turške arhitekturo in s
katoliškimi samostani. Vse to kaže na preplet
različnih kultur v različnih obdobjih, žal so
sledovi srbske prisotnosti večinoma uničeni.
Ni sledov turistične prenasičenosti, ampak še
vedno možnost za trajnostni razvoj turizma.
Ker množičen turizem v pokrajini ni bil
prisoten, daje to možnost za okolju prijazen
turizem za goste, ki iščejo čisto, nedotaknjeno
naravo.
Bližina velikih turističnih središč in tudi
poselitvenih središč tako znotraj Hrvaške kot
tudi celotne Srednje Evrope. Z novimi,
sodobnimi cestami je dostop iz Srednje in
Vzhodne Evrope veliko hitrejši, kot je bil.
Turisti se že tradicionalno odločajo za lastni
prevoz do izbranega letovišča, kar jim obisk
drugih krajev, na primer notranjosti Severne
Dalmacije, še olajša.
Tradicija turizma v Hrvaški. Z več kot
stoletno tradicijo turizma, je lažje oglaševati
novo ponudbo, posebej v okviru Hrvaške, ki
je turistično že prepoznavna. V takem okolju
je lažje delovati v turizmu in ga stopnjevati.

Slabosti
Neizdelan turistični proizvod. Območje
zaenkrat kaže samo zametke različnih
turističnih ponudb, od katerih še nobena ni
prerasla v konkreten proizvod, ki ponuja
celoten aranžma.

Premajhna povezanost ponudnikov turističnih
aktivnosti. Ponudniki večinoma tržijo vsak
zase.
Odsotnost lokalnih turističnih organizacij kot
gonilne sile pri pospeševanju in usmerjanju
turistične ponudbe. Razen Knina v nobenem
mestu še ni odprta lokalna turistična pisarna
in z njo informacijski center, ki bi nudil
informacije na enem mestu, poleg tega pa bi
skrbel tudi za širitev ponudbe in novih idej.
Neizgrajena turistična in ostala infrastruktura.
V pokrajini je zelo malo nastanitvenih
objektov, pri čemer prevladujejo stari,
neobnovljeni objekti, ki nikakor ne ustrezajo
trendom in zahtevam gostov.
Turistični razvoj globoko v senci turistično
razvite obale. Turistična tradicija na obali je
že zelo dolga, zato jim bo težko odvzeti goste
in jih preusmeriti v notranjost celine.

»Nevarna« pokrajina zaradi nedavno končane
vojne. Neobdelana pokrajina in zapuščene
vasi še vedno kažejo posledice bližnje
preteklosti, kar je za nekatere obiskovalce
stresno, saj so se prišli sprostit in odpočit.
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Pomanjkanje oglaševanja in pojavljanja v
medijih. Zaradi šibke finančne sposobosti je
oglaševanje slabše in omejeno na zloženke,
katere je večinoma možno dobiti le v
posameznih turističnih pisarnah v turističnih
centrih.
Prometna umaknjenost in slaba kakovost
prometne infrastrukture. Po izgradnji
avtoceste Zagreb-Split je pokrajina še bolj
umaknjena od prometnih silnic in posledično
od investicij v gospodarstvo, turizem in
prometno infrastrukturo.
Izrazita sezonskost. Razen podaljšane poletne
sezone je na obalah Severne Dalmacije
precejšnje mrtvilo, kar pomeni, da se to še
bolj izrazi v celinskem delu.
Premajhen interes države za razvoj
demografsko ogroženih območij Severne
Dalmacije. Demografska slika se v pokrajini
vztrajno slabša, pri čemer država ni v veliko
pomoč.
Premajhen interes velikih ponudnikov
turističnih programov. Agencije, ki so
povezane s tujimi ponudniki ali tam nastopajo
kar same, kažejo malo zanimanja za
oblikovnje programov, ki bi zajemali
»odkrivanje« notranjosti in so večinoma
usmerjene na že uveljavljene turistične točke,
npr. Nacionalni park Krka, ne pa tudi kanjon
Zrmanje, ki je v svoji nedotaknjenosti veliko
privlačnejši.
V veliki meri neobstoječ kadrovski potencial.
Kadra s turističnimi izkušnjami ni, saj se le-ti
raje zaposlujejo na obali, kjer so možnosti
veliko večje zato jih je zelo težko privabiti v
nerazvito okolje, kjer je dohodek zaenkrat še
nezanesljiv.
Prebivalci še vedno precenjujejo pomen
turizma »sonce in morje«, zato se jim
vlaganje v alternativne vrste turizma ne zdi
privlačno. Turizem na Hrvaškem je bil v
preteklih desetletjih več kot 90-odstotno
skoncentriran na obalo, zato se ljudje, kljub
novim trendom v turizmu, še vedno skeptično
odločajo za nove dejavnosti.
Zelo slaba splošna gospodarska klima.
Posledice vojne, spremenjena demografska
sestava, pomanjkanje kapitala, delovnih mest,
državnih vzpodbud, vse to vpliva na slabo
gospodarsko stanje, ki se le počasi izboljšuje.
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Še vedno potencialno krizno območje.
Napetosti med Hrvati in Srbi, stare zamere in
pretekle izkušnje kažejo, da je območje še
vedno nagnjeno h konfliktnosti.
Pomanjkanje domačega kapitala.
Priložnosti
Specializacija v turistične dejavnosti, ki jih na
obali ni, so pa potencialno privlačne,
predvsem adrenalinski turizem in turizem na
podeželju. Poskus izkoriščanja naravnih
danosti, ki jih ponuja pokrajina in jih
»začiniti« s kulturno ponudbo z namenom
predstavitve celostnega produkta.
Razvoj golf turizma. Z razgibanim površjem
in redko poselitvijo in ter z velikimi
neobdelanimi površinami, poleg tega pa z
malo igrišči v tem območju, je tam priložnost
za razvoj tudi tega turizma, še posebej bližje
obali, kjer je več turističnih središč.
Razvoj kulturnega turizma, ki zaobjema
religijo, izobraževanje, zgodovino in
arheologijo, naravne znamenitosti, ki so
predstavljene v obliki osebnega stika z
matičnim prebivalstvom.
Turizem za mlade. Organizacija različnih
poletnih taborov z razgibanim programom.
Mešanica adrenalinskih aktivnosti, dela na
podeželju in raziskovanja nečesa novega.

Nevarnosti
Nepoznavanje pokrajine. Zaradi bližine
sredozemske obale je bila pozornost vedno
namenjena njej, notranjost pa je zelo slabo
poznana.

Dobršen del turistov pokrajino še vedno
povezuje z vojno. Kot kažejo pretekle
izkušnje z vojnami, si ljudje zapomnijo le
določene kraje in čeprav jih niti ne znajo
pravilno umestiti v prostor, jih omemba
imena, ki so ga slišali v povezavi z nečim
slabim, odvrne.
Težko konkuriranje obali in njenim
investicijskim in oglaševalskim možnostim.
Boljša finančna likvidnost omogoča obalnim
turističnim podjetjem veliko večje možnosti
za uspešno ogleševanje v domovini in
predvsem v tujini.
Počasen gospodarski razvoj Hrvaške in s tem
nizek življenjski standard. Slednji onemogoča
večje odločanje prebivalcev za krajše
počitnice v obliki vikendov in podaljšanih
vikendov, za kar je območje Severne
Dalmacije s svojim potencialom še posebej
primerno.
Negativen odziv ljudi ob »počasnih« prvih
letih udeležbe v turistični dejavnosti. Ker je
za doseganje prvih pozitivnih rezultatov v
turizmu navadno potrebno nekaj let, je strah,
da se bodo ljudje po kratkem času, ki ne bo
preveč uspešen, odločali za končanje
turističnega udejstvovanja.

51

6. ZAKLJUČEK
Hrvaška je v preteklosti že predstavljala eno najbolj obiskanih območij v Sredozemlju, ki
predstavlja največje receptivno turistično območje na svetu. Torej se lahko šteje med razvite
turistične države. Vendar je njen turizem z 90 odstotki in več temeljil na prihodku iz
obmorskih krajev, pri čemer se je, z redkimi izjemami, turistični vpliv končal že nekaj
kilometrov v notranjost. Potem je prišla kriza v Jugoslaviji in nastanek novih držav, ki so
prinesle domovinsko vojno in popoln zastanek celotnega turističnega in gospodarskega
dogajanja. V obdobju ponovnega vzpostavljanja je prišlo tudi do velikih sprememb v
svetovnem turističnem povpraševanju, ki ni več v tolikšni meri vezan na pesek, sonce in
morje. Slednje pa je bila gonilna sila hrvaškega turizma.
Za notranjost Severne Dalmacije pomenijo te spremembe v turizmu veliko priložnost.
Seveda ni sporno, da bodo ljudje še vedno prihajali v obmorske kraje na počitnice, vendar pa
se njihovo obzorje ne bo končalo pri gostilni na koncu kampa ali pri mestni cerkvi. Vedno več
ljudi hoče spoznati kraje, ki so zanimivi in so v bližini, ali pa želijo okusiti adrenalinske
užitke v športih in dejavnostih, ki jih doma ni na voljo. Predstavo o določeni kulturi lahko
ponudi tudi lokalna kulinarika, specialitete, mesni izdelki, siri, olive, sadje in raznorazne
žgane pijače. Seveda pa so ob tem zelo pomembni različni običaji, ki zaradi različnih motivov
vedno privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Vse to lahko ponudi turistom, ki
počitnikujejo na obalah Severne in Srednje Dalmacije, njuno zaledje, ki je bilo zaradi vojne še
pred desetletjem popolnoma izpraznjeno, sedaj pa se počasi postavlja na lastne noge vendar se
pri tem sooča z velikimi problemi v gospodarstvu, socialno bedo in prebivalci, ki so poselili to
območje po koncu vojne. Dobršen del Hrvatov je doseljen iz drugih območij, kjer so vladale
za življenje popolnoma drugačne razmere. Zato so jim turistične dejavnosti tuje, enako kot
tudi poznavanje okolja in s tem iskanje priložnosti in potencialov, ki bi se jih dalo izkoristiti v
turistične namene. Kljub temu pa bi moral biti predvsem motiv pri prebivalcih velik, saj
kratkoročno turizem predstavlja eno redkih priložnosti za hiter zaslužek. Turistična dejavnost
posebej v primerih, ko bi bil le kot dopolnilna dejavnost, ni nujno povezana z velikimi stroški
in investicijami. Vendar pa je to treba predstaviti ljudem, saj ob stikih z lokalnimi prebivalci
vse prevečkrat pride na dan vtis, da živijo povojno obdobje pozabljeni od vseh. Namreč
manjka tisto, kar je bistveno za turistični razvoj, to pa je volja in pripravljenost ljudi za
tveganje, za začetek nečesa novega, še posebej v okolju, kjer se prebivalstvo sprašuje zakaj bi
jih nekdo hotel priti obiskati in ogledovati njihove kraje, oni sami pa vidijo v njih bore malo
možnosti za preživetje.
Krizno območje Severne Dalmacije verjetno nikoli ne bo razvito turistično okolje, kjer bi
si znaten del ljudi služil denar s turističnimi dejavnostmi. Lahko pa bi, predvsem v povezavi s
turistično razvitejšimi, predvsem pa po zmogljivostih bistveno večjimi turističnimi letovišč,
razvili dopolnilne turistične produkte, ki bi privabili turiste, da bi se odpravili odkrivat
notranjost. Ti produkti so lahko tematsko in ciljno zelo določeni, kot na primer adrenalinske
dejavnosti na reki Zrmanji in Krupi, ali pa bolj splošni in primerni za vse, kamor bi prištevali
razne oglede, kolesarjenje po pokrajini in obiskovanje turističnih kmetij in preživljanje časa
na njih. Prav tako na območju verjetno nikoli ne bodo rasli veliki hoteli svetovnih hotelskih
verig. Šlo bo predvsem za male ponudnike, ki imajo male zmogljivosti, zato pa so bolj
občutljivi na nihanja v sezonah, posebej če je ta bolj ali manj ostro omejena na poletno, kot je
v primeru Severne Dalmacije.
S tako ponudbo bo prebivalcem držav Zahodne Evrope, ki so v tem delu najštevilčnejši
turisti, težko prepričati, saj le-ta ni tako izjemna, da bi jih prepričala naj pridejo čez pol
kontinenta okušat vino in pršut v njegovem pristnem okolju. Zato je najboljše, da bi že v
promociji območja in njegove ponudbe nastopili v okviru Turistične pisarne v Zadru in
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Šibeniku za obe županiji, ki bi lahko namenili določen delež svojega promocijskega prostora
njihovi ponudbi. V vsej poplavi ponudb za turistična doživetja je namreč potrebno nastopiti
resno in preko posrednikov, ki imajo izkušnje in znanje. Zaenkrat je preko spleta in tudi na
območju samem mogoče najti le malo ponudbe, vendar pa se bo to verjetno začelo
spreminjati, saj tudi državna oblast predvideva večji zagon turistične ponudbe izven glavne
turistične obmorske regije. Vendar pa bodo morali poleg izdelovanja različnih razvojnih
programov v te namene nameniti tudi denar, ki ga bodo mali ponudniki lahko porabili za
investicije v izboljšanje ali zagon ponudbe.
Turistični razvoj Severne Dalmacije je torej možen le ob pravem pristopu vseh sodelujočih
in ob pravem ovrednotenju ciljev in pričakovanj. Ta pa ne smejo biti prveč visokoleteča, saj bi
lahko dobila ravno nasproten učinek, ki bi še dodatno spodrezal krila »malim« ljudem, ki
bodo prve žrtve napačnih strategij. Treba je zastaviti realno pot, temelječo na očitnih naravnih
in izpeljanih danostih, ki bodo turistično privlačne. Ne sme se tudi pričakovati gneče, kakršna
je vidna v turističnih mestih oddaljenih le nekaj kilometrov. Možnost zapolnitve nekaj postelj,
prodaje proizvodov in ustvarjanja denarnega priliva je začetek, ki bo dal možnost za širjenje
turističnih in drugih dejavnosti, s katerimi turizem sodeluje.
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7. SUMMARY
For the last few decades Croatia has been renowned as one of the most visited regions in
the Mediterranean, which also represents the biggest receptive touristic regions of the world.
From that perspective it is one of the most touristically developed countries. The bad side was
that its tourism was based almost exclusively on so called »Triple S«, that is Sand, Sea and
Sun. With few exceptions its influence and touristic flow ended few kilometres inland or few
meters of the roads used by tourists.
At the end of 1980's the crisis and the disintegration of Yugoslavia happened. Among
others independent state of Croatia emerged, which also brought separation of Croatian Serbs
from its homeland. Croatia was pushed into the whirlwind of war, which led into total
stopage of touristic and economic flow. And together with that exodus of, first Croats and
after the Croatian liberaton of occupied teritories also of Serbs. That led to completely
different social, demografic as well as economic status of the areas directly connected with
war.
Now this areas are in phase of reintegration back to normal life. Tourism is still one of the
main factors of development of Croatia. But there have been quite a few changes happening
in the touristic trends. Especially in the world's touristic demands which no longer base on the
»Triple S«, but want to learn more about culture, life, and try new experiences. That gives
new oportunities also to inland areas of Croatia.
For inland of North Dalmatia this changes mean great oportunities for development.
Especially because it is logical that people will still spend their summer vacations on the
beach, but the difference will be that more people will want to see something extra, something
more. And that is the inland, with its small, traditional cities and villages, farms with its
traditional gastronomy, local wines, olives, all kind of specialties and shows and
performences, which are unique and for that interesting for people from far away. Beside all
that, there is also landscape, which is also interesting and appropriate for all kinds of more or
less adrenaline activities.
All that can be offered to the visitors of resorts in North and Central Dalmatia, as well as
citizens of nearby cities. Areas that were only a decade ago almost empty are now slowly
developing but is having huge problems at doing it. The economy is very weak, the
unemployment is high, there are problems with Serbs returning to their once homes, social
status is very low. Besides most of people that live in the area came from somewhere else.
They are refugees from central Bosnia, from Kosovo or other areas that are physionomically
totally different. That is why the area, its culture and customs are strange to them. For that it is
difficult for them to notice and use the profits of potentials and oportunities for touristic
activities. Anyway the state and local authorities should stimulate investments and
development of tourism and persuade people into it, beacause it can be one of methods how to
earn some money in short term. Also when being only a support activity it does not
necessarily demand huge investments and expenses. But it should be presented to people in
the right way, because when visiting, you get feeling that people think they were let down by
everyone. The main motives for development are missing and those are will and preparness to
risk, to begin something new, especilly in the environment where people ask themselves why
would someone come and stay there when they have »beautiful« coast around the corner.
It is a sure thing that inland North Dalmatia will never be a developed touristic region,
where people would predominantly live of the touristic income. But as an addition to
touristically more developed, and especially far more efficient and larger sea resorts, they
could develop additional touristc products, that would persuade tourists to go and explore the
inland. This products could be thematicaly and could pursue specific type of customers, such
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as adrenalin activities in the canyon of river Zrmanja or Krupa, or could be more general and
appropriate for all. Among those worth mentioning are sightseeing, biking, rural tourism, or
mountain climbing.
There is also no posibilities for world hotel chains to build their infrastructure there, which
is good for small bussiness, which have smaller but more flexible offer.
The discribed offer will hardly convince people from West Europe, who are traditionally
most frequent guests in Dalmatia. It is not so revolutionary that people would travel half a
continent to taste vine or smoked ham, although in its unique environment. To persuade
guests to come there must be very good organized promotion. Which must also be comparable
with incomes. Because these are modest also individual promotion would be very modest. To
inform most people posible it is necesary to merge most of the offerers within larger firm,
most appropriate within local tourist board in Zadar or Šibenik, who have more connections,
larger funds and more experience in marketing and promotion.Tourist market is congested
with all kinds of offers and to be noticed you must be presented in serious way by yourself of
by agents that know your activities. At the moment presence of offerers from North Dalmatia
either on internet, or in catalogues is seldom. But it should change, because the interest of
national tourist board is development of inland touristic potentials, which means they will
stimulate promotion of rural areas as an integral part of touristic destination Croatia, which is
well known on touristic markets in Europe.
Touristic development of inland North Dalmatia is posible but only with full cooperation
of all involved parties, which will corectly evaluate goals and expectations, which must not be
too optimistic, because they could lead into opposite result, and would cause damage to the
first investors into tourism. They must take up the bussiness realistically, grounded on
obvious natural and derived potentials, which will be touristically atractive. Chance of making
night lodging, sell of local products and with it creating cash flow could be begining, which
will enable further development of touristic and with tourism cooperating industries and
services.
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