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Povzetek

Namen in cilji te magistrske naloge so usmerjeni k
preučevanju fenomena mesta Pulja ter vprašanj in ključnih
točk, s katerimi bi se morali ukvarjati v mestu. Pomembno
točko predstavlja fenomen t. i. tapije. Beseda ima svoj izvor
na obravnavanem območju ter odraža lokalni socialni in
kulturni kontekst mesta. V teoretičnem okvirju te raziskave se
je predpostavilo, da prebivalci Pulja nimajo jasnih predstav o
mestu, zaradi takšnih temeljnih norm in vrednot pa je
izgubljena jasna identifikacija z identiteto mesta. Delo je
namenjeno dvigu zavesti skupnosti in povečanju njene
občutljivosti za težave, ki se pojavljajo v mestu, da bi njeni
pripadniki vzpostavili identifikacijo s krajem, kjer živijo.
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Abstract
The purpose and objectives of this master's thesis are set out
to explore the phenomena of the city of Pula and the issues
and critical points that the city of Pula should consider. An
important point was played by the phenomenon of Tapija as a
term that originated in the area and represents the local-social
and cultural context of the city. In the framework of this
research, it was hypothesized that it is a well-founded
knowledge that the locals of Pula do not have a clear idea
about the city, and with that kind of their basic norms and
value, a clear identification with the identity of the city is
lost. The work aims to raise the awareness of the community
and increase their sensitivity to the problems that arise in the
city to establish identification with the place in which they
live and live.
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I. Uvod
Predmet tega magistrskega dela je težava, značilna za skoraj vse jadranske kraje, »poletje« v
primerjavi s skromnim življenjem med zimo. Težave, s katerimi se spopadamo med
oversaturated sezono in zimo, ki nam ne zagotavljajo dovolj kakovostnega življenja, so
težave v skoraj vseh sredozemskih krajih in tako tudi v Pulju. Turizem za lokalno
prebivalstvo Pulja je postal neizogiben del njihovega življenja. Razprava v magistrskem delu
bo med drugim obravnavala vprašanja, ali turistične pojave na tem področju delujejo
kohezivno ali se pojavljajo kot uničujoče, tj. vprašanja, ali se jim lokalni posameznik tega
kraja podreja ali nadreja in v kakšnem obsegu to vpliva na kakovost življenja na tem
območju. Overturizem, apartmanizacija naselij, neprehodne ulice in preplavljene plaže proti
zimskim praznim prostorom puljskih zimskih »tapij«, praznih ulic in neizkoriščenih
prostorov so nekatera od vprašanj, ki jih bomo obravnavali v magistrskem delu. Vloga
lokalnega prebivalstva pri načrtovanju je pomemben mejnik v sistemu turističnega razvoja,
življenja na nekem območju in njegovem načrtovanju. V sodobnem svetu razvoja se poskuša
predvideti in nadzorovati, mi pa ne upravljamo turizma, ampak se nam on dogaja. Ljudje, ki
živijo na lokacijah, ki so »zajete« s turizmom, bi morali s svojimi interesi poiskati skupne
rešitve in se medsebojno nenehno dopolnjevati s turisti. Razviti moramo vse tiste dejavnosti,
ki bodo pomagale doseči čim boljše učinke turističnih meril, za tiste, ki potujejo in za tiste,
ki gostijo, na drugi strani pa lokalni prebivalci ne smejo zime le prespati. Cilj dela je
raziskovanje lokalnega življenja, narečij, besedil in drugih značilnosti Pulja skozi kritično
lupo ter podati dobre primere v praksi, da bi imeli vpogled v tiste stvari, ki bi lahko
»zaživele« na tem področju. Zavedati se moramo težav, ki so prisotne v Pulju, da lahko zanje
prevzamemo odgovornost. Na podlagi te težave bom naredila končni izdelek, časopis, ki bo
sestavljen iz fotografij in vizualnih vsebin. Razvoj zasnove je osredotočen na uporabo
vizualnih komunikacij kot orodja za interpretacijo kulture ter za prikazovanje in ozaveščanje
o težavah tega mesta, kot tudi ljudi, ki so protagonisti te celotne identitete.
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II. Mesto kot identiteta
2.1 Problematika identitete Pulja
»Mesto, tako kot človek, ima svoj utrip, ima svoje želje in ambicije, se rodi, stara se in umira, ima svoj značaj in,
končno, ima svojo identiteto.« – Feđa Vukić

Mesto je najprej »kraj«, proces izgradnje družbene realnosti mesta pa je zelo pomemben.
Vukić v svoji knjigi citira mesto kot »(...) kraj stalne izmenjave identitete med posameznikom
in skupnostjo, med Jaz in Mi, oziroma med identiteto osebe in idejo o mestu.« 1

Slika 1 Komentarji s facebook strani, puljski vsakdan, 2017

Feđa VUKIĆ, Grad kao identitetski sustav: prema metodi sustavnog projektiranja identiteta zajednice,
Zagreb 2013, str. 37.
1
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Na osnovi tega izhajamo iz teze, da je mesto treba obravnavati kot edinstveno in avtonomno
celoto, ki je produkt sinergijskih odnosov med akterji in procesi, in da je treba imeti
sistematične metode oblikovanja identitete v skupnosti. Osnovna formacija mesta Pulj in
odnosi njegovih prebivalcev do njega samega jasno kaže na splošno nezaupanje in
nerazumevanje njegove vloge kot mesta. Takšna vprašanja o Pulju so že daljčasa neznana in s
tem predmet tega dela (glej sliko 1). V tem poglavju se sprašujemo o »Puležanih« kot
lokalnega prebivalstva Pulja, njihove osnovne norme in vrednote, vzorce obnašanja in
končno, njihov odnos do obiskovalcev (turistov) in vrednote, ki se prenesejo na »noter« in
»zunaj«. Njegovo »obstoječo identiteto«, kot napačno razumljeno, bi moral Pulj razviti v nov
sistem identitete, ki bi preživel na njegovem območju. Lokalno prebivalstvo mora biti
vključeno v skupno idejo o identiteti Pulja in v njej videti namen in skupnost za spodbujanje
takšne kulture ter v njej čutiti svojo pripadnost in verodostojnost. Tu je poudarek na Puljčanih
kot glavnih akterjih, ki igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju identitete, kar Vukić nekoliko
jasneje pove da »(...) v praksi so sporočila večinoma namenjena zunanji javnosti, manj pa
notranji, kar je paradoks, ker če komunikacija o vrednotah skupnosti (ne glede na to, ali so
povezane s korporativnimi vrednotami ali posebnostmi turističnimi destinacijami) ni sprejeta
znotraj nje same, potem je veliko vprašanje, koliko bo ta komunikacija resnično preverjena
proti vsem zunanjim ciljnim skupinam.« 2 Jasno je, da je treba pri ustvarjanju identitete
upoštevati vrednotenje skupinske identitete, pa tudi individualne, da bi kot takšna najprej
zaživela v skupnosti, ki jo implicira, tako da jo je mogoče prenesti na druge udeležence v
prihodnji izmenjavi. »Sistem identitete bi lahko označil bolj kompleksen pristop k
oblikovanju identitete, ki, kot je rečeno v uvodu, prepozna in priznava vrednote zatečene
identitete ter nove vrednote usmerja predvsem v notranjo javnost, v samo skupnost, da bi se
prilagodila z novim komunikacijskim programom in tako bolj verodostojno komunicirala ter
vrednote vsaki zunanji javnosti.« 3 Če se strinjamo, da je identiteto mesta mogoče upravljati s
postavljenimi strukturami, lahko bolj produktivno razpravljamo o prepoznavnosti
identitetnega sistema, ki ga skupnost nekega področja, v tem primeru Pulja, ima in živi.
Lokalno prebivalstvo skupnosti ne more uresničiti svoje identitete samo zaradi prihoda
turistov, temveč mora živeti celo leto, ne glede na dolžino turistične sezone.Brez aktivnega

2

Prav tam, str. 37.

3

Prav tam, str. 40.
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sodelovanja ljudi preprosto ni dolgoročnega in učinkovitega sistema, ki bi lahko okrepil
identiteto. Prepoznavanje in sprejemanje identitete »(…) lahko spodbudi družbene procese
identifikacije posameznikov in skupin posameznikov z idejo skupnosti.« 4 V sodobnem
mestu življenjski, kulturni, politični in gospodarski procesi potekajo hitro in so kompleksni,
zato je izgradnja identitete skupnosti samo za privabljanje turistov, ki tam ne živijo vsak dan,
napaka, tako Pulja kot drugih hrvaških mest. Zato ni nenavadno, da so temeljne zasnovane
komunikacijske konstante na kratko ohranjene, neprimerno izkoriščene in nazadnje opuščene,
ker oblikovalec ni upošteval temeljnih vrednot identitete skupnosti pri zaznavanju tega
pojava. 5 V Pulju bi se končno lahko vprašali o problematiki identitete mesta, kdo so glavni
akterji in nosilci te identitete in kakšne oblike so. Lokalno prebivalstvo mora pokazati
sposobnost za izzive in spremembe, razumeti pomen teh sprememb in biti pripravljeno
spodbujati prizadevanja in iskanje izhoda. Tu je nujna zavest o potrebi po spremembi, da se
lahko premaknemo proti možnemu izhodu, saj je »(…) celo takrat, ko govorimo o programu,
ki računa na svojevrstno pretvarjanje mesta v turistično destinacijo, pa čeprav le za krajši čaš
med letom, to še vedno zbir resničnih ljudi z lastnimi identitetami, ki jih vnašajo v storitve, ki
jih zagotavljajo, ter jih izmenjavajo glede na idejo o skupnosti«6 Vprašanje, ki izhaja iz tega,
je, ali bi lahko branding destinacije resnično oskrbovale ljudi z dogodki in oznakami, ki bi jim
pomagale, da se doživljajo kot del celote? Mommas trdi, da »tržne znamke mesta, gledane na
ta način, niso samo vir diferenciacije identitete, temveč tudi identifikacije, kontinuitete in
kolektivnosti.« 7

4

Prav tam, str. 47.

5

Prav tam, str. 43–44.

6

Prav tam, str. 58.

7

Prav tam.
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2.2 Vizualnost mesta Pulj
»… Prav na sledi tega razumevanja mesta, v katerem vsak vizualni znak priča o razporejenosti kultur in ljudi,
ki so ga zgradili, pa tudi kaže na sodobno, dejansko življenje in skozi vizualne – črkovne in slikovne – znake
živih ljudi v skupnem urbanem prostoru, je mogoče razumeti problematiko identitete danes.«
– FEĐA VUKIĆ

Urbanizacija je beseda latinskega izvora (urbs, urbis – mesto urbanus – mestni) in označuje
»proces koncentracije industrije in prebivalstva v mestih.« 8 Mesto ni le produkt delitve dela
in izmenjave blaga, temveč tudi neizogibne interakcije. Gibanje ljudi, dobrin in informacij je
stalen pojav. Mestni javni prostor je viden skozi njegovo vizualno pismenost in na podlagi
tega zaključi veliko stvari o skupni – individualni mediaciji identitete. V primeru mesta Pulj
imamo zapleteno situacijo »vizualne komunikacije« v javnem prostoru in slabo splošno sliko
pismene in slikovne komunikacije njenih mestnih ulic. Samo mesto »(…) se ne sme razumeti
samo kot kraj, katerega se ‘prehodi’ in skozi katerega
se ‘giba’. Ni le prostor za izmenjavo stvari in dobrin,
temveč nekakšno ‘spontano gledališče’, kraj, kjer se
izmenjujejo ‘besede in znaki’, ‘privilegiran kraj’, kjer
se piše beseda.« 9 Priti na neki trg pomeni biti del te
določene skupnosti in preučevati individualnost v
kontekstu skupnosti/skupnega. Slikovna komunikacija
danes posreduje identitete v javnosti ter, kot navaja
Vukić, »(…) od označevalnih plošč na vhodu v mesto,
preko signalizacije, ki pošilja do posameznih delov
mesta, vse do identitet gospodarskih subjektov in
pisemskih sporočil posameznih sosesk, športnonavijaških, profesionalnih ali amaterskih skupin, je
Slika 2 Reklama v Ulici Sergijevaca (tal.Via
Sergia), ena od dveh glavnih ulic ki se
začneta z osrednjega Forumskega trga v
Pulju, 2019

vse to strukturno stanje, katerega dokumentiranje in
kartiranje lahko dajeta pomemben prispevek k

8

Btatoljub KLAIĆ, Riječnih stranih riječi A-Ž, Zagreb 1988, str. 1098-2739.

9

VUKIĆ 2013, op. 1, str. 62.
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prepoznavanju identitete skupnosti.« 10 Zato kakršnekoli javne »intervencije« se ne bi smele
prepuščati zgolj primeru. Javni prostor sodobnega mesta je pomemben dejavnik za
zadovoljstvo prebivalcev. Kakovost javnega prostora v mestu je nekaj, s čimer se prebivalci
srečujejo vsak dan, zato je ta zelo pomembna za popolno zadovoljstvo in kakovost življenja, v
katerem prebivalci ustrezno sodelujejo pri preobrazbi urbanega prostora. Zato bi skozi odprt
dialog med strokovnjaki z različnih področij (družbenih in humanističnih znanosti ter
tehničnega področja arhitekture in urbanizma) o temah javnega prostora, skupnega dobrega in
socialnega ohranjanja bodoči strokovnjaki morali učiti, kako delati v interdisciplinarnih timih
za preoblikovanje urbanega prostora v skladu z lokalno skupnostjo.

11 Mesto

z njegovim

mestnim središčem je del z največjo gostoto, najvišjo koncentracijo funkcij in
najintenzivnejše uporabe in kraj v mestu z najštevilnejšimi ljudskimi srečanji. Problematika
mesta Pulj je njegova »vsebinska nedoslednost« in težava pomanjkanja avtentičnih, pravih
puljskih in istrskih lastnosti, ki jih je treba obravnavati. Ko govorimo o turističnem
profiliranju in preoblikovanju Pulja, najdemo vse bolj prisotne težave »vizualnega
onesnaženja« (glej sliko 2), a za ustvarjanje slike mesta so enako pomembni vsi segmenti, od
najmanjše podrobnosti na stavbi do celotnega mestnega rasterja, ter njihove formalne in
kakovostne značilnosti. Oblikovanje mesta glede na zasnovo slike mesta bi moralo privesti do
večje sinergije med javnim prostorom in njegovimi uporabniki s premišljeno vzpostavitvijo
povezave med fizičnimi elementi mesta glede na opazovalca, ki s temi elementi pripisuje
pomen. 12 Pri intervencijah v mestu in njegove urbane opreme je treba paziti, da se ohranijo
naravne značilnosti (pejsažev) in ambienti nekega mesta ter da se ustrezno opredelijo
možnosti in smeri razvoja urbanistično-turističnega razvoja, ki v primeru urbanega Pulja ne
obstaja niti v najmanjših navedbah (glej sliko 3). Tisto, kar danes lahko vidimo na puljskih
ulicah, so preobremenitev kulturnih znamenitosti s promocijskimi materiali, turizem in kič, o
čemer bomo govorili kasneje in vse bolj vizualno onesnaževanje. Urejene stare glavne puljske
ulice so zdaj napolnjene izključno z gostinskimi in prodajnimi prostori, zato jim tako
odvzemamo tradicionalni in urbanistični pomen ter samo identiteto, ki jo danes nosijo, ne

10

Prav tam, str. 85.

Jana VUKIĆ, Tihomir JUKIĆ, in Ognjen ČALDAROVIĆ, Small-scale Urbanism and Social Sustainability:
interdisciplinary Research of Public Space, Zagreb 2019, str. 60.
11

Iva KOSTEŠIČ, Sveobuhvatni dizajn: podrijetlo i razvoj ideje, Hrčak, dostopno na <https://hrcak.srce.hr/
184762> (13. 6. 2019).
12
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moremo povezati s srednjeveškim, mediteranskim ambientom, temveč njihov ambient postaja
uniformiran in turističen. Mesto Pulj deluje po principu »take money and run« in ta odnos je

Slika 3 Ulica Sergijevaca (tal.Via Sergia), ena od dveh glavnih ulic, ki se
začneta z osrednjega Forumskega trga v Pulju, 2019

danes agresiven, nadležen, primitiven, neokusen, sebičen ter na neki način izkoriščevalski.
Glavna ulica je prepolna z XXL-reklamami in različnimi vizualnimi vsebinami, stojnice pa
stojijo v središču mesta z neokusom in kičem ter drugimi likovnimi pretenzijami. To, do česar
prihajamo, so prepolne ulice in stavbe z reklamami, ki »kličejo« in plenijo pozornost gostom,
medtem ko so same po sebi neudobne tako zaradi količine kot zaradi vizualnosti. Ulice Pulja
danes dejansko postajajo le produkt potrošnike družbe, zgodovinske in tradicionalne lepote pa
se »dušijo« vsiljivim vizualnim vsebinam. Celotna slika / vtis in oblikovanje samega mesta bi
moral izhajati s sinergijo njegovih uporabnikov in javnega prostora, njegove povezave pa bi
se morale razvijati premišljeno med elementi mesta in njegovih opazovalcev, ki dajejo končni
pomen. Prebivalci nekega območja in tudi sedanji mimoidoči oblikujejo in percipirajo svoje
okolje s tem, kar jim daje, in njihovo vedenje je odvisno od tega, kar so doživeli. Kot
manipulatorji fizičnega okolja se urbanisti najbolj zanimajo za zunanje sredstvo v interakciji,
ki ustvarja podobo okolja. Različna okolja preprečujejo ali pospešujejo proces ustvarjanja

15

podob. Vsak posameznik ustvarja in nosi svojo podobo mesta, v katerem se giba, in te
slike bi lahko imenovali »javne podobe«, skupne mentalne podobe, ki nosijo veliko število
prebivalcev mesta: področja dogovora, ki jih lahko pričakujemo v interakciji ene fizične
realnosti. Ta oblika, barva ali aranžma olajšuje ustvarjanje živo identificiranih, močno
strukturiranih, zelo koristnih mentalnih podob okolja. Lahko se imenuje tudi čitljivost ali
morda vidljivost, v okrepljenem smislu, slikovitost, v kateri se objekti ne morejo le videti,
temveč so ostro in intenzivno predstavljeni čutom. 13 Nismo samo opazovalci, ampak smo na
odru z drugimi udeleženci in vsak posameznik nosi svojo mentalno sliko o fizičnem svetu. Da
bi razumeli vlogo ekoloških podob v naših urbanih življenjih, bi morali pozorno preučiti
nekatera mestna območja in se pogovoriti z njihovimi prebivalci. Slikovitost mestne oblike bi
morala biti središče študija mesta Pulj, ki jo je treba določiti in nato slediti. V okolju javnega
prostora imamo veliko pomenov ali izrazov, čutnih užitkov, mestnih ritmov, spodbud itd. Kot
dober primer lahko prevzamemo identiteto poletnih olimpijskih iger v Mexico Cityju (leta
1968, Lance Wyman), ki je s sistematičnostjo celotne signalizacije in s kreacijo posebne
tipografije mesto vključil kot konceptualno popolnoma treniranega v komunikacijskem
smislu, kar je kot praksa uvedeno v domene urbanizma in arhitekture ter s svojim zgledom
predstavlja vrhunec brendiranja (glej sliko 4). Kot je sam Wyman dejal, da ni nič bolj
motivirajoče od dejstva, da tvoja oblika vpliva na človeško življenje in pravi »Prejemam esporočila ljudi, ki so odrasli v Washingtonu in Ciudad de Mexicu ter se pogovarjajo o ikonah,
ki so jim všeč na določenih postajah.« 14 Naš namen bi moral biti prepoznati to potrebo po
bolj dostojni mestni identiteti in strukturi v našem perceptualnem svetu in pripisati poseben
pomen kakovosti našega puljskega urbanega okolja. Zato je izjemno pomembna zaželenost
javnega prostora mesta Pulj in ali se bo s tem ukvarjal kdo v bližnji prihodnosti.

13

Kevin LYNCH, The image of the city, Cambridge and London 1990, str. 7–10.

Sarah DAWOOD, Lance Wyman: it’s important to remember that you don’t know everything, Design Week,
30.3.2016, dostopno na <https://www.designweek.co.uk/issues/28-march-3-april-2016/lance-wyman-itsimportant-to-remember-that-you-dont-know-everything> (30. 3. 2019).
14
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III. Pulj, tapija via dolgočasnost
3.1 Konflikten in strpen Pulj
Cankar med svojim bivanjem v mestu leta 1898 piše o Pulju kot o »dolgočasnem kraju«, o
tem, kako je obsojen »v temu, zapuščenemu, od Boga in ljudi pozabljenemu Pulju« ter
»prisega, da nikoli več ne bo prišel v Pulj.« 15 Razen Ivana Cankarja lahko kot primer
vzamemo slavnega pisatelja Jamesa Joycea, ki je s svojo soprogo Noro Barnacle živel na
območju Pulja ter zanj imel različne opuse komentarjev, kot navaja A. Matošević v svoji
knjigi Doći u Pulu, dospjeti u
tapiju, »Svoje prostovoljno
zdomstvo se je odločil nadaljevati v
enem, zanj in Noro bolj
sprejemljivem okolju. V Pulju je
Joyce bil Joyless.« 16 Tisto, kar
lahko najdemo zapisano in
izkušeno, kot tudi Joycovo
refleksijo kratkoročnega bivanja v
Slika 4 Skulptura Jamesa Joycea, kavarna "Uliks" Trg Portarata 1,
Pulj, 2009

mestu Pulj, lahko poistovetimo z
izkušnjami danes. Lokalno

prebivalstvo Pulja ima določen odnos in nezadovoljstvo, ki mestu sledi veliko več, kot se je
zdelo, ko se je ta tema začela. Kot navaja Matošević, »to kaže na pomembno tesno povezavo
z današnjo delno izkušnjo mesta kot »dolgočasnega« in »osamljenega« ali v nekoliko bolj
poostreni različici izpraznjenega (ali praznega) in apatičnega.« 17 Poleg tega pojem tapije
tesno povezuje območje in dejavnost mesta Pulj ter navaja »(...), da je ravno Pulj s svojo
okolico sprejel, metaboliziral in zagotavljal širok spekter uporabe pojmov, ki se pogosto
uporabljajo tudi kot sinonim »stanja duha«, »odpor«, »nedelovanja«, »pasivnosti« ali
»ravnodušja« samih Puljčanov, nekakšna vrsta lokalnega zeitgeista (…), pri tapiji tudi gre za
15 Andrea

str. 20.

MATOŠEVIĆ, Doći u Pulu, dospjeti u tapiju: etno-filozofska studija lokalnog fenomena, Zagreb 2018,
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Prav tam.
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Prav tam.
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enotnost in medsebojno delovanje filozofije »početi nič« in ne početi, kar ustvarja lokalno
dialektiko potopu v širšem družbenem in kulturnem kontekstu.« 18 Tapijo danes lahko vidimo
skozi perspektivo »klime« mestnega puljskega življenja ter odnosa do sveta. Spodbujena s to
temo sem raziskala stran Facebook, imenovano Pulska svakodnevnica, kjer sem našla številne
komentarje omenjenega fenomena Pulja (glej sliko 4), ki nam lahko jasno pokažejo določen
ritem ali možnost kakovosti življenja v mestu, ne glede na to, da so takšne teme sekulativnega
značaja do zdaj neraziskane. Matošević v svoji knjigi analizira in interpretira, kaj sami
prebivalci Pulja menijo o pojmu tapije, kot družbenega fenomena tega območja, ter v enem
intervjuju omenja, da je »pri posameznikih »rezervirana« za zimo, ker poleti zaradi turizma in
dogodkov nima časa za tapijo« (B. B, intervju). 19 Prav to bo glavna težava tega magistrskega
dela, ki postavlja pod vprašaj kontrast poletne turistične »gostije« zoper skromnega življenja
lokalnega prebivalstva in »tapijarenja« tako stanje duha posameznika kot celotno lokalno
splošno sprejemanje in »nerešljive« problematike našega kraja.

Slika 5 Komentari sa facebook stranice, Pulska svakodnevnica, 2017

18

Prav tam, str. 27–28.
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Prav tam, str. 38.
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3.2 Puljske »zimske sanje«
»Tapija je odlična beseda , ker zajema vse termine in je markantno hujši od dolgčasa! To je neka težja oblika
dolgčasa! To je neka naša beseda, iz Pulja, mi smo si jo izmislili iz čistega dolgčasa«
(intervju z A. S., kurzivno označil A. M.) (str. 101)
»Popolni pomen zaključka je, da 'tapija' dejansko lahko zanika 'mesto', situacijo ali dogodek, ali tudi da so
le-ti lahko sočasno vidni kot identificirani, 'odstranjeni' ali prepoznani v tem 'zanikanju'« (str. 140).

V tem poglavju bomo skušali razčleniti kontekst fenomena tapije, ki se je razvil na območju
Pulja, z namenom vpogleda v lokalno specifičen pojav. Sam pomen besede tapija bo vezan na
njeno lokalno uporabo, ki je popolnoma ločena od njenega administrativnega pomena.
Razlago uporabe termina tapija [ta:pija] lahko zasledimo zgolj na nekaj spletnih straneh
spletnih slovarjev, ki se ukvarjajo zgolj z lokalnim žargonom, kjer se pri njegovi razlagi
predvideva, da beseda izvira iz Pulja in Fažane, krajev v Istri, »izraz se navadno uporablja z
namenom opisa kakovosti nečesa ali nekoga oziroma duhovnega, fizičnega ali družbenega
stanja ali statusa posameznika« 20, njegove sopomenke pa so dolgčas, brezvoljnost in apatija.
V kontekstu imamo primere, kot so:
Pri opisu kakovosti nečesa ima izraz negativno konotacijo, podobno besedi “brez zveze”,
npr:
— Kakšna se ti zdi ta ura?
— Čista tapija.
Oseba B izraža svoje nezadovoljstvo nad videzom ali funkcionalnostjo ure. Meni, da je
ura grda, dolgočasna, neuporabna.
Kadar se uporablja za opis osebe, izraz tapija pomeni dolgočasno, klavrno osebo:
— Tihomir gre z nami.
— Ah, daj no, zakaj si ga pobavil, res je tapija?
— Ti si tapija.
Tapija, Novi izraz, dostopno na <https://blog.dnevnik.hr/noviizraz/2010/05/1627648001/tapija.html>
(32.3.2019).
20

19

Iz primera se vidi, da se »tapija« uporablja tudi kot blažja oblika žaljivke.
Že omenjena možna uporaba izraza »tapija« je tudi pri opisu duševnega stanja:
— Kaj delaš
—Na tapiji sem. / Tapijarim.
Osebi je dolgčas, brezzvezno, bedno…21
Tapija, kot v svoji knjigi navaja A. Matošević, govori o tem, da deluje kot »distinkcija«
Puljčanov od »preostanka« Istre. V svoji knjigi pogosto kot namen raziskave tega fenomena
uporablja sogovornike (prebivalce Pulja, Puljčane) ter beleži njihove poglede na ta pojav in
kako bi mu oni sami definirali in podali informacije o tem pojmu. V enem od intervjujev je
komentar o tem, kako »Pulj ni Istra, to je puljski govor, meja je na Velem vrhu, že na obrobju
ni tapija! V Munitću ni tapija! Tapija je tu, znotraj obzidja mesta!« (intervju z B. K.) 22 Tisto,
kar razumemo pod pojmom tapija, se nanaša v prvi vrsti na možno negativno vrednotenje in
na način pozitivnega prepuščanja temu fluidnemu fenomenu kolektivnega ritma življenja
Pulja. Čeprav se srečujemo s pozitivnimi in negativnimi konotacijami in pogledi na ta
fenomen, zagotovo drži, da je tapija nastala kot odraz tendence znotraj samega mesta in
znotraj odnosov posameznikov in skupin v njem. Danes lahko umestimo ta fenomen pod
njegov skupni imenovalec – Pulj. Sodobno tapijo lahko torej danes dojemamo skozi prizmo
možnosti prostega časa in do neke zadovoljenih eksistenčnih vprašanj; zanimiva so opažanja,
kdo jo ohranja, izgovarja in zaznava, odvisno od tega, kdo jo kot prispodobo povezuje z
mestom ter kot kritiko, ki v Pulju in za Pulj vendar obstaja in ostaja. V bistvu je zanimivo,
koliko informacij in vtisov imamo o Pulju, ki kažejo na to, da takšno stanje spremlja mesto
skozi generacije ter da ga kot pojav spremlja značilnost žargonskega, vsakodnevnega in
lokalnega puljskega pomena. Prav tako številni primeri kažejo na takšno lokalno stanje, ki je
generacijsko prakticirano s strani velikega dela Puljčanov ter citirano iz knjige M. Bertoša:
»Pulj v novembru 1947; ostal mi je v življenjskem spominu kot pusto in prazno mesto, kot
zapuščen habitat, po katerem sem se lahko sprehajal ure in ure in nisem srečal nikogar (…)
Pulj se je v mojih široko odprtih, izbuljenih deških očeh pojavil kot fantastično, nepojmljivo,

21

Prav tam.

22

MATOŠEVIĆ 2018, op. 15, str. 23.

20

nikdar videno in nikdar doživeto mesto; kot stvarna in mentalna fantazmagorija, v katere
urbani prostor me je pripeljala usoda.« 23 Razen tega nam je znano dejstvo in pojavnost, da se
je z glasbenih scen pogosto slišalo o »puljskem občinstvu« kot izjemno zahtevnem. Imamo
komentarje, kot je: »(…) Ta vizura, če si v Pulju na rock sceni, če ti je uspelo občinstvo malo
bolj spodbuditi ali omehčati, si dobro opravil! To je bilo najbolj kritično rock’n’roll občinstvo
v šestdesetih in sedemdesetih
(…)« (intervju z J. P. I.) 24 Z nadaljnjim
raziskovanjem tega fenomena sem
naletela na tekst, zapisan v časniku Glas
Istre, ki pravi: »Dan za dnem so ulice
mesta puste, opustošene. Iz njega
odhajajo tudi poslednji Mohikanci, ki so
temu mestu dali dušo. Za s papirjem
prelepljenim središčem se nekateri ljudje
hektično pripravljajo na novo turistično
sezono. Ponujali bodo drobnarije,
plastiko in bankomate, da lahko vsak
turist dvigne gotovino, kadar koli želi. V
oči me bodejo modre apartmajske table,
ki so postavljene po staro meščanskih
ulicah. Puljčani so izginili, tukaj spijo
samo še turisti, ki za to plačajo v evrih.
Slika 6 Prazna Zagrebška ulica, Pulj, 2019

S tem bodo Puljčani skušali preživeti čez
celo leto. Dobro je, da imajo to, zato

molčijo. Moj Pulj, ni mi všeč, v katero smer si namenjen, ne prepoznam te več. Pulj moj, a je
pretirano reči, ne maram te več!« 25 S tem zaključujemo razpravo o načinu, kako se Pulj
identificira s tapijo ter kako je ena meščanska skupnost sestavljena iz kompleksnih procesov
in dogodkov, ki se odvijajo med posameznikom in skupnostjo. V enem svojih mogočnih
23

Miroslav BERTOŠA, Kruh, mašta & mast: prizori i memorabilije o staroj Puli, Zagreb 2007, str. 55.

24

MATOŠEVIĆ 2018, op. 15, str. 49.

Borka PETROVIĆ, Pulo moja, više te ne volim, Glas Istre, 27.3.2019, dostopno na < https://www.glasistre.hr/
pula/pulo-moja-vise-te-ne-volim-584281> (27.03.2019).
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pomenov to kaže na pomanjkanje dogodkov v mestu in nenavzočnost ljudi, predvsem v
zimskih mesecih, to je stanje, znano v mestu pod sintagmo »puljska tapija« ali »zimska
tapija« oziroma »puljska zima«. Nadgrajujoč to tezo je znan komentar: »Al’ to je narava, to
da ono (mesto) izžareva takšno negativnost, da je to specifičen primer. To je bolj jebiga,
obdobje, ki je tako mračno in turobno, a sedaj je bilo mesto malo bolj živo zlasti v tem nekem
času, ko si živel s starši, ko si imel potrebo, nisi imel denarja, pa vendar si hodil ven – takrat
ti je to pomenilo več. Sedaj pa mi je to v kurcu, ker je tudi obdobje v kurcu … hitro se zmrači
in to se mi zdi žalostno, ker ne živim ritma tega mesta (…)« (intervju z M. B.) 26 Navzočnost v
središču mesta v zimskem obdobju postane »puščobnost«, zato ne hodi na ulice svojega mesta
in se ne zadržuje na njih. Kakor navaja:
»(…) Ta vtis puljske zime in tistega, kar
sledi, je izjemno močan, ker se ti v
zimskem času resnično lahko zgodi, da ne
vidiš ljudi v mestu, na ulici. Kot bi
naenkrat vsi izginili. In se sprašuješ, kje
so vsi ti ljudje, s katerimi sem bil na
Fratarskem, se pozdravljal, kje so zdaj vsi
Slika 7 “Zlata vrata” slavolok Sergijevcev v Pulju, 2019

tisti.« 27 Vsa ta spoznanja o mestu Pulj
govorijo o njegovi odsotnosti in puljski

urbani sceni in resničnosti. Verzi puljske skupine KUD Idijoti se glasijo: // Kje so vsi ti ljudje,
kam so le odšli, zakaj skrili so se pred menoj, kam so izginili, kje so vsi ti ljudje, ali so vsi
popizdili ali so se skrili pred seboj ali so izginili // Pa kaj je zdaj? (KUD Idijoti, »Mi smo tu
zaradi denarja«, 1990). 28 Ali ta tapija, o kateri govorimo danes, deluje, kot se navaja v knjigi,
kot» znamenje današnjega stališča in občutkov, »kako ni mogoče ničesar storiti«, ter
sprejemanja takšne situacije.« 29 Problematike se lahko lotimo z vprašanjem, kakšna je
identifikacija Puljčanov v odnosu do njihovega mesta. Kot pravi Vukić: »uporabnik je
predviden ali projektiran del tega sistema, ki torej ni samo pasivni niz kompleksnih
26

MATOŠEVIĆ 2018, op. 15, str. 52.

27

Prav tam, str. 62.

YU Rock HD, KUD Idijoti: dan kada sam ostao sam, YouTube, 17. 5. 2015, dostopno na <https://
www.youtube.com/watch?v=jilgw32IB_Y> (27. 3. 2019).
28
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MATOŠEVIĆ 2018, op. 15, str. 72.
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komunikacijskih konstant, temveč računa na interakcijo, skozi katero se identiteta, navadno v
neki vrsti ritualnega dogajanja, končno definira.« 30 Pomembnost izpostavljanja takšnih tem
in problemov se skriva v prizadevanju za ozaveščanje lokalnega prebivalstva, ki je delničar te
kolektivne identitete, da bi se k njemu usmerila vprašanja, ki se nanašajo na njegova stališča
in določene dane vrednote in komunikacijo s svojim okoljem, s čimer Pulj pridobiva
specifično lokalno, »avtohtono« patino, »(…) pa vendar ta ideja o sebi ali lastni posebnosti
temelji na zavedanju realnih zgodovinskih, družbenih, ekonomskih in kulturnim procesov v
mestu (…)« in »tapija postaja temeljni termin občutkov kljubovalnosti in »koherentnosti«
lokalnega »socio-kulturnega ambienta«. 31
3.3 Poletna sezona in zimska tapija
»Ja, cela Istra je pozimi po malem tapija. (…) Tukaj gremo iz skrajnosti v skrajnost. Pomeni, da je poletje super,
zima pa je groza, groza. Zima je katastrofa.« (intervju s S. K.)
»Mislim, da poletje samo po sebi ni tapija, ker ima stvari – in turisti [so v mestu]. - In turisti ne prihajajo brez
zveze v Pulj na morje, ker če bi bil tapija, ne bi prišli! - Zaradi njih ima nekaj aktivnosti,
ki jih sicer ne bi bilo« (intervju s S. A. in L. Š., kurzivno označil A. M.) str. 105

Mediteran je najpomembnejša svetovna turistična destinacija v smislu obiska turistov, nočitev
in turistične porabe – označen je kot turistično izjemno privlačen in s sezonskimi variacijami
v klimatskih in kopalnih značilnostih. V mestu Pulj, kot v ostalih mediteranskih mestih, je
turizem vse dominantnejša gospodarska panoga, ki je na matičnem območju zagotovo
popolnoma odvisna od naravnega ritma in vremena. Življenje v Pulju se v prvi vrsti vrednoti z
dobrim geografskim položajem mesta, blago mediteransko klimo, čistim morjem in naravo,
velikim številom sončnih dni ter bogato kulturno-spomeniško dediščino. Tak senzacionalen
značaj turizma ima velik vpliv vsaj na del ljudi v mestu. Odsotnost ljudi in praznjenje
življenja v mestu po sezoni med drugim sprožajo atmosferske lastnosti, značilne za to
območje. Socialna in družbena interakcija in njena intenzivnost pri Puljčanih je določena z
ritmom turistične intenzivnosti in tistim, kar ji sledi, namreč zimsko »brezposelnostjo« in
»zimskim tapijarjenjem«. Matošević pravi: »Socialna in družbena interakcija ter delo so tesno
povezani, zato je nujno zaznati, da v tem kontekstu analize tapije kot pomanjkanja priložnosti
30

VUKIĆ 2013, op. 9, str. 31.

31

MATOŠEVIĆ 2018, op. 15, str. 72–85.
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in marsikje tudi želje po interakciji v mestu ta mestni ritem in strukturo časa praktično v
popolnosti spremlja ritem turistične intenzitete oziroma navzočnosti, ki se je zavlekel v
večino por mestnega življenja. Iz tega zornega kota gledana in analizirana je zimska tapija
ekonomska posledica, v letnem ritmu časa ena od neizbežnih, fiksiranih in pričakovanih točk,
ki se kaže in konstruira glede na lastno, ravno tako pričakovano, poletno nasprotje.« 32 (glej
sliko 9) V enem od intervjujev zasledimo naslednje: »Ampak meni so večja tapija dogodki
poleti kot pozimi! Zgodi se, da ne grem v mesto po več tednov (…) Ne vem, [ne] počutim se
tako, da bi rinil skozi to gnečo in se zabil nekje na poti, kamor sem namenjen … da bi potem
končno prišel tja. Če ne bi bilo teh filmskih festivalov in podobnega, sploh ne bi šel v mesto«
33

intervju z A. A.) Poudarjeni trend, ki ga Puljčani opažajo, je podrejanje poletni sezoni in

vsebinam, ki so, kot trdijo, »zgolj naključno namenjeni tudi njim« 34

Slika 8 Kontrast poletja in zime na puljskih plažah, 2019
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Prav tam, str. 78.
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Prav tam, str. 79.
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Prav tam, str. 80.
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Takšna neformalna spoznanja o mestu Pulj
narekujejo, da je to območje izjemno
podrejeno posamičnim – zimskim in poletnim
– obdobjem v letu; to problematiko lahko
torej uvrstimo v klimatološko prizmo
pregleda problema odsotnosti Puljčanov v
artikulaciji prostorskih dogodkov. Tapija, kot
je pokazalo raziskovanje, ima svoj prostorski
aspekt, artikulacijo v smislu današnje
»zimske izpraznjenosti javnih prostorov«,
cest in trgovin v središču mesta ter nadvse
svojo vremensko-generacijsko, naravnoklimatsko in z njo povezano gospodarsko
komponento ter »polnost izkušnje« v
Slika 9 Poletna sezona in zimska “tapija” v Pulju, 2019

kontekstu povezanosti s tapijo, se navezuje
grosso modo na poletje in zanj značilne

spremljajoče »dinamične« dogodke, kot so »festivali, koncerti, pogostejše druženje v lokalih.
Kot trdi Matošević trdi, mesto v takšni interpretaciji mnogim zares, čeprav ne izključno,
postaja zimska postaja za čakanje poletja (usp. 199%: 93), ali ostreje rečeno, z malo
dramatičnim prizvokom, »nedeljski popoldan v mestu, ki traja cel zimski letni čas«. 35 Močna
usmerjenost k turizmu vodi do tega, da je kakovost življenja odvisna od »turistične žetve«, saj
tapija pri mnogih, posebej mlajših generacijah, izgine s prihodom pomladi in poletne sezone,
začasno in z namenom, da se ponovno vrne prihodnjo zimo z zelo strukturiranim in
avtomatiziranim in s tem predvidljivim vsakodnevnim življenjskim ritmom. Biti del takšnega
mesta pomeni reflektirati, »torej izgovarjati in občutiti tapijo, dolgočasiti se, tapijariti v mestu
in biti tapijarjen z mestom, hkrati je tudi predpogoj, med ostalim, da se v tkivu mesta živi, da
se njegove ulice še zmeraj merijo s koraki potencialnih tapijarcev ter da se od mesta nekaj
pričakuje, vendar se mu tudi prispeva z lastno navzočnostjo«. 36 Kot zanimiv primer imamo v
mestu Pulj festival, ki je zagovarjal tezo, kako Puljčani ne zahajajo več toliko v javne

35

Prav tam, str. 104–105.

36

Prav tam, str. 117.
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prostore, ter je bil osredotočen na oživljanje zapuščenih prostorov u središču mesta. Skozi
projekt »Odprtega mesta« se raziskujejo različni scenariji začasne uporabe javnega prostora in
njegove reaktivacije oziroma ponovnega »upoštevanja« prostora mesta. Motivirani s trenutno
situacijo, ki implicira stagnacijo, degradacijo in vse večjo privatizacijo javnega prostora ter
nezmožnost sprememb enakega-ustaljenega želijo s takšnimi akcijami spodbuditi
razmišljanje, razpravo in delo na projektih na obstoječih javnih prostorih zgodovinskega jedra
mesta Pulj, tako da se opozori na zapuščene in neizkoriščene mestne prostore ter raziščejo in
ustvarijo možnosti za njihovo uporabo za potrebe meščanov. Medtem ko neuporaba prostorov
pogosto pripelje do njihovega propadanja in degradiranja neposredne okolice, začasna
uporaba vpliva na dvig ekonomske, družbene ali kulturne vrednosti samega prostora in
njegove okolice. Z letošnjim programom so pravzaprav zajeli štiri lokacije v zgodovinskem
jedru mesta, ki se bodo aktivirale kot prostori-dogodki skozi umetniške in performativne
intervencije.37 S takšnimi projekti se pomembno prispeva k spodbujanju kreativnih in
družbeno aktivnih skupnosti in posameznikov, neposredno pa tudi k dviganju kakovosti in
raznolikosti življenja v mestnih četrtih. S tem ko nekdo na območju Pulja ustvarja fenomen
tapije, se z njo kot lastnostjo tudi najbolj zaznamuje. Iz tega sledi, da se »zimska tapija [se] v
tem pomenu, naj opomnim, lahko in mora interpretirati z rezultatom gospodarskih tendenc v
mestu, ki izhajajo iz 'potenciranja poletja'«38(intervju z M. B.). Mesto temelji na produkciji
fizičnega prostora kot tudi simboličnih vrednosti v javnem in zasebnem prostoru, kar je
posledica procesov, ki so vsekakor stimulirani z določenimi stališči skupnosti in njenih
pripadnikov o lastni identiteti, zatorej je k polarizaciji Pulja in njenim značilnostim treba
pristopati kritično. V javnih prostorih in na ulicah mesta se razvija odnos, dogajanje in
možnosti delovanja. Kot pravi Lefebvre, »Javni prostor, prostor kazanja, ‘spontano’ postaja
kraj za sprehode in srečanja, intrige, diplomacijo, dogovore in prepričevanje – on se
teatralizira. Iz tega sledi, da so čas, ritem in ljudje, ki zajemajo ta prostor, ponovno vezani na
prostor« (Lefebvre 2004: 96). Tapija je, kot lahko zaključimo, fiksirana v letnem poteku časa,
medtem ko je po svoji vsebini težko izogibna in spremenljiva. Ravno to kroženje, ki najprej
omogoča ohranjanje istih stvari skozi njihovo ponavljanje in stalno vračanje, je ena od
lastnosti, ki je močno vcepljena v mesto Pulj. V tem pomenu tapija dejansko deluje ne zgolj
Breda BIZJAK, Dalibor MARTINIS, Otvoreni grad: aktivira zapuštene prostore Pule, Pogledaj.to, 26.8.2016,
dostopno na <http://pogledaj.to/arhitektura/otvoreni-grad-aktivira-zapustene-prostore-pule/> (26. 4. 2019).
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kot polisemičen pojem, lokalna in žargonska »sematična platforma«, temveč kot fenomen
značajskih razlik, ki se lahko artikulirajo v poskusih razlage posebnosti duha mesta.
Raziskovanje je pokazalo, da ima svoj prostorski aspekt v smislu današnje zimske praznine
prostorov, ulic in trgov v središču mesta ter predvsem svojo časovno-generacijsko, naravnoklimatsko komponento, ki smo jo skušali analizirati v tem poglavju. 39 Pulju, razen tega, da je
obalno mesto in bolj ali manj zaželena turistična destinacija, ne bi bilo treba vsega prepuščati
naključju. Fenomen tapije ima potencial postati vir kritike in sprememb, ki bi se kmalu
morale pričeti izvajati na tem območju.
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IV. Turizem – neizogiben svetovni pojav
4.1 Dinamika množičnega turizma
Dandanes, zlasti v Pulju, je turizem postal nepogrešljiv del našega življenja, zato mora Pulj
kot turistično mesto podvomiti o nastanku turizma, da bi lahko pojasnil dosedanja gibanja in
napovedal prihodnje dogodke. V tem poglavju bo še posebej pomemben kritični pregled
negativnih učinkov turizma ter degradacije naravnih in družbenih virov kot tudi drugih
področij, ki jih zadeva turizem. Lokalno prebivalstvo navajamo kot glavne akterje in
pomemben mejnik v sistemu razvoja turizma, razvoj pa mora potekati na skupni in edinstveni
ravni raznovrstnih interesov udeležencev v turističnem razvoju, zato se moramo teh tem
resneje lotiti. V tem delu magistrskega dela bomo dali vpogled v težave, ki se pojavljajo na
območju, prizadetem s turizmom, ter navedli primere slabega vpliva turizma. Dinamiko
množičnega turizma, ki na eni strani uničuje svojo bit, drugje in v drugih družbenih razmerah
pa zase ustvarja nove temelje, je treba gledati z dvojnega vidika: iz ekonomskega in
socialnega ozvezdja interesov. Kot navaja Vukonić, je treba »turizem [je treba] obravnavati
kot posebej pogojen migracijski pojav v prostoru in med ljudmi, ki na obeh straneh in v
njihovem medosebnem odnosu ustvarja številne posledice z različnim značajem in različnim
predznakom (pozitivnim in negativnim)«.40 Turizem moramo torej razumeti kot aktivnega
udeleženca, ki vpliva na psihična, psihološka in socialna stanja, ki se dogajajo v turizmu v
določenem okolju. Ljudje postajajo vse bolj ozaveščeni o problematiki obstoja planeta in
njegovih zmogljivosti, saj je danes zelo jasno, da človek s svojim neodgovornim vedenjem
povzroča veliko škodo naravi in okolju, v katerem živi. Danes je že prevladalo stališče, da je
treba stimulirati ekološko najmanj agresivne oblike razvoja in jih prilagoditi vsaki posamezni
razvojni celoti, tradiciji, kulturnim standardom ter ravni tehnološkega in družbenega
razvoja, pri čemer naj bo razvoj gospodarsko usmerjen tako, da bo koristil lokalni in širši
skupnosti. 41 Zagotovo lahko rečemo, da so najbolj razvite turistične države pokazale, da je
nevarno razmišljati le o povečanju gospodarske rasti. Razvoj in vpliv turizma bi moral
potekati v nadzorovanih pogojih, tako da se potrebni viri porabijo v tolikšni meri, da se bodo
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lahko zagotovo reproducirali, tako da bodo kasneje preživeli kot trajno dobro za naslednje
generacije. Med razvijanjem vpogleda v načine in modele rabe prostora v turizmu, vendar ob
upoštevanju trženjskih vidikov, so turistični teoretiki razvili pojem t. i. življenjskega cikla
turističnih krajev ali regij in končno turističnih destinacij. To je pripeljalo do teorije nosilne
zmogljivosti in koncepta nasičenosti nekaterih prostorskih enot s turističnim razvojem.
S svojo fizično prisotnostjo se prostor degradira. V številnih razvitih turističnih središčih
število turistov, ki se zvrstijo v celotni sezoni, večkratno presega število stalnih prebivalcev na
tistem območju (poglej sliko 11). Po podatkih turistične organizacije mesta Pulj je bilo v

Slika 10 Plaža Ambrela, 2014

osmih mesecih v Pulju zabeleženih 110.809 prihodov, medtem ko ima samo mesto ca. 62.702
prebivalcev.42 Pozornost je treba posvetiti temu, kako in v kolikšni meri turistični razvoj
vpliva na okolje ter v kolikšni meri lahko izrabljamo dane naravne vire v turistične namene in
kolikšne so njihove zmogljivosti. Za človeka je značilno, da naravo in naravne vire uporablja
in oblikuje na način, kot mu najbolj ustrezajo, in če pogledamo celotno zgodovino človeštva,
lahko jasno ugotovimo, da je dosedanji razvoj človeške družbe dejansko proces
preoblikovanja obstoječih in veljavnih naravnih okolij v umetna in »nenaravna« okolja, ki
svoj končni videz dolgujejo delu človeških rok. Tega umetnega, »nenaravnega« značaja
naravnega okolja, ki ga je transformiral človek, ni nikjer videti tako drastično kot v velikih
urbanih aglomeracijah. 43 Nerealno bi bilo zahtevati, da se turizem ustavi zaradi varovanja
Službene informacije TZ Pula, Turistička zajednica grada Pule, dostopno na <https://www.pulainfo.hr/hr/
sluzbene-informacije-tz-pula/12687> (28.4.2019).
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okolja, vendar bi se vsekakor moral naučiti delovati v sintezi in razmišljati na način, da se
dvignejo optimalni učinki, tj. da turistične dejavnosti ne ogrožajo učinkovitosti in preživetja
virov. Poleg tega so turisti s svojim vedenjem začeli škodovati naravi in nerazumevanje je
privedlo do sedanjih razmer – vse večje onesnaženosti morja, smeti na plažah, gostega
mestnega prometa, zamašenih ulic, zapuščanja stanovanj v središču mesta in drugih težav, ki
jih bomo omenili kasneje. Interesi ljudi, ki živijo na lokacijah, "prizadetih" s turizmom, bi
morali biti povezani, voditi k iskanju skupnih rešitev ter trajni medsebojni krepitvi s turisti.
Pomembno je opozoriti, da to niso značilnosti vsakega turizma, ampak predvsem tistega,
povezanega z množičnostjo, ki ga lahko na območju Pulja zdaj vedno bolj čutimo. »Takšne
posledice so v prvi vrsti značilne za vse oblike množičnega turizma, kjer se individualni
dobiček gospodarstva, vključenega v turizem, uresničuje po logiki velikih številk.«44 Takšen

Slika 11 Tudi to poletje je gužva na plitviških poteh, 2017

pristop ustvarja težave, s katerimi se danes srečujejo skoraj vsa okolja, ki so odvisna od
turizma. K temu je prispevala tudi preobrazba turističnega prometa iz individualnega v
množičnega in iz stacionarnega v mobilnega, kar je vse postavilo nove zahteve po prostoru v
naravi. Tako lahko sklepamo, da bi izraz uživanje turističnih virov povsem ustrezal dejanskim
razmeram. Kot dober primer navajamo NP Plitvička jezera, ki mu zaradi prevelike rasti
obiskovalcev resno grozi uvrstitev na seznam ogrožene svetovne dediščine. Že leta 2015 so
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jezera obiskali skupno 1.357.304 turisti, medtem ko se je leta 2016 to število povečalo še za
5,3 odstotka, saj je skozi Plitvice šlo neverjetnih 1.429.228 turistov. To je pod vprašaj
postavilo vzdržljivosti celotnega ekosistema tega območja zaradi nenadnega povečanja
apartementacije, odvajanja odplak in voda, onesnaževanja, vplivov na okolje itd. 45 Napačno
bi bilo pričakovati, da se bodo mesta pod vplivom turističnega prometa sama obnavljala.
Takšna pričakovanja je treba nadomestiti s sistematičnim vedenjem do narave na način, da jo
varujemo in ščitimo. Uničujoč odnos turizma se pojavlja, ko je na prvem mestu izkoriščanje
za individualni dobiček. Ortodoksni meščanski ekonomist Samuelson se je vprašal, »kako
lahko pomeni večje število avtomobilov na prebivalca merilo blaginje, če je hkrati takšno
povečanje v tesni korelaciji s povečanjem obolelih za rakom? Materialni standard torej ni
enako kot kakovost življenja!« 46 Niti en družbeno-ekonomski sistem ne more biti samo v
funkciji sedanje generacije, ampak mora biti
obrnjen tudi v prihodnost, kar pomeni, da
morajo biti spremembe v okolju
progresivne. Spremembe, prijazne naravi, je
treba začeti s spremembami v življenjskem
okolju in pogojih življenja človeštva, ne
izključno v samem fenomenu turizma, zato
je zelo pomembno izobraževanje lokalnega
prebivalstva nekega območja. Odličen
primer, kako lahko ozavestimo človeka, ki
je turist, je mednarodna organizacija Leave
Slika 12 Pustite nič drugega kot sledi, 2015

No Trace (Take only pictures, leave only
footprints), ki postavlja globalni standard za

etiko na prostem, njeno poslanstvo pa je ciljno izobraževanje in zavarovanje dolgoročnega
zdravja našega naravnega sveta z vzdrževanjem trajnostne rekreacije v naravi. Vsako načelo
pokriva določeno temo in daje podrobne informacije za zmanjšanje vpliva onesnaženja na

Dubravka BLAŠKO, Plitvička jezera pucaju po šavovima: hoćemo li postati generacija koja je uspjela "ubiti"
biser hrvatskog krša?, DNEVNIK.hr, 10.8.2017, dostopno na < https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/plitvickajezera-pucaju-po-savovima-hocemo-li-postati-generacija-koja-je-uspjela-ubiti-biser-hrvatskogkrsa---485495.html> (28.3.2019).
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okolje, v katerem bivamo.47 Končno je vedenje v turizmu samo odsev splošnega življenjskega
vedenja, ker turizem ni neki sistem zunaj sistema, ampak sestavni del splošnega sistema
življenja. V takšni konstelaciji izvajanje zaščitnih ukrepov v zvezi z vplivom turizma na
naravo izhaja iz splošnega človekovega vedenja. Sklepamo namreč, da je turizem dejavnost,
ki je v tesni povezavi s človekom ter njunim medsebojnim odnosom. Preprosta disperzija
turista je očitno nemogoča, vendar je jasno, da je treba potegniti črto, ki mora pokazati
dovoljeno stopnjo nasičenosti nekega turističnega prostora. V splošnem nam lahko turizem
prinese veliko pozitivnih, a tudi negativnih posledic. To vse moramo najprej ozavestiti pri
človeku, ki predstavlja obiskovalca turistične lokacije, ter človeku, ki na tem območju
načrtuje ali dela, saj je samo z njunim skupnim prizadevanjem lahko odstranijo negativne
posledice turizma za naravno okolje.

Slika 13 Turist: tvoje luksuzno potovanje moja vsakodnevna beda, 2018

4.2 Razvoj kot pojav in njegov odnos do turizma
Kakršen koli razvoj bi lahko pomenil novo stanje, h kateremu težimo, boljši in novejši položaj
od tistega, v katerem se trenutno nahajamo. Kot navaja Vukonić: »ko se govori o turizmu in
njegovem strateškem usmerjanju, s tem mislimo ne le na dolgoročno usmerjanje njegovega
ekonomskega, temveč celotnega razvoja na temelju ciljev in kriterijev, ki postavljajo
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značilnosti fenomena turizma oziroma perspektive družbe na splošno. S tem smo teoretično
določili osnovno značilnost razvojne strategije kot strategijo integralnega razvoja. Za
absurdne štejemo trditve, ki ne izhajajo iz vztrajanja na globalni strategiji celotnega razvoja,
ampak so fokusirane samo na razvoja turizma (ali morda novih komponent in posledic
turističnega razvoja), ker posameznih interesov in ciljev razvoja turizma ni mogoče doseči
brez ravnotežja in stabilnosti celotnega sistema, v katerega spada tudi podsistem turizma«. 48
Najpogostejši očitki turizmu so, da se s turistično gradnjo povsem zapolnijo posamezni
prostori, da se s tem uniči ravnovesje v
naravi in naravni prostor s pogubnimi
posledicami za naravo, da se oblikuje
»kontinuirana urbanizacija«, da se
privatizira splošno naravno dobro (posebej
še morje in morska obala), da se degradira
lokalna krajina itd. Tudi obsežna prodaja
turističnih zemljišč je lahko usodna za
prihodnost preživetja prostora. To bremeni
Italijo, Španijo kot tudi Hrvaško, vključno
s Puljem. (glej sliko 15) Tudi izginotje
kmetijstva z nekega območja prinaša večje
število posledic, ki so sicer v neposredni
povezavi z razvojem turizma. S tem se v
prvi vrsti izgublja možnost poceni oskrbe
Slika 14 Panel o usodnih projektih za prihodnost Pulja, 2018

s kmetijskimi izdelki lokalne pridelave,
izginjanje kmetijskih površin vodi k

izgubljanju mnogih lepot krajine, pogosto tudi osnovnih značilnosti narave. Takšen pečat
pušča turistična podoba, ki se uporablja in prodaja na turističnem trgu. Poleg tega iz krajine
izginjajo značilni detajli, izgubljajo se narodni običaji, ki so v takšnih sredinah nosilci
avtohtone kulture ter jih v takšnem kontekstu turizem in kmetijstvo potrebujeta. Hkrati
turizem brezpogojno potrebuje kmetijstvo kot varovalca ali negovalca, kot stabilizatorja in
zaviratelja, kot atrakcijo in kot dopolnilo. Turistična gradnja, uporaba prostora in splošna
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uporaba virov so danes podrejene ustvarjanju dobička, vendar to na številnih razvitih
turističnih območjih po svetu privede do neprimerne ravni standardizacijske konfekcijske
gradnje, množične »turistične urbanizacije«, »ekonomskega funkcionalizma« oziroma stanja,
ki ga je Krippendorf na kratko poimenoval »požiranje prostora«. 49 Okoljski konflikti, ki jih
povzroča razvoj turizma, so vidni na različne načine in skoraj povsod, kjer se turizem razvija.
Tako je na primer na obalah Nizozemske in Danske prepovedano plavati na sipinah, ki
sestavljajo naravni obrambni sistem delovanja morja, na Norveškem in Švedskem pa je
osupljiv porast vikend hišic brez drenažnih
sistemov na gorskih območjih privedel do
onesnaženja rek in jezer, zaradi istega
problema je pod vprašaj postavljen tudi NP
Plitvička jezera, ki smo ga omenili zgoraj.
Zaradi hitre rasti in dobička domačini
pogosto, zavestno ali ne, delujejo proti
lastnim interesom. Ohranjanje okolja, v
katerem živi lokalno prebivalstvo, je
zanemarjeno. Kot odličen primer imamo
protest v Barceloni, kjer so prebivalci v znak
protesta zaradi prekomernega števila turistov
zasedli mestno plažo. Nekateri domačini
Slika 15 Zakaj domačini v Barceloni resnično sovražijo
turiste, 2017

trdijo, da je pritok turistov povečal stroške
najema in odgnal dolgoletne prebivalce iz

mestnega središča. Napetosti zaradi vpliva turizma na kakovost življenja meščanov so
pripeljale do izbruha vandalizma proti množičnemu turizmu v Barceloni in drugih delih
Španije. Radikalne levičarske skupine so ustavile ogledovanje iz avtobusa, sabotirale kolesa
za izposojo, ki jih turisti pogosto uporabljajo, in na stavbe po mestu risali grafitska sporočila,
kakršno je »Tourist Go Home«.50 Britanski fotograf Martin Parr preučuje vpliv turistične
industrije po vsem svetu in prav na njegovih fotografijah lahko opazimo podobno
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50

34

problematiko v krajih, ki jih je prizadel množični turizem (poglej sliko 16/17). Parr pravi: »I
am not saying that tourism is bad - far from it as it brings a livelihood to many people. (…)
This charity highlights the problems caused by tourism - from water shortages to newly
developed sites to the pure rape of our ever decreasing natural habitats - and tries to ensure
that local people benefit from the fruits of tourism. We need to get a better understanding of
the issues surrounding this huge business. These photographs, I hope, will offer a good

Slika 16 Martin Parr navsezadnje odkrije, da gre za majhen
svet, 2019

Slika 17 Martin Parr navsezadnje odkrije, da gre za
majhen svet, 2019

starting point. For remember we, in the wealthy West, are the ones who seek out the pleasures
of tourism, are all in this together.« 51 Enake težave lahko preslikamo v mesto Pulj, zato ni
presenetljivo, da je eden od anketirancev v Matoševićevi knjigi Doći u Pulu, dospijeti u
Tapiju pravi: »Naš turizem tukaj v Istri, Dalmaciji je malce drugačen, tu je vse usmerjeno v ta
turizem. Kot da bi živeli tiste tri ali štiri mesece v letu, takrat se ustvarja, takrat se vlaga,
takrat se nekaj dogaja! Torej 3 do 4 mesece je poudarek na tistih, ki prihajajo! In kje smo
tukaj mi? Na primer parki ... naši parki so poleti opremljeni, imaš vse gugalnice, tobogane,
vse imaš, pozimi pa je vse razstavljeno! Oni to odstranjujejo! (...) In potem poleti imaš 7
festivalov, 4 koncerte, 3 razstave – vsaj nekaj imaš, a kar naenkrat – ni nič. (…)« 52 V teh
izjavah je prikazano splošno prisotno nezadovoljstvo Puljčanov, ki nastane zaradi podrejanja
»poletni sezoni« in vsebinam, ki so, kakor menijo Puljčani, le mimogrede namenjene njim.
Global Tourism, MAGNUM Photos, dostopno na <https://www.magnumphotos.com/arts-culture/travel/globaltourism-martin-parr/> (12.8.2019).
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Mesto Pulj pestijo tudi številne druge težave, med njimi zagotovo študente, ki morajo
zapustiti najeta stanovanja do sredine maja ali začetka junija, da jih lahko najemniki oddajo
turistom. Ta trend je prisoten tudi v drugih obalnih mestih. Sredozemlje svojo stopnjo visoke
koncentracije turističnega prometa beleži v krajšem časovnem obdobju, zaradi česar se
odpirajo vprašanja o sezonskem turizmu in njegovih posledicah za Pulj kot tudi druga
sredozemska mesta. Sezonskost turističnih tokov izzove zlato turistično mrzlico, ustvarjata se
kult lahkega zaslužka in oderuška mentaliteta. V treh poletnih mesecih se večina prometa
odvija v svetovnem turizmu, a ko nanese beseda na sredozemski in jadranski hrvaški turizem,
se v teh mesecih v različnih letih in različnih državah ustvari od 60 do 80 % skupnega letnega
turističnega prometa. Tu se nam porajajo vprašanja, na primer glede vzpostavitve ravnotežja v
zvezi s sezonskimi nihanji pri zaposlovanju, kako bi jih nevtralizirali in zmanjšali negativni
vpliv porasta cen. Če je precenjena relativna zasnova kulturnega sektorja v določenem
prostoru, ne da bi dosegli ustrezno ekonomsko integracijo, lahko nastopijo težave zaradi dviga
cen zemljišč in lastnine, kadar niso dostopni lokalnim potrebam. To vodi k višjim najemninam
in uničujoče deluje na območja, saj uničuje tradicionalne obrti in dejavnosti ter ustvarja
»komercialne« cone v središču zgodovinskega mesta. Posledično, s premestitvijo rezidentov
(gentrifikacija), je pod vprašanjem kolektivna identiteta, ki je bila stoletja zgrajena v takšnih
okoljih. Glavna ulica Pulja je Prvomajska ulica, ki je polna kiča, trgovin s cenenim blagom. V
ulici so že štirje prostori namenjeni za prodajo čokoladic, medtem ko obstajata le dve galeriji.
Zatorej merjenje turizma samo z ekonomskimi kazalci vpliva na to, da prihaja do napačnih
razlag pomena kulture za družbo, za kar je kriva politika, ki temelji na zadovoljevanju
ekonomskih ciljev. Prav tako v mestu Pulj pogosto ni jasno, komu koristijo kulturni projekti
in ali so namenjeni zadovoljstvu lokalnih elit, investitorjev, turistov ali lokalnega prebivalstva.
Kazalci nezadovoljstva lokalnih prebivalcev z življenjem so v Pulju jasni. Eden izmed
mnogih primerov je nedavno objavljeno besedilo v časopisu Glas Istre z naslovom Pulj moj,
ne maram te več! Naj poudarim odstavek, ki pravi: »(…) za s papirjem prelepljenim
središčem se nekateri ljudje v naglici pripravljajo na novo turistično sezono. Ponujali bodo
drobnarije, plastiko in bankomate, da bo lahko vsak turist dvignil denar, kadar bo hotel. V oči
me bodejo modre apartmajske table, ki so postavljene po staromestnih ulicah. Izginili so
Puljčani, tukaj spijo samo turisti, za to plačajo z evri. S tem bodo Puljčani skušali preživeti
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celo leto. Dobro je, da vsaj to imajo, zato so tiho.« 53 To nam dobro ponazarja, koliko mesto
Pulj skrbi za svoje prebivalce in zadovoljitev njihovih potreb ter kako se oni počutijo. Kultura
se izraža kot pojem življenja določene skupine ljudi, zato se lahko vprašamo, ali se tudi imidž
ustvarja za potrebe lokalnega prebivalstva in ali je resničen ter za koga se promovirajo kultura
in kulturni projekti. Zaradi takšnih vprašanj je treba določiti način, kako se lokalna skupnosti
pozicionira proti ekonomski valorizaciji kulture in jasno vzpostavlja povezavo med
gospodarskim in kulturnim razvojem na lokalni ravni (Griffiths, 1995). Kulturni turizem v
razvojnem kontekstu skozi resničnost in mite je z vidika urbanega upravljanja le ena od
gospodarskih in socialnih dejavnosti, ki konkurira za prostor. Z industrijskega vidika je
turizem »industrija«, ki jo definira vprašanje,
čigavi izdelki so namenjeni trgu, medtem ko je s
kulturološkega vidika povezan s širšimi
kontekstualnimi vprašanji, kot so globalizacija,
postmodernizem in kulturni imperializem. S
kulturološkega vidika sta pomembna način
uporabe kulturnih virov in interakcija turistov z
lokalnimi skupnostmi. 54 Dinamika turističnega
razvoja je odvisna od tega, na kakšen način, če
sploh, to okolje ceni svojo kulturo in kulturno
dediščino znotraj koncepta lastnega urbanega
življenja. Ob tem se poraja nekaj ključnih
vprašanj, med drugim se lahko vprašamo, ali
lokalna skupnost premore dovolj socialne
odgovornosti, da lahko prepozna in se odzove na
Slika 18 Glas Istre, Pulj moj, ne ljubim te več, 2019

takšne trende, ali naj se nadaljuje podpiranje mita
o razvoju turizma v okoljih, v katerih ni kritične

mase kulturnega kapitala, ter katere so koristi kulturnega turizma in ali ga je mogoče
ovrednotiti le po številu turistov, ki obiščejo zgodovinska jedra mest.

Borka PETROVIĆ, Pulo moja, više te ne volim, Glas Istre, 27.3.2019, dostopno na < https://www.glasistre.hr/
pula/pulo-moja-vise-te-ne-volim-584281> (27.03.2019).
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Slika 19 Facebook stran, Ulice Pulja, 2019

4.3 Načrtovanje za potrebe turizma
V turizmu tako kot v drugih življenjskih panogah na načrtovanje gledamo kot na postopek in
metodo. Načrtovanje kot proces definiramo kot zavestno določanje ciljev in nalog, ki si jih v
določenem časovnem obdobju prizadevajo doseči znotraj sektorja ali subjekta. Načrtovanje
kot metodo pa definiramo z nizom načinov in metodoloških postopkov, ki določajo
načrtovane vsebine, kjer prevladujejo razlike in težave glede sedanjega stanja. Teorija turizma
pojasnjuje načrtovanje v turizmu ali za turistične namene kot »načrtovanje globalnih ciljev,
kar pomeni v prvi vrsti sintetiziranje rezultatov in učinkov turistične politike, zatem pa tudi
načrtovanje nalog nekaterih njenih izvršnih akterjev«. 55 Zato je zelo pomembno določiti
področja sodelovanja skozi skupne pobude in programe za izdelavo načrtov upravljanja,

55

S. MARKOVIĆ, Z. MARKOVIĆ, Osnove tuzima, Zagreb 1967, str. 56.
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vnesti časovne in prostorske dimenzije razvoja, razumevanje dinamike razvoja in prostorske
edinstvenosti kulturne dediščine ter identitete, geografske značilnosti in družbene priložnosti.
Prav tako bi se morali boriti proti socialni izključenosti in prostorski segregaciji. Russo in Van
der Borg (2002) izpostavljata dve temi; prva se nanaša na združljivost z dediščino in druga na
sinergije in napetosti med »globalnim« turističnim sistemom in »lokalnim« družbenoekonomskim razvojem. Zaradi tega morajo razvojne strategije najti ravnovesje med javnimi
interesi, zasebnimi vlagatelji in pobudami skupnosti. Lokalno okolje mora najti svoj
avtentičen pristop za zmanjšanje tveganja, ki je posledica neravnovesja med turizmom,
kulturo in drugimi družbenimi funkcijami. Za primerjavo lahko kot primer turizma in
upravljanja vzamemo hrvaško mesto Split. Leta 1979 je bilo zgodovinsko središče Splita
uvrščeno na seznam svetovne dediščine zaradi dobro ohranjene arhitekture iz vseh razvojnih
obdobij, pa tudi zaradi dejstva, da je še vedno živelo kot organizem z vsemi obrobnimi
funkcijami. Split »je sčasoma začel trpeti zaradi hitrega razvoja sodobnega mesta (danes
regionalnega središča z več kot 180.000 prebivalci in gravitacijskega območja z več kot
milijon prebivalci) ter v zadnjem času uničujočega procesa industrializacije primestnih okolij,
zaradi česar je mesto prišlo do razpotja brez jasne ideje, kam naprej«. 56
Prav zaradi pomanjkanja ciljev in strategij je turizem prevzel prevladujočo vlogo v splitski
regiji, vendar brez jasne vizije, kje potegniti črto tej rasti. Pojavile so se težave zaradi zvišanja
cen nepremičnin v središču mesta (posledica naraščajoče ponudbe), hitra turistifikacija je
spremenila namen teh stavb z njihovim spreminjanjem v stanovanjske objekte, ki so bili kot
takšni vseljivi samo pozimi, kar velja tudi za Pulj. Zaradi slabo vodenega turizma se je znižala
kakovost življenja v zgodovinskem jedru mesta Split, ki je postalo »oder neavtentičnih
turističnih dogodkov«. 57
Dober primer je projekt iz leta 2012, imenovan Duh kraja (latinsko: Genius loci), ki je
pokazal, kako sistematično upravljati in ohranjati zgodovinsko jedro mesta. Snovalci
so med drugim zapisali: »Duh kraja je določen z materialnimi (zgradbe, lokalitete,
pejsaži, poti, objekti) in nematerialnimi elementi (spomini, ustno izročilo, obredi,
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festivali, tradicionalno znanje, vrednote, vonji), s fizičnimi in duhovnimi
elementi, ki dajejo pomen, vrednost, čustva in čudenje kraju. Namesto da bi duh ločili
od kraja, nematerialno od materialnega, in ju razumeli kot nekaj nasprotujočega, smo
raziskali načine, kako vplivata drug na drugega in se s tem medsebojno definirata.
Duh kraja se ustvarja z različnimi družbenimi dejavniki, njegovimi arhitekti in
menedžerji kot tudi uporabniki, ki vsi aktivno prispevajo k ustvarjanju pomena. Duh
kraja ponuja boljše razumevanje živega, hkrati pa tudi trajnega značaja spomenikov,
najdišč in kulturnih krajin.« 58 V tem projektu so jasno določeni cilji, na primer
pravilna uporaba mestnih predpisov o razdalji miz od mestnega obzidja in puščanju
dovolj prostora za prehod ljudi, kako je treba nadzirati prodajo na ulicah, kako reševati
vprašanja glede velikosti zgodovinskih jeder in sprejema večjega števila turistov na
teh krajih ter kakšne so lahko sprejemne kapacitete, da ne bi prišlo do degradacije
lokalitet in izkušenj obiskovalcev, kako povezati arhitekturo novonastalih zgradb s
starimi, kakšne materiale uporabiti za gradnjo, da bi se vzpostavila vizualna enakost,
itd. Ta projekt »se nanaša na edinstvene, izrazite in cenjene vidike kraja; gre za
kombinacijo nematerialne dediščine (zgodbe, umetnost, spomini, prepričanja,
zgodovina ipd.), ki jo zaznamujejo umetniki, pisatelji, ljudske pravljice, festivali,
proslave, medosebnih vidikov (prisotnost sorodnikov, prijateljev, sorodnih duš itd.) ter
materialnih, fizičnih vidikov kraja. Med materialne, fizične vidike zgodovinskega
jedra Splita spadajo: preproste bivalne hiše, spomeniki, arhitekturni slog, širina ulic,
vrste tlakovanja, hodniki, slog izložb trgovin, ulična oprema, slog streh, višine zgradb,
pogledi, rastlinstvo itn. Ta dokument ne identificira nematerialne dediščine, vendar je
to priporočljivo storiti in izvesti korake za zaščito in prenos nematerialne dediščine
Splita na naslednje generacije«.59
Vse to so vprašanja, ki bi si jih morali zastaviti, ko se gre za sistematično vodenje turizma
nekega kraja, zato bi to moral biti cilj Pulja kot turistične destinacije in mesta, ki živi
izključno od turizma.

Lidija PETRIĆ, Plan upravljanja povijesnim kompleksom Splita s Dioklecijanovom palačom, Grad Split,
dostopno na <www.split.hr> (27.5.2019).
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Zavedati se moramo, da se nam turizem ne bi smel zgoditi, ampak bi morali zanj uporabiti
metode sistematičnega usmerjanja, določanja in vodenja. Zavestno je treba zbirati
informacije in pridobivati čim več znanja o sedanjem in prihodnjem stanju razvojnega
sistema ter skrbeti za razvoj in odločanje.
4.3.1 Rdeči načrt
Posebnost turističnega kraja se kaže v posebnem turističnem vzdušju, ki vlada v njem. Danes
bi temu rekli splošni življenjski slog v naselju oziroma splošna ambientalna podoba kraja. S
pridobitvijo atributa »turistični« vsak kraj dobi določene naloge glede svojega videza,
urbanističnih rešitev, urejenosti, čistoče in ostalega. Kraji, kjer človek živi, niso vedno skladni
z vsebino v tem prostoru. Prostorska ureditev je eden od načinov, da se prostor stabilizira,
zato bi si moralo prostorsko urejanje prizadevati za njegovo ureditev na način, da bo služil
tudi človeku, ne le turizmu. Projekt »Crveni plan Pule« predstavljamo kot odličen primer,
kako se znotraj skupnosti in s kolektivnim znanjem lahko uresničijo in razkrijejo številne
težave in vprašanja, ki jih najdemo v mestih in mestnih prostorih. Grupa Prakse (maja 2011
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Slika 20 Rdeči načrt Pulja, podoba mesta v času poznega kapitalizma, 2008
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pa v njej delujejo arhitekti, fotografi, oblikovalci in novinarji z večletnimi delovnimi
izkušnjami) dela pomemben korak v raziskovanju neformalnega urbanizma Pulja z uporabo
informacij, objavljenih v lokalnih medijih v enem letu. Ta načrt puljska skupina obravnava
kot pravi urbanistični načrt svojega mesta (glej sliko 20). Namen načrta je kartiranje mestnih
točk in območij, ki so v zaskrbljujočem stanju. V ta namen so pripravili »krizni zemljevid«
Pulja, ki prikazuje različna krizna območja (nemiri, demonstracije, pritožbe, okupacije,
deložacije, nezakonita gradnja, majhne komunalne akcije, delovne akcije), poleg tega so na
njem zapuščeni prostori v mestu. Glavni cilj omenjenega projekta je, da morajo vsi primeri
delovanja, prikazani na zemljevidu, služiti iskanju jasnejših in bolj funkcionalnih oblik
intervencije. »Za zdaj predstavljajo neusklajene in kratkotrajne taktike spreminjanja
življenjskih razmer v mestu. Želja je, da se z njihovim strukturiranjem razvije strategija, ki bi
spremenila ne le pogoje, temveč tudi življenjske odnose v mestu.« 60
Čeprav večina primerov na zemljevidu predstavlja kritiko obstoječih odnosov v mestu, redki
primeri samoiniciativnih akcij spreminjajo samo trenutne razmere, žal pa ne tudi odnosov. To
so akcije čiščenja zelenih in podvodnih površin, urejanja pohodniških poti, pogozdovanja
mestnih parkov, risanja grafitov in slikanja fasad. Lokalna skupnost mora najti svoj avtentičen
pristop za zmanjšanje tveganja, ki izhaja iz neravnovesja med turizmom, kulturo in drugimi
družbenimi funkcijami. Rdeči načrt smo izbrali kot odličen primer, kako razmišljati in
delovati na lokalni ravni.
4.4 Turizem in kič
Gillo Dorfles je napisal izjemno priljubljeno knjigo Kič, najbolj znano delo o kiču v svetovni
literaturi kot tudi univerzitetnem učbeniku. V svoji knjigi je obravnaval tudi tematiko turizma.
Na nekem mestu je zapisal: »ljudje, ki potujejo v tuje dežele in vnaprej vedo, da jim ni treba
poznati jezika, ker jim organizator priskrbi prevajalce, ki dobro obvladajo lokalni jezik;
ljudje, ki obiskujejo dežele z željo, da obiščejo samo slavne kraje; ljudje, ki so že vnaprej
zgradili svoje (izposojene) občutke, prezir, sočutje, čudenje; ljudje, ki vsak občutek, mit,
legendo, folkloro, ki jo srečajo, vzamejo kot nekaj samoumevnega.« 61 Po Dorflesu lahko
Pulska grupa, Rdeči načrt Pulja: podoba mesta v času poznega kapitalizma, Praksa, 1.3.2008, dostopno na
<https://praksa.hr/red-plan-pula/> (28.5.2019).
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turizem obravnavamo kot enega najbolj hrupnih obredov, ki preobraža in mitizira vsak
dogodek, s katerim pride v stik posameznik, ko se enkrat vključi v ta obred. Kot dober primer
imitacije v svojem delu navaja gondole v Kanalu Grande, Rdečekožce v Grand Canyonu,
Škote, oblečene v kilte, medtem ko imamo v mestu Pulj areno, v kateri se borijo gladiatorji,
Dneve antike na Puljskem forumu in še marsikaj. Kiču se v sodobni družbi ne moremo
izogniti, ker je neposreden produkt popularne kulture. Z globalizacijo in množično
proizvodnjo se je v 21. stoletju razširil povsod; praktično ne moremo najti družbene sfere, v
kateri ni navzoč. Dorfles turizem pojmuje kot nespametna in brezciljna potovanja z enega
konca planeta na drugega, ki jih spremlja na tisoče fotografij. Vprašanje kiča ni samo
kičavost; v bistvu je kič igra, laž, pretvarjanje – plastično cvetje, zid, obarvan, kot da je iz
marmorja, ali slika, ki nekaj posnema; kič se ukvarja izključno s temo, s čimer avtomatično
negira jezik materiala, ki ga uporablja, in tako izgublja vsebino. V svojem delu Dorfles
poudarja, da ima turist moč, da ipso facto pretvori v zameno za stvarnost, zato je odnos med
turistom in okoljem, ki ga obkroža, redko pristen. Za svet, ki ga turist v nekem mestu doživlja

Slika 21 Antični dnevi v Pulju navdušujejo turiste, 2016

skozi tančico lažnosti, imitacije in obožujočega sentimentalizma, je najpogosteje značilen kič.
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Turist neprestano potuje skozi psevdo dogodke z iluzijo, da se čudi naravi, čeprav se čudi

zgolj psevdo naravi, pri čemer lahko kot primer vzamemo safari z udomačenimi zvermi, zato
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je »ljubitelj kiča oseba, ki estetiko, stil in umetnost meri z normativi ugodja, všečnosti,
plitkosti in banalnosti.«63 V tem, kar lahko dandanes najdemo v Pulju in drugih turističnih
mestih in atrakcijah, se zagotovo skrivajo problemi, kakršnega omenja naslov tega poglavja,
zato se lahko vprašamo, ali potemtakem množični turizem s svojimi zastrašujočimi
rekordnimi številkami pomeni neustavljivo eksplozijo kiča planetarnih razsežnosti?! V tem
pogledu »človek kiča« kot turist z objektivnim uživanjem v kiču spreminja samega sebe in
svet svojih izkušenj. Poleg tega kupujemo spominke, ki jih pojmujemo kot simbole lokalnih
identitet, izraze kulturne dediščine in promotorje turizma. Spominki prepričljivo
materializirajo in promovirajo segmente določene turistične identitete kraja, njegove kulturne
dediščine, pa tudi vrednot okolja, zato jih lahko uvrstimo med kompleksne kulturne predmete,
ki prenašajo lokalna sporočila in pomene ter (ne)materialne izraze lokalne kulture, tako da jim
lahko dodelimo vlogo pripovedovalcev lokalnih in osebnih zgodb. Spominke prinašamo
»domov« kot subjektivne izkušnje, zbrane in prikazane v njih, zatorej nam predstavljajo
predmete, ki jih je kupil sentimentalen turist. Kot da bi bila preteklost zaprta v jedru spominka
kot predmeta – tako kot je v školjki ujeto bučanje celega oceana. S tem povezujemo »fetiš
spomine«, ki imajo lahko celo umetniško vrednost (npr. zgodovinski spomeniki, muzeji),
vendar bodo navzlic temu v človeku kiča izzvali popačen, kičasti občutek za čas.64

Slika 22 Arena spominek, 2019
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V. OBLIKOVNI DEL NALOGE

5.1 Raziskava
5.1.1 Analiza ankete
Hipoteza tega magistrskega dela me je spodbudila k opravljanju prve anketne raziskave.
Mesto Pulj ima, tako kot skoraj vsako sredozemsko mesto, karakteristično razliko med
stilom življenja poleti in pozimi. S to sem analizo želela ugotoviti, kako so avtohtoni
prebivalci zadovoljni z življenjem v poletnih in zimskih mesecih. Anketa je bila
izvedena med februarjem in junijem 2018 na območju Mesta Pulja z uporabo tiskanih
anketnih vprašalnikov. V raziskavi je sodelovalo približno 70 ljudi iz območja Pulja.
Raziskava je bila izvedena anonimno, anketiranci pa so bili seznanjeni z namenom
ankete. Z analizo anketnih vprašalnikov (glej sliko 23) je dosežen cilj, katerega naloga je
bila argumentirati stališče, da so ljudje nezadovoljni z življenjem v Pulju v zimskem
času. Analiza je pokazala že znano dejstvo, da so prebivalci Pulja poleti veliko bolj
zadovoljni z življenjem ter kulturno-družabnim vsebinami.
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5.1.2 Analiza vprašalnika
Zaradi novih razmer s koronavirusom, nisem mogla organizirati dogodka, na katerem bi
izbrani skupni predstavila svojo temo ter razdelila časopise v zameno za izpolnjen
vprašalnik. Zaradi tega sem časopise in anketo vročila osebno. Končni eksperiment za
preizkus hipoteze magistrske naloge sem opravila s pomočjo kratkega vprašalnika. Ko
je oseba izpolnila vprašalnik, sem ji podarila časopis. Vprašalnik je sestavljen iz 6 nalog,
ki smo jih vsi reševali v šoli; povezovanje, dopolnjevanje besed in obkroževanje. Naloge
so bile sestavljene tako, da je o njih bilo potrebno razmisliti. Ključne besede, ki sem jih
problematizirala v svoji nalogi; množični turizem, sezonska nasičenost, vizualno
onesnaževanje, sezonski turizem, »tapija«, puljska »zima«. Z izpolnjevanjem vprašalnika
sem želela ljudi spodbuditi, da razmišljajo o odgovorih ter da jih na ta način poskusim
postopoma pripeljati do uspešnejšega izida in razmišljanja o problemih. Anketiranci so
vprašalnik odlično sprejeli, všeč jim je bila ideja izpolnjevanja, še posebej pa zadnja
naloga, v kateri se s povezovanjem pik prikaže beseda »tapija«. Na časopis in vprašalnik
so bili podani pozitivni komentarji. Velika večina se je naju pozitivno odzvala ter
potrdila, da bi bilo potrebno o teh problemih več govoriti. Poleg tega so člani Saveza
mladih Pule (Združenje mladih Pulj) in Sup-a (Študentske zveze Pulja) predlagali, da
izvedemo delavnice ter se takšnih in podobnih tem dotaknemo tudi na okroglih mizah.
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3. Stavi x u kvadratić svih boja koje te

Nemoj bit’ tapija,
ispuni anketu.

(1) Asociraju na ljeto

(2) Asociraju na zimu

x

Ja sam:

(zaokruži)

ž

m

sretno

u redu

tužno

18-29

30-54

55+

4. Smatraš li da dolje prikazane fotografije
predstavljaju vizualnu zagađenost Pule?

Osjećam se:
Moje godine su:

Krećemo!
1. Poveži pojmove
Ljeto
Sezonski turizam
Pulska «zima»
Tapija

da

ne

5. Rasporedi rečenice u kvadratiće
1) promoviranje kulture i identiteta nekog mjesta
2) apartmenizacija naselja
3) unapređuje imidž sredine
4) degradiranje i devastiranje prirodnih resursa
5) potiće ulaganje u kulturne resurse i tržišta
6) povećava ekonomske a smanjuje društvene interese

bogat kulturni program

dosada, bezvolja, apatija

turizam

2. Pročitajte tekst i upišite riječi koje nedostaju

masovni turizam

1

(1) Joyless, (2) događa, (3) turizmom,
(4) «zimsko tapijarenje»,
(5) Lokalno stanovništvo, (6) turističke sezone

6. Spoji točke (prati boje)

3
Mi _____ne
upravljamo.

1

Nama se turizam _____.

4

2

_____ neke zajednice ne može realizirati svoj identitet
samo razlogom dolaska turista, već bi on trebao
živjeti nevezano na dužinu trajanja turističke sezone.

5

7

3

2
3
1

4
5

2
1

3

6
5
4

2

3

7

1
1
2

2
34

6
5

1

4
5

Pronađena riječ je: ________________ .

U Puli, James Joyce je bio _____.
Intenzitet socijalne i društevene interakcije Puležana
određen je ritmom _____. Ono što nam ostaje je _____.

Hvala!

Slika 24 Vprašalnik, 2019
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5.2 Ideja o vizualni podobi
Ideja za oblikovanje časopisov se je pojavila kot kritika težav, ki že dolgo spremljajo mesto
Pulj. Cilj dela je raziskovanje lokalnega življenja, dialektov, besedil in drugih značilnosti
Pulja skozi kritično prizmo. Že ob sami zamisli o realizaciji sem želela ustvariti časopis za
lokalno prebivalstvo Pulja, Puljčane, da bi sprožila teme, o katerih se na tem območju že
dolgo ne razpravlja. Cilj je bil doseči lokalno prebivalstvo Pulja, kateremu je turizem postal
nepogrešljiv del življenja, medtem ko se nihče ne sprašuje, kako to vpliva na kakovost
njihovega življenja. Ravno vloga lokalnega prebivalstva pri načrtovanju odločitev je
prelomnica v sistemu turističnega razvoja in življenja na nekem območju, zato načetje
problematike mesta Pulja pomeni korak bliže njeni rešitvi. Pri razvoju koncepta smo se
osredotočili na uporabo vizualnih komunikacij kot orodja za interpretacijo kulture ter
predstavitev in ozaveščanje težav tega kraja, pa tudi ljudi, ki so protagonisti te celotne
identitete. Za medij posredovanja informacij sem se odločila izbrati časopis, da bi dosegla
čim večje število ljudi, tako mlajših kot starejših. Ideja je bila, da se po končanem in
natisnjenem vizualnem delu določeno število izvodov časopisa razdeli v urbanih
prostorih, kavarnah, restavracijah, bankah in drugih obljudenih krajih. Po izbiri tematike
časopisa sem začela preučevati druga sredozemska mesta (in otoke), ki se srečujejo s
podobnimi težavami. Sezonski turizem s seboj prinaša težave intenzivne sezone v
primerjavi s pustim in praznim življenjem, ki prihaja po burni turistični "gostiji". Ko sem
razmišljala o rešitvi, sem se odločila, da časopis ne sme biti prekratek, saj mora prikazati
vse pomembno, hkrati pa tudi ne predolg, da se bralec ne začne dolgočasiti. Odločila sem
se za 12 strani, na katerih sem predstavila poletno "mestno" stanje, in 12 strani,
namenjenih zimskemu stanju. Omenjena sklopa sem ločila z različno tipografijo in
dvema barvama, oranžno in modro, o čemer bom več govorila kasneje. Odlična podlaga je
bila Matoševićeva knjiga "Doći u Pulu, dospijeti u tapiju", ki je sestavljena iz številnih
intervjujev s prebivalci Pulja. Njihove komentarje in izjave sem vstavila v besedilni del
časopisa kot verodostojen prikaz stanja "duha mesta" in vseobsegajočega splošnega
nezadovoljstva ljudi, ki živijo na tem območju, ter jih dodala v fotografije. Vizualne
značilnosti sem zaobjela s fotografijami, saj menim, da najbolj realistično prikazujejo
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stanje stvari. Fotografija namreč beleži dogodke, stvari in vizualne elemente ter omogoča
realističen prikaz sveta okoli nas. Izbrala sem dokumentarni tip fotografij, da ne bi
izkrivljale razmer v mestu. Poleg uporabe fotografij sem med nadaljnjim raziskovanjem
na Facebook straneh naletela na številne dokaze tega fenomena in z njimi poskusila
dokazati negativen odnos Puljčanov, ki veje iz njihovih lastnih komentarjev (glej sliko
komentarjev, objavljenih na Facebooku). Pomembno je, da v nobenem trenutku ne
postavljam v ospredje lastnega stališča, ampak predstavljam in posredujem rezultate, ki
niso "izključno" moji, ampak od Puljčanov. Kar zadeva časopis, sem prvi (poletni) del
naredila tako, da bi pri gledalcu / bralcu vzbudila občutek množice in nasičenosti, da bi
pričarala tisto, kar ustvarja turizem, ki presega zdrave številke in sproža zasičenost tako
mestnega prebivalstva kot tudi turistov. V prikaz sem vključila nekaj fotografij vizualne

Slika 25 Komentarji s facebook strani, puljski vsakdan, 2017
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onesnaženosti, ki jo najdemo na puljskih ulicah. Drugi del, v modrih in hladnih tonih, daje
občutek in izpostavlja fenomen "tapije", ki sem ga omenila na prejšnjih straneh,
ponazarja pa tudi vtis pomanjkanja in nezadovoljstva ter nečimrnost mestnih prostorov
in ulic. Leto in pol sem fotografirala mesto Pulj in njegovo okolico, da sem zbrala dovolj
gradiva za prikaz življenja med poletno turistično sezono ter v času po koncu sezone, ko
se ulice izpraznijo. Poleg tega sem veliko svojega časa porabila za zbiranje gradiva o
fenomenu, ki ga omenjam v zvezi z mestom Pulj. Poudarek je vedno bil na lokalnem
prebivalstvu in njegovem splošnem nezadovoljstvu, zato bo to delo namenjeno izključno
njim, da bi se začeli zavedali in razmišljati o lastnih stališčih in priložnostih ter na
celotno situacijo pogledali s "pozitivnim" tonom, da se bodo lahko v prihodnosti odzivali
in zmanjšali težave, nad katerimi se nenehno pritožujemo, vendar ničesar ne storimo za
izboljšanje stanja.

5.3 Oblikovanje časopisa
5.3.1 Časopis
Časopisi so tiskani mediji, ki objavljajo različne novice iz družbenega, političnega,
kulturnega in športnega življenja, poročajo o vsakodnevnih dogodkih, prinašajo zgodbe,
romane v nadaljevanjih in stripe, objavljajo oglase, reklame itd. Njihove glavne
značilnosti so: namenjenost javnosti, redno objavljanje novic o najnovejših dogodkih,
univerzalnost vsebine.65 Vloga časopisov je, da so dostopni, lahko uporabni in delujejo na
množico. Hitra in poceni izdelava jim omogoča enostaven dostop in prav zaradi tega sem
kot medij izbrala časopis. Primarna naloga časopisov je obveščanje, tj. prenos informacij,
razlaganje in komentiranje pomembnih aktualnih in zanimivih dogodkov za javnost, kar
je dodatno prispevalo k moji odločitvi za ta medij.
5.3.2 Naslov časopisa

- Kaj zdaj?! – Što sada? Takšen naslov časopisa je bil izbran zato, ker življenje v mestu, ki je
odvisno od turistične sezone, po njenem koncu zelo pogosto privede do vprašanja: »Kaj
bomo pa zdaj?« Zaradi pomanjkanja kulturnih in drugih družabnih dogodkov je za Pulj
65 Novine, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, dostopno na <http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=44284> (10.12.2019).
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značilno zimsko »tapijarjenje«. Pogosto se zaradi pomanjkanja vsebine sprašujemo, kaj
bomo počeli, da bomo "ubili" čas. Naslov Kaj zdaj?! – Što sada? bi moral s končnima
ločiloma vprašajem in klicajem izražati hkratno spraševanje in čudenje66 ter pozivati h
kritičnemu preverjanju.
5.3.3 Format in papir
Za format časopisa sem vzela TABLOIDNO velikost 289 x 380 mm.67 Prvotna velikost je
sledila prepoznavnemu istrskemu časopisu Glas Istre, manjša velikost pa je bila izbrana
zaradi cenejšega tiskanja. Časopisi se tiskajo s CMYK postopkom, kar pomeni, da so vse
barve narejene iz mešanice cianove, magenta, rumene in črne barve. Postopek tiskanja je
digitalen, kar pomeni, da se časopisi tiskajo na digitalnem tiskalniku, saj se na ta način
tiska po dostopni ceni z uporabo velikega, hitrega laserskega tiskalnika. Časopisi se tiskajo
serijsko (ali v tisku) na en zvitek časopisnega papirja, ki se nato strojno razreže in zloži v
posamezne izvode. Na stotine izvodov je možno digitalno natisniti, običajno pa je ceneje
tradicionalno tiskati približno 300 do 500 izvodov. Ker gre za tako velik tisk, tradicionalno
ne bi bilo smiselno tiskati manj kot 300 izvodov. Zaradi nižje cene sem bila prisiljena
tiskati digitalno namesto tradicionalno. Za papir sem izbrala 55-gramski (GSM) časopisni
papir. GSM pomeni težo v gramih na kvadratni meter, medtem ko ISO opisuje svetlost
papirja; večja kot je številka, svetlejši je papir. V mojem primeru je izbrana svetlost ISO76,
ker je tak papir svetlejši (in nekoliko težji) od standardnega časopisnega papirja in je
barvni kontrast na papirju večji kot običajno. Tiskanje je opravil Newspaper Club
(časopisni klub), kolektiv, ki se ukvarja izključno s tiskanjem časopisov in ima za
poslanstvo olajšati njihovo tiskanje. Bistvo tiskanja časopisov je v tem, da je njihov papir
čim bolj podoben tistemu, ki se je uporabljal nekoč, da se začuti njegov poseben dotik ter
zazna lahkotnost, ko se vzame v roke.68

66 Hrvatski pravopis: upitnik s uskličnikom, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, dostopno na <http://pravopis.hr/pravilo/upitnik-s-

usklicnikom/58/> (10.12.2019).
67 Digital tabloid artwork guidelines, Newspaper Club, dostopno na <https://www.newspaperclub.com/create/artwork-guidelines/

digital-tabloid> (11.12.2019).
68 About newspaper club, Newspaper Club, dostopno na <https://www.newspaperclub.com/support/about> (11.12.2019).
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5.3.4 Ciljna skupina
Ciljna skupina so Puljčani, tj. prebivalci mesta Pulja. Ob upoštevanju izhodišča teme,
povezane z mestom Pulj, so primarna in dejansko edina ciljna skupina njegovi prebivalci.
Zaradi tega bo časopis razdeljen po mestu in v mestnih prostorih (čakalnice, kavarne,
sejmi, knjižnice, kinoteke itd.), da se bo lahko čim večja skupina ljudi seznanila z njim.
Problematiko mesta morajo najprej prepoznati njegovi prebivalci, ki so tudi ustvarjalci te
identitete mesta, vloga lokalnega prebivalstva pa je pomemben dejavnik njegovega
sistematičnega in načrtovanega razvoja.
5.3.5 Namen
Glavni namen časopisa je "ozaveščati" prebivalce Pulja in utrjevati njihove osnovne
norme in vrednote, pa tudi vzorce vedenja, ki se prenašajo "znotraj" in "zunaj". Cilj tega
dela je raziskati lokalno življenje in druge značilnosti Pulja. V delu smo navedli njegovo
"uveljavljeno" kot tudi nerazumljeno identiteto, saj bi moral Pulj razviti nov identitetni
sistem, ki bi zaživel na njegovem območju, medtem ko bi morali biti lokalni prebivalci
aktivni udeleženci tega procesa, kar se pogosto ne zgodi. Brez aktivnega sodelovanja ljudi
preprosto ne obstaja dolgoročen in učinkovit sistem za utrditev določene identitete.
Izhodišče je bila (že večkrat dokazana) teza, da Puljčani danes niso zadovoljni z idejo o
mestu Pulju, zato bi morali začeti kritično lokalno razmišljati ter ustvarjati stvarne
nastavke za prepoznavanje njegove kulture in identitete. Z vizualnimi značilnostmi
časopisa in različnimi komentarji prebivalcev Pulja sem poskušala problematizirati že
oblikovano stanje mesta in njegovih prebivalcev, ki kaže na splošno nezaupanje in
nerazumevanje njegove vloge.
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5. 4 Seznam uporabljenih orodji
5.4.1 Adobe Illustrator / Adobe Photoshop / Indesign
Za oblikovanje časopisa sem uporabila programe Ai, Ps in Indesign. Adobe Illustator sem
uporabila, ko je bilo treba najti vektorsko utemeljene vizualne rešitve, medtem ko je bil
Photoshop namenjen urejanju fotografij z vizualnimi učinki; z njegovo pomočjo sem
prilagajala jasnost, barvo in ton ter ustvarila manipulativne učinke na fotografijah. Za
zaključni del sem uporabila Indesign, da bi bil časopis kar najbolje pripravljen za tisk.

5.5 Grafični elementi
5.5.1 Barve
Dve barvi, ki bi se pojavili, bi predstavljali kontrast poletnega in zimskega življenja, ki
spremlja vsak sezonski turizem. Razlog za izbiro barv je bil potreba po poudarjanju
občutka prenasičenosti, saj turizem v Pulju presega številke sprejemljive zasedenosti
morja, plaž in ostalih kapacitet. Barvno paleto sestavljajo kombinacije oranžne, rdeče in
rumene (poletje) ter modre in vijolične barve (zima).

Slika 28 Koncept časopisa, 2019
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5.5.2 Tipografija
Za tipografijo sem vzela dve pisavi, Stag Sans in Greta Text Pro. Stag Sans je ena od
brezserifnih pisav, ki se sicer uporablja za prenašanje enostavnosti in modernosti ter
dobro deluje z naslovi, medtem ko Stag Serif v manjših velikostih ne zmanjšuje berljivosti
in je bila izbira za tipografijo prvega (poletnega) odseka časopisa.

Slika 29 Časopis, poletni del, 2019

Greta Text Pro je po drugi strani serifna pisava bolj tradicionalnega videza, ki je značilno
oblikovana v duhu kaligrafskega sloga ter zelo uporabna pri naslovih zaradi visokega
kontrasta in čitljivosti v tisku.

Slika 30 Časopis, zimski del, 2019
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5.5.3 Fotografije
Medij kamere sem se odločila uporabiti, da bi omogočila resnične vpoglede v situacije.
Fotografije v časopisu so večinoma dokumentarnega tipa. Na splošno fotografi
dokumentarne fotografije stremijo k predstavitvi resnične, objektivne in stvarne slike
nekega dogodka, situacije ali osebnosti. Sliko želijo "zamrzniti" in poslati v svet. Namen
dokumentarne fotografije je vplivati na javnost, njen cilj pa je spodbuditi
družbenopolitične spremembe in delovanje. 69 Na nekaterih straneh sem fotografije
kombinirala s kolažem in tipografijo, da sem dopolnila vtis sporočila, ki sem ga želela
posredovati. Gradivo je bilo zbrano v zimskih in poletnih obdobjih leta, zajema pa
kombinacijo digitalnih in analognih fotografij.

Slika 31 Fotografije časopisa, 2019
69 Svetlana ĆOSOVIĆ, Dokumentarna fotografija kao instrument prikazivanja istine, Centar za razvoj fotografije, dostopno na <http://

www.crf.rs/rubrike/tekstovi/50/2012/02/29/dokumentarna-fotografija-kao-instrument-prikazivanja-istine-.html> (11.12.2019).
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Slika 32 Fotografije časopisa, 2019
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VI. Zaključek

Proces konstrukcije družbene realnosti nekega mesta, tudi Pulja, je zelo pomemben, ker je
mesto kraj, kjer poteka stalna identitetna izmenjava med posameznikom in skupnostjo,
med identiteto osebe in samim konceptom mesta. V tem delu izhajamo iz teze, da bi
morali o mestu govoriti kot o edinstveni in avtonomni celoti, ki je produkt sinergijskih
odnosov akterjev in procesov, zato moramo sprejeti dejstvo, da lahko v primeru
upravljanja identitete mesta prek postavljenih struktur bolj produktivno razpravljamo o
prepoznavnosti identitetnega sistema, ki ga ima in ga živi skupnost nekega območja.
Problematika mesta Pulj je nekonsistentnost njegove vsebine in pomanjkanje
avtentičnih puljskih in istrskih kvalitet, ki bi se morale afirmirati v mestu kot takem in
njegovih prebivalcih kot tudi idejah, ki se prenašajo na obiskovalce našega mesta. K
problemu Pulja uvrščamo tudi njegovo mestno »vizualno onesnaženost«, ki ustvarja
negativno sliko mesta, v kateri so bistveni vsi segmenti ter njihove formalne in
kvalitativne značilnosti. V veliki meri se srednjeveški, mediteranski ambient ruši z
izključno gostinskimi in prodajnimi objekti v samem središču mesta. Takšno središče
postaja uniformirano in turistično ter deluje po načelu »take money and run«. Ta odnos je
moteč in neokusen. Osnovno formiranje mesta Pulj in odnosi njegovih prebivalcev do
njega jasno kažejo splošno nezaupanje in nerazumevanje njegove vloge kot mesta. Namen
tega dela je torej odpreti vprašanja o Pulju, ki že dalj časa ostajajo neznanka. Kot ključno
točko pojmujemo ravno lokalno prebivalstvo Pulja (Puljčane), ki so referenčna točka, zato
je naloga tega dela v ospredje postaviti njihove temeljne norme in vrednote, ki se
prenašajo »noter« in »ven«. Zaradi tega bi moral Pulj svojo »onemelo identiteto«, ki je tudi
nerazumljena, razviti n nov identitetni sistem, ki bi zaživel na njegovem območju, pri
čemer bi moralo biti lokalno prebivalstvo vključeno v sam skupnostni koncept identitete
Pulja ter v njem videti namen in zavezništvo ter v njem čutiti svojo pripadnost in
verodostojnost. Poleg tega problema identitete neke skupnosti ni mogoče rešiti, če je
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fokus usmerjen samo na njen ekonomski razvoj, zato bi se morali razvoja lotevati na
temelju ciljev in kriterijev, ki jih postavljajo karakteristike fenomena turizma kot tudi
perspektive družbe na splošno. Ugotovili smo torej, da je usmerjenost Pulja kot mesta
zasnovana v glavnem na prihodu turistov in je odvisna od trajanja turistične sezone.
Trdimo, da je treba stremeti k izboljšanju in napredku turizma, ne da se od njega odstopa
in se ga omejuje. Delovati bi moral v sintezi; razvijati bi morali dejavnosti, ki bi prispevale,
da bi se s turističnimi gibanji dosegli čim boljši učinki tako za turiste kot njihove
gostitelje. Razvoj bi bilo treba naravnati v takšno gospodarsko smer, ki bi prinesla koristi
tako lokalni kot širši skupnosti. Poleg tega smo v tem delu podali razvejan in enoten
kontekst fenomena tapije, ki se je razvil na območju Pulja, da bi predstavili vpogled v
pojav, ki je specifičen za to območje. Sklenemo torej lahko, da je v Puljčanih določeno
nezadovoljstvo, da svoje mesto doživljajo kot »dolgočasno« in »osamljeno«. Na ta način
smo definirali določeno »stanje duha« Puljčanov skozi pojem tapije kot nekega
lokalnega družbenega in kulturološkega konteksta. V tem smislu je pomen odpiranja
takšnih tem in problemov v prizadevanjih za ozaveščenje lokalnega prebivalstva, ki nosi
to kolektivno identiteto, tako da se nanje naslovijo vprašanja, kakšna so njihova stališča
in določene vrednote ter komunikacija z njihovo okolico, ki ima v skladu z izsledki
raziskave svoj prostorski aspekt in svojo časovno-generacijsko in naravno-klimatološko
komponento. Pri razmišljanju o prihodnosti mesta je zelo pomembno prepoznati področja
sodelovanja skozi skupnostne pobude in programe izdelave načrtov upravljanja, uvesti
časovne in prostorske dimenzije razvoja, razumeti dinamiko razvoja, prepoznati številne
edinstvenosti kulturne tradicije in identitete, geografske posebnosti in socialne razmere
ter zmanjšati napetosti med globalnim turističnim razvojem in lokalnim socioekonomskim razvojem. Cilj skupnosti in vizijo njenega delovanja bi moralo predstavljati
stremenje k iskanju ravnotežja med javnimi interesi, zasebnimi investitorji in pobudami
skupnosti.
Duh mesta, v tej ali oni obliki, obstaja praktično v vseh kulturah na svetu.
Ustvarjajo ga ljudje, ki reagirajo na svoje družbene potrebe. Prebivalci neke skupnosti bi
morali biti intimno vezani na varovanje njenih spominov, vitalnosti, kontinuitete in
duhovnosti. Namen našega dela je dvigniti raven znanja in razumevanja lokalne
skupnosti v zvezi z lastnim mestom in njegovimi temelji. Naš cilj je ozaveščanje javnosti
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o določenih problemih, ki se pojavljajo na območju Pulja, ter dviganje zavesti skupnosti o
značaju njihovega mesta, povečevanje njihove občutljivosti za probleme, ki se pojavljajo,
dviganje ravni znanja ter ustvarjanje lokalnega ponosa in identifikacije z mestom, v
katerem živijo in bivajo. Zato sem, motivirana takšnim razmišljanjem, naredila časopis,
katerega cilj je bil predstaviti del problemov našega mesta, medtem ko sem s pomočjo
ankete potrdila svojo hipotezo. S pomočjo vprašalnika sem poskušala anketirance
vključiti v »debato« o teh problemih. Iskreno upam, da smo s tem projektom naredili
korak bližje k ozaveščanju o problemih ter da morda tudi spodbudimo različne prihodnje
dejavnosti prebivalcev in jih vključimo v aktivno sodelovanje v njihovi skupnosti.

Slika 33 Collage časopisa, 2019
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