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GEOINFORMACIJSKA PODPORA ISKANJU POVRŠIN UGODNIH ZA
POSTAVITEV ZAČASNIH BIVALIŠČ V PRIMERU POTRESA NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Izvleček
V diplomskem delu smo proučevali prostorske kriterije, ki so v primeru potresov
pomembni pri določanju ugodnih lokacij za postavitev začasnih bivališč. Analiza je bila
prostorsko omejena na območje Mestne občine Ljubljana. Vsak izbrani kriterij je bil glede
na njegovo ugodnost razvrščen med dejavnike, omejitve in v nekaterih primerih celo med
oboje. Omejitvene kriterije smo ovrednotili in prikazali s pomočjo Boolovih kart, medtem
ko so bili ovrednoteni dejavniki prikazani s pomočjo kategoričnih kart in kart, izdelanih s
pomočjo mehke standardizacije. Končni rezultat diplomskega dela je Karta ugodnosti za
postavitev začasnih bivališč na območju Mestne občine Ljubljana. Rezultati so pridobljeni
s pomočjo večkriterijskega odločanja. Končna karta lahko služi kot pomoč posameznikom
in institucijam, katerih delovna področja so naravne nesreče in z njimi povezane lokacije
začasnih bivališč. Rezultata diplomskega dela sta poleg glavnega dela tudi predstavitev
izbranih najugodnejših območij in ocena ugodnosti območij namenjenih zasilni in začasni
namestitvi prebivalstva v prostorskem načrtu MOL-a.
Ključne besede: GIS, podpora odločanju, začasna bivališča, Mestna občina Ljubljana.
SPATIAL DECISION SUPPORT FOR FINDING AREAS SUITABLE FOR
TEMPORARY ACCOMMODATION IN THE CASE OF EARTHQUAKE IN
MUNICIPALITY OF LJUBLJANA
Abstract
In this thesis, the spatial criteria which are significant for defining areas suitable for
temporary accommodation in case of an earthquake are evaluated. Analysis which was
made with GIS tools, was limited to the borders of the Municipality of Ljubljana. Every
selected criterion was, according to its suitability, classified among constrains, factors or
even both. The constraint criteria were assessed and represented in the form of Boolean
maps, whereas the assessed factors were expressed by means of categorical of fuzzy
“Byte” scale. Final product of this thesis is Map of suitability for temporary
accommodation in Municipality of Ljubljana. The results were achieved by multi-criteria
evaluation. The final map can be used to help individuals or institutions whose working
fields are natural hazards and temporary accommodation. The byproducts of this thesis are
also evaluated representation of selected most suitable areas, and an assessment of
suitability of locations, which are intended for temporary accommodation in the spatial
plan of Municipality of Ljubljana.
Key words: GIS, decision support, temporary accommodation, Municipality of Ljubljana.
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1. UVOD
Potrese kot izjemne pojave v pokrajini uvrščamo med tiste naravne nesreče, katerih
posledice se odražajo v največjem številu človeških žrtev in višini materialne škode.
Potresna nevarnost določenega geografskega območja je odvisna od geotektonskih
značilnosti, medtem ko je potresna ogroženost odvisna predvsem od človekove
prilagoditve naravnim razmeram.
Slovenijo zaradi lege na potresno dejavnem južnem robu Evrazijske litosferske plošče,
kjer se stikajo geotektonske enote Alpidov, Dinaridov in Panonskega bazena, uvrščamo
med države s srednjo potresno nevarnostjo (Vidrih, 2002). Vseeno lahko na slovenskem
prostoru nastanejo tako šibki kot močni potresi, ki so posledica zapletene geološke in
tektonske zgradbe našega ozemlja, ki leži večina na manjši Jadranski plošči, ki je stisnjena
med Evrazijsko ploščo na severu in Afriško ploščo na jugu (Ogrin, Plut, 2009; Vidrih,
2002).
Iz ocen potresne ogroženosti Mestne občine Ljubljana1 lahko razberemo, da bi bilo v
primeru potresa s povratno dobo 475 let veliko število domov poškodovanih ali uničenih
do take mere, da bi bilo bivanje v teh za čas obnove tvegano in nevarno. Ocene o številu
prebivalcev, ki bi jim bilo potrebno zagotoviti začasno bivališče, so različne. Starejše
ocene se gibljejo med 20.000 in 50.000, novejše raziskave pa za potrese višjih intenzitet
nakazujejo na še dosti hujše posledice, kot so predvidene s starejšimi raziskavami potresne
ogroženosti. Zadnja raziskava potresne ogroženosti MOL-a, ki je med drugim metodološko
najbolj dovršena, nakazuje, da bi bilo potrebno zaradi posledic potresa v začasna bivališča
namestiti več kot 100.000 prebivalcev (Strokovne podlage…, 2002). Ocena ne nakazuje le
na katastrofalne popotresne posledice in družbeno stanje, temveč zbuja mnogo vprašanj, ki
so neposredno povezana s preventivnimi ukrepi. Edini pravi preventivni ukrep, ki bi
močno omilil potresne učinke, je zagotovo potresno varna gradnja. Žal je omenjeni
preventivni ukrep težko aplicirati na realno stanje v prostoru, zaradi česar se moramo
zateči tudi k drugim preventivnim ukrepom. Eden izmed teh je zagotovo tudi določitev
primernih lokacij za začasna bivališča, v katera bi lahko namestili tiste prebivalce, čigar
domovi bi bili v času obnove poškodovani do take mere, da bi bilo bivanje v njih
nemogoče.
V tem diplomskem delu smo s pomočjo geoinformacijskih sistemov oz. z uporabo
geoinformacijske podpore odločanju, relevantne strokovne literature in zakonodaje
identificirali in ovrednotili več kot 20 prostorskih kriterijev. Ovrednotene kriterije smo
združili v skupno karto ugodnosti za postavitev začasnih bivališč ter izpostavili
najugodnejše lokacije.

1

V nadaljevanju MOL.

11

Diplomsko delo ne podaja dokončnega odgovora, kje bi v prihodnosti v primeru
močnega potresa lahko postavili začasna bivališča, kljub temu pa so rezultati lahko v
veliko pomoč pri določanju novih lokacij možne izključne rabe prostora v sklopu
Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana.

1.1

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je s pomočjo metode večkriterijskega vrednotenja
geografskih dejavnikov in omejitev poiskati najugodnejše površine za postavitev začasnih
bivališč na območju Mestne občine Ljubljena v primeru potresov.
Namen smo poskušali uresničiti z dosego naslednjih ciljev:
·
·
·
·
·

Opisati temeljne ugotovitve s področja potresne ogroženosti in začasnih
bivališč.
Kritično in argumentirano določiti relevantne prostorske dejavnike in omejitve
ter ob tem upoštevati mnenja pristojnih institucij in stroke.
Izdelati karto najugodnejših površin za postavitev začasnih bivališč in
izpostaviti najugodnejše lokacije.
Najugodnejše lokacije, določene z metodo večkriterijskega vrednotenja in
pregleda letalskih posnetkov, preveriti na terenu.
Oceniti ugodnost območij, namenjenih zasilni in začasni namestitvi prebivalstva
v prostorskem načrtu MOL-a glede na skupno karto ugodnosti, ki je glavni
produkt te raziskave.

1.2

HIPOTEZE
Pred izdelavo diplomskega dela smo postavili naslednje hipoteze:
1. Na območju MOL-a je dovolj ugodnih površin, na katerih bi v primeru potresa s
povratno dobo 475 let lahko namestili tolikšno število prebivalcev, katerih domovi
bi bili poškodovani ali uničeni, kakršno je določeno z ocenami potresne
ogroženosti MOL-a.
2. Najugodnejša sklenjena območja za postavitev začasnih bivališč se nahajajo v
vzhodnem, ravninskem delu občine, saj tam prevladuje travnata raba tal, ki je
pretežno v javni lasti.
3. Dejansko ugodnost lokacij, ki smo jih izbrali s pomočjo rezultatov večkriterijskega
vrednotenja in pregleda letalskih posnetkov, je zaradi točnosti in ažurnosti
podatkov mogoče potrditi tudi brez neposrednega terenskega ogleda.
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1.3

GEOGRAFSKI ORIS MESTNE OBČINE LJUBLJANA

MOL je ena od 11 mestnih občin v Sloveniji. Predstavlja gospodarsko, prometno,
upravno in univerzitetno središče Slovenije. S površino 257 km2 je 11. največja občina v
Sloveniji. Povprečna nadmorska višina znaša 362 m, urbanizirani del občine z mestom
Ljubljana pa leži na višini 300 m (Ljubljana, 2012). Na območju MOL-a živi približno
278.000 prebivalcev, gostota prebivalcev je torej 1012 prebivalcev/km2 (državno povprečje
je 101 prebivalcev/km2) (SURS, 2012). V mestu Ljubljana je gostota prebivalstva še
bistveno večja. Največja gostota je v območjih intenzivne blokovne gradnje, ponekod je
celo večja od 2000 prebivalcev/km2 (npr. na Fužinah) (Orožen Adamič, Hrvatin, 2000).
MOL leži v južnem delu Ljubljanske kotline, za katero so značilni šibka vetrovnost,
pogosti temperaturni obrati z meglo in letna količina padavin med 1400 in 1600 mm (Belec
in sod., 1999). Ljubljanska kotlina leži na stiku alpskega in kraškega sveta. Za območje
MOL-a je značilna dobra prometna dostopnost in prehodnost, razvoj mesta pa je povezan
predvsem z ugodno prometno in strateško lego.

Slika 1: Pregledna karta MOL-a.
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Območje MOL-a leži ob oz. na treh naravnih enotah, in sicer na Ljubljanskem barju,
Ljubljanskem polju in gričevnatih osamelcih, kot so Rožnik, Golovec in Šišenski hrib.
Različne fizičnogeografske značilnosti omenjenih enot so pomembno vplivale na
poselitveni značaj MOL-a. Ljubljansko polje je zaradi trdno sprijetega konglomerata, na
katerem ležijo debeli nanosi savskega proda, za poselitev najprimernejše. Ljubljansko barje
je nekoč zalivalo jezero, ki je v spodnjih plasteh pustilo ilovnate usedline, nad njimi pa se
je odložila različno debela plast šote in glinenih naplavin. Jezero je genetsko povezano s še
vedno aktivnim tektonskim ugrezanjem Ljubljanske kotline. Možnosti za poselitev so v
tem delu MOL-a veliko slabše kot na Ljubljanskem polju (Čepič in sod, 1998).
MOL spada v območje zmerno celinskega podnebja osrednje Slovenije. Povprečna
oktobrska temperatura je višja od aprilske. Srednja letna temperatura v Ljubljani znaša 9,5
°C, srednja januarska je 1,5 °C, v juliju pa je povprečna temperatura 19,6 °C. Na
mezoklimo Ljubljanske kotline vpliva tudi kotlinska lega med gorami. Visokogorsko in
hribovito obrobje vpliva na zmanjšano vetrovnost, ki se odraža v toplotnem obratu, ki je
pogost predvsem v hladnem delu leta (Hamel in sod, 2009; cv: Kogoj, 2011).

1.4

SLOVENIJA IN POTRESI

Potresi so ena hujših naravnih nesreč, ki so po vsem svetu v zgodovini zahtevali več
milijonov smrtnih žrtev. Leta 1556 je potres na Kitajskem terjal več kot 830.000 smrtnih
žrtev (Vidrih, 2002), zadnji večji potres na Japonskem 11. marca 2011 pa več kot 18.000
(The Guardian, 2011). Potresov takšnih intenzitet v Sloveniji doslej ni bilo, seizmologi jih
tudi ne pričakujejo (Vidrih, 2002).
V splošnem velja, da je potresna dejavnost v srednji, severni, zahodni, jugozahodni in
deloma vzhodni Evropi manjša kot v Sloveniji, v jugovzhodni, južni in deloma vzhodni
Evropi pa je večja kot pri nas (Ocena ogroženosti Mestne občine …, 2009). Vseeno pa
lahko na slovenskem prostoru nastanejo tako šibki kot močni potresi, ki so posledica
zapletene geološke in tektonske zgradbe našega ozemlja, katerega večina leži na manjši
Jadranski plošči, ki je stisnjena med Evrazijsko ploščo na severu in Afriško ploščo na jugu.
Jadranska plošča se obrača v nasprotni smeri urinega kazalca, kar predvsem na severni in
vzhodni strani povzroča različna premikanja (Ogrin, Plut, 2009; Vidrih, 2002). Premikanja
plošč na ozemlju Slovenije povzročajo napetosti, ki se sproščajo ob potresih ob prelomih v
dinarski smeri (severozahod‒jugovzhod), prečnodinarski smeri (severovzhod‒jugozahod)
in ob narivnih strukturah, ki potekajo v smeri zahod‒vzhod (Vidrih, 2002).
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Učinki potresov so lahko dokaj hudi zaradi plitvih žarišč, ki segajo do globine 10 km
(Ocena potresne ogroženosti …, 2006; Lapajne, Šket Motnikar, Zupančič, 2002), le redki
so globlji in izrazitejši kot npr. ob idrijskem prelomu, savski prelom in prelomi ob
periadriatski coni. Potresi, do katerih je prišlo na slovenskem geografskem prostoru, so
zbrani v katalogu potresov, katerega avtor je V. Ribarič. V katalogu so zajeti dogodki od
leta 792 dalje (Vidrih, 2002).
1.4.1 Močnejši potresi na Slovenskem
Eden največjih potresov v potresni zgodovini Evrope je zagotovo veliki koroški potres,
do katerega je prišlo leta 1348. Kljub temu, da je bilo žarišče potresa v bližini Beljaka, je
prizadel tudi naše kraje. Žarišče potresa je bilo v globini 7 km, njegova magnituda je
ocenjena na 6,5 stopnjo po Richterjevi lestvici, učinki potresa pa so ocenjeni na X. stopnjo
po evropski 12-stopenjski makroseizmični (EMS) lestvici. Zaradi potresa in njegovih
posledic naj bi življenje izgubilo med 20.000 in 40.000 ljudi (Vidrih, 2002).
Do najmočnejšega potresa z žariščem na slovenskih tleh je prišlo leta 1511 na območju
Idrije in Cerknega. Še isti dan naj bi sledil tudi močan potres z žariščem v Furlaniji (Ogrin,
Plut, 2009). Magnituda prvega potresa je ocenjena med stopnji 6,8 (Vidrih, 2002) in 7
(Ogrin, Plut, 2009), ocene magnitude drugega potresa pa se gibljejo med 7 in 7,2. Učinki
potresov so ocenjeni na IX. oz. X. stopnjo po EMS lestvici. Ob obeh potresih naj bi
življenje izgubilo med 12.000 in 15.000 ljudi2 (Vidrih, 2002).
14. aprila 1895 je Ljubljano prizadel potres z magnitudo 6,1, intenziteta potresa je
ocenjena med VIII. in IX. stopnjo po EMS lestvici. Žarišče je nastalo v globini 16 km.
Največje poškodbe so nastale v premeru 18 km od Vodic do Iga, v premeru 50 km so
nastale le manjše poškodbe. Mesto Ljubljana je imelo takrat 31.000 prebivalcev, ki so
živeli v približno 1400 zgradbah. Zaradi posledic potresa je bilo poškodovanih okoli 10 %
zgradb, ki so bile kasneje večinoma porušene. V Ljubljani naj bi pod ruševinami umrlo
sedem ljudi (Vidrih, 2006). Potres je povzročil ogromno materialno škodo, ki je bila
ocenjena na 7 milijonov goldinarjev. Zaradi arhitekturne in urbanistične obnove Ljubljane
je nastala tudi raziskava o gradbenotehničnih normativih, ki upoštevajo smernice potresno
varne gradnje (Vidrih, 2006).
20. stoletje so zaznamovali potres v Brežicah (1917) z magnitudo 5,7, potres na
Ilirskobistriškem (1956) z magnitudo 5,1 in potresa v Furlaniji leta 1976 z magnitudama
6,5 in 6,1, ki sta povzročila gmotno škodo tudi v Posočju in drugih delih severozahodne
Slovenije. 12. Aprila 1998 je Zgornje Posočje znova prizadel potres z magnitudo 5,6,
intenziteta potresa je bila ocenjena med VII. in VIII. stopnjo po EMS lestvici. Poleg velike

2

Novejše raziskave kažejo na manjše število smrtnih žrtev (Vidrih, 2002).
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gmotne škode na objektih je potres povzročil tudi precejšnje spremembe v naravi, saj je
bilo zaradi skalnih podorov uničenih veliko planinskih poti (Vidrih, 2002).
Potresna zgodovina Slovenije nakazuje na dinamiko in nepredvidljivost tega naravnega
pojava, ki ga zaradi vpliva na človeka in njegovo imetje občutimo kot naravno nesrečo in
neposredno grožnjo. Čas in mesto potresa je praktično nemogoče napovedati, lahko pa se
na potrese ustrezno pripravimo in se tako prilagodimo geografskemu značaju območja, kjer
živimo.

1.4.2 Potresna nevarnost Slovenije in MOL-a
Potresna nevarnost je verjetnost, da bo prišlo do potresa in da bo ta prizadel oz. ogrozil
življenje ali zdravje ljudi in živali ter povzročil uničenje ali škodo na premoženju, kulturni
dediščini in okolju (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006). Kot v
večini drugih držav se tudi v Sloveniji opiramo na ocenjevanje potresne nevarnosti, ki med
drugim predstavlja tudi podlago za potresno varno gradnjo stavb. Podatki o potresih iz
preteklosti predstavljajo osnovo za oceno potresne nevarnosti (Ocena potresne ogroženosti
…, 2006). Regionalne razlike v potresni nevarnosti Slovenije so dobro vidne na karti3
projektnega pospeška tal4 za povratno dobo 475 let. Karta je bila izdelana v skladu z
zahtevami evropskega predstandarda Eurocode 8 in predstavlja temeljno karto potresne
nevarnosti Slovenije (Lapajne in sod., 2002). Omenjeni pospeški so izračunani za trdna tla,
ki so definirana kot skala ali druga geološka formacija, pokrita z največ 5 m slabšega
površinskega materiala (ARSO, 2012)
Tektonski in neotektonski premiki so na območju Slovenije povzročili nastanek več
seizmogenih območij. Seizmološki zavod je izdelal karto seizmogenih območij, na kateri
je Slovenija razdeljena na sedem enot. Najvišje maksimalne magnitude so predvidene za
goriško-javorniško območje (predvidena maksimalna magnituda je 6,3) in gorenjskoljubljansko območje s predvideno maksimalno magnitudo 6,2. K večji potresni nevarnosti
območja Ljubljane (posebej zahodnega dela) je prispeval tudi idrijski potres leta 1511
(Lapajne in sod, 2002). Potresna žarišča nastajajo na celotnem slovenskem ozemlju,
najmanj pa jih je na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije (Ocena potresne ogroženosti
…, 2006).

3

Glej sliko 2.

4

Projektni pospešek tal je po EC8 standardu enak vršnemu oz. največjemu pospešku tal. To je največja
absolutna vrednost zapisa pospeška na prostem površju. Določen je za povratno dobo 475 let, ki ustreza 90%
verjetnosti, da vrednosti na karti ne bodo presežene v 50 letih. Povratna doba je povprečen čas med
prekoračitvami vrednosti projektnega pospeška tal na dani lokaciji (Lapajne in sod, 2002).
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Iz karte Potresne nevarnosti Slovenije lahko izločimo tri območja z višjimi vrednostmi
projektnega pospeška tal, in sicer območje Zgornjega Posočja, območje Ljubljane in
območje Krškega in Brežic. Na območju MOL-a se vrednost projektnega pospeška zvišuje
od vzhoda proti zahodu, najvišjo vrednost (0,25 g) doseže prav na urbaniziranem delu
občine, zaradi česar območje Ljubljane upravičeno uvrščamo med potresno bolj nevarna
območja v Sloveniji.
Slika 2: Potresna nevarnost Slovenije in MOL-a ‒ projektni pospešek tal.
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1.4.3 Potresna ogroženost Slovenije in Ljubljane
Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč (Zakon o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami, 2006). Potresna ogroženost izraža razmerje med potresno
nevarnostjo, ki jo kažejo karte potresne nevarnosti, ranljivostjo stavb ter posledično
ranljivostjo ljudi in dejavnosti v stavbah. Potres ima lahko negativne učinke na objekte, če
pa jih poškoduje, ima to posredni in neposredni vpliv tudi na ljudi (ogroženo je življenje in
zdravje ljudi, njihovo premoženje, delovna mesta …) (Ocena ogroženosti Mestne …,
2009). Ugotavljanje potresne ogroženosti je zapleten, dolgotrajen in znanstveno vprašljiv
postopek, zato se je zanjo v strokovni literaturi uporablja izraz »ocena potresne
ogroženosti«. Seizmična karta iz leta 1982 v IX. stopnjo lestvice MCS5 uvršča tolminsko,
idrijsko, ljubljansko in brežiško območje. Seizmična karta iz leta 1987 pa v območje IX.
stopnje uvršča le območji Zgornjega Posočja in Idrijskega (Orožen Adamič, Perko, 1996).
Seizmološki zavod je leta 1991 izdelal karto seizmogenih območij, po kateri so potresi
intenzitet IX. stopnje po MSK lestvici možni na goriško-javorniškem območju ter na
gorenjsko-ljubljanskem območju (Ocena potresne ogroženosti …, 2006).
Območje MOL spada v gorenjsko-ljubljansko seizmogeno območje, za katerega lahko
trdimo, da je (poleg goriško-javorniškega) med najaktivnejšimi potresnimi območji v
Sloveniji. Prav v tem delu Slovenije se je v preteklosti sprostilo največ potresne energije
(Ocena potresne ogroženosti …, 2006). Iz ocen potresne ogroženosti Slovenije je tako
razvidno, da po kapacitetah ljubljansko območje močno izstopa z največjo koncentracijo
prebivalstva in največjim povprečnim bruto družbenim proizvodom na prebivalca. Stopnja
industrializacije je tu relativno majhna, a velika v absolutnem smislu. Izredno pomembne
pa so druge dejavnosti, predvsem centralne funkcije največjega in glavnega mesta
Slovenije. Starih in potresno ne dovolj varnih grajenih zgradb je v Ljubljani veliko.
Ljubljansko območje tako upravičeno razumemo kot potresno najbolj ogroženo območje v
Sloveniji (Orožen Adamič, 1994; Ocena potresne ogroženosti …, 2006).
Za mesto Ljubljana je Seizmološki zavod Republike Slovenije leta 1991 izdelal karto
mikroseizmične rajonizacije v merilu 1:25.000. Karta je izdelana za povratne dobe 50, 500
in 1000 let. Poligoni na kartah so za različne povratne dobe enaki, razlike so le v
pričakovanih stopnjah intenzitete potresa. Podobno kot za celotno Slovenijo tudi za
Ljubljano velja, da najgosteje poseljena območja sovpadajo z najvišjo stopnjo intenzitete.
Najbolj ogroženi deli mesta so tam, kjer je gostota poselitve največja in kjer predvidena
magnituda doseže največje vrednosti (Orožen Adamič, Perko; 1996).

5

V Sloveniji je od leta 1995 v uporabi Evropska makroseizmična lestvica (EMS), ki natančneje določa

učinke potresov na visoke zgradbe, upošteva nove načine gradnje, nove gradbene materiale … Opis
posameznih stopenj je pri EMS in MCS lestvicah precej podoben.
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Pri preučevanju potresne ogroženosti Orožen Adamič (1994, str. 148) izpostavi dva
mejnika. Po potresu, ki je prizadel Ljubljano 1895, je bil uveden posebni gradbeni predpis
in mnogi objekti so bili obnovljeni. Stavbeni red, sprejet po potresu, je predpisal potresno
varnejšo gradnjo. Objekti, zgrajeni pred letom 1895, so tako potresno bolj ogroženi kot
tisti, ki so bili zgrajeni po letu 1895. Drugi mejnik je leto 1965. To je obdobje po skopskem
potresu (1963), ko so se v praksi uveljavili strožji gradbenotehnični predpisi. Obdobje
gradnje med leti 1945 in 1965 je bilo protipotresno slabše zasnovano kot obdobje med leti
1895 in 1945 (Jeraj, 2012).
1.4.4 Ocene posledic potencialnega potresa višjih intenzitet na območju MOL-a
Zaradi velikega števila neznank se lahko možne posledice potresov oceni le okvirno.
Največji problem predstavlja predvidevanje potresnega dogajanja, kot so lega in globina
epicentra, oddaljenost epicentra, čas potresa, trajanje potresa in frekvenca potresa (Orožen
Adamič, Hrvatin, 2000). Glede na seizmološke podatke se za območje Ljubljane s 63%-no
verjetnostjo pričakuje prekoračitve in povratno dobo 1000 let celo za potrese IX. stopnje
po MCS lestvici6, za povratno dobo 500 let je predviden potres VIII. stopnje po MCS
lestvici7 in za povratno dobo 50 let potres VII. stopnje (Orožen Adamič, 1994).
Za primer Ljubljane je težko opredeliti, katere zgradbe so slabše grajene in katere
potresno varne. O potresno (ne)varni gradnji je moč sklepati le na podlagi leta izgradnje
objekta in nosilni konstrukciji, ki so jih ljudje podali ob popisu, ter na podlagi spreminjanja
predpisov o potresno varni gradnji. Sklepanje o potresno (ne)varni gradnji na podlagi
omenjenih podatkov pa je zelo nezanesljivo (Ocena ogroženosti Mestne …, 2009).

6

V svetu so bile in so deloma še vedno v rabi različne lestvice za ovrednotenje potresnih učinkov. V

uporabi so lestvice MCS, MSK in EMS. V osnovi med vsemi temi lestvicami ni velikih razlik, zato so tudi
opisi učinkov potresov dokaj podobni. IX. stopnja je opisana kot rušilen potres. Ljudi pomeče na tla. Znatno
poškodovane so tudi potresno varne stavbe. Stavbe se lahko celo premaknejo ali prevrnejo s temeljev,
podzemna napeljava se trga. Površje valovi in razpoka (Ocena potresne ogroženosti …, 2006).
7

VIII. stopnja potresne intenzivnosti je definirana kot močan potres, katerega posledice so težke

poškodbe. Ljudje se s težavo obdržijo na nogah, tudi na prostem. Pohištvo se prevrača, škoda na potresno
varnih zgradbah je neznatna, slabše grajene stavbe so delno porušene. Padajo polomljeni dimniki, spomeniki
in stene slabše grajenih zgradb. Zelo mehka tla vidno valovijo, namočena se lahko utekočinijo (Ocena
potresne ogroženosti …, 2006).
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Orožen Adamič (1994, str. 149) na podlagi starosti zgradb, mikroseizmične
rajonizacije Ljubljane in drugih kriterijev ocenjuje, da bi bilo ob potresu IX. stopnje po
MCS lestvici uničenih kar 7295 (7,6 %) stanovanj, porušenih bi bilo 25.238 (26,3 %)
stanovanj, 43.086 (44,9 %) pa bi utrpelo hude poškodbe. Posledice potresov manjših
intenzitet bi bile sorazmerno manjše. Ob potresu VIII. stopnje bi bilo povsem uničenih 561
stanovanj (0,58 %), porušenih pa 7295 (7,6 %) stanovanj. Avtor ocenjuje, da bi bilo v
primeru potresa VII. stopnje v hudo poškodovanih in porušenih stavbah 25.287 ljudi oz.
9,2 % prebivalstva. Ob potresu VIII. stopnje bi bilo brez varnega bivališča 96.200 (35 %)
prebivalcev, ob potresu IX. stopnje po MCS lestvici pa celo 219.886 oz. 80 % prebivalcev
(Orožen Adamič, 1994).
V kasnejši raziskavi Orožen Adamič in Hrvatin (2000, str. 28) s pomočjo interpolirane
karte mikroseizmične rajonizacije Mestne občine Ljubljane in podatkov EHIŠ za potrese
VIII. stopnje po MCS lestvici predvidevata milejše posledice, kot so predvidene v
raziskavi, opravljeni v letu 1994. Uničenih naj bi bilo 299 stanovanj, porušenih pa 2898.
Hude poškodbe bi utrpelo 9438 objektov, brez bivališča (to naj bi bilo porušeno ali
uničeno) pa naj bi ostalo okoli 20.000 ljudi. V stavbah, ki bi utrpele hude poškodbe živi
67.768 ljudi, zato bi lahko brez bivališč ostalo celo več ljudi.
Ocene so zaradi pomanjkljivih podatkov8 v obeh raziskavah le okvirne, vseeno pa
nakazujejo na katastrofalne posledice potencialnega potresa višjih intenzitet na območju
MOL-a. Smrtne žrtve, porušene zgradbe, moteno delovanje mestnih in drugih funkcij ter
ostale posledice nakazujejo na nujen in preudaren odnos do obravnavane problematike, ki
temelji na uspešni oceni stanja in kakovostnih preventivnih ukrepih.
V času nastajanja tega diplomskega dela (v letu 2012) je bila v pripravi tudi nova
ocena potresne ogroženosti Ljubljane, kjer je poškodovanost objektov za potrese s
povratno dobo 475 let ocenjena na podlagi izdelanega modela ranljivosti in
poškodovanosti (Strokovne podlage …, 2012). Iz modela je moč razbrati velike regionalne
razlike v pričakovani intenziteti znotraj MOL-a. Potres s povratno dobo 475 let bi na
vzhodnem in severnem delu MOL-a imel učinke VII. do VIII. stopnje po EMS, medtem ko
bi učinki na južnem delu MOL-a dosegli VIII. ali celo IX. stopnjo po EMS lestvici.
Ocenjeno je, da bi bilo poškodovanih toliko domov, da bi začasno namestitev potrebovalo
118.697 prebivalcev, medtem ko bi stalno namestitev zaradi uničenih domov potrebovalo
30.267 prebivalcev (Strokovne podlage …, 2012).

8

V času raziskave opravljene v letu 1994 je bila le za 0,35 % objektov znana podrobna kakovost
objektov.
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Slika 3: Potresne posledice v Ljubljani leta 1895.

Vir podatkov: ARSO (Citirano dne: 31.3.2013).
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
GEOINFORMACIJSKA PODPORA ODLOČANJU

2.1

Geoinformacijska podpora odločanju je splet sistemov, ki je oblikovan za pomoč pri
reševanju prostorsko kompleksnih problemov. Uporaba podpore odločanju narašča tako v
poslovnih kot v akademskih krogih, razširjena pa je na mnogih področjih človekovega
delovanja, kot so marketing, prostorsko planiranje, biologija, okoljske analize, geologija,
daljinsko zaznavanje, pedologija, zdravstvo, naravne nesreče in na mnogih drugih. Orodja
geoinformacijske podpore odločanju so oblikovana in izpopolnjena z naprednimi
analitičnimi orodji, ki pomagajo uporabnikom odkriti problem, pridobiti informacije o
njem in uporabiti pridobljene informacije pri izvedbi odločanja in doseganju boljših rešitev
(Sugumaran, Degroote, 2011).
S procesom odločanja se ljudje soočamo vsak dan. Poznamo več orodij, ki ljudem
pomagajo pri sprejemanju odločitev, kot so npr. računala za izračun stroškov pri
načrtovanju preselitve v drug kraj, računala za pomoč pri pokojninskem varčevanju,
navigacijski sistemi pri izbiri poti in druga orodja (Sugumaran, Degroote, 2011). Probleme
odločanja, ki vsebujejo geografske podatke, imenujemo geoinformacijski ali prostorski
problemi odločanja9. Odkar se karte uporabljajo kot navigacijski pripomoček, se
uporabljajo tudi kot orodje pri sprejemanju odločitev, od kvalitete karte in podatkov pa je
odvisna pravilnost sprejete odločitve (Drobne, Lisec, 2009).
Sistemi za podporo prostorskemu odločanju (SPPO)10 so se razvili iz orodij podpore
odločanju ter geografskih informacijskih sistemov v 70. letih prejšnjega stoletja ter so do
danes, predvsem zaradi razvoja računalniške tehnologije, močno napredovali. Med drugim
se lahko uporabljajo tudi kot pomoč pri izbiri oz. iskanju lokacij za potrebe prostorskega
planiranja, vendar je proces izbire oz. iskanja ugodnih lokacij precej kompleksen in
rezultati težko zadovoljijo vse interesne skupine (Sugarman, Degroote, 2011). Ta
kompleksnost je v glavnem odraz tega, da je v proces odločanja pogosto vključenih veliko
število dejavnikov in omejitev, ter da je včasih težko razumeti njihovo součinkovanje in
interakcije (Heydr Main, Saadi Mesgari, 2009).
Proces podpore odločanju lahko razumemo kot proces, pri katerem poskušamo najti
najboljši mehanizem, s katerim dosežemo premik iz prvotnega položaja v zaželeni ciljni
položaj oz. rešitev11. Proces podpore odločanju lahko razdelimo v šest stopenj, katerih
potek ni nujno linearen – na vsaki stopnji je možno spremeniti odločitve, ki smo jih sprejeli
na predhodni stopnji.

9

V angleščini geographical oz. spatial decision problems.

10
11

V angleščini spatial decision support systems (SDSS).
V našem primeru na območju MOL-a poiskati najugodnejše površine za postavitev začasnih bivališč.

22

Slika 4: Glavni koraki podpore odločanju.

Vir: Sugumaran, Degroote, 2011.

Danes ima kar nekaj sodobnih geoinformacijskih sistemov vgrajenih orodje za izvedbo
geoinformacijske podpore odločanju. V tej raziskavi smo podporo odločanju izvedli s
pomočjo programske opreme Idrisi Taiga.
2.1.1 Temeljni pojmi in postopki s področja podpore odločanju in geoinformatike

1. Geografski informacijski sistemi
Geografski informacijski sistemi (GIS-i) so računalniška orodja, s katerimi zajemamo,
spreminjamo, analiziramo in prikazujemo prostorske podatke in informacije. Pomagajo
nam razumeti, interpretirati in vizualizirati podatke ter najti povezavi med njimi (ESRI,
2013).
2. Odločitev
Odločitev je izbira med dvema ali več alternativami. Alternative so med seboj
praviloma izključujoče. Skupino alternativ pri določenem odločitvenem procesu
imenujemo »odločitveni okvir« (Eastman, 2009).

23

3. Kriteriji
Kriteriji predstavljajo podlago za odločanje, lahko jih vrednotimo in merimo. Ločimo
dve vrsti kriterijev: dejavnike in omejitve. Oboji se lahko nanašajo tako na individualne
atribute kot na celotni odločitveni okvir.
·

Omejitve (constrains) so kriteriji, uporabljeni za omejitev obravnavanih
alternativ. So dihotomne oz. trde spremenljivke, ki jih uporabimo za omejitev
obravnavanih alternativ, kjer sta zastopani le dve vrednosti; ena vrednost (npr.
vrednost 1) predstavlja ugodna območja, druga vrednost pa neustrezna območja
(npr. vrednost 0) (Eastman, 2009).

·

Dejavniki (factors) so kriteriji, ki povečujejo oz. stopnjujejo ali zmanjšujejo
primernost določene alternative pri izvedbi podpore odločanju. Njihovo
primernost najpogosteje prikazujemo s pomočjo zveznih merskih lestvic
(Eastman, 2009).

Omejitve in dejavnike je potrebno standardizirati. Pretvorba na isto mersko lestvico je
namreč pogoj za to, da so vrednosti primerljive. Pri binomski standardizaciji lahko
določimo samo dve vrednosti (ugodno/neugodno). Za dejavnike oz. odločitvene
spremenljivke je največkrat uporabljena zvezna (fuzzy) standardizacija, katera omogoča
pripisovanje vrednosti, ki označujejo večjo ali manjšo primernost12 (Eastman, 2009).
4. Večkriterijsko odločanje
Za dosego določenega cilja moramo praviloma ovrednotiti več kriterijev. Postopek, pri
katerem več različnih kriterijev združimo v en sam kriterij, imenujemo večkriterijsko
odločanje. S pomočjo izračunanega kriterija lahko določimo območja, ki so najbolj ugodna
z vidika vseh kriterijev. Najpogosteje uporabljena postopka večkriterijskega odločanja sta
prekrivanje Boolovih kart13 (Boolean overlay) in obtežena linearna kombinacija14
(Weighted Linear Combination – WLC) (Eastman, 2009). Za potrebe te raziskave smo
uporabili obteženo linearno kombinacijo, pri kateri standardizirane dejavnike kombiniramo
s pomočjo obteženega povprečja. Prednost omenjenega postopka je nadomeščanje
kriterijev; nizko primernost lokacije z vidika določenega kriterija se lahko nadomesti z
višjo primernostjo drugih kriterijev.
Pred izvedbo večkriterijskega odločanja lahko obravnavanim dejavnikom, glede na
njihovo relativno pomembnost, dodelimo različne uteži. Poznamo več metod dodeljevanja
12

Največkrat sta v uporabi Real (0‒1) in Byte (0‒255) merski lestvici.

13

Prekrivanje Boolovih slik izvedemo s pomočjo preprostih matematičnih operacij, kot sta unija in

presek (Eastman, 2011).
14
Postopek tehtne linearne kombinacije s pomočjo obteženega povprečja združi karte, ki prikazujejo na
isto mersko lestvico standardizirane dejavnike (Eastman, 2011). Rezultat odločanja je karta, na kateri celice
zavzemajo vrednosti na razponu med 0 (neugodno) in 255 (zelo ugodno).
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uteži. Na tem mestu opisujemo Saatyjevo metodo dodeljevanja uteži, ki je integrirana v
program Idrisi Taiga15 in je bila uporabljena tudi v tej raziskavi.
V procesu večkriterijskega odločanja in uporabe obtežene linearne kombinacije je
pomembno, da je vsota vseh uteži enaka 1. Saatyjeva metoda temelji na relativni
pomembnosti enega faktorja do drugega, glede na devetstopenjsko zvezno lestvico (med
1/9 in 9). Med seboj tako primerjamo vse možne pare dejavnikov. Glede na razlike v
relativni pomembnosti jim v primerjalni matriki dodelujemo različna razmerja, ki pa
predstavljajo tudi osnovo za dodeljevanje uteži (Eastman, 2009).
Na podlagi matrike izračunamo najpomembnejšo glavno komponento. Konsistenčno
razmerje16 nas opozori na možnost, da so bila razmerja v matriki dodeljena naključno in
nas tako opozori na morebitne nepravilnosti v ocenah. Matrike, katerih konsistenčno
razmerje presega 0,10 oziroma 10 %, morajo biti ponovno ovrednotene (Eastman, 2009).
Preglednica 1: Zgornji del primerjalne matrike, s pomočjo katere smo ocenili relativno
pomembnost ovrednotenih dejavnikov, povezanih z ugodnostjo lokacij za začasno bivanje.
Raba tal Naklon
Raba tal
Naklon
Lastništvo parcel
Vodovarstvena
območja
Oddaljenost od cest
Tip prsti

Lastništvo
parcel

1
1/3
1/3

1
1

1

1/3
1/3
1/5

1/3
1/3
1/3

1/3
1/3
1/3

Vodovarstvena Oddaljenost Tip
območja
od cest
Prsti

1
1
1/3

1
1

1

5. Thiessonovi poligoni
Thiessonovi poligoni so poligoni, ki jih ustavimo s pomočjo vzorčnih točk. Vsak
poligon predstavlja vplivno območje ene vzorčne točke na tak način, da so vse lokacije
znotraj enega poligona bližje vzorčni točki znotraj mej poligona kot vsem ostalim
vzorčnim točkam. Tako pride do razdelitve območja na tak način, da vsaka celica pripada
najbližji točki z znanimi podatki (ESRI, 2013).

15
16

Saatyjeva metoda je v integrirana v program Idrisi Taiga znotraj modula »Weight«.
Consistency ratio ali CR.
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2.1.2 Temeljni pojmi s področja potresov in začasnih bivališč

1. Potresi
Potresi so naravni pojavi, pri katerih pride v Zemljini notranjosti do nenadne sprostitve
nakopičenih elastičnih napetosti. Sproščena energija se v obliki seizmičnega valovanja
razširja v vse smeri. Potrese občutimo kot naravne nesreče, kadar potresno valovanje
doseže Zemljino površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na ljudi,
objekte in naravo (ARSO, 2013).
2. Potresna nevarnost
Potresna nevarnost je verjetnost, da bo prišlo do potresa in da bo le-ta prizadel oz.
ogrozil življenje ali zdravje ljudi in živali ter povzročil uničenje ali škodo na premoženju,
kulturni dediščini in okolju (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006).
3. Potresna ogroženost
Potresna ogroženost izraža razmerje med potresno nevarnostjo, ki jo izražajo karte
potresne nevarnosti, ranljivostjo stavb ter posledično ranljivostjo ljudi in dejavnosti v
stavbah. Potres ima lahko negativne učinke na objekte, če pa jih poškoduje, posredno in
neposredno vpliva tudi na ljudi (Ocena ogroženosti Mestne …, 2009).
4. Evropska makroseizmična lestvica potresne intenzivnosti (EMS)
Evropska makroseizmična lestvica potresne intenzivnosti predstavlja osnovo za
vrednotenje seizmične intenzivnosti v evropskih državah. V nasprotju s potresno
magnitudo, s katero merimo količino sproščene energije, z EMS lestvico ocenjujemo
učinke potresa v prostoru. EMS lestvico sestavlja 12 intenzivnostnih stopenj (About,
2013).
5. Začasna bivališča
Začasna bivališča so bivališča, ki nastanejo kot posledica izrednih razmer, ko se skuša
kar najhitreje in najenostavneje zagotoviti nastanitev za žrtve naravnih nesreč (potresov,
plazov, poplav …), antropogenih nesreč (jedrskih nesreč, tehnoloških nesreč, ekoloških
nesreč) in žrtve vojnih razmer (Dalla Valle, 1999).
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3. METODE DELA
Pri izdelavi diplomskega dela smo večinoma uporabljali kabinetne metode dela.
Teoretično izbrana najugodnejša izbrana območja za postavitev začasnih bivališč smo nato
s pomočjo terenskih metod preverili tudi na terenu. Opravljeno delo lahko razdelimo v več
časovnih in vsebinskih sklopov, ki so prikazani na sliki 5.
Slika 5: Vsebinski sklopi dela.

Prva faza dela se je nanašala na pregled svetovne in domače literature s področij
geoinformacijske podpore odločanju, potresne ogroženosti MOL-a in začasnih bivališč. V
drugi fazi smo ob upoštevanju obstoječe literature, zakonodaje in pristojnih institucij
določili prostorske kriterije, ki so pomembni pri izbiri lokacij, primernih za postavitev
začasnih bivališč.
V tretji fazi smo zbrali relevantne digitalne prostorske sloje in jih s pomočjo
geoinformacijskih sistemov prikazali kot omejitve in dejavnike. Digitalne prostorske
podatke smo pridobili iz različnih virov. Prostorske sloje smo s pomočjo programske
opreme Idrisi Taiga standardizirali v vrednosti, ki izražajo ugodnost za postavitev začasnih
bivališč na tak način, da čim bolj upoštevajo zastavljene kriterije. Pri dejavnikih smo
ugodnost površin za postavitev začasnih bivališč prikazali z mersko lestvico Byte od 0
(neugodno) do 255 (zelo ugodno). Nekatere dejavnike smo obravnavali kategorično (npr.
tipe prsti), pri drugih pa uporabili mehko oz. fuzzy standardizacijo17.
Pri omejitvah smo ugodnost izrazili binarno v obliki Boolovih slik18. Zbirka
standardiziranih dejavnikov in omejitev predstavlja bazo digitalnih prostorskih podatkov.
Geoinformacijsko podporo odločanju smo izvedli s pomočjo večkriterijskega odločanja19.
Pred izvedbo večkriterijskega odločanja smo dejavnike glede na njihovo relativno
17

Kot primer lahko navedemo oddaljenost od avtobusnih postajališč kot dejavnik primernosti za
postavitev začasnih bivališč. Tem večja je oddaljenost od avtobusnih postajališč, tem manjša je primernost za
postavitev začasnih bivališč. Lokacijam blizu avtobusnih postajam so bile tako dodeljene vrednosti blizu 255,
z oddaljevanjem od teh pa se jim vrednosti zmanjšuje proti vrednosti 0.
18
Popolnoma neugodnim lokacijam za postavitev začasnih bivališč (npr. vodnim telesom) smo tako
dodelili vrednost 0, drugim, z vidika obravnavane alternative ugodnim območjem, pa vrednost 1.
19
Uporabili smo Idrisijev modul Multi criteria evaluation (MCE).
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pomembnost primerno obtežili. Pri obteževanju smo uporabili Saatyjevo metodo.
Najugodnejše lokacije, ki smo jih dobili kot rezultat izvedene geoinformacijske podpore,
smo preverili na terenu in jih ovrednotili z več vidikov, kot so npr. velikost, raba tal,
naklon, lastništvo in drugi. V zadnjem vsebinskem sklopu smo glede na rezultate,
pridobljene s to raziskavo, ocenili območja, ki so namenjena začasni in zasilni nastanitvi
prebivalstva v prostorskem načrtu MOL-a.
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4. ZAČASNA BIVALIŠČA
Potrebo po varnem bivališču danes uvrščamo med osnovne človekove potrebe. Potreba
postane še bolj izrazita pri ljudeh, katerih bivališča so bila poškodovana ali uničena zaradi
naravnih nesreč ali drugih razlogov (Transitional shelters, 2011).
Naselja, namenjena začasnemu bivanju, nastanejo kot posledica izrednih razmer, ko se
skuša kar najhitreje in najenostavneje zagotoviti bivališča oz. zatočišča za žrtve naravnih
nesreč (potresov, plazov, poplav…), antropogenih nesreč (jedrskih nesreč, tehnoloških
nesreč, ekoloških nesreč) in žrtve vojnih razmer (Dalla Valle, 1999). V tem raziskovalnem
delu se osredotočamo na začasna bivališča, ki bi predstavljala prehodno obliko nastanitve
za ljudi, ki bi v primeru potresa ostali brez bivališča ali pa bi bilo njihovo bivališče
poškodovano do take mere, da bi bilo varno bivanje v njem onemogočeno.
Načrtovana začasna bivališča v obliki naselij so le ena izmed oblik namestitve ljudi,
katerih bivališča bi bila poškodovana ali uničena do takšne mere, da bi bilo bivanje v njih
nemogoče ali nevarno. V primeru potresa bi se določen delež prizadete populacije preselil
k sorodnikom in znancem ali pa bi se začasno preselil v sekundarno bivališče. Možnost
zasilne nastanitve predstavljajo tudi večji objekti, kot so telovadnice in dvorane (Shelter
after disaster, 2010). Zadnje raziskave potresne ogroženosti za Ljubljano nakazujejo, da bi
v primeru potresa s povratno dobo 475 let brez varnega bivališča lahko ostalo več kot
100.000 ljudi (Strokovne podlage …, 2012). Zaradi tega bi bilo nujno potrebno populaciji
brez drugih nastanitvenih alternativ zagotoviti možnost bivanja v začasnih naseljih.
Ker potresov ne moremo napovedati, ti presenetijo. Ljudje so močno prestrašeni, v
šoku in s strahom čakajo na popotresne sunke. Ob takšnih in podobnih situacijah je
prizadetim nujno potrebno zagotoviti pomoč. Poleg preskrbe s hrano, pijačo in nujno
medicinsko oskrbo je treba v najkrajšem možnem času zagotoviti varna začasna
prebivališča (Dalla Valle, 1999). V izrednih razmerah je čas eden ključnih dejavnikov.
Obdobje od odločitve, da organiziramo naselje v obliki začasnih bivališč ter do zadnje
oblike naselja lahko časovne razdelimo v tri faze (Dalla Valle, Ploštajner, 2000):
·

V prvi fazi lahko organiziramo nastanitev v večjih šotorih ali barakah, na
majhnem prostoru lahko tako zagotovimo namestitev večjemu številu ljudi.

·

V drugi fazi ocenimo predviden čas trajanja naselja ter se glede na vremenske
pogoje odločimo, kateri tip bivalnih enot bo nadomestil šotore (bivalne
prikolice, zabojniki, barake). V primeru krajšega trajanja naselja in ugodnih
vremenskih pogojev bivalne enote lahko predstavljajo tudi šotori. Potrebno pa
je zagotoviti tudi skupne prostore, sanitarije, kopalnice, prostore za upravo
naselja, zdravstvene in druge objekte.
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·

V tretji fazi že postavljeno naselje dopolnimo s potrebnimi skupnimi objekti,
kot so šole, družabni prostori, trgovine, banke in drugi objekti. Osnovne
bivalne enote po potrebi dopolnimo z ograjami, klopmi, nadstreški in drugimi
elementi.

Potrebno je razlikovati med začasnimi in zasilnimi bivališči. Zasilna bivališča se
praviloma postavi takoj po nesreči, postavitev teh je zaradi izrednih razmer hitra, a
organizirana. Zasilno namestitev se uredi v objektih, ki se lahko takoj uporabijo (npr.
telovadnice in šotori), vendar pa zaradi svojih fizičnih in socialnih značilnosti ne omogočajo
dolgotrajnega bivanja. Začasna bivališča pa so organiziran tip naselij, kamor se za čas
obnove poškodovanih domov namesti prebivalce, čigar domovi so poškodovani ali uničeni
do takšne mere, da je bivanje v njih nemogoče. Čas bivanja v začasnih naselij lahko traja
od nekaj mesecev do več let (Jeraj, 2012).

ŠTUDIJA PRIMERA – L'AQUILA

4.1

Za študijo primera smo si izbrali italijansko mesto L'Aquila, ki leži v regiji Abruzzi.
Zadnji močnejši potres, ki je prizadel mesto, se je zgodil 6. aprila 2009. Magnituda potresa
je bila ocenjena na 6,2 po Richterjevi lestvici, učinki oz. intenziteta je bila ocenjena na IX.,
lokalno celo na X. stopnjo lestvice MCS. V potresu je umrlo 308 ljudi, ranjenih jih je bilo
1500, porušenih ali poškodovanih je bilo 10.000‒15.000 zgradb. Oblasti so začasno
evakuirale skoraj 80.000 prebivalcev, od tega jih je okoli 24.000 ostalo brez varnega
bivališča. V času potresa leta 2009 je v mestu L'Aquila živelo 73.000 prebivalcev (Cecić,
Godec, 2010). Kljub temu da na območju MOL-a ne pričakujemo potresov X. stopnje, bi
bili učinki potresa VIII. ali XI. stopnje v absolutnem smislu lahko podobni kot v L'Aquili,
predvsem zaradi dejstva, da v Ljubljani živi večje število prebivalcev. Primerjava se nam
zdi relevantna tudi zaradi geografskih, ekonomskih in socialnih podobnosti med
omenjenima območjema.
V prvih 48 urah po potresu so postavili 31 šotorišč, v katere so namestili 17.700 ljudi,
približno 10.000 ljudi so namestili v 171 hotelov ob jadranski obali, postavili so tudi
poljske bolnišnice za nudenje prve pomoči. Pozneje so oskrbi in namestitvi prebivalstva
namenili še 1700 zasebnih stanovanjskih hiš. V treh tednih po nesreči je bilo v začasna
bivališča nameščenih že 66.000 ljudi20 (Cecić, Godec, 2010).
Zanimiva odločitev načrtovalcev zasilnih bivališč v L'Aquili je bila, da so ljudi
namestili v šotore in te s časom niso nadomestili z zabojniki, temveč so raje v čim krajšem
času zgradili nove stanovanjske zgradbe, namenjene stalnemu bivanju (kasneje naj bi
20

36.000 ljudi so namestili v 5700 šotorov, 30.000 ljudi pa so namestili v 4333 hotelov in 1700 zasebnih

hiš.
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omenjene stavbe spremenili v študentske domove). Uporaba zabojnikov se je v preteklosti
namreč velikokrat pokazala za ne najboljšo, saj naj bi ti predstavljali bivalno enoto,
namenjeno začasnemu bivanju, a so s časom dobili funkcijo stalnih bivališč, pojavil se je
tudi problem t. i. slumizacije. Oddelek italijanske civilne zaščite se je tako odločil za
popolnoma novo strategijo načrtovanja začasnih bivališč. V prvi fazi je bilo življenje ljudi,
ki so ostali brez varnega bivališča, organizirano v načrtovanih šotoriščih, ki so jih v nekaj
mesecih zamenjale nove, kvalitetno grajene stanovanjske soseske, zgrajene z uporabo
novih, protipotresnih tehnologij.
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V mestu L'Aquila so tako na 19 različnih lokacijah zgradili nove soseske z namenom,
da se izognejo nastanku novih naselij v obliki zabojnikov, s tem pa so tudi ohranili
identiteto mesta21. V ostalih, manjših naseljih, ki so bila prav tako prizadeta zaradi potresa,
so zgradili manjše soseske z namenom, da ljudje ostanejo na območjih, kjer so od nekdaj
živeli in kjer se počutijo domače22. Projekt CASE zavzema gradnjo 4500 stanovanj v 183
zgradbah, kamor so namestili 18.000 ljudi, ki so zaradi potresa ostali brez varnega
bivališča. Prva stanovanja so bila vseljiva že pol leta po potresu. Lokacije stanovanj so
izbrali s sodelovanjem mestnih načrtovalcev, pomembni kriteriji za določanje lokacij pa so
bili bližina mesta oz. bližina do poškodovanih delov mesta ter varnost pred naravnimi
nesrečami (International Recovery Platform, 2010).
Iz razpoložljive literature ni moč ugotoviti, kateri dejavniki so bili še pomembni za
določanje lokacij začasnih bivališč in kakšna metoda iskanja je bila uporabljena. Prav tako
smo poskušali ugotoviti, kakšne metode iskanja začasnih bivališč so uporabili na drugih
primerih, a razpoložljive literature na to temo žal nismo našli. Za pomoč smo se obrnili
tudi na nemško organizacijo civilne zaščite23 THW, ki ima veliko izkušenj pri postavljanju
začasnih bivališč predvsem v tujini. Odgovorili so nam, da jim območja za postavitev
začasnih bivališč večinoma določijo vlade držav, v katerih postavljajo začasna bivališča.
Od pomembnejših kriterijev so izpostavili lastništvo parcel. Kar se tiče uporabe GIS orodij
pri iskanju tovrstnih površin, so nam odgovorili, da so šele v začetni fazi integracije GIS
orodij za njihove potrebe in jih za takšne namene še ne uporabljajo (Gorski, 2012).

21

Omenjeni projekt se imenuje CASE projekt.

22

Omenjeni projekt se imenuje MAP projekt.
Technisches Hilswerk.

23
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Slika 6: Začasno naselje v obliki šotorišča po potresu v L'Aquili.

Vir: Open Knowledge (Citirano dne: 20. 6. 2012).
Slika 7: Protipotresno zasnovane zgradbe namenjene stalnemu bivanju (projekt C.A.S.E.).

Vir: Pine Manufacturers (Citirano dne: 20. 6. 2012).
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VELJAVNI ZAKONSKI PREDPISI IN ZAČASNA BIVALIŠČA

4.2

V Sloveniji ni zakonskih predpisov, ki bi neposredno urejali začasna naselja.
Evakuacijo, sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev v primeru naravnih in drugih
nesreč ureja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006). Evakuacijo
prebivalcev lahko odredijo vlada, župan in le v nujnih primerih pristojni poveljnik Civilne
zaščite, če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti varnosti prizadetih prebivalcev.
Evakuirana območja morajo tam živeči prebivalci zapustiti in se preseliti v določen kraj v
času in na način, kot je to določeno z načrti zaščite in reševanja oz. z odločitvijo
pristojnega organa.
Država in občine so v skladu z 62. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (2006) dolžne zagotoviti zatočišče in nujno oskrbo prebivalcev, ki so zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in ki se zaradi
ogroženosti zadržujejo zunaj prebivališča.
Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije ima pravico in dolžnost, da med
vodenjem zaščite, reševanja in pomoči odredi tudi uporabo tujega zemljišča za izvajanje
navedenih aktivnosti. Tovrstne ukrepe lahko odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi
in premoženja ter zagotoviti osnovnih pogojev za življenje (Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, 2006). Z zakonom je torej določeno, da bi v primeru
potresa začasna bivališča lahko postavili tudi na privatnih zemljiščih, če drugače ne bi
mogli zavarovati ljudi ter jim zagotoviti osnovnih pogojev za življenje.
Vlada RS je leta 2005 izdala dokument z naslovom Načrt zaščite in reševanja ob
potresu. V dokumentu je zapisano, da je določanje lokacij začasnih bivališč v primeru
potresa v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.
V strateškem delu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana
(2010) so v poglavju Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami določena tudi območja
možne izključne rabe. Kot območja možne izključne rabe so določena tudi območja za
umik prebivalstva, ki se uporabljajo tudi za začasno odlaganje ruševin ter območja za
zasilno in začasno nastanitev prebivalstva, ki so predvidena za postavitev začasnih
bivališč. V zadnjem delu tega raziskovalnega dela ocenjujemo območja, ki so namenjena
začasnim bivališčem v prostorskem načrtu MOL-a, glede na našo metodo dela in
uporabljen analitičen postopek.
Obstoječa zakonodaja tako konkretno ne določa, kakšna območja so primerna za
postavitev zasilnih bivališč, zato je pri določanju relevantnih kriterijev nismo bili
primorani upoštevati. Pri vrednotenju dejavnikov in omejitev pa smo upoštevali mnoge
druge zakonske akte, ki tako ali drugače omejujejo posege v prostor24.

24

To so npr. Zakon o cestah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju kulturne dediščine in drugi relevantni
zakonski akti.
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4.3

BIVALNE ENOTE V ZAČASNIH NASELJIH

Najhitrejši in najenostavnejši način nudenja zasilne strehe nad glavo so šotori. So
hitra, vendar zasilna rešitev. V primeru daljšega bivanja v zasilnem bivališču jih je
smiselno nadomestiti z drugimi trajnejšimi oblikami začasnih bivališč, kot so prikolice in
bivalniki. Prednosti šotorov so hitra dostava in postavitev, majhna teža, univerzalnost ter
dobra razpoložljivost in dostopnost proizvoda (Dalla Valle, 1999). Za primer potresa v
Ljubljani bi bila uporaba šotorov za začasno bivanje smiselna kot prva in zasilna oblika
bivališča, če bi le to dopuščal letni čas oz. vremenski pogoji. Ob upoštevanju, da območje
MOL-a dobi letno preko 1500 mm padavin ter da so za območje značilne nizke zimske
temperature s snegom in močni nalivi ob prehodu front, bi bilo smiselno to obliko bivališč
nadomestiti s prikolicami, zabojniki ali drugimi oblikami začasnih bivališč. Le-ta
omogočajo boljšo toplotno izolacijo in so odpornejša na manj ugodne vremenske razmere.
Bivalne prikolice omogočajo udobnejšo in trajnejšo namestitev. V primerjavi s šotori
so dvignjene od tal in tako neodvisne od vremenskih pogojev. V njih je možno bivati v
vseh letnih časih, bivalne pogoje pa se lahko izboljša tudi z namestitvijo predšotora (Dalla
Valle, 1999).
Bivalniki prav tako kot prikolice omogočajo bivanje v vseh sezonah in vremenskih
pogojih. Njihova bistvena prednost je možnost zlaganja in dodajanja v horizontalni in
vertikalni smeri v večje enote, omogočajo pa tudi neposredno spajanje bivalnih in
sanitarnih enot. Podobno kot pri prikolicah je tudi bivalnike možno dopolniti z nadstreški
in predprostori, ki olajšajo daljše bivanje (Dalla Valle, 1999).
V tem diplomskem delu smo s pomočjo geoinformacijskih orodij poskušali poiskati
takšne površine, ki bi bile primerne za postavitev tako šotorov kot ostalih bivalnih enot
(prikolic, zabojnikov). Pri določanju kriterijev za izbiro ugodnih lokacij smo tako
upoštevali dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju šotorskih bivališč, ter
dejavnike, ki so pomembni za postavitev ostalih bivalnih enot.
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Slika 8: Primer začasnega bivališča v gradnji na Japonskem, kjer osnovno
bivalno enoto predstavljajo bivalniki.

Vir podatkov: Japan-architects (Citirano dne: 7. 5. 2012).
LOKACIJA ZAČASNIH BIVALIŠČ

4.4

Kljub temu, da je nabor lokacij, kjer lahko postavimo začasna naselja, pogosto omejen,
je lokacija začasnih naselij bolj pomembna kot njihova oblika in videz. Slabo in nenačrtno
locirana začasna bivališča lahko povečajo ogroženost prebivalcev začasnih bivališč pred
požari, plazovi in drugimi nevarnostmi, medtem ko se z dobro in načrtno izbrano lokacijo
tem nevarnostim izognemo oz. zmanjšamo ogroženost pred njimi (Transitional shelters,
2011).
Pri načrtovanju naselij, namenjenih začasnemu bivanju, moramo načrtno izbrati
ustrezne lokacije, katerih primernost oz. ugodnost je odvisna od številnih dejavnikov. Le-te
lahko razdelimo v šest vsebinskih sklopov, ki smo jih oblikovali s pomočjo Priročnika za
izredne razmere25, Priročnika za ravnanje v primeru nesreč26, priporočil slovenskega
prevoda priročnika Projekt Sphere27 in projektne dokumentacije Idejne rešitve naselja za
začasno bivanje28.

25

Handbook for Emergencies, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Geneva,

2007.
26

Field Operations Guide for Disaster Assessment and Response, Offise of Foreign Disaster Assistance,
USAID (United States Agency for International Development), Washington, 2005.
27
28

Listina o humanitarni pomoči in minimalni standardi pri odzivanju na nesreče, Rugby, 2011.
Idejne rešitve naselja za začasno bivanje, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, 1999.
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1. Varnost in okolje
Pomembna je izbira takšne lokacije, ki bo dajala kar največjo stopnjo varnosti
pred novimi nesrečami, kot so poplave, plazovi in druge potencialne
nevarnosti, npr. visoka vrednost emisij. Začasna bivališča ne smejo biti
locirana na okoljsko občutljivih in zavarovanih območjih. Pomembno je tudi
upoštevanje mikroklimatskih pogojev, kot so lokalni vetrovi, temperature,
toplotni obrat, količina padavin idr.
2. Topografske in morfološke značilnosti
Potencialne lokacije je potrebno nujno ovrednotiti z vidika tal in topografskih
dejavnikov. Pomembno je, da je zemljišče rahlo nagnjeno ter da je omogočen
površinski odtok padavinske vode. Tako se izognemo zastajanju padavinskih
voda in s tem povezanim številnim problemom. Ravna tla lahko predstavljajo
resen problem zaradi zastajanja meteornih in komunalnih voda. Zaželena je
ugodna prepustnost prsti, ki omogoča podzemno odtekanje padavinskih in
odpadnih voda, izogibamo se skalnatim in neprepustnim tlom. Pokritost
izbrane lokacije s travo, grmovjem in celo z drevesi je po eni strani lahko
ugodna, saj omogoča senco v toplejših mesecih in zmanjšuje erozijo prsti, po
drugi strani pa drevesa lahko predstavljajo težavo pri postavljanju in
organizaciji začasnega naselja. V primeru črpanja vode iz podtalnice moramo
biti pazljivi na možnost njene kontaminacije in sprejeti ustrezne preventivne
ukrepe. Paziti moramo na ustrezno globino podtalnice. Če je možno, izberemo
lokacijo s takšnimi talnimi pogoji, ki omogočajo postavitev manjših vrtov za
ekstenzivno rabo.
3. Bližina infrastrukture in pomembnejših storitev
Bližina različnih sistemov lokalne infrastrukture, kot so kanalizacijsko omrežje,
vodovod, telekomunikacije in električna napeljava, predstavlja veliko prednost
pri postavitvi in funkcioniranju začasnega naselja. Pomemben dejavnik pri
izbiri lokacije za postavitev začasnih bivališč prestavlja tudi dostopnost vodnih
virov. Voda mora biti v zadostnih količinah dostopna ves čas delovanja
začasnega naselja. Tvegano je zanašanje le na en vodni vir, zaželena je
razpoložljivost več vodnih virov. Območje, namenjeno postavitvi zasilnih
bivališč, mora biti dobro dostopno osebnim vozilom in drugim vozilom v
vsakem vremenu. Prav tako je zaželena bližina pomembnejših storitev, kot so
zdravstveni domovi. Dobra dostopnost olajšuje postavitev naselja in kasnejšo
oskrbo. Naselje mora biti dostopno v vseh letnih časih, zato je potrebna dobra
proučitev cestnega in železniškega omrežja. Zaželeno je, da so začasna
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bivališča locirana blizu mesta nesreče, saj so ljudje močno navezani na svoj
primarni dom in njegovo lokacijo. Bližina mesta je ugodna tudi zaradi bližine
oskrbnih centrov in potrebnih ustanov. Zaželena je tudi bližina objektov, ki jih
je mogoče funkcionalno uporabiti za potrebe začasnega naselja, kot so stadioni,
športne dvorane ipd.
4. Lastništvo, pravica do uporabe posesti in zakonodaja
Potrebno je ugotoviti lastništvo lokacij, primernih za postavitev zasilnih
bivališč, ter imetnike uradnih ali običajnih pravic do uporabe. Zagotavljanje
pomoči z zasilnimi bivališči se lahko razume ali uporablja tudi kot
upravičevanje zahtevkov glede lastništva zemljišč, kar lahko prepreči ali zavira
uspešno in hitro odzivanje po potresu. Potrebno je upoštevati pravice sosednjih
ali gostiteljskih skupnosti do uporabe zemljišč in naravnih virov. Najlažje je, če
je zemljišče v javni lasti (npr. v lasti države ali občine). Če je potencialno
zemljišče v privatni lasti, je potrebno z lastniki zemljišč urediti vse formalnosti
v skladu z obstoječo zakonodajo, da se zemljišče lahko uporabi za postavitev
začasnih bivališč. Upoštevati je potrebno, da se na območju začasnih bivališč
lahko izvajajo takšni posegi, zaradi katerih zemljišča ni več mogoče uporabljati
za iste namene kot prej29. Pri izbiri lokacij začasnih bivališč se moramo nujno
dogovoriti s tam živečimi prebivalci in se izogniti potencialnim konfliktom.
Izbor lokacij mora biti usklajen z veljavno zakonodajo.
5. Velikost območja
Velikosti preseljene populacije ter izbrani vrsti začasnega naselja mora
ustrezati tudi velikost potencialne lokacije. V strokovni literaturi je 45 m2
priporočena bruto površina na osebo, v katero so všteti bivalni objekti, ceste,
sanitarije, zdravstveni objekti, javni prostori za kuhanje, uprava, skladišča,
izobraževalne ustanove, protipožarne preseke, tržnice ipd. Ob možnosti
uporabe javnih storitev izven načrtovanega naselja mora najmanjša bruto
površina na osebo znašati vsaj 30 m2. Vedno moramo biti pripravljeni na
potencialno širitev začasnega naselja in to upoštevati tudi pri izbiri lokacije.
Organiziranju začasnih naselij z več kot 20.000 prebivalci se praviloma
izogibamo. V primeru postavitve več sklenjenih naselij poskrbimo za primerno
razdaljo med njimi, katera je odvisna od dostopnosti, razpoložljivih vodnih
virov, lastništva zemljišč in drugih dejavnikov.

29

Uporaba težke mehanizacije lahko povzroči degradacijo prsti, zaradi česar zemljišče ni več uporabno
za kmetijske namene.
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Potrebno je poudariti, da je vsebina prvih treh priročnikov namenjena predvsem
posameznikom in organizacijam iz razvitejših držav, ki hodijo na misije in postavljajo
začasna bivališča v obliki naselij predvsem v manj razvitih delih sveta. Posledično so tudi
rešitve in standardi prilagojeni tem razmeram, kar smo upoštevali tudi pri identificiranju in
vrednotenju kriterijev.
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5. KRITERIJI ZA DOLOČANJE UGODNIH LOKACIJ ZA POSTAVITEV
ZAČASNIH BIVALIŠČ
Glede na vsebinske sklope30 smo določili kriterije za izbiro lokacij začasnih bivališč.
Kriterije smo prilagodili geografskemu, prostorskemu, ekonomskemu in sociološkemu
značaju obravnavanega območja. Kriterije smo tudi uskladili z obstoječo zakonodajo ter
priporočili pristojnih institucij31. Pri identificiranju kriterijev so nam pomagali na Oddelku
za zaščito, reševanje in civilno obrambe (MOL).
V postopku priprave prostorskih podatkov smo v prvi fazi preverili, ali se pojav
upoštevanega prostorskega sloja na območju MOL-a sploh pojavlja. Posamezen kriterij je
lahko rezultat enega ali več prostorskih slojev32. Ker v Sloveniji ni zakonodaje, ki bi
neposredno narekovala, na kakšnih območjih lahko postavimo začasna bivališča, smo pri
določanju kriterijev upoštevali obstoječe zakonske predpise, ki jih potrebno upoštevati pri
poseganju v prostor.

5.1

OMEJITVE IN DEJAVNIKI Z VIDIKA VARNOSTI IN OKOLJA

Z vidika varnosti in okolja smo pri iskanju površin, ugodnih za postavitev začasnih
bivališč, upoštevali naslednje prostorske sloje: vodna telesa, vodovarstvena območja,
poplavna območja, varovana območja naravnih kakovosti ter energetsko infrastrukturo.

30

Glej poglavje Lokacija začasnih bivališč.

31

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana in Uprava RS za zaščito in
reševanje.
32

Kriterij poplavnih območij vsebuje npr. prostorske sloje katastrofalnih območij poplavljanja, redkih
območij poplavljanja in pogostih območij poplavljanja.
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5.1.1 Vodna telesa in vodovarstvena območja
Vodna telesa predstavljajo tako fizično kot zakonsko omejitev za postavitev začasnih
bivališč. Kriterij vodnih teles in vodovarstvenih območij je sestavljen iz treh prostorskih
slojev, in sicer iz kategorizacije vodotokov, vodovarstvenih zajetij in vodovarstvenih
območij (državni nivo). Prostorskega sloja stoječih voda nismo uporabili, saj na območju
MOL-a ni večjih pomembnejših stoječih voda.
Zakon o vodah (2002) definira vodno telo kot razpoznaven in pomemben del
površinske vode. Celinske vode ločimo na tekoče in stoječe. Tekoče vode zakon
opredeljuje kot naravne vodotoke, hudournike, potoke in reke, prav tako so kot tekoče
vode opredeljeni vodotoki, ki so nastali zaradi prestavitve naravnega vodotoka, njegove
zajezitve ali ureditve. Na zemljišču, kjer je celinska voda prisotna občasno ali trajno, se
razvijejo posebne biološke, geomorfološke in hidrološke razmere, zato je poseganje v ta
prostor nedopustno. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, imenujemo
priobalno zemljišče. 14. člen Zakona o vodah določa mejo priobalnih zemljišč celinskih
voda. Površinske vode tako glede na pomen, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrščamo v
dva reda. Na območju MOL-a v 1. red spadata le reki Sava in Ljubljanica. Vse ostale
vodotoke v občini MOL uvrščamo v 2. red. 37. člen Zakona o vodah (2002) prepoveduje
poseganje na območje vodnega in priobalnega zemljišča, razen v posebnih primerih. Eden
izmed primerov je tudi zaščita in reševanje ljudi, živali in premoženja. Ker je postavitev
začasnih bivališč eden izmed segmentov zaščite in reševanja, zakon postavitve začasnih
bivališč na tovrstnih območjih ne prepoveduje.
Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se zavaruje vodno telo, ki se
uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem
ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda
ali na njeno količino (Zakon o vodah, 2002).
Preglednica 2: Kategorizacija vodovarstvenih območij.

Kategorija

Opis

VVO 0

Ograjeni del VVO neposredno ob zajetju.

VVO I

Območje neposredno ob zajetju, najstrožji varstveni režim.

VVO IIa

Območje s strogim varstvenim režimom.

VVO IIb

Območje z manj strogim varstvenim režimom

VVO III

Širše območje, na katerem se izvaja varovanje z blažjim vodovarstvenim
režimom, zajema celotno napajalno območje zajetja in je namenjeno
dolgoročnemu zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Vir podatkov: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-vljubljani/podezelje/kmetijstvo/vodovarstveno-obmocje/ (Citirano dne: 4.10.2012).

41

Vodovarstvena območja delimo na več kategorij. Na območju zajetja (VVO 0) je
prepovedana gradnja objektov izvedba gradbenih del, razen tistih, ki služijo oskrbi s pitno
vodo (Uredba o vodovarstvenem območju …, 2004). Na območju VVO I je prepovedano
skoraj vsakršno poseganje v prostor, ob strogih pogojih so dovoljeni prometni in nekateri
drugi posegi. Na notranjih območjih (VVO I, VVO II, VVO III) je dovoljena
rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih vojaških objektov in objektov za potrebe
zaščite reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, če sprememba rabe ne pomeni povečanja
tveganja za onesnaženje vodnega telesa. Zakon tako, pod strogimi pogoji, pogojno dopušča
gradnjo začasnih bivališč tudi na območju VVO I.

Slika 9: Vodovarstvena območja in kategorizacija vodotokov v MOL-u.
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Na območju VVO II je dovoljeno pogojno poseganje v prostor, ni pa dovoljeno, da bi
se z gradnjo stavb ali naprav zmanjšala prostornina vodonosnika ali da bi se presekal tok
podzemne vode. Prepovedano je vrtanje z izplako (to se velikokrat uporablja za komunalno
funkcioniranje začasnih bivališč) in nekatere druge aktivnosti.
Na območjih VVO III je dovoljena večina posegov v prostor, vseeno pa tudi za te
veljajo določene omejitve (objekte ali naprave je potrebno graditi 2 m nad najvišjo gladino
podzemne vode idr.). Temu območju smo sicer dodelili večjo stopnjo ugodnosti kot
ostalim vodovarstvenim pasov, še vedno pa območje obravnavno kot delno primerno.
Dobršen del (predvsem urbaniziranega) dela MOL-a leži na vodovarstvenih območjih.
Območja VVO 0, VVO 1 in VVO 2 se nahajajo predvsem v severnem delu občine na
območju Šiške, Savelj in Jarš, medtem ko območje VVO 3 zavzema tudi osrednji in južni
del MOL-a.
5.1.1.1 Vrednotenje vodnih teles in vodovarstvenih območij
Kljub temu, da Zakon o vodah (2002) pogojno dopušča poseganje na območje
priobalnih zemljišč za potrebe zaščite in reševanja, smo jih iz okoljevarstvenih in
varnostnih razlogov uvrstili med neugodna območja za postavitev začasnih bivališč. Vodna
telesa skupaj s pripadajočim pasom33 tako predstavljajo omejitev za postavitev začasnih
bivališč.
Zakon o vodah (2002) pogojno dopušča tudi gradnjo začasnih bivališč na območju
VVO I, vendar smo jih ob predpostavki, da bi bilo pogojem izredno težko zadostiti,
upoštevali kot omejitev. Ocenjujemo, da so območja VVO II in VVO III le pogojno
primerna za postavitev začasnih bivališč.
Območja vodnih teles VVO 0 in VVO 1 tako predstavljajo omejitev za postavitev
začasnih bivališč, medtem ko območja VV0 2 (s podkategorijami) in VVO 3 predstavljajo
dejavnike. Glede na stopnjo ugodnosti smo jim dodelili kategorične vrednosti na lestvici
od 0 do 255.

33

Upoštevali smo zakonsko predpisano mejo poseganja na priobalno zemljišče, in sicer 30-metrski pas

na vodotokih 1. reda (15 m na vsako stran prečno na smer vodotoka) ter 10-metrski pas na vodotokih 2. reda
(5 m na vsako stran prečno na smer vodotoka) (Zakon o vodah, 2002). Ker je sloj vodotokov linijski, smo
vodotokom 1. reda dodali dodaten 20-metrski pas, katerega širino smo ocenili z meritvami širine reke Save in
Ljubljanice s pomočjo GIS-ov.
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Preglednica 3: Ugodnost vodovarstvenih pasov za postavitev začasnih bivališč.

Tip območja

Ugodnost za postavitev Vrednotenje
začasnih bivališč

Tip kriterija

Vodna telesa

neugodno

0

omejitev

VVO 0

neugodno

0

omejitev

VVO I

neugodno

0

omejitev

VVO II

delno ugodno

50

dejavnik

VVO IIa

delno ugodno

50

dejavnik

VVO IIb

delno ugodno

150

dejavnik

VVO III

delno ugodno

200

dejavnik

Izven VVO in vodnih teles

ugodno

255

dejavnik

Slika 10: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
vodnih teles in vodovarstvenih območij.
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5.1.2 Poplavna območja
Poplavna območja so vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih
dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča (Zakon o vodah, 2002). Poleg
potresov so poplave najhujše naravne ujme v Sloveniji (Natek, 2005). Postavitev začasnih
bivališč na območjih, ki so poplavno ogrožena, bi bilo nedopustno, saj že tako prizadetih
prebivalcev pod nobenim pogojem ne smemo izpostaviti novim nesrečam, sploh če se
temu lahko izognemo. Izpostavljenost začasnih bivališč poplavam predstavlja resno
grožnjo tako tam nastanjenim prebivalcem kot nastanitvenim objektom in infrastrukturi.
Zakon o vodah (2002) v 37. členu jasno prepoveduje kakršnokoli poseganje na vodna in
priobalna zemljišča, razen nekaj posebej določenih izjem; izjeme so tudi posegi v okolje,
ki so povezani s potrebami zaščite in reševanja.
Agencija Republike Slovenije za okolje razvršča poplave glede na pogostnost
pojavljanja v tri razrede: pogoste, redke in katastrofalne. Povratna doba pogostih poplav je
od 2 do 5 let, redkih poplav od 10 do 20 let, katastrofalnih pa od 50 let naprej. Na poplavno
ogroženih območjih v MOL-u živi več kot 18.000 prebivalcev oz. 7 % tam živečih ljudi
(Poplavljen, 2012).
Slika 11: Poplavna območja v MOL-u.
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5.1.2.1 Vrednotenje poplavnih območij
Kljub temu, da Zakon o vodah za potrebe zaščite in reševanja pod določenimi pogoji
posege v okolje poplavnih območij dovoljuje, smo se iz varnostnih in okoljevarstvenih
razlogov odločili, da vse tri tipe poplav (pogoste, redke in katastrofalne) vrednotimo kot
omejitveni kriterij; postavitev začasnih bivališč na poplavnih območjih tako ni mogoče.
Poplavna območja smo prikazali kot Boolovo sliko, kjer smo vsem poplavnim območjem
dodelili vrednost 0 (neugodno), vsem ostalim območjem pa vrednost 1 (ugodno).
Slika 12: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
omejitev poplavnih območij.

5.1.3 Varovana območja naravnih kakovosti
Pri izboru in vrednotenju kriterijev, pomembnih za določitev lokacij, ugodnih za
postavitev začasnih bivališč, je z željo po ohranjanju biodiverzitete, redkih in ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih ekotopov, biotopov in ekosistemov potrebno
upoštevati tudi povečano občutljivost nekaterih lokacij na območju MOL-a. Postavitev
začasnih bivališč in bivanje v njih sta povezana z izvajanjem določenih aktivnosti, kot so
uporaba težke mehanizacije za pripravo tal, postavitev cest, hrup idr. Takšne in podobne
aktivnosti lahko negativno vplivajo na biotske in abiotske procese ter tako povečajo
ranljivost omenjenih območij. Z vidika naravnih kakovosti smo kot kriterije upoštevali
zavarovana območja, ekološko pomembna območja, območja Nature 2000 ter naravne
vrednote.
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Zavarovana območja so območja, ki so zaščitena po predpisih o ohranjanju narave.
Zavarovana območja delimo na širša (nacionalni, regijski in krajinski parki) ter ožja
(naravni spomeniki, naravni rezervati in strogi naravni rezervati) (Zakon o ohranjanju
narave, 2004). Od ožjih zavarovanih območij se ne območju MOL-a nahajajo le naravni
spomeniki in naravni rezervati.
·

Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki
imajo izjemno velikost, vsebino, lego in obliko ali pa so redek primer naravne
vrednote. Na območju naravnih spomenikov je prepovedano izvajati posege v
naravo na način, ki lahko stanje poslabša, spremeni, poškoduje ali uniči
naravno vrednoto, dovoljeno pa ni niti spreminjati stanja naravnega spomenika
tako, da se naravna vrednota spremeni, poškoduje ali uniči ali pa zmanjša njen
estetski pomen. Na območju naravnih spomenikov se lahko prepove izvajanje
posegov v prostor, odkopavanja ali zasipanje terena, odlaganje odpadkov in
odvajanje odpadnih voda, spreminjanje vodnega režima ter drugi posegi
(Zakon o ohranjanju narave, 2004).

·

Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih,
redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst, ali pa območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v
naravi tudi vzdržuje. Na takšnih območjih je prepovedano opravljati dejavnosti
s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske
raznovrstnosti, funkcije in strukture ekosistemov in opravljati dejavnosti v
času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin in živali. Na območju naravnih
rezervatov se lahko prepovejo in omilijo posegi v prostor, spreminjanje
vodnega režima, spreminjanje vegetacije ter druge aktivnosti (Zakon o
ohranjanju narave, 2004).

Uporabljeni prostorski sloj zavarovanih območij vsebuje tudi spomenike oblikovane
narave, ki jih sicer ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (1999).
·

Spomenik oblikovane narave je območje ali objekt vrtnega in parkovnega

oblikovanja, navadno povezan z drugimi kulturnimi spomeniki z estetsko in
kulturno namembnostjo (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1999).
Od širših zavarovanih območij se na območju MOL-a nahajajo le krajinski parki.
·

Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim
prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, krajinsko ali biotsko
vrednost. Podrobnejša pravila ravnanja na območju krajinskih parkov se
določijo z aktom o zavarovanju (Zakon o ohranjanju narave, 2004).
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Ekološko pomembna območja so območja habitatnih tipov ali večjih ekosistemskih
enot, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. K takšnim območjem
uvrščamo biotsko izjemno raznovrstne habitatne tipe, ogrožene, endemične, po merilih
ratificiranih mednarodnih pogodb pomembne habitatne tipe ter habitatne tipe, ki kako
drugače prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti (Zakon o ohranjanju narave, 2004).
Med ekološko pomembna območja uvrščamo tudi vsa območja Nature 2000 (Natura 2000,
2012). Na ekološko pomembnih območjih, ki skladno s predpisom, ki ureja posebna
varstvena območja, niso tudi posebna varstvena območja, (območja Natura 2000), so vsi
posegi in dejavnosti možni. Načrtuje se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja
naravna razširjenost in kvaliteta habitatnih tipov. Za načrtovanje posegov v takšna območja
naravovarstvenega soglasja ni potrebno pridobiti (Uredba o ekološko pomembnih
območjih, 2004).
Območja Nature 2000 so ekološko pomembna območja, ki jih uvrščamo med
posebna varstvena območja. Tovrstna območja so na ozemlju Evropske unije pomembna
za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst,
njihovih habitatov in habitatov tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU (Uredba o
pomembnih varstvenih …, 2004). Presoje posegov v naravo na območjih Nature 2000 so
bistveni instrument za ohranitev ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Zakon o
ohranjanju narave (2004) dovoljuje tudi nekatere izjeme, pri katerih presoja planov in
posegov v naravo ni potrebna. Pri izvajanju posegov je potrebno izvajati nadomestne
ukrepe, kadar ocene kažejo, da bo območju povzročena precejšnja škoda (Natura 2000,
2012).
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava lahko
tudi ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Med naravne vrednote uvrščamo predvsem
geološke in geomorfološke pojave, kraške pojave, soteske, slapove, jezera in druge pojave
(ARSO, 2012). Splošna raba se mora na območju naravne vrednote izvajati tako, da se
izvajanje varstva naravne vrednote ne ovira ter da njen obstoj ni ogrožen (Zakon o
ohranjanju narave, 1999). Za izvajanje posegov v naravo na naravnih vrednotah je
potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, ki mora biti skladno s predpisi s področja
graditve objektov in ohranjanja narave (Pravilnik o določitvi in varstvu …, 2004).
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Slika 13: Varovana območja naravnih kakovosti na območju MOL-a.

5.1.3.1 Vrednotenje varovanih območij naravnih kakovosti
Na območju MOL-a imata status naravnega rezervata dve območji (Mostec in Rožnik),
kot naravni spomenik so zavarovana štiri območja (Grajski grič, Ljubljanica, Kidričev park
in Pod turnom), spomenikov oblikovane narave pa je 24 (Ljubljanski botanični vrt, Tivoli,
Krekov trg …)34. Status krajinskega parka imajo štiri območja, in sicer Zajčja dobrava,
Krajinski park Ljubljansko barje, Tivoli z Rožnikom in Šišenskim hribom ter Polhograjski
Dolomiti.

34

Vsa omenjena območja spadajo med ožja zavarovana območja. V analizo smo vključili le ožja

zavarovana območja v obliki poligonov. Prostorskega sloja zavarovanih območij v obliki centroidov v
analizo nismo vključili zaradi nejasne površine zavarovanih točk (pri analizi bi bile pretirano povečane ali
pomanjšane na velikost 5x5 m) ter zaradi majhnega števila samih točk (na območju MOL-a se nahaja le osem
zavarovanih območij v obliki centroidov).
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Evropsko omrežje Nature 2000 na območju MOL-a obsega šest lokacij (Ljubljansko
barje, Krimsko hribovje – Menišija, Sava – Medvode – Kresnice, Rašica ter območje
Šmarne gore). Naravne vrednote obsegajo 69 prostorsko ločenih in relativno majhnih
območij (Glinščica, osameli kras Podutika, Mostec …).35
S statusom ekološko pomembnih območij je na območja MOL-a zavarovanih devet
območij, in sicer Rakovnik, Rožnik, Ljubljansko barje, Sračja dolina, Sava od Mavčič do
Save in nekatera druga.
Pri določitvi stopnje ugodnosti varovanih območij naravnih kakovosti za postavitev
začasnih bivališč smo upoštevali predpogoje za poseg na analizirano območje. Ob
postavitvi začasnih bivališč na območjih, ki so zavarovana z več kot eno kategorijo, lahko
upravičeno pričakujemo večjo škodo v naravnem okolju kot na območjih, kjer je prisoten
le en tip varovanih območij, zato smo pri vrednotenju varovanih območij naravnih
kakovosti manjšo stopnjo ugodnosti dodelili območjem, kjer se nahajata dve ali tri
kategorije36.

35

Pri analizi naravnih vrednot smo upoštevali tako poligonski kot točkovni sloj. Naravne vrednote v

obliki točk smo s pomočjo orodja Point density pretvorili v poligonski sloj, ki prikazuje območja večjih ali
manjših gostot naravnih vrednot. Območja, kjer je evidentiranih relativno veliko naravnih vrednot
(posledično je tudi njihova gostota višja), smo vključili v analizo, ostala območja pa iz analize izključili.
36

Ljubljansko barje npr. uvrščamo kar med tri varovana območja naravnih kakovosti; ima status
krajinskega parka, ekološko pomembnega območja in Nature 2000.
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Preglednica 4: Ugodnost varovanih območij naravnih kakovosti za postavitev začasnih
bivališč.

Tip območja

Ugodnost za postavitev
začasnih bivališč

Vrednotenje

Tip kriterija

delno ugodno

50

dejavnik

delno ugodno

50

dejavnik

delno ugodno

50

dejavnik

delno ugodno

50

dejavnik

Prisotnost 2 kategorij na
enem območju

delno ugodno

100

dejavnik

Naravne vrednote
(poligoni)

delno ugodno

100

dejavnik

Naravne vrednote
(območja večje gostote
centroidov)

delno ugodno

150

dejavnik

Natura 200037

delno ugodno

150

dejavnik

delno ugodno

150

dejavnik

Ekološko pomembna
območja

delno ugodno

200

dejavnik

Območja brez
naravovarstvenega statusa

zelo ugodno

255

dejavnik

Naravni
spomenik

Ožja
zavarovana
območja

Naravni
rezervat
Spomenik
oblikovane
narave

Prisotnost 3 kategorij na
enem območju

Širša
zavarovana
območja

Krajinski
parki

37

Območje Nature 2000 se na območju MOL-a vedno pojavi kot presek Nature 2000 z drugimi
kategorijami, zato je kot samostojne kategorije po obdelavi podatkov nismo več analizirali, saj ta namreč
pomembno prispeva k vrednotenju naravnih kakovosti kot kombinacija dveh ali celo treh kategorij na istih
lokacijah.

51

Slika 14. Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
dejavnika naravnih kakovosti.

Ker je na vseh varovanih območjih naravnih kakovosti teoretično možno postaviti
začasna bivališča, smo vse obravnavali kot dejavnike. Najnižjo stopnjo ugodnosti (50) smo
dodelili območjem, ki so rezultat preseka treh kategorij varovanih območij naravnih
kakovosti, ter ožjim zavarovanim območjem38. Območjem, ki so rezultat preseka dveh
kategorij ali pa predstavljajo samostojno kategorijo naravnih vrednot (poligonov), smo
dodelili vrednost 100. Višje stopnje ugodnosti smo dodelili zgostitvam točkastih naravnih
vrednot, širšim zavarovanim območjem in ekološko pomembnim območjem. Najvišjo
stopnjo ugodnosti (255) smo dodelili območjem, kjer varovana območja naravnih
kakovosti niso prisotna in so tako zaradi manjše okoljske občutljivosti in ranljivosti najbolj
primerna za večje posege človeka, kot je tudi postavitev začasnih bivališč za večje število
ljudi.

38

V analizo samostojnih kategorij smo vključili le območja, ki niso rezultat presekov z drugimi
kategorijami.
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5.1.4 Energetska infrastruktura z vidika varnosti
Pri določanju lokacij za postavitev začasnih bivališč je potrebno zagotoviti visoko
stopnjo varnosti lokacije. Varnost lokacij je odvisna od naravnih pojavov (npr. poplavnih
in plazovitih območij) in antropogenih pojavov. Ker je tematika tega raziskovalnega dela
začasna bivališča za primer potresov, je potrebno upoštevati tudi elemente, ki sicer ljudem,
bivalnim enotam ter drugim objektom, povezanim z začasnim bivanjem, ne predstavljajo
neposredne grožnje, a bi v popotresnih razmerah zaradi izpostavljenosti potresnim in
popotresnim sunkom lahko začeli ogrožati tako ljudi kot zgradbe in z njimi povezano
infrastrukturo. V MOL-u se od omenjenih infrastrukturnih elementov, ki jih je potrebno
upoštevati pri vrednotenju lokacij, ugodnih za postavitev začasnih bivališč, nahajajo
prostozračni daljnovodi z močjo do 400 kVA ter podzemni plinovod. Prostorske podatke o
daljnovodih in plinovodih vodi in zbira Geodetska uprava RS Slovenije39 v sklopu
gospodarske in javne infrastrukture.
Slika 15: Daljnovodi in plinovodi na območju MOL-a.

39

V nadaljevanju GURS.
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5.1.4.1 Vrednotenje energetske infrastrukture z vidika varnosti
Zaradi varnostnih razlogov ter zaradi, v primeru postavitve začasnih bivališč,
omejenega dostopa do infrastrukturnih objektov, kot so daljnovodi in plinovodi, smo se
odločili, da območja daljnovodov in plinovodov predstavljajo prostorsko omejitev za
postavitev začasnih bivališč in tako niso primerna za postavitev začasnih bivališč.
Povečana izpostavljenost močnejšemu elektromagnetnemu sevanju, ki je prisotno
predvsem na območjih močnejših daljnovodov, pa lahko negativno vpliva tudi na zdravje
ljudi (Agencija poti, 2012).
Daljnovode smo pri analizi razdelili v dve skupini. V prvo skupino smo uvrstili
daljnovode z močjo do 100 kVA. Te daljnovode smo obravnavali kot 'nižje' daljnovode.
Dodelili smo jim varstveni pas 10 m na obe strani prečno na potek linije. Varstveni pas
skupne širine 20 m tako predstavlja omejitev za postavitev začasnih bivališč. V drugo
skupino smo uvrstili daljnovode z močjo nad 100 kVA. Te daljnovode smo obravnavali kot
»višje« daljnovode, saj so lahko visoki tudi 50 m in več. Dodelili smo jim varstveni pas 50
m na vsako stran prečno na potek linije, s čimer predstavljajo omejitev za postavitev
začasnih bivališč v obliki 100 m širokih linij oz. pasov.
Slika 16: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
daljnovodov in plinovodov.

Plinovodi za razliko od daljnovodov potekajo pod zemljo. Zaradi varnostnih razlogov
ter možnosti dostopa do plinske infrastrukture, ki bi bila v primeru postavitve začasnih
bivališč omejena ali onemogočena, smo jim dodelili varstveni pas 5 m prečno na potek
cevi ter omenjeni pas s skupino širino 10 m upoštevali kot prostorsko omejitev za
postavitev začasnih bivališč.
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5.2

OMEJITVE IN DEJAVNIKI Z VIDIKA TOPOGRAFSKIH IN MORFOLOŠKIH
ZNAČILNOSTI

Z vidika topografskih in morfoloških značilnosti smo v analizo vključili naslednje
kriterije: naklon, prsti in rabo tal (slednja sestoji iz slojev zemljiškega katastra, katastra
stavb in izključne rabe prostora).

5.2.1 Naklon
Naklon površja vpliva na ugodnost zemljišča tako za gradnjo objektov kot za
postavitev začasnih bivališč. Z zakonom mejne vrednosti naklonov, znotraj katerih je
gradnja še dovoljena, niso določena. Mejne vrednosti gradnje so z vidika gradnje tako
določena ekspertno. Gradnja kakršnihkoli objektov na območjih z višjimi nakloni je
tvegana, saj se na takšnih območjih pojavljajo različne oblike denudacije in erozije,
otežena je tudi gradnja prometne in komunalne infrastrukture (Pogačnik, 1999).
Ugodnosti nekega območja za postavitev začasnih bivališč ne moremo enačiti z
ugodnostjo za postavitev individualnih ali verižnih stanovanjskih zgradb, katerih gradnja je
pogojno mogoča tudi na zemljiščih, nagnjenih za 20° ali celo 30°. V strokovni literaturi
najdemo dokaj podobne ocene najugodnejših naklonov površja za postavitev začasnih
bivališč. V projektni dokumentaciji Idejne rešitve za postavitev naselij za začasno bivanje
(Dalla Valle, 1999) od 1° do 3,4°, v priročniku Handbook for Emergencies (2007)
ocenjujejo najugodnejše naklone med 1° in 2,3°, v listini projekta Sphere (2011) pa so te
vrednosti ocenjene med 0,5° in 2,9°.
Za postavitev začasnih bivališč so tako najprimernejša rahlo nagnjena območja, ki
omogočajo sprotni odtok padavinskih in komunalnih voda. Z ustreznimi ukrepi se sicer
lahko izboljša drenažo ter uredi odtekanje voda tudi s popolnoma položnih območij,
vendar to vpliva na čas in ceno postavitve začasnega naselja. Prav tako se je bolje izogibati
gradnji začasnih bivališč na naklonih, večjih od 6°, saj so za gradnjo na takšnih območjih
potrebni kompleksni in dragi gradbeni procesi, povezani s pripravo terena (Handbook for
Emergencies, 2007).
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Slika 17: Nakloni na območju MOL-a.

5.2.1.1 Vrednotenje naklonov
Ugodnost območij za postavitev začasnih bivališč z vidika naklonov smo določili s
pomočjo mehke40 standardizacije. Zaradi specifičnosti preučevanega dejavnika smo se
odločili za uporabniško določeno funkcijo41 s šestimi kontrolnimi točkami, katerih
vrednosti so prikazane na sliki 1842.
Popolnoma ravnim območjem smo dodelili vrednost 200, nato vrednost linearno
narašča do naklona 1°, kjer doseže vrednost 255 (zelo ugodno). Vrednost 255 smo dodelili
vsem površinam z nakloni med 1° in 3°. Z višjimi nakloni se stopnja ugodnosti za
postavitev začasnih bivališč zmanjšuje. Območjem z nakloni med 3° in 6° ugodnost
linearno pada z vrednosti 255 do vrednosti 100. Na območjih, nagnjenih za več kot 3°, so
namreč za postavitev začasnih bivališč že potrebni gradbeni posegi.

40

Fuzzy.

41

User-defined.
Potek funkcije in spremembe vrednosti med kontrolnimi točkami potekajo linearno.

42
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Slika 18: Stopnja ugodnosti
uporabniško določeno funkcijo

naklonov

glede

na

300
250
200
150
100
50
0

0˚

Stopnja
200
ugodnosti

1˚

3˚

6˚

15˚

71˚

255

255

100

0

0

Območjem z nakloni med 6° in 15° smo dodelili vrednosti med 100 in 0. Območja, ki
so nagnjena za 15° in več, tako vrednotimo kot neugodna za postavitev začasnih bivališč,
saj so gradbeni posegi za pripravo takšnih območij za začasno bivanje preobsežni, predragi
ter prezamudni. Ta območja predstavljajo omejitev za postavitev začasnih bivališč43.
Slika 19: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
naklonov.

43

Kljub temu, da takšna območja predstavljajo omejitev za postavitev začasnih bivališč, jih kartografsko
na tem mestu posebej ne prikazujemo, saj so območja dobro razvidna iz slike 19.
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5.2.2 Prsti
Začasna naselja se v večini primerov umesti na neurbanizirana oz. nepozidana
območja. Šotore, zabojnike in druge bivalne enote se v tem primeru postavi neposredno na
golo površino44. Ker se različni tipi prsti med seboj razlikujejo po fizikalnih in kemičnih
lastnosti in ker te vplivajo na prepustnost prsti za vodo, jih upravičeno obravnavamo kot
pomemben kriterij pri iskanju površin, ugodnih za postavitev začasnih bivališč.
Različni tipi prsti so različno ugodni za postavitev začasnih bivališč predvsem z vidika
prepustnosti prsti za vodo. Za postavitev začasnih bivališč so ugodnejše dobro prepustne
prsti, saj omogočajo odtok padavinskih in drugih voda, zaradi česar so manj podvržene
zastajanju vode v prsti in na površju kot prsti s slabšo prepustnostjo.
Slika 20: Tipi prsti na območju MOL-a.

44

Dostikrat se začasna naselja ne postavijo neposredno na golo površino, temveč se le to predhodno

zasuje s prodom in peskom. Na ta način se zagotovi odtekanje komunalnih in meteornih voda ter prepreči
zastajanje vode na površini in nastanek blata.
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Prepustnost prsti je povezana z zračno-vodnim režimom prsti, na katerega vpliva
predvsem tekstura prsti. Peščene prsti imajo veliko zračno zmogljivost in so dobro
prepustne za vodo, medtem ko imajo glinaste prsti slabo zračno zmogljivost in so slabo
prepustne za vodo (Lovrenčak, 1994).
Vzhodni vzpeti del MOL-a pokrivajo distrične rjave in rjave pokarbonatne prsti,
medtem ko ravninsko del občine na severu pokrivajo predvsem obrečne, evtrične rjave in
nerazvite obrečne prsti. Na območju Ljubljanskega barja se nahajajo predvsem glejne prsti,
mineralno organske prsti ter šotne prsti nizkega barja (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
2011).

5.2.2.1 Vrednotenje prsti
Glede na prepustne značilnosti različnih tipov prsti smo te razvrstili v štiri razrede.
Teoretično je možno postaviti začasna bivališča na vseh tipih prsti. Ker pa prsti s slabšo
prepustnostjo zahtevajo večje posege v prostor kot prsti z dobro prepustnostjo, smo prvim
dodelili najnižjo kategorično vrednost45.
Vse tipe prsti glede na ugodnost za postavitev začasnih bivališč tako obravnavamo kot
dejavnike. Glede na prepustnost smo jim dodelili eno izmed štirih kategoričnih vrednosti,
kot je prikazano v Preglednici 5.
Preglednica 5: Ugodnost različnih tipov prsti za postavitev začasnih bivališč.

Ugodnost

Tip prsti

Prepustnost

Tip kriterija

50

glejne, psevdoglejne, mineralno

zelo slaba

dejavnik

slaba

dejavnik

organske, šotne prsti nizkega barja
150

rjave pokarbonatne, obrečne,
gramoznice, kamnolomi, urbane
površine46

200

evtrične rjave, distrične rjave,
deponije, nerazvite obrečne

dobra

dejavnik

255

rendzine

zelo dobra

dejavnik

45

Za glejne, psevdoglejne in šotne prsti nizkega barja je zaradi izredno slabe prepustnosti in oteženega

odtekanja vode značilno začasno ali stalno zadrževanje vode v profilu (Lovrenčak, 1994), zaradi česar bi bile
za postavitev začasnih bivališč primerne le ob izvedbi dragih in zamudnih melioracijskih ukrepih.
46

Urbanim površinam smo zaradi njihove specifičnosti dodelili vrednost 150. Z vidika prepustnosti so

urbane površine relativno ugodne za postavitev začasnih bivališč, saj je na pozidanih območjih praviloma
urejeno odtekanje meteornih voda s pomočjo odtočnih kanalov in druge infrastrukture. Ker pa kategorija
»urbana površina« ne vsebuje le pozidanih površin, temveč tudi zelenice, parke in druge urbane zelene
površine, katerih prepustne lastnosti bi bilo potrebno dodatno ovrednotiti, smo jim dodelili vrednost 150.
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Slika 21: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
prsti.

5.2.3 Raba tal
Raba tal 47 je navezana na način življenja človeka in stopnjo tehnološkega razvoja. V
nasprotju z ostalimi pokrajinskimi elementi se zaradi povezanosti tako s fizičnimi kot z
družbenimi geografskimi elementi dokaj hitro spreminja (Urbanc, 2002).
Z vidika začasnih bivališč so najugodnejše takšne kategorije rabe tal, ki omogočajo
hitro, varno, cenovno ugodno in učinkovito postavitev začasnih bivališč. Travnate in
njivske površine so tako dosti bolj primerne za postavitev začasnih bivališč kot gozdnate,
saj so na gozdnih površinah potrebni obsežni posegi, da postanejo ugodna za postavitev
začasnih bivališč.
Na območju MOL-a je najbolj zastopana kategorija rabe tal gozd (37,9 %), travniki
pokrivajo 14,5 % površja, njive pa 12,0 % površja. Ostale kategorije rabe tal so zastopane
v manjši meri (GURS, 2012).

47

V našo analizo smo vključili kategorizacijo rabe tal iz zemljiškega katastra, ki ga vzdržuje GURS. Za
to kategorizacijo rabe tal iz zemljiškega katastra smo se odločili, ker je v primerjavi s prostorskim slojem
rabe tal, ki ga izdelujejo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, dosti bolj podrobna in predvsem pozidane
površine deli na več podkategorij. Na območju MOL-a se tako nahaja 40 različnih kategorij rabe tal. Pri
vrednotenju pozidanih površin rabe tal smo ovrednotili tudi sloj kataster stavb (prav tako v pristojnosti
GURS-a) ter prostorski sloj območja izključene rabe prostora, ki so nam ga zagotovili na Oddelku za zaščito,
reševanje in civilno obrambo na MOL-u.
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Slika 22: Poenostavljena raba tal na območju MOL-a.

5.2.3.1 Vrednotenje rabe tal
Pri vrednotenju rabe tal smo poskušali z vidika ugodnosti za postavitev začasnih
bivališč oceniti intenzivnost, čas in finančni vložek, ki bi ga zahtevala predpriprava terena
na določeni kategoriji rabe tal, da bi na njej lahko postavili začasna bivališča. Če bi
začasna bivališča postavili na območja, ki so kategorizirana kot gozd, so za predpripravo
potrebni intenzivni, dolgotrajni in dragi posegi v prostor, medtem ko travnate površine
zahtevajo manjše, hitrejše in dosti cenejše posege v prostor, da bi bilo na njih mogoče
postaviti začasna bivališča s pripadajočo infrastrukturo. Kategorije, kot so gospodarska
poslopja, stanovanjske stavbe, garaže in pokopališča, zaradi obstoječih bivanjskih,
poslovnih in drugih funkcij vrednotimo kot neugodne za postavitev začasnih bivališč in jih
zato obravnavamo kot omejitve. Ostale kategorije rabe tal iz zemljiškega katastra pa so
bolj ali manj ugodne za postavitev začasnih bivališč, zaradi česar jih vrednotimo kot
dejavnike.
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Pomembno omejitev, ki jo je potrebno upoštevati pri iskanju ugodnih površin za
postavitev začasnih bivališč, zagotovo predstavljajo območja stavb. Ob primerjavi
prostorskih slojev zemljiškega katastra in katastra stavb smo pri kategorijah, ki so
neposredno povezane s stavbami, opazili določene razlike, zaradi česar smo se odločili, da
kot omejitev upoštevamo tudi vse stavbe iz prostorskega sloja katastra stavb.
Poleg omenjenih kriterijev, ki so povezani z rabo tal, smo kot omejitev ovrednotili tudi
območja iz prostorskega načrta MOL-a, ki so kategorizirana kot območja izključne rabe.
To so območja, kjer so dovoljene izključno vojaške dejavnosti in dejavnosti, ki se nanašajo
na zaščito prebivalstva. Med takšna območja uvrščamo vojašnice, središča za
usposabljanje in izobraževanje, skladišča s pripadajočo infrastrukturo in nekatera druga
območja (Prostorski načrt, 2002) ter jih zaradi narave tam delujočih dejavnosti vrednotimo
kot neugodne za postavitev začasnih bivališč.
Preglednica 6: Kategorije rabe tal ter stopnja ugodnosti za postavitev začasnih bivališč.

Kategorija rabe tal
Ugodnost
Stanovanjska stavba, poslovna stavba, gospodarsko
poslopje, garaža, funkcionalni objekt, spomenik, cesta, pot,
železnica, odlagališče odpadkov, odprti kop, stavbišče,
0
zemljišče pod stavbo, pokopališče, vodotok, ribnik,
močvirje, stavbe (kataster stavb), območja izključne rabe
prostora (zaščita in obramba)
Ekstenzivni sadovnjak, vinograd, porušeni objekt, odprto
50
skladišče
Barjanski travnik, dvorišče, prodajni trg
70
Gozdna plantaža, gozd, trstičje
100
Plantažni sadovnjak
120
Vrt, parkirišče, park, igrišče, neplodno, neraziščeno 150
nerodovitno
Njiva
170
Travnik, pašnik, zelenica
255

Tip kriterija

omejitev

dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik

Vrednost 50 in 70 smo dodelili takšnim območjem, na katerih bi bilo možno začasna
bivališča postaviti zgolj teoretično, saj bi bili posegi v prostor preveliki in prezamudni. Na
nekaterih območjih48 pa delujejo pomembne socialne, gospodarske in druge dejavnosti,
katerih delovanje bi bilo v primeru postavitve začasnih bivališč omejeno ali celo
onemogočeno. Nekaterim pozidanim površinam (parkiriščem in igriščem) smo dodelili
višjo stopnjo ugodnosti, saj bi bili posegi za predpripravo območij relativno majhni, vendar
so območja bolj primerna za postavitev zasilnih kratkotrajnih bivališč kot pa za postavitev
začasnih bivališč, katerih časovna doba lahko traja zgolj nekaj mesecev, v nekaterih
primerih pa lahko celo več let (Jeraj, 2013).
48

Npr. na kategorijah »prodajni trg«, »odprto skladišče« in »vinograd«.

62

Za postavitev začasnih bivališč smo kot najugodnejše kategorije rabe tal prepoznali v
travnikih, pašnikih in zelenicah. Ker bi bili posegi v prostor v omenjenih kategorijah
relativno majhni in časovno kratki, takšna območja vrednotimo kot »zelo ugodna« za
postavitev začasnih bivališč.
Potrebno je poudariti, da postavitev začasnih bivališč (tudi na območja, ki jih
vrednotimo kot zelo ugodna) vedno pomeni izgubo tiste funkcije, ki je tam trenutno
prisotna49. Iz tega vidika bi bilo smiselno preučiti možnost postavitve začasnih bivališč na
degradiranih območjih, torej na območjih, ki so popolnoma ali delno opuščena in so t. i.
brez funkcije. Takšna območja bi bilo nadalje potrebno dodatno ovrednotiti z vidika
varnosti. Ker jih analizirana kategorizacija rabe tal ne vključuje, jih v tej raziskavi nismo
mogli ovrednotiti.
Slika 23: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
rabe tal.

49

Pašne, travnate in njivske površine imajo pomembno agrarno funkcijo; parki in zelenice pomembno
socialno funkcijo, barjanski travniki pomembno ekosistemsko funkcijo …
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5.3

OMEJITVE IN DEJAVNIKI Z VIDIKA BLIŽINE INFRASTRUKTURE IN
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Z vidika infrastrukture in zdravstvenih storitev smo pri vrednotenju ugodnih lokacij za
postavitev začasnih bivališč v analizo vključili in ovrednotili kriterije cestne infrastrukture,
vodovodne infrastrukture, kanalizacijske infrastrukture, železniške infrastrukture,
avtobusne infrastrukture, energetske infrastrukture in zdravstvenih storitev.
5.3.1 Omejitve in dejavniki z vidika obstoječe infrastrukture
5.3.1.1 Cestna infrastruktura
Čim boljša dostopnost omogoča tako lažjo postavitev začasnega naselja kot tudi
kasnejšo ustrezno oskrbo. Naselje mora biti dostopno v vseh štirih letnih časih, zato je
potrebno analizirati stanje lokalnega cestnega omrežja (Dalla Valle,1999).
Cestno omrežje predstavlja pomemben dejavnik in omejitev za postavitev začasnih
bivališč. Območja, ki so dobro dostopna preko cestne infrastrukture, so dosti bolj ugodna
za postavitev začasnih bivališč kot slabše dostopna območja. Slabše dostopna območja se
sicer lahko naknadno poveže z obstoječo cestno infrastrukturo, vendar je proces zamuden,
drag in ima negativne vplive na okolje. Cestna infrastruktura mora tudi omogočati dostop
težkih tovornjakov v vseh letnih časih in prometnih razmerah (Projekt Sphere, 2011).
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Slika 24: Cestno omrežje na območju MOL-a.

Območje MOL-a je zaradi pomembne prometne lege, ravninske lege in urbaniziranega
značaja relativno gosto pokrito s cestami. Manjšo gostoto cest najdemo le na vzpetem
vzhodnem delu občine, na močvirnem delu Ljubljanskega barja ter na vzpetih pobočjih, ki
se nahajajo v severnem in zahodnem delu občine.
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5.3.1.1.1 Vrednotenje cestne infrastrukture
Ker je na javnih cestah50 prepovedano izvajati kakršnakoli dela, ki bi lahko škodovala,
ogrožala, ovirala ali zmanjševala varnost prometa na njej (Zakon o cestah, 2010), smo
območja cest skupaj s pripadajočimi varovalnimi pasovi51 ovrednotili kot omejitev za
postavitev začasnih bivališč. Območja cest so skupaj z varovalnim pasom tako neprimerna
za postavitev začasnih bivališč.
V Zakonu o cestah (2010) je določena tudi širina varovalnega pasu, ki je odvisna od
kategorije ceste52. Pri določanju skupne širine53 omejitvenih pasov smo upoštevali različne
širine varovalnih pasov ter različno ocenjene širine cest.
Preglednica 7: Vrednotenje cestne infrastrukture glede na zakonsko določene varovalne
pasove.

Kategorija

Varovalni pas

Ocenjena širina Skupna
cestišča
širina

Tip
kriterija

Avtocesta

40 m

12 m

92 m

omejitev

Hitra cesta

35 m

12 m

82 m

omejitev

Glavne ceste

25 m

7m

57 m

omejitev

Regionalna cesta

15 m

7m

37 m

omejitev

6m

26 m

omejitev

Mestna ali krajevna
8m
cesta

6m

24 m

omejitev

Ostale ceste

6m

16 m

omejitev

Lokalna cesta; glavna
mestna cesta; zbirna
10 m
mestna ali krajevna
cesta

5m

50

Javna cesta je cesta določena za vse vrste prometa, ki jo smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu
(Zakon o cestah, 2010).
51

Varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena. Izvajanje kakršnihkoli del
na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste je dovoljeno le s soglasjem direkcije za ceste
RS. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi (Zakon cestah,
2010). V raziskavi smo upoštevali širine varovalnih pasov državnih cest, določene z Zakonom o cestah
(2010), ter širine varovalnih pasov občinskih cest, določene z Odlokom občinskih cestah (2000).
52

Kategorijam cest, katerih varovalni pasovi z Zakonom o cestah (2010) ali z Odlokom o občinskih
cestah (2000) niso določeni, smo dodelili varnostni pas 5 m.
53

Skupna širina je ocenjena širina cestišča (širino cestišč smo ocenili s pomočjo GIS orodij) in obeh
varovalnih pasov (na levo in desno stran ceste).
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Slika 25 prikazuje cestno infrastrukturo kot omejitev za postavitev začasnih bivališč.
Cestna infrastruktura predstavlja največjo omejitev za postavitev začasnih bivališč na
urbaniziranem delu Ljubljane znotraj obvoznice.
Slika 25: Ugodnosti za postavitev začasnih bivališč z vidika
cestne infrastrukture (omejitev).
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Cestna infrastruktura pa na postavitev začasnih bivališč ne vpliva le kot omejitev,
temveč tudi kot dejavnik. Bližina cestne infrastrukture je z vidika dostopnosti pomemben
dejavnik pri iskanju ugodnih površin za začasno bivanje.
Oddaljenost od cestne infrastrukture smo izračunali s pomočjo orodja »Distance«.
Izračunane razdalje smo s pomočjo mehke standardizacije prikazali na enotni merski
lestvici. Prehod med ugodnostjo in neugodnostjo definira padajoča sigmoidalna krivulja z
mejnima vrednostima 50 m in 500 m.
Z oddaljevanjem od cest se tako ugodnost za postavitev začasnih bivališč sprva
zmanjšuje počasi, nato se nekaj časa zmanjšuje linearno, ko pa se začne bližati oddaljenosti
1 km, se zopet zmanjšuje počasi54. Območja, oddaljena od cestnih povezav za več kot
kilometer, vrednotimo kot neugodna za postavitev začasnih bivališč, saj bi bili stroški za
gradnjo cestne infrastrukture previsoki.
Zaradi gostote cestnega omrežja je velik del MOL-a z vidika cestne infrastrukture
»ugoden« ali celo »zelo ugoden«. Manj oz. »delno ugodni« so predvsem robni deli občine55
ter območja v vzpetem vzhodnem delu občine.
Slika 26: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
oddaljenosti od cestne infrastrukture (dejavnik).

54

Začasna bivališča so v večini primerov postavljena na večjih površinah, zato zadostuje, da so le robni
deli začasnega naselja povezani s cestno infrastrukturo. Zaradi tega razloga smo se odločili, da ugodnost za
postavitev začasnih bivališč z razdaljo od cest sprva pada počasi, šele z določeno razdaljo pa začne padati
hitreje.
55

V analizo je bilo vključeno le cestno omrežje MOL-a. Ker v analizo nismo vključili cestnega omrežja

izven MOL-a, območja blizu meje občine z vidika bližine cestne infrastrukture vrednotimo kot manj ugodna.
Podoben problem se pojavi tudi pri ostalih dejavnikih, kjer smo uporabili mehko standardizacijo.
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5.3.1.2 Vodovodna infrastruktura
Za uspešno funkcioniranje začasnih naselij je eden ključnih dejavnikov tudi oskrba s
pitno vodo. Voda in sanitarije so namreč ključnega pomena za preživetje v začetni fazi po
nesreči, saj žrtve nesreč na splošno veliko hitreje podležejo boleznim56, v popotresnih
okoliščinah pa je povečana tudi smrtnost. Vsaki osebi je potrebno zagotoviti vsaj 15 l vode
na dan (Dalla Valle, 1999). Ustrezna in zadostna oskrba s pitno vodo predstavlja tako
pogoj za nemoteno in uspešno funkcioniranje začasnih naselij ves čas njihovega trajanja.
Območje MOL-a je oskrbovano z naravno pitno vodo, katere vir je podzemna voda.
Lokalni vodovodni sistemi se napajajo iz lastnih, lokalnih vodnih virov, kjer vodni vir
predstavlja podzemna voda, zajeta v obliki vodnjakov ali izvirov, pa tudi ustrezno
prečiščena površinska voda. Območje MOL-a se s pitno vodo oskrbuje preko centralnih57
in lokalnih58 vodovodnih sistemov (Vodovod-Kanalizacija, 2013).
Slika 27: Vodovodno omrežje na območju MOL-a.

56

Najpogostejše so diareja in nalezljive bolezni, ki se prenašajo po fekalno-oralni poti (Projekt Sphere,

2011).
57

Centralni vodovodni sistemi so tisti, katerih voda se črpa iz večjih vodarn, kot so Kleče, Šentvid,
Jarški potok, Brest in druge.
58

Lokalni vodovodni sistemi so tisti, katerih voda se črpa iz manjših vodarn, kot so Lipoglav, Rakitna,
Pijava Gorica in Šmarna gora in na nekaterih drugih lokacijah.
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5.3.1.2.1 Vrednotenje vodovodne infrastrukture
Območja, ki ležijo neposredno nad vodovodi, so neprimerna za postavitev začasnih
bivališč, saj je s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in propadajočimi zemljišči (2003) tem območjem dodeljen varovalni pas
skupne širine 3 m59.
V času bivanja v začasnih bivališčih je potrebno zagotoviti zadostne količine pitne
vode. Zadostna oskrba z vodo je eden ključnih dejavnikov pri izbiri lokacije (Dalla Valle,
1999). Z oddaljevanjem od vodovodne infrastrukture se ugodnost za postavitev začasnih
bivališč zmanjšuje.
Slika 28: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
vodovodne infrastrukture (omejitev).

Oddaljenost od vodovodne infrastrukture smo izračunali s pomočjo orodja »Distance«.
Izračunane razdalje smo s pomočjo mehke standardizacije prikazali na enotni merski
lestvici. Prehod med ugodnostjo in neugodnostjo definira padajoča linearna krivulja z
mejnima vrednostma 400 m60 in 500 m. Območja, ki so od vodovodnega omrežja oddaljena
1500 in več, z vidika bližine vodovodne infrastrukture niso pomembna. Ker je pitno vodo
možno zagotoviti tudi na druge načine kot preko vodovodnega omrežja (cisterne, vrtine),
smo to upoštevali tudi pri obteževanju dejavnikov.

59

1,5 m na vsako stran prečno na potek smeri vodovoda. Ker v naši raziskavi podatke analiziramo v
rastru z ločljivostjo 5,5 m, smo upoštevali varnostni pas 6 m (3 m na vsako stran prečno na smer vodovoda).
Iz istih razlogov smo varovalni pas 6 m upoštevali tudi pri vrednotenju kanalizacijske infrastrukture.
60

Začasna bivališča so v večini primerov postavljena na večjih površinah, zato zadostuje, da so le robni
deli začasnega naselja povezani z vodno infrastrukturo. Območja, ki so od vodovodne infrastrukture
oddaljena do 400 m, tako vrednotimo kot »ugodna«, območjem, ki so od vodovodnega omrežja oddaljena
več kot 400 m, pa stopnja ugodnosti z oddaljenostjo pada linearno.
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Slika 29: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
oddaljenosti od vodovodne infrastrukture (dejavnik).

5.3.1.3 Kanalizacijska infrastruktura
Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, s katero skrbimo za
zmanjšanje vplivov človeka na okolje, vplivamo na kakovost in varnost bivalnega okolja
ter omejujemo razna tveganja, ki grozijo prebivalcem in okolju (Vodovod-Kanalizacija,
2013).
Osrednji kanalizacijski sistem mesta Ljubljane se konča s čiščenjem odpadne vode na
Centralni čistilni napravi Ljubljana. Na kanalizacijske sisteme je priključeno 31.000
objektov oz. 270.000 prebivalcev. Vsi kanalizacijski sistemi se končajo s komunalnimi
čistilnimi napravami (Vodovod-Kanalizacija, 2013).
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Slika 30: Kanalizacijsko omrežje na območju MOL-a.

Načinov ravnanja z odpadnimi vodami v začasnih naseljih je več. Za odvajanje
odpadnih voda z območij začasnih bivališč je priključitev na obstoječe kanalizacijsko
omrežje verjetno najoptimalnejši način. Alternativne načine odvajanja odpadnih voda bi
verjetno lahko predstavljale pretočne in nepretočne greznice.
5.3.1.3.1 Vrednotenje kanalizacijske infrastrukture
Območja, ki ležijo neposredno nad vodovodi, so neprimerna za postavitev začasnih
bivališč, saj je (podobno kot z vodovodno infrastrukturo) s Pravilnikom o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in propadajočimi zemljišči
(2003) tem območjem dodeljen varovalni pas skupne širine 3 m, s čimer so posegi v
prostor na omenjenih območjih omejeni.
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Slika 31: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
kanalizacijske infrastrukture (omejitev).

Z oddaljevanjem od kanalizacijske infrastrukture se ugodnost za postavitev začasnih
bivališč zmanjšuje. Karto razdalj smo standardizirali na enotno mersko lestvico z
vrednostmi 0‒255. Prehod med ugodnostjo in neugodnostjo definira padajoča linearna
krivulja z mejnima vrednostma 400 in 2000. V analizo smo vključili le fekalne in mešane
vode, saj vodi za odvajanje meteornih voda in drugi vodi niso primerni za odvajanje
komunalnih vod, ki bi jih bilo potrebno odvajati z območij začasnih naselij. Ker je
odvajanje komunalnih voda možno urediti tudi na druge načine, kot so npr. pretočne in
nepretočne greznice, smo tudi to upoštevali pri obteževanju dejavnikov v fazi izvedbe
večkriterijskega vrednotenja.
Slika 32: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
oddaljenosti od kanalizacijske infrastrukture (dejavnik).
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Z vidika bližine kanalizacijske infrastrukture so za postavitev začasnih bivališč ugodna
predvsem območja, ki ležijo na urbaniziranem delu MOL-a, z oddaljevanjem od
urbaniziranega dela občine pa se stopnja ugodnosti zmanjšuje. Na območjih brez možnosti
priklopa na kanalizacijsko omrežje bi bilo potrebno odvajanje komunalnih voda zagotoviti
na druge načine (npr. z izgradnjo pretočnih in nepretočnih greznic).
5.3.1.4 Železniška infrastruktura
Zaradi prometno-centralnega značaja območja MOL-a je mesto Ljubljana pomembno
stičišče in križišče različnih železniških povezav. Ker se v železniški promet lahko
vključimo le na železniških postajah, sama bližina železniških tirov ne vpliva na ugodnost
za postavitev začasnih bivališč61.
Slika 33: Železniška infrastruktura na območju MOL-a.

61

Seveda bi lahko za servisiranje potreb večjih začasnih naselij vlaki lahko ustavljali tudi na mestih, kjer
danes ni železniških postaj, ker pa v tej raziskavi iščemo tako večje kot manjše ugodne površine za postavitev
začasnih bivališč, smo se odločili, da bomo kot kriterij ovrednotili le bližino železniških postaj.
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Bližina samih železniških postaj vpliva na ugodnost za postavitev začasnih bivališč, saj
je preko železniškega prometa možno oskrbovati začasna naselja, preko železniških postaj
pa se je tudi moč vključiti v železniški potniški promet.

5.3.1.4.1 Vrednotenje železniške infrastrukture
Območja, ki ležijo v neposredni bližini železniškega omrežja, so neprimerna za
postavitev začasnih bivališč, saj je s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja
in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in propadajočimi zemljišči (2003) tem območjem
dodeljen varovalni pas62, s čimer so posegi v prostor na omenjenih območjih omejeni.
Skupna širina tirov in pripadajočih varovalnih pasov tako predstavlja omejitev za
postavitev začasnih bivališč.
Slika 34: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
železniške infrastrukture (omejitev).

62

Za regionalne in glavne železniške proge je določen varnostni pas 200 m, merjeno od skrajnih tirov,
za industrijske tire pa varnostni pas 80 m (Pravilnik o vrstah zahtevnih in manj …, 2004). Varnostni pas 200
m smo dodelili tudi postajnim tirom. Ker širina tirov znaša okoli 1,5 m (Pravilnik o zgornjem ustroju
železniških prog, 2010), smo to tudi upoštevali pri določanju varnostnih pasov.
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Z bližino železniških postaj se povečuje ugodnost za postavitev začasnih bivališč, saj
imajo te velik logistični pomen pri zagotavljanju blaga in surovin za potrebe začasnih
naselij, prav tako pa se je preko njih moč vključiti v javni železniški promet. Ker pa so
železniške postaje dostopne le preko obstoječega cestnega omrežja, smo to tudi upoštevali
in cestam dodelili manjši časovni upor kot preostalim območjem63.
Medtem ko smo pri računanju oddaljenosti od drugih oblik infrastrukture
(vodovodnega omrežja, cestnega omrežja …) analizo oddaljenosti izvedli z Idrisi-jevo
funkcijo »Distance,« smo na tem mestu uporabili funkcijo »Cost«, s katero je možno
izvesti stroškovno analizo, ki upošteva oddaljenost od železniških postaj ter hkrati
upošteva manjši upor cest. Območjem, ki so bliže cestam, smo tako dodeli večjo stopnjo
ugodnosti kot od cest bolj oddaljenim območjem. Rezultate stroškovne analize smo s
pomočjo mehke linearne standardizacije s kontrolnimi točkami 300 in 6000 pretvorili na
enotno mersko lestvico z vrednostmi med 0 in 255.
Slika 35: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
oddaljenosti od železniških postaj (dejavnik).

63

Cestam smo dodelili upor z vrednostjo 1, medtem ko smo ostalim območjem dodelili upor z

vrednostjo 3. S tem predpostavljamo, da je preko cest možno priti do železniške postaje trikrat hitrejše kot
preko območij brez cestne infrastrukture. Ker je gostota železniških postaj na območju MOL-a dosti manjša
kot gostota avtobusnih postaj, se do njih ne dostopa le peš, temveč tudi z avtobusi, avtomobili in kolesi,
katerih uporaba pa je možna zgolj na urejeni cestni infrastrukturi.
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5.3.1.5 Avtobusna infrastruktura
Obstoječe avtobusne povezave lahko pripomorejo k boljši povezanosti začasnih naselij
z drugimi prostorsko oddaljenimi območji. Postaje lahko postanejo pomemben vezni člen
med preseljeno populacijo, zaposlitvijo ter med javnimi storitvami, ki so praviloma
umeščene v urbaniziranem delu občine. Prav tako ne izključujemo možnosti, da se na
območju začasnih naselij razvijejo tudi nove stanovanjske soseske, s čimer se lahko
začasno bivanje spremeni v stalno. Ugodna bližina avtobusnih postajališč tako predstavlja
možnost vključitve v avtobusni javno potniški promet.
Potrebno je poudariti, da se lahko v bližini začasnih naselij, v katerih je možna
namestitev večjega števila prebivalcev, uredi javni prevoz z uveljavitvijo novih avtobusnih
linij ali gradnjo novih avtobusnih postaj. Vseeno pa obstoječa avtobusna infrastruktura
ostaja najoptimalnejša rešitev64, zaradi česar jo tudi obravnavamo kot dejavnik.
Slika 36: Avtobusne postaje na območju MOL-a.

64

Obstoječe avtobusne povezave ne zahtevajo novih posegov v prostor, kot jih zahteva npr. gradnja
novih avtobusnih postaj.
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5.3.1.5.1 Vrednotenje avtobusne infrastrukture
Pri vrednotenju avtobusne infrastrukture obravnavamo dejavnik avtobusnih postaj z
vidika bližine oz. oddaljenosti. Pri ugotavljanju dostopnosti smo si pomagali z evropskim
indikatorjem dostopnosti javnih površin in storitev. Koncept »5 minut hoje« ustreza 300metrski zračni oddaljenosti. Najbolj ugodna so torej območja, ki so od postaj oddaljena
manj kot 300 m. Delno ugodna so območja, ki se skladajo konceptom »15 minut hoje«. To
so območja, ki so od postaj oddaljena od 300 do 1000 m. Oddaljenost do 3000 m se
vrednoti za delno oz. manj ugodno, saj se pri takšni razdalji poveča potreba po uporabi
drugih prevoznih sredstev, npr. kolesa. Evropski indikator dostopnosti označuje
oddaljenost, večjo od 3000 m, za neugodno, saj se možnost hoje in uporabe
nemotoriziranih sredstev za prevoz do postaj bistveno zmanjša (Bensa in sod., 2008).
Slika 37: Stopnja ugodnosti oddaljenosti od avtobusnih postaj
glede na uporabniško določeno funkcijo.
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Do avtobusnih postajališč praviloma dostopamo po cestnem omrežju, zato smo
območjem cest dodelili upor vrednosti 1, medtem ko smo ostalim območjem dodelili upor
z vrednostjo 265. S funkcijo »Cost« smo izračunali oddaljenosti od avtobusnih postaj.
Upoštevajoč evropski indikator dostopnosti smo določili ugodnost za postavitev začasnih
bivališč z vidika oddaljenosti od avtobusnih postaj. Uporabili smo mehko standardizacijo z
naslednjimi značilnostmi: kontrolne točke66 so določene z uporabniško določeno krivuljo z
vrednostmi kontrolnih točk, kot so prikazane na sliki 37.
Z vidika oddaljenosti od avtobusnih postaj je velik del MOL-a ugoden za postavitev
začasnih bivališč.
Slika 38: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
oddaljenosti od obstoječih avtobusnih postaj.
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V primerjavi z železniškimi postajami in zdravstvenimi ustanovami smo na tem mestu ostalim
območjem dodelili nižji upor. Za to smo se odločili, ker do zdravstvenih ustanov in železniških postaj
praviloma dostopamo s pomočjo motoriziranega prevoza, s čimer smo močno vezani na obstoječo cestno
infrastrukturo. Pri dostopu do avtobusnih postaj pa se praviloma poslužujemo nemotoriziranih prevoznih
sredstev, s čimer za dostop lahko uporabimo tudi manjše steze in poti, ki jih v analizo nismo vključili. Zaradi
omenjenih razlogov predpostavljamo, da je potovanje po cestah do avtobusnih postaj dvakrat hitrejše kot
potovanje po območjih brez cestne infrastrukture.
66

Kontrolne točke smo postavili nekoliko nižje, kot narekuje evropski indikator dostopnosti, saj manjša
vrednost upora cest pozitivno vpliva na izračunane rezultate oddaljenosti (izračunane vrednosti oddaljenosti
so višje kot v resnici). Vrednosti, predlagane s strani evropskega indikatorja dostopnosti, smo tako pomnožili
s faktorjem 0,75.
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5.3.1.6 Energetska infrastruktura z vidika bližine
O energetski infrastrukturi z vidika varnosti smo govorili v poglavju Omejitve in
dejavniki z vidika varnosti in okolja. V omenjenem poglavju smo vrednotili daljnovode in
plinovode z vidika omejitev. Ker pa daljnovodi predstavljajo pomemben energetski vir za
oskrbo začasnih naselij, smo se odločili, da daljnovodno infrastrukturo ovrednotimo tudi
kot dejavnik.

5.3.1.6.1 Vrednotenje energetske infrastrukture z vidika bližine
Pri postavitvi začasnih naselij je eden izmed pomembnih infrastrukturnih dejavnikov
tudi bližina energetskih virov. Ker je možno do električne energije dostopati le preko
nosilnih stebrov daljnovodne infrastrukture, smo ovrednotili dejavnik oddaljenost od
stebrov67 energetske infrastrukture. Oddaljenost smo izračunali z Idrisi-jevo funkcijo
»Distance«, dobljene razdalje pa smo standardizirali na enotno mersko lestvico, kjer
prehod med različnimi stopnjami ugodnosti predstavlja simetrična linearna krivulja s
kontrolnimi točkami 0, 100, 500 in 2000 m68.
Slika 39: Ugodnosti oddaljenosti od energetske infrastrukture
glede na linearno določeno funkcijo.
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V analizo smo vključili le daljnovodne stebre, kjer nazivna napetost elektrovodov ne presega 20 kV.
Elektrovodi z nazivno napetostjo nad 20 kV bi namreč lahko predstavljali problem za odjem električne
energije preko nosilnih stebrov (Kovačič, 2013).
68
Zaradi možnega negativnega vpliva energetske infrastrukture na človeka ter zaradi varnosti in
možnosti nemotenega dostopa do energetske infrastrukture, območja stebrov vrednotimo kot neugodna za
postavitev začasnih bivališč. Stopnja ugodnosti se od območij stebrov linearno dviga ter pri oddaljenosti 100
m doseže vrednost 255. Najugodnejša območja za postavitev začasnih bivališč z vidika oddaljenosti od
energetskih stebrov so tako v pasu med 100 in 500 m. Stopnja ugodnosti nato linearno počasi pada proti
vrednosti 0 in jo doseže na območjih, ki so več kot 2 km oddaljena od najbližjega stebra.
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Slika 40: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
oddaljenosti od energetske infrastrukture.

Zaradi urbaniziranega značaja preučevanega območja in posledično velike gostote
nosilnih stebrov energetske infrastrukture je z vidika bližine energetske infrastrukture velik
del MOL-a ugoden za postavitev začasnih bivališč. Delno ugodna in neugodna območja se
nahajajo le na vzhodnem delu občine ter na območjih ob meji občine.
Pri načrtovanju izkoriščanja dobave električne energije preko nosilnih stebrov za
potrebe večjih začasnih naselij, bi bilo nujno potrebno oceniti zmogljivosti omenjenih
energetskih virov ter preučiti načine, kako bi lahko energijo uporabili za servisiranje
začasnih naselij.
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5.3.2 Omejitve in dejavniki z vidika bližine zdravstvenih storitev
5.3.2.1 Zdravstvene storitve
Pri začasni premestitvi prebivalcev v začasna naselja je pomembno prebivalstvu
zagotoviti tudi ustrezno zdravstveno oskrbo. V začasnih naseljih, v katerih je možno
namestiti večje število prebivalcev, se poleg izobraževalnih ustanov lahko umesti tudi
objekte, namenjene zdravstveni oskrbi prebivalcev. Slednje se umesti v začasna naselja,
kadar ni mogoče drugače zagotoviti nemotene zdravstvene oskrbe prebivalcev.
Potrebno je vzeti v ozir, da so zaradi posledic potresa lahko poškodovane tudi
zdravstvene ustanove, zaradi česar je potrebno zdravstvene storitve prebivalstvu zagotoviti
na alternativne načine. Uprava RS za zaščito in reševanje za takšne namene razpolaga z
mobilno bolnišnico, ki je v primeru naravnih in drugih nesreč sposobna na terenu sprejeti
večje število (120 oseb) poškodovanih in obolelih oseb (Uprava RS za zaščito in reševanje,
2013).
Slika 41: Zdravstvene storitve na območju MOL-a.
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Kadar pa ustrezne zdravstvene oskrbe znotraj začasnega naselja ni mogoče ali ni
potrebno zagotoviti, obstoječa zdravstvena služba predstavlja pomemben dejavnik pri
planiranju lokacije začasnih naselij. Potrebno je poudariti, da so v popotresnih razmerah
potrebe prebivalstva po zdravstveni oskrbi večje, saj znaten delež preseljenega prebivalstva
zaradi posledic potresa večje intenzitete lahko utrpi telesne poškodbe, ki zahtevajo
ustrezno zdravstveno oskrbo in nego.
Na območju MOL-a smo evidentirali 20 zdravstvenih domov (skupaj z Univerzitetnim
kliničnim centrom), psihiatrično kliniko ter center za rehabilitacijo.
5.3.2.1.1 Vrednotenje zdravstvenih storitev z vidika bližine
Pri analizi podatkov smo vse tri evidentirane tipe zdravstvenih storitev obravnavali kot
eno kategorijo. Pri računanju oddaljenosti od zdravstvenih storitev smo uporabili isto
metodo kot pri računanju oddaljenosti od železniških postaj, saj je do obstoječih
zdravstvenih storitev možno priti le preko obstoječe cestne infrastrukture, zaradi česar smo
cestam dodelili upor vrednosti 1, medtem ko smo ostalim območjem dodelili upor
vrednosti 369. Podatke smo standardizirali s pomočjo mehke standardizacije z naslednjimi
značilnostmi: prehod med ugodnimi in neugodnimi območji določa padajoča linearna
krivulja z mejnima točkama 0 in 3000 m.
Slika 42: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
oddaljenosti od zdravstvenih storitev.
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Podobno kot pri vrednotenju bližine železniških postaj se zaradi manjše gostote zdravstvenih domov
do teh praviloma dostopa z avtomobili, avtobusi, kolesi …, katerih uporaba je možna le na ustrezni cestni
infrastrukturi. Iz napisanih razlogov smo cestam dodelili trikrat manjši upor kot ostalim območjem, s čimer
predpostavljamo, da je potovanje po cestah trikrat hitrejše kot potovanje po območjih brez cestnih povezav.
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OMEJITVE IN DEJAVNIKI Z VIDIKA LASTNIŠTVA PARCEL

5.4

Z vidika lastništva parcel smo pri vrednotenju lokacij, ugodnih za postavitev začasnih
bivališč, v analizo vključili in ovrednotili kriterij zemljiškega katastra, in sicer kategorijo
»lastništvo parcel70«.
5.4.1 Zemljiški kataster – lastništvo parcel
S formalnega vidika je zagotovo najlažje, da se začasna naselja umesti na območja, ki
so v javni lasti. Pri umeščanju začasnih bivališč na privatna zemljišča je z lastniki zemljišč
potrebno urediti vse formalnosti, da se zemljišče lahko nameni za postavitev začasnih
bivališč (Dalla Valle, 1999).
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) je zapisano, da ima
poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije pravico in dolžnost, da med vodenjem
zaščite, reševanja in pomoči odredi tudi uporabo tujega zemljišča za izvajanje ukrepov s
področja zaščite in reševanja71. Tovrstne ukrepe lahko odredi le, če ne more drugače
zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti osnovnih pogojev za življenje. Kot že
napisano in v praksi preizkušeno, je tako s pravno-formalnega kot s praktičnega vidika
dosti lažje, da se začasna bivališča postavi na zemljišča, ki so v javni lasti. Če to ni
mogoče, je potrebno z lastniki privatnih zemljišč, kjer želimo postaviti začasna bivališča,
urediti vse formalnosti, da se zemljišče lahko nameni za postavitev začasnih bivališč. V
kolikor se stvari pravno-formalno ne uredijo, lahko to povzroči nepotrebne zaplete in
konflikte med prebivalci začasnih bivališč in lastniki zemljišč (Dalla Valle, 1999)72.
Na območju MOL-a je v privatni lasti kar 79 % celotne površine občine. V javni lasti
je 18 % območja, medtem ko sta v deljeni javni lasti le 2 % občine. Za 1 % območja
podatki o lastništvu parcel niso na razpolago. Glede na to, da je v javni lasti le manjši delež
občine ter glede na to, da morajo ta območja zadostiti še drugim kriterijem kot so primeren
naklon, primerna raba tal …, lahko sklepamo, da bodo »ugodne« javne površine težko
zadoščale kapaciteti preseljene populacije za primere potresov s povratno dobo 475 let.

70

Ker prostorski podatki Zemljiškega katastra, ki ga izdaja Geodetska uprava RS, ne vsebujejo
podatkov o lastništvu parcel, smo podatke pridobili na MOL-u (Oddelek za gospodarske dejavnosti in
promet).
71
Med takšne ukrepe uvrščamo tudi postavitev začasnih bivališč in nastanitev prebivalcev vanje.
72

Lokacije zemljišč in začasnih naselij se predvidi že v obrambnih načrtih lokalnih skupnosti in

prostorskih načrtih. V okviru priprave prostorskih načrtov namenske rabe tal morajo tako biti urejena pravnoformalna razmerja v zvezi z zemljišči. V okviru MOL-ove namenske rabe so takšna območja določena,
vendar njihove površine ne zadoščajo številu preseljenega prebivalstva, kakršno je predvideno z zadnjimi
raziskavami potresne ogroženosti MOL-a.
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Slika 43: Lastništvo parcel na območju MOL-a.

Preglednica 8: Lastniški deleži parcel na območju MOL-a.
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5.4.1.1 Vrednotenje zemljiških parcel z vidika lastništva
Lastništvo parcel smo v tej raziskavi obravnavali kot dejavnik. Glede na tip lastništva
smo različnim kategorijam dodelili različne kategorične vrednosti ugodnosti. Z vidika
ugodnosti za postavitev začasnih bivališč smo tipe lastništva razdelili v tri skupine. V prvo
skupino uvrščamo parcele v javni lasti73. Z vidika ugodnosti so to najugodnejša območja za
postavitev začasnih bivališč, zaradi česar smo jim dodelili najvišjo vrednost ugodnosti. V
drugo skupino uvrščamo parcele, ki so v delni javni lasti74. Ta območja vrednotimo kot
delno ugodna, saj je le del parcele v javni lasti, za preostali privatni del zemljišča pa je
torej potrebno pred potencialno uporabo ali vključitvijo v obrambne in prostorske načrte
urediti vse pravne formalnosti. Območjem v delni javni lasti smo tako dodelili vrednost
170. V tretjo skupino uvrščamo parcele v privatni lasti. Ker je pred uporabo teh območij
potrebno z vsemi lastniki parcel urediti pravne formalnosti, jih vrednotimo kot delno
ugodne za postavitev začasnih bivališč. Na merski lestvici med 0 in 255 smo jim tako
dodelili vrednost 100.
Slika 44: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč z vidika
lastništva parcel.

73

Med območja v javni lasti uvrščamo zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije, MOL-a, kmetijskih
skupnosti, upravljavcev prostora in upravljavcev cest.
74

Med območja v delni javni lasti uvrščamo območja, ki so v delni lasti Republike Slovenije, MOL-a,
kmetijskih skupnosti, upravljavcev prostora , upravljavcev cest in privatnih lastnikov.
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6. IZVEDBA VEČKRITERIJSKEGA VREDNOTENJA
Večkriterijsko vrednotenje smo izvedli z obteženo linearno kombinacijo. Ker si vplivi
posameznih dejavnikov med seboj niso enakovredni in v fazi večkriterijskega vrednotenja
nosijo bistveno različno težo, jih je bilo potrebno primerno obtežiti. Obtežitev dejavnikov
smo izvedli s pomočjo Saatyjeve metode75. Na sum nepravilnosti ocene nas opozori
konsistenčno razmerje76. To mora biti manjše od 0,10 (Eastman, 2009). V tej analizi smo
po primerjavi pomembnosti dejavnikov in izpolnitvi primerjalne matrike dobili
konsistenčno razmerje z vrednostjo 0,04, s čimer smo zadovoljili pogojem za uporabo
izračunanih uteži pri izvedbi obtežene linearne kombinacije.
Preglednica 9: Obtežitev dejavnikov po Saatyjevi metodi.

Dejavnik

Utež

Raba tal

0,2507

Naklon

0,1653

Lastništvo parcel

0,1489

Kategorizacija vodovarstvenih območij

0,0970

Oddaljenost od cest

0,0705

Kategorizacija prsti

0,0563

Oddaljenost od električnih stebrov

0,0494

Oddaljenost od vodovodnega omrežja

0,0484

Kategorizacija varovanih območij naravnih kakovosti

0,0367

Oddaljenost od kanalizacijskega omrežja

0,0279

Oddaljenost od zdravstvenih domov

0,0218

Oddaljenost od avtobusnih postaj

0,0151

Oddaljenost od železniških postaj

0,0120

Pri dodelovanju uteži oz. pri primerjanju posameznih parov dejavnikov smo izhajali iz
stroškovne ocene pomembnosti posameznega dejavnika v primerjavi z drugimi ter iz ocene
relativne pomembnosti in nenadomestljivosti pri iskanju lokacij, primernih za postavitev
začasnih bivališč.

75
76

Glej poglavje Teoretična izhodišča.
Consistency Ratio.
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»Raba tal« je bila pri primerjanju dejavnikov pomembnejši dejavnik kot vsi ostali, saj
postavitev začasnih bivališč na »manj ugodnih«77 kategorijah rabe tal zahteva obsežne,
zamudne in ponavadi tudi drage posege v prostor. Iz podobnih razlogov smo za enega
pomembnejših dejavnikov z visoko utežjo določili tudi dejavnik »naklon«. Postavitev
začasnih naselij, kot so šotori in bivalni zaboji, je na območjih z neugodnimi nakloni
praktično nemogoča, za ustrezno pripravo pa zahteva obsežne, drage in zamudne gradbene
posege. Iz formalno-administrativnih razlogov smo kot enega izmed pomembnejših
dejavnikov določili tudi dejavnik »lastništvo parcel«. Ker je postavitev začasnih bivališč v
pristojnosti javnih institucij (občine, države), je s formalno-pravnega vidika najlažje in
najugodnejše, če je območje, kjer se bodo postavila začasna bivališča, v javni lasti.
Najnižje uteži smo dodelili dejavnikom78, ki niso ključnega pomena za postavitev
začasnih bivališč, njihova odsotnost pa ne pomeni bistveno večjih stroškov in posegov pri
postavitvi začasnih bivališč.
Kot smo že omenili, smo večkriterijsko vrednotenje izvedli z obteženo linearno
kombinacijo (WLC). V modul smo vstavili devet omejitvenih kriterijev in 13 obteženih
dejavnikov. Rezultat modula je skupna karta ugodnosti za postavitev začasnih bivališč na
območju MOL-a, ki vključuje vse ovrednotene omejitve (za postavitev začasnih bivališč
neugodna območja) ter ovrednotene, standardizirane in ustrezno obtežene dejavnike.

77

To so npr. kategorije »gozd«, »porušeni objekti«, »sadovnjaki« in »prodajni trgi«.

78

Takšni dejavniki so npr. »oddaljenost od avtobusnih postaj«, »oddaljenost od zdravstvenih domov« in
»oddaljenost od železniških postaj«.
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Slika 45: Skupna karta ugodnosti za postavitev začasnih bivališč na območju MOL-a.
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7. ANALIZA UGODNIH OBMOČIJ ZA POSTAVITEV ZAČASNIH BIVALIŠČ
Najugodnejše večje sklenjene površine za postavitev začasnih bivališč se nahajajo v
ravninskem suburbanem vzhodnem, zahodnem in severnem delu občine. Jugozahodni in
jugovzhodni del občine sta za območje začasnih bivališč predvsem zaradi prevelikih
naklonov, poplavnih površin in neugodne rabe tal, kot so npr. barjanski travniki, manj
ugodna.
V urbaniziranem delu občine oz. v samem mestnem jedru se nahajajo predvsem
manjše ugodne sklenjene površine. Takšna območja bi bila prav zaradi manjših površin
ugodnejša za postavitev zasilnih kot začasnih bivališč.
Preglednica 10: Površine ugodnih in neugodnih
območij za postavitev začasnih bivališč.
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Preglednica 11: Osnovne statistike površin, ki so
ugodne za postavitev začasnih bivališč.
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Za postavitev začasnih bivališč je ugodnih 74 km2 oz. 27.01 % občine. Takšna
površina bi teoretično lahko zadostila postavitvi začasnih bivališč za več kot milijon
prebivalcev79. Ta podatek dokazuje, da je glede na postopek in rezultate naše analize na
območju MOL-a več kot dovolj površin za postavitev začasnih bivališč glede na potrebe,
ki so ocenjene z analizami potresne ogroženosti, s čimer tudi potrjujemo prvo zastavljeno
hipotezo.

79

Ob predpostavki, da površina 45 m2 zadošča prostorskim potrebam enega človeka (vključno s
pripadajočo infrastrukturo in objekti).
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Povprečna vrednost ugodnih površin (na merski lestvici 0‒255) je 170, nobeno
območje ne doseže vrednosti 255, najmanjša stopnja ugodnosti je 77 (če ne upoštevamo
neugodnih površin, ovrednotenih z vrednostjo 0). Ker je namen naše raziskave poiskati
»najugodnejše« površine za postavitev začasnih bivališč, v nadaljevanju izpostavljamo le
tista območja, ki so ob primerni površini dosegla najvišje vrednosti ugodnosti.

ANALIZA UGODNIH OBMOČIJ ZA POSTAVITEV ZAČASNIH BIVALIŠČ
GLEDE NA RAZLIČEN RAZPON UGODNOSTI

7.1

Glede na izbran razpon ugodnosti se spreminja tudi površina ugodnih območij za
postavitev začasnih bivališč. Glede na ocenjeno število prebivalcev, ki bi v primeru potresa
potrebovali začasno nastanitev v začasnih naseljih, lahko prilagodimo tudi razpon
ugodnosti. V nadaljevanju predstavljamo, kako se z večanjem razpona ugodnosti povečuje
skupna površina ugodnih območij, pri čemer smo upoštevali le sklenjena območja, na
katera bi lahko umestili vsaj 100 prebivalcev in so tako večja od 4500 m2 (ob predpostavki,
da površina 45 m2 zadošča prostorskim potrebam enega človeka).
·

Razpon ugodnosti 230‒252 vsebuje 63 prostorsko ločenih sklenjenih območij,
ki bi teoretično lahko služila bivanjskim potrebam 11.564 prebivalcev80.

·

Razpon ugodnosti 220‒252 vsebuje 157 prostorsko ločenih sklenjenih območij,
ki bi teoretično lahko služila bivanjskim potrebam 34.303 prebivalcev.

·

Razpon ugodnosti 210‒252 vsebuje 393 prostorsko ločenih sklenjenih območij,
ki bi teoretično lahko služila bivanjskim potrebam 115.029 prebivalcev.

·

Zadnji, največji razpon ugodnosti 200‒252 vsebuje 621 prostorsko ločenih
sklenjenih območij, ki bi teoretično lahko služila bivanjskim potrebam 241.380
prebivalcev.

80

V praksi bi bilo število manjše, saj bi bila postavitev začasnih bivališč na določenih območij zaradi
geometrijske nepravilnosti in nekaterih drugih razlogov otežena. »Ugodna« območja, pridobljena s to
analizo, bi bilo potrebno dodatno ovrednotiti in izločiti geometrijska najugodnejša (kvadratna oblika je s
praktičnega vidika dosti ugodnejša kot razčlenjena oblika mnogokotnikov).
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Zadnje raziskave potresne ogroženosti MOL-a nakazujejo na to, da bi bilo ob potresu s
povratno dobo 475 let poškodovanih toliko objektov, da bi začasno namestitev potrebovalo
več kot 100.000 prebivalcev. Novo stalno namestitev bi zaradi uničenih objektov
potrebovalo okoli 30.000 prebivalcev (Strokovne podlage …, 2012). Za potrese takšnih
intenzitet bi bilo treba pri izboru najugodnejših lokacij za postavitev začasnih bivališč
upoštevati lokacije, ki smo jih izločili z razponom ugodnosti 210‒255 ali celo z razponom
200‒255. Za potrese manjših stopenj intenzitet, posledica katerih, bi bilo tudi manjše
število ljudi, ki bi potrebovali začasno namestitev, pa bi najugodnejše lokacije iskali v
razponu 220‒255 ali 210‒25581
Slika 46: Ugodnost za postavitev začasnih bivališč glede na različen razpon ugodnosti.

81

Izbor razpona ugodnosti je odvisen od dejanskega števila ljudi, ki bi potrebovali začasno namestitev.
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7.2

PREDSTAVITEV IZBRANIH
ZAČASNIH BIVALIŠČ

UGODNIH

LOKACIJ

ZA

POSTAVITEV

V sledečem poglavju izpostavljamo štiri ugodne lokacije, kjer bi bilo glede na naš
postopek dela in dobljene rezultate najbolje postaviti začasna bivališča82. Pri določanju
predstavljenih lokacij, smo si pomagali s podrobnim pregledom letalskih posnetkov. Izbrali
smo območja, katerih minimalna vrednost ugodnosti ustreza razponu 200‒252, upoštevali
smo tudi velikost, geometrijsko obliko območja in lokacijo območja83. Kot smo že omenili,
razpon ugodnosti 200‒252 vsebuje 621 prostorsko ločenih sklenjenih lokacij. Odločili smo
se za izpostavitev štirih, večjih ugodnih območij za postavitev začasnih bivališč, ki se
nahajajo v prostorsko različnih delih občine. Pri ocenjevanju prostorskih kapacitet
posameznega območja smo predpostavljali, da en prebivalec začasnega naselja potrebuje
45 m2 bruto površine. Vsaka izpostavljena lokacija je sestavljena iz več ločenih območij, ki
pa jih zaradi medsebojne bližine lahko obravnavamo kot celoto. Na izbrane lokacije bi
skupno lahko umestili več kot 20.000 prebivalcev, katerih domovi bi bili poškodovani in
uničeni do takšne mere, da bi bilo bivanje v njih do prenove nemogoče.

7.2.1 Lokacija Zadobrova
Prvo območje se nahaja v vzhodnem delu MOL-a v okolici Zadobrove. Ima površino
479.478 m2, kar pomeni, da bi na tem območju v začasna bivališča lahko namestili 10.655
prebivalcev. Povprečna vrednost ugodnosti za postavitev začasnih bivališč tega območja je
220,9. 38,3 % površine območja je v javni lasti, kar je s pravno-formalnega vidika zelo
ugodno, saj se o uporabi območja za začasno bivanje za ta del ne bilo potrebno predhodno
dogovoriti z lastniki zemljišč.
Slika 47: Jugozahodni del potencialnega območja za postavitev začasnih bivališč v okolici
Zadobrove.
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Takšnih in podobnih lokacij je na območju MOL-a veliko več, vendar na tem mestu zaradi omejenosti

našega raziskovalnega dela izpostavljamo le štiri. Po lastni presoji smo izbrali takšna območja, ki se nahajajo
na različnih delih preučevanega območja.
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Iskali smo čim večja ugodna območja, ki so lahko sestavljena tudi iz več in prostorsko ločenih
poligonov. Izboru preveč razčlenjenih območij smo se poskusili izogniti.
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Slika 48: Osrednji del potencialnega območja za postavitev začasnih bivališč v okolici
Zadobrove, ki je v lasti RS.

Omenjeni predel je dobro dostopen preko asfaltnih cest in avtobusnih povezav, na
njegovi južni meji je možna priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Območje
se nahaja na obrečnih prsteh, ki so z vidika prepustnosti srednje ugodne. Povprečen naklon
znaša 0,9°, kar še omogoča odtok padavinske vode, hkrati pa je omogočena postavitev
vseh vrst začasnih bivališč, kot so npr. šotori in zabojniki. 79 % območja pokrivajo
travnate površine, 14 % njive, ostali del območja pa spada med pašnike in neplodne
površine. Ozemlje se nahaja izven vodovarstvenih območij, kar je z vidika začasnih
bivališč zelo ugodno.
Slika 49: Potencialno območje za postavitev začasnih bivališč v okolici Zadobrove.
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Slabost območja je velika razčlenjenost, katero pa bi eventualno lahko izboljšali z
večjim razponom ugodnosti. S tem bi med ugodna območja vključili tudi vmesne njivske
površine, ki jih model pri izbranem vrednostnem razponu izključuje. Izboljšali bi
geometrijsko obliko območja in povečali razpoložljive kapacitete.
7.2.2 Lokacija Vrhovci
Drugo izbrano območje se nahaja na zahodnem delu občine v bližini Vrhovcev. Meri
132.766 m2, kar pomeni, da bi na tem območju v začasna bivališča lahko umestili 2950
prebivalcev. Povprečna vrednost ugodnosti na tem območju je 217,3.
Celotno območje je v javni lasti, kar bi pravno-formalno ureditev območja pred
uporabo močno olajšalo. Območje je dobro dostopno preko asfaltnih cest in avtobusnih
linij, v neposredni bližini pa je možna tudi priključitev na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje. Povprečni naklon območja je 2,8°, kar je zelo ugoden naklon, saj omogoča
površinski odtok padavinskih voda, hkrati pa še vedno dopušča postavitev začasnih
bivališč brez večjega poseganja v prostor. Poligoni so medsebojno ločeni predvsem na
račun gozdnih in cestnih površin, katere bi z ustreznimi posegi lahko skrčili in tako
pripomogli k manjši razčlenjenosti izbranega območja in boljši povezanosti. Iz
razpoložljivih prostorskih podatkov smo na jugozahodnem delu območja opazili manjši
delež gozdnih površin, ki bi jih s poseko in drugimi posegi v okolje lahko preuredili v
takšna območja, na katerih bi bilo mogoče postaviti začasna bivališča. Na ta način bi lahko
bistveno povečali naselitveno kapaciteto.
Zaradi velike potresne ogroženosti jugozahodnega dela občine bi območje v primeru
potresa lahko nudilo začasno bivanje prebivalcem območja, za katerega so predvidene
ocene potresne ogroženosti najslabše.
Pregled omenjenega območja na terenu pa je pokazal popolnoma drugačno stanje, kot
smo ga ocenili in ovrednotili s pomočjo razpoložljivih prostorskih slojev in letalskih
posnetkov. Skoraj celotno območje je pod gradbenimi posegi, na jugozahodnem delu
območja nastajajo nove stanovanjske zgradbe, medtem ko se v osrednjem in severnem delu
območja gradi nova cestna povezava. Ker je dejanska raba prostora izbranega območja
popolnoma drugačna kot raba tal v upoštevanem zemljiškem katastru, bi bilo za postavitev
začasnih bivališč na izbrani lokaciji ugodnih bistveno manj površin, kot smo jih ocenili z
našim analitičnim postopkom.
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V nasprotju z ostalimi pokrajinskimi elementi se raba tal zaradi povezanosti tako s
fizičnimi kot družbenimi geografskimi elementi dokaj hitro spreminja (Urbanc, 2002). Za
urbano okolje so tako značilne dinamične spremembe, ki lahko zelo hitro vplivajo na
spremembe v dejanski rabi prostora. Rezultati naše analize, opravljene s pomočjo
geoinformacijske podpore odločanju, so tako vezani na stanje prostora, kakršno je bilo v
času zajema podatkov. Med drugim smo dokazali tudi, da je terensko delo izredno
pomemben del prostorskih analiz, ki ga je tudi z uporabo hitro razvijajočih se
geoinformacijskih sistemov izredno težko nadomestiti.
Ker terenski pregled izbrane lokacije ni potrdil ugodnosti, kakršna je bila določena s
postopkom večkriterijskega vrednotenja in pregledom letalskih posnetkov, smo morali
ovreči tretjo zastavljeno hipotezo, v kateri trdimo, da je zaradi točnosti in ažurnosti
podatkov ugodnost lokacij mogoče potrditi tudi brez neposrednega terenskega ogleda.
Slika 50: Potencialno območje za postavitev začasnih bivališč na Vrhovcih.
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Slika 51: Novogradnje na južnem delu potencialnega območja za
postavitev začasnih bivališč v okolici Vrhovcev.

Slika 52: Cestna povezava v gradnji (severni del potencialnega območja za postavitev
začasnih bivališč v okolici Vrhovcev).
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7.2.3 Lokacija Brod
Tretje izbrano območje se nahaja na severnem delu MOL-a pod Šmarno goro v bližini
naselja Brod. Povprečna vrednost ugodnosti za postavitev začasnih bivališč tega območja
je 214,8. Območje meri 387.373 m2, kar pomeni, da bi na tem območju v začasna bivališča
lahko umestili 8608 prebivalcev. 30 % površine izbranega območja je v javni lasti, 16 %
pa v deljeni javni lasti, kar je s formalno-pravnega vidika zelo ugodno.
Območje je dobro dostopno preko asfaltnih in širokih makadamskih cest, možna je
tudi priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Celotno območje se nahaja na
obrečnih prsteh, ki smo jih z vidika propustnosti ocenili kot »delno ugodne«.
Povprečni naklon izbranega območja meri 1,1°, kar je ugodno tako z vidika odtočnih
značilnosti kot z vidika postavitve začasnih bivališč. 84 % izbranega območja pokrivajo
travniki, 16 % pa njive. Z večanjem vrednostnega razpona bi tako med ugodna območja
lahko vključili tudi večji delež njiv in tako povečali razpoložljive kapacitete območja.
Slabost izbranega območja je, da leži v vodovarstvenem območju IIb. Pred potencialno
uporabo dotičnega območja bi bilo tako potrebno raziskati potencialne negativne vplive
začasnih bivališč na podtalnico in sprejeti potrebne preventivne ukrepe za njeno zaščito.
Slika 53: Potencialno območje za postavitev začasnih bivališč v okolici Broda pod Šmarno
goro.
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Slika 54: Osrednji del potencialnega območja za postavitev začasnih bivališč v okolici Broda.

7.2.4 Lokacija Ilovica – Rakova jelša
Zadnje, četrto izbrano območje, se nahaja na južnem delu MOL-a v bližini Rakove
jelše. Povprečna vrednost ugodnosti za postavitev začasnih bivališč tega območja je 215,6.
Območje meri 115.484 m2, kar pomeni, da bi v začasna bivališča lahko namestili 2566
prebivalcev, katerih domovi bi bili poškodovani ali uničeni do take mere, da bi bilo bivanje
v njih za čas obnove nemogoče. 18 % površine izbranega območja je v javni lasti, preostali
del območja pa je v privatni lasti. Pred uporabo območja bi bilo tako potrebno z lastniki
privatnih zemljišč urediti vse pravne formalnosti. Območje je dobro dostopno preko
asfaltnih cest in leži blizu mestnega jedra, v neposredni bližini se nahaja tudi
kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Kljub temu, da leži na travnatih površinah, je v
kategorizaciji prsti kategorizirano kot »urbana površina«, tip prsti ter njene prepustne
lastnosti bi bilo tako potrebno preveriti na terenu. Povprečni naklon izbranega območja je
0,6°, kar je sicer ugodno z vidika postavitve bivališč, manj ugodno pa z vidika odtoka
padavinskih voda. 97,4 % izbranega območja je kategorizirano med travnike, preostali
delež pa pokrivajo predvsem pašniki in njive.
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Z večanjem razpona ugodnosti ne bi pridobili novih ugodnih površin, saj je območje
na zahodu omejeno z reko Ljubljanico, na vzhodu pa s pozidanimi površinami.
Slika 55: Osrednji del potencialnega območja za postavitev
začasnih bivališč v okolici Rakove jelše.

Slika 56: Severni del potencialnega območja za postavitev
začasnih bivališč v okolici Rakove jelše, katerega lastnik je MOL.
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Slika 57: Potencialno območje za postavitev začasnih bivališč v okolici Rakove Jelše.

Če bi bile potrebe po površini večje, bi prebivalce eventualno lahko umestili tudi na
travnate in njivske površine, ki se raztezajo na skrajnem vzhodnem delu slike 57. Te so z
vidika ugodnosti za postavitev začasnih bivališč manj primerne in ne dosegajo
vrednostnega razpona 200‒252, zaradi česar jih na tem mestu tudi ne vrednotimo.
Območje bi lahko nudilo začasna bivališča ljudem južnega, potresno najbolj
ogroženega dela MOL-a. Raziskave kažejo, da je pri iskanju lokacij, primernih za
postavitev začasnih bivališč, izredno pomembna tudi psihološka komponenta. Ljudje so
zelo navezani na lokacijo svojega doma in soseske, zato je dobro, da se jih začasno preseli
na območja, ki se nahajajo v bližini njihovih domov (Jeraj, 2012).
Na tem mestu delno potrjujemo drugo hipotezo, v kateri smo trdili, da se najugodnejša
sklenjena območja za postavitev začasnih bivališč nahajajo na vzhodnem, ravninskem delu
občine, ker tam prevladuje travnata raba tal, ki je pretežno v javni lasti. S karte ugodnosti
za postavitev začasnih bivališč glede na različen razpon ugodnosti je razvidno, da je
največji delež ugodnih površin na vzhodnem delu občine. Analiza izbranih lokacij s
pomočjo geoinformacijskih orodij in pregled letalskih posnetkov pa sta potrdila tudi
ravninski in travniški značaj območij. Ker pa je le manjši delež najugodnejših območij v
javni lasti, lahko omenjeno hipotezo le delno potrdimo.
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8. PROSTORSKE POTREBE PO LOKACIJAH ZA POSTAVITEV ZAČASNIH
BIVALIŠČ
Pri iskanju ugodnih lokacij za postavitev začasnih bivališč enega izmed pomembnih
dejavnikov predstavlja tudi bližina poškodovanih in uničenih domov, iz katerih je potrebno
evakuirati prebivalce ter jih za določeno obdobje namestiti v začasna naselja. Ker bi bilo
kriterij bližine poškodovanih in uničenih zgradb izredno težko ovrednotiti in vključiti v
model večkriterijskega vrednotenja, le tega obravnavamo ločeno z uporabo drugačne
geionformacijske metode, in sicer s pomočjo Thiessonovih poligonov84.
V prejšnjem poglavju smo izpostavili štiri bolj ali manj ugodne lokacije za postavitev
začasnih bivališč v prostorsko različnih delih preučevanega območja. Z zadnjo oceno
potresne ogroženosti je, ob upoštevanju mikroseizmične rajonizacije, starosti in
konstrukcije stavb, moč oceniti, katere zgradbe bi ob potresu s povratno dobo 475 let ostale
nepoškodovane, katere bi bile srednje poškodovane in katere bi bile zelo poškodovane.
Omenjeni prostorski sloj so nam posredovali z MOL-ovega oddelka za zaščito, reševanje
in civilno obrambo. Za ocenjevanje prostorskih potreb po ugodnih lokacijah za postavitev
začasnih bivališč smo v analizo vključili le prostorski sloj srednje poškodovanih in zelo
poškodovanih objektov, za katere je predvidena takšna poškodovanost ali celo uničenost,
da bi morali prebivalce brez drugih nastanitvenih alternativ namestiti v začasna bivališča
(Strokovne podlage …, 2012). Omenjeni prostorski sloj smo prostorsko povezali s
podatkom o številu ljudi, ki živijo v teh zgradbah. Žal nam je bil na voljo le podatek o
številu prebivalcev iz leta 200585.
Preglednica 12: Število in smer gravitacije prebivalcev, ki bi v primeru potresa s povratno
dobo 475 let potrebovali začasno namestitev, glede na bližino izbranih lokacij.
Brod

Vrhovci

Ilovica

Zadobrova

Skupaj

1450

10.182

16.829

607

29.068

Število prebivalcev (srednje
poškodovane stavbe)

14.764

36.060

43.212

13.882

107.918

Vsi prebivalci, ki potrebujejo
začasno nastanitev

16.214

46.242

60.041

14.489

136.986

11,8

33,8

43,8

10,6
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Število prebivalcev (zelo
poškodovane stavbe)

Prebivalci, ki potrebujejo začasno
nastanitev v %

84
85

Glej poglavje Temeljni pojmi in postopki s področja podpore odločanju in geoinformatike.
Leta 2005 je na območju MOL-a živelo 266.935 prebivalcev, leta 2012 pa 280.607 prebivalcev

(SURS, 2013). Razlika v številu prebivalcev je relativno majhna, zaradi česar se nam zdi uporaba
omenjenega prostorskega sloja smiselna in reprezentativna.
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S pomočjo Thiessonovih poligonov, katerih vzorčne točke predstavljajo štiri izbrane
lokacije (Zadobrova, Ilovica ‒ Rakova jelša, Vrhovci in Brod), smo ugotovili, h katerim
lokacijam po načelu bližine gravitirajo86 poškodovane zgradbe oz. v njih živeči prebivalci.
Z operacijo preseka smo vsako zgradbo uvrstili k eni izmed štirih izbranih lokacij.
Največje prostorske potrebe po začasnih bivališčih so nedvomno v južnem delu
MOL-a. K izbrani lokaciji Ilovica ‒ Rakova jelša tako gravitira 9240 zgradb, ki bi bile po
ocenah zadnje potresne ogroženosti MOL-a ob potresu s povratno dobo 475 let uničene ali
porušene do takšne mere, da bi 60.041 prebivalcem, kolikor jih je v teh zgradbah živelo
leta 2005, morali zagotoviti eno izmed oblik začasne namestitve. V prejšnjem poglavju
smo omenili, da bi na izbrano območje Ilovica ‒ Rakova jelša teoretično lahko namestili
okoli 2500 prebivalcev, kar ne dosega dejanskih potreb ob takšnem potresu. V primeru
določanja novih površin možne izključne rabe prostora za potrebe občinskega prostorskega
načrta bi bilo, ob upoštevanju kriterija bližine, nove lokacije smotrno iskati prav v bližini
Rakove jelše.
Slika 58: Prostorske potrebe po lokacijah za začasno bivanje, glede na stopnjo
poškodovanosti objektov ob potresu s povratno dobo 475 let in bližino izbranih lokacij.
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Vse zgradbe, ki ležijo znotraj poligona, z vzorčno točko v Zadobrovi, so bližje omenjeni izbrani
lokaciji kot potencialnim začasnim naseljem na Brodu, Vrhovcih in Rakovi jelši.
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K izbrani lokaciji na Vrhovcih, katere ugodnost smo na terenu zaradi dejanskega stanja
v prostoru morali ovreči, gravitira 6.900 zgradb, v katerih je leta 2005 živelo 46.242
prebivalcev. Tudi ta številka nakazuje na velike prostorske potrebe po ugodnih lokacijah za
postavitev začasnih bivališč v okolici Vrhovcev.
Relativno manjše prostorske potrebe po začasnih bivališčih so značilne za izbrano
lokacijo na Brodu, h kateri gravitira 2.890 zgradb, v katerih je leta 2005 živelo 16.2014
prebivalcev. Na lokacijo Brod, ki smo jo izpostavili v prejšnjem poglavju, bi teoretično
lahko namestili 8.608 prebivalcev, vendar bi lokaciji z večanjem razpona ugodnosti
bistveno povečali potencialno prostorsko kapaciteto, saj je v njeni okolici dovolj ugodnih
površin za postavitev začasnih bivališč.
Relativno manjše prostorske potrebe po začasnih bivališčih so prav tako značilne za
izbrano lokacijo pri Zadobrovi, h kateri gravitira 2.788 zgradb, v katerih je leta 2005 živelo
14.489 prebivalcev. Na izbrano lokacijo bi lahko namestili 10.655 prebivalcev, vendar ima
lokacija ob večanju razpona ugodnosti prav tako zelo dober potencial za povečanje
ugodnih prostorskih kapacitet.
Prostorska analiza izbranih lokacij ter njihova oddaljenost od zgradb, ki naj bi bile
zaradi posledic potresa najbolj poškodovane, je pokazala, da so največje prostorske potrebe
po začasnih bivališčih ob upoštevanju dodatnega kriterija bližine v južnem delu MOL-a.
Ta rezultat nas ne preseneča, saj so prav za to območje pričakovane najvišje potresne
intenzitete (Strokovne podlage …, 2002). Žal pa je iz karte ugodnosti za postavitev
začasnih bivališč razvidno, da je v tem delu MOL-a, predvsem na račun poplavnih območij
in neugodne rabe tal, najmanj ugodnih površin za postavitev začasnih bivališč.
Kljub temu, da je bližina porušenih zgradb do izbranih lokacij pomemben kriterij, pa je
pri načrtovanju začasnih naselij potrebno upoštevati tudi specifičnost popotresnih razmer,
ki poleg evakuacije in nastanitve prebivalcev v začasna naselja zahtevajo tudi druge
dejavnosti, kot so odlaganje ruševin, obnovo objektov in infrastrukture ter druge aktivnosti,
ki za svoje nemoteno delovanje potrebujejo določene prostorske površine. Določanje
lokacij za začasno bivanje mora biti tako usklajeno tudi z ostalimi načrtovanimi posegi v
prostor, upoštevajoč specifičnost in nepredvidljivost popotresnega stanja.
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9. OCENA UGODNOSTI OBMOČIJ, NAMENJENIH ZASILNI IN ZAČASNI
NAMESTITVI PREBIVALSTVA V PROSTORSKEM NAČRTU MOL-A
V zadnjem delu te raziskave smo ocenili ugodnost območij, ki so v prostorskem načrtu
MOL-a namenjena zasilni in začasni namestitvi prebivalstva. Takšna območja so določena
v prostorskem načrtu MOL-a pod poglavjem Zaščita in obramba in se jih uvršča med
območja možne izključne rabe, ki so primarno namenjena obrambi in zaščiti. V obdobju
miru se lahko uporabljajo za druge dejavnosti, vendar tako, da ne zmanjšujejo dostopnosti
in uporabnosti površin v primeru izrednega stanja. Gre torej za območja, ki morajo biti
dosegljiva takoj. Območja za evakuacijo in nastanitev prebivalcev so predvidena za
postavitev začasnih bivališč, kot so šotori, zabojniki, montažni objekti … Namenjena so
prebivalcem, ki so med elementarno nesrečo ali vojno ostali brez bivališč. Načrtovana so
na rekreacijskih površinah v mestu in večjih zelenih površinah zunaj pozidanih območij z
dobrim dostopom in komunalno infrastrukturo (Prostorska zasnova, 2002).
Prostorski sloj omenjenih območij so nam posredovali z MOL-ovega oddelka za
zaščito, reševanje in civilno obrambo. Vsebuje 15 prostorsko ločenih sklenjenih lokacij, ki
so v primeru potresov namenjena postavitvi začasnih bivališč. Omenjenim lokacijam smo z
Idrisi-jevim orodjem »Extract« pripisali povprečne vrednosti ugodnosti, katere so bile z
našo raziskavo določene za celotno območje MOL-a
Območja, ki so namenjena zasilni in začasni namestitvi prebivalstva v prostorskem
načrtu MOL-a, glede na naš postopek dela in vključene dejavnike in omejitve dosegajo
različne stopnje ugodnosti. Najmanj ugodno območje je tako ovrednoteno z vrednostjo 987,
medtem ko najugodnejšemu območju pripada vrednost 19288. Glede na našo metodo dela
smo torej izpostavili ugodnejša območja za postavitev začasnih bivališč, kot so določena v
prostorskem načrtu MOL-a. Seveda ne moremo trditi, da so območja, izpostavljena v tej
raziskavi, tudi s praktičnega vidika »ugodnejša« kot območja, določena v prostorskem
načrtu MOL-a, saj je bilo naše delo močno omejeno na razpoložljive prostorske podatke.
Zaradi tega nismo mogli upoštevati socialnih, psiholoških in nekaterih drugih dejavnikov,
ki bi jih bilo pri iskanju površin, ugodnih za postavitev začasnih bivališč, prav tako
potrebno upoštevati.
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Skoraj celotno območje leži na območju katastrofalnih poplav, katere smo za potrebe naše analize

ovrednotili kot omejitev.
88
Za to območje so značilni ugodni nakloni (povprečen naklon območja je 1,5 º), travniška raba tal ter
bližina cestne in druge infrastrukture. Omenjenemu območju znižujejo oceno manj ugodne psevdoglejne prsti
in odsotnost površin v javni lasti; celotno območje je namreč v privatni lasti.
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Slika 59: Ocenjena ugodnost območij, namenjenih začasnim in zasilnim bivališčem v
prostorskem načrtu MOL-a.

Osnovo za opredelitev lokacij, ki so začasni in zasilni namestitvi prebivalstva
namenjena v prostorskem načrtu MOL-a, predstavlja ocena potresne ogroženosti. V času
izdelave obstoječega prostorskega plana je veljala ocena, da bi ob potresu VIII. stopnje po
EMS lestvici bilo zaradi poškodovanosti ali uničenja objektov ogroženih 21.136
prebivalcev (Prostorska zasnova, 2002) . Zadnje raziskave potresne ogroženosti MOL-a pa
nakazujejo, da bi ob potresu s povratno dobo 475 let89 bilo poškodovanih toliko objektov,
da bi začasno namestitev potrebovalo okoli 118.000 prebivalcev, novo stalno namestitev
zaradi uničenih objektov pa okoli 30.000 prebivalcev (Strokovne podlage …, 2002). Glede
na zadnje ocene potresne ogroženosti bi bilo tako potrebno razširiti obstoječe ali določiti
nove ugodne lokacije za postavitev začasnih bivališč, saj skupna površina tistih v
obstoječem prostorskem načrtu MOL-a ne bi zadovoljila prostorskih potreb ocenjenega
števila prebivalcev, ki bi jih bilo potrebno v primeru hujšega potresa namestiti v začasna
bivališča. Pri iskanju in določanju novih tovrstnih površin so lahko v veliko pomoč tudi
rezultati, pridobljeni z našim raziskovalnim delom.
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Potres s povratno dobo 475 bi imel učinke VIII. in lokalno IX. stopnje po EMS lestvici.
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10. ZAKLJUČEK
Potrese štejemo med naravne nesreče, ki izmed vseh v svetu povzročijo največ smrtnih
žrtev in materialne škode. V slovenskem prostoru lahko pričakujemo šibke in močne
potrese, ki so predvsem posledica zapletene tektonske zgradbe našega ozemlja (Vidrih,
2002). Učinki razmeroma šibkih potresov so lahko hudi predvsem zaradi plitvih žarišč, ki
pri nas segajo do globine 10 km (Ocene potresne ogroženosti …, 2006).
Iz ocen potresne ogroženosti je moč razbrati, da bi bile posledice potencialnega potresa
višjih intenzitet na območju MOL-a katastrofalne. Smrtne žrtve, moteno delovanje mestnih
in drugih funkcij, porušene zgradbe ter druge posledice nakazujejo na nujen, sistematičen
in preudaren odnos do obravnavane problematike, ki temelji predvsem na realni oceni
stanja in kakovostnih preventivnih ukrepih. Za primere potresov bi morali primarni
preventivni ukrepi vključevati predvsem potresno varno gradnjo novih in učinkovito
sanacijo starih zgradb. Ker pa to žal, predvsem iz ekonomskih razlogov, ni vedno mogoče,
je potrebno sprejeti tudi druge preventivne ukrepe, ki so neposredno povezani s
posledicami potresov, začasnimi bivališči in njihovimi lokacijami.
Uporaba geoinformacijskih orodij za potrebe prostorskega planiranja narašča, kljub
temu pa iz razpoložljive literature ni bilo moč razbrati, da bi bila geoinformacijska orodja
na področju naravnih nesreč in evakuacije uporabljena na takšen način, kot smo jih
uporabili za potrebe te raziskave. S pomočjo razpoložljive literature, zakonodaje in
prostorskih podatkov nam je uspelo z uporabo geoinformacijske podpore odločanju
definirati relevantne prostorske kriterije, jih primerno obtežiti, maskirati z omejitvami ter
rezultate prikazati na skupni karti ugodnosti za postavitev začasnih bivališč. Slednja
upošteva tako obravnavane in zakonsko določene omejitve kot ekspertno določene in
primerno obtežene dejavnike. Menimo, da ima skupna karta ugodnosti lokacij za
postavitev začasnih bivališč na območju MOL-a, ki je med drugim tudi glavni rezultat tega
diplomskega dela, veliko aplikativno vrednost in je lahko v pomoč posameznikom ali
institucijam, katerih delovna področja so naravne nesreče in z njimi povezana začasna
bivališča. Karta oz. izdelan prostorski sloj je tako lahko v veliko pomoč pri določanju
novih lokacij možne izključne rabe prostora, katere bo potrebno, glede na rezultate zadnje
ocene potresne ogroženosti MOL-a, skoraj zagotovo vključiti v prostorski načrt občine.
Na začetku tega raziskovalnega dela smo postavili tri hipoteze. V prvi hipotezi smo
trdili, da je na območju MOL-a glede na potrebe, določene z ocenami potresne ogroženosti
MOL-a, dovolj površin za postavitev začasnih bivališč. To smo potrdili, saj smo dokazali,
da je na območju MOL-a predvsem zaradi pretežno ravninske in kotlinske lege dovolj
ugodnih površin, kamor bi v izrednih razmerah lahko za določeno časovno obdobje
namestili tiste prebivalce, čigar domovi bi bili zaradi posledic potresa poškodovani ali celo
uničeni do takšne mere, da bi bilo bivanje v njih za čas obnove tvegano in zaradi
varnostnih razlogov nemogoče.
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V drugi hipotezi smo trdili, da se najugodnejša sklenjena območja za postavitev
začasnih bivališč nahajajo na vzhodnem, ravninskem delu občine, saj tam prevladuje
travnata raba tal, ki je pretežno v javni lasti. Najugodnejše sklenjene površine za postavitev
začasnih bivališč se res nahajajo na vzhodnem, ravninskem delu občine, kjer prevladuje
travnata raba tal, ker pa je le del teh območij v javni lasti, smo hipotezo le delno potrdili. V
tretji hipotezi smo trdili, da je dejansko ugodnost lokacij, ki smo jih izbrali s pomočjo
rezultatov večkriterijskega vrednotenja in pregleda letalskih posnetkov, zaradi točnosti in
ažurnosti podatkov mogoče potrditi tudi brez neposrednega terenskega ogleda. To hipotezo
smo bili primorani ovreči zaradi neskladja rezultatov, pridobljenih s kabinetnimi
metodami, z rezultati, ki smo jih pridobili s terenskim delom.
Izbor »najugodnejših« lokacij iz skupne karte lahko poteka na več načinov. V tej
raziskavi smo najugodnejše lokacije izbrali glede na vnaprej določen razpon ugodnosti,
velikost potencialnega območja, lokacijo območja in njegove geometrijske značilnosti.
Glede na lokacije ogroženih stavb in lokacije izbranih območij smo z uporabo
Thiessonovih poligonov ugotovili, da so največje prostorske potrebe po površinah za
začasno bivanje na južnem delu MOL-a.
Kljub izredno zmogljivi in razširjeni uporabi geoinformacijskih sistemom, ki so na
področju prostorskega planiranja tako rekoč nepogrešljivi, pa so rezultati, pridobljeni s
pomočjo le-teh, močno vezani na kvaliteto vključenih podatkov in na čas, ko so bili dotični
podatki zajeti. Urbano okolje je izredno dinamičen prostor, ki se zaradi intenzivnosti in
raznolikosti mestnih funkcij in potreb zelo hitro spreminja. Tako je tudi kvaliteta in
verodostojnost naših rezultatov povezana s časom in kvaliteto zajema analiziranih izvornih
podatkov. Kljub temu, da smo za potrebe te raziskave uporabili najnovejše razpoložljive
prostorske podatke, pa je terenski pregled izbranih lokacij že pokazal razlike med
dejanskim stanjem v prostoru in ovrednotenimi prostorskimi podatki.
Od zadnjega večjega potresa na območju MOL-a je minilo že več kot 100 let. V
minulem obdobju je mesto Ljubljana doživelo veliko prostorskih sprememb, ki so bile
sprva povezane z industrializacijo, kasneje pa predvsem z ekonomsko, politično in
socialno tranzicijo, katere posledica je nedvomno tudi terciarizacija. Zaradi omenjenih
procesov se je število prebivalcev v zadnjih 100 letih povečalo za desetkrat. Posledice
potresov višjih intenzitet ne bi čutili le prebivalci MOL-a, temveč bi jih, zaradi pomembne
centralne funkcije mesta, posredno čutili vsi državljani Republike Slovenije.
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Potresov žal ne moremo napovedati, kaj šele preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno
pripravimo. Z željo po nemotenem delovanju družbe kot celote je potrebno v vse sfere
človekovega delovanja integrirati določene preventivne ukrepe, katerih ustreznost in
učinkovitost potrjujejo pretekle izkušnje ter napredujoča tehnologija. Za primere
preventivnih ukrepov, povezanih s potresi, je na prvem mestu zagotovo potresno varna
gradnja. Na drugo mesto pa lahko umestimo ukrepe, povezane s posledicami potresov,
med katere sodijo tudi primerno izbrane ugodne lokacije, kjer bi v primeru potresov za
določeno časovno obdobje postavili začasna bivališča in s tem omogočili nadaljnje
delovanje človeške družbe.
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11. SUMMARY
Of all natural hazards, earthquakes are the ones that cause the highest amount of
casualties and material damage. Due to the complex land tectonic structure of Slovenian
territory, weak and strong earthquakes are expected in this area. According to seismic
hazard assessments for Ljubljana municipality, an earthquake with the IX. degree of EMS
intensity scale would cause such material damage to buildings that up to 100.000
inhabitants of the city would need temporary accommodation until their homes would be
reconstructed.
In this thesis, 22 spatial criteria which are significant for defining areas suitable for
temporary accommodation in case of an earthquake are evaluated. Analysis which was
made by GIS computer software, such as ArcGis and Idrisi, was limited to the borders of
Ljubljana. Every criterion was, according to its suitability, classified into constraints,
factors or even both. The evaluated factors were land use, slopes, land ownership, water
protected areas, roads, soils, electrical infrastructure, potable water infrastructure, protected
areas, sewage infrastructure, hospitals and public transport infrastructure, for example bus
and train stations. Certain categories within spatial data of water bodies, water protected
areas, flood areas, electrical and gas infrastructure, slopes, land use, roads, potable water
infrastructure, sewage infrastructure and railways were evaluated as constraints. The
constraint criteria were assessed and represented in form of Boolean maps, whereas the
assessed factors were expressed by means of categorical or fuzzy “Byte” scale.
Using Saaty method, different weights were given to factors according to their relative
importance. Land use, slopes and land ownership were evaluated as the most important
factors, while proximity of bus and railway stations were evaluated as less important. With
multi-criteria evaluation method factors and constraints were combined and incorporated
into the Map of suitability for temporary accommodation establishment in Municipality of
Ljubljana which is the main product of this thesis.
Considering additional criteria, for example suitable size and high level of suitability,
four spatially separated areas were selected from Map of suitability for temporary
accommodation in Municipality of Ljubljana. These areas were analyzed using GIS tools.
Suitability of selected areas was researched also in practice. The estimated suitability for
temporary accommodation establishment was confirmed for three out of four areas.
Suitability of one selected area could not be confirmed due to discordance between actual
land use, seen in practice, and spatial data land use categorization, used in spatial decision
support process.
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There are also two byproducts of this thesis. One of them is assessment of suitability of
locations, which are intended for temporary accommodation in the spatial plan of
Ljubljana municipality. The other one is an estimation of spatial needs for temporary
accommodation within the municipality, made according to seismic hazard assessments
and locations of those four areas which were selected for analysis and representation.
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13. PRILOGE

Preglednica P1: Uporabljeni prostorski sloji.
Ime kriterija
Vodna telesa in
Vodovarstvena
območja

Uporabljeni sloji
Kategorizacija vodotokov (stanje 2012),
Vodovarstvena območja (državni nivo)
(stanje 2012)
Opozorilna karta poplav (katastrofalna
območja poplavljanja) (stanje 2012),
Opozorilna karta poplav (redka
Poplavna območja
območja poplavljanja) (stanje 2012),
Opozorilna karta poplav (pogosta
območja poplavljanja) (stanje 2012)
Zavarovana območja (poligoni) (stanje
2012), Natura 2000 (stanje 2012),
Register naravnih vrednot (točke)
Varovana območja
(stanje 2012), Register naravnih
naravnih kakovosti
vrednot (poligoni) (stanje 2012),
Ekološko pomembna območja (stanje
2012)
Digitalni model višin 5,5 m (stanje
Naklon
2011)

Vir podatkov
Geoinformacijske storitve
Agencije RS za okolje

Geoinformacijske storitve
Agencije RS za okolje

Geoinformacijske storitve Agencije
RS za okolje

Geodetska uprava RS

Prsti

Grafični in pisni podatki Pedološke
karte in pedoloških profilov (stanje
2007)

Javno dostopni podatki
Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Raba tal

Zemljiški kataster (stanje 2012),
Kataster stavb (2010), Zaščita in
obramba (2012)

Geodetska uprava RS, Mestna
občina Ljubljana

Ceste (stanje 2011)

Geodetska uprava RS; Podatki
zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture

Vodovodna
infrastruktura

Vodovod (stanje 2011)

Geodetska uprava RS; Podatki
zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture

Kanalizacijska
infrastruktura

Kanalizacija (stanje 2011)

Geodetska uprava RS; Podatki
zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture

Cestna
infrastruktura
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Geodetska uprava RS; Podatki
zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture

Železniška
infrastruktura

Železnice (stanje 2011)

Avtobusna
infrastruktura

Avtobusne postaje (stanje 2013)

Energetska
infrastruktura

Električna energija (stanje 2011),
Zemeljski plin (stanje 2011)

Zdravstvene
storitve

Zdravstvene storitve (stanje 2013)

Geopedia ‒ interaktivni spletni
atlas in zemljevid Slovenije

Lastništvo parcel

Zemljiški kataster s podatkom o
lastništvu parcel (stanje 2012)

MOL; Oddelek za gospodarske
dejavnosti in prostor

Ogroženost in poškodovanost stavb v
primeru potresov na območju MOL-a
(stanje 2012)

MOL; Oddelek za zaščito,
reševanje in civilno obrambo

Geopedia ‒ interaktivni spletni
atlas in zemljevid Slovenije
Geodetska uprava RS; Podatki
zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture
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