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OPREDELITEV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V ZARAŠČANJU ZA PONOVNO
VKLJUČITEV V KMETIJSKO RABO V OBČINI CERKNICA
IZVLEČEK
Zemljišča v zaraščanju so tista zemljišča, ki se zaraščajo zaradi opustitve kmetovanja ali
preskromne kmetijske rabe.
V diplomski nalogi je obravnavano zaraščanje kmetijskih zemljišč v občini Cerknica, kjer so
bila iskana tista zemljišča v zaraščanju, ki bi jih bilo smiselno ponovno vključiti v kmetijsko
dejavnost. Glavno izhodišče je bil Zakon o kmetijskih zemljiščih, dopolnjen leta 2011, kjer
cilji med drugim določajo, da morajo lastniki kmetijskih zemljišč preprečevati in odpravljati
zaraščanje kmetijskih zemljišč. V diplomskem delu je predstavljena tehnika geoinformacijske
podpore odločanju, izpeljana v geoinformacijskih sistemih. Za izpeljavo tehnike so bili
podrobno analizirani izbrani kriteriji, s pomočjo katerih so določena bolj in manj primerna
zemljišča v zaraščanju za kmetijstvo. V končnem delu so podani rezultati in nekaj primerov
zemljišč v zaraščanju, ki so glede na izdelan model smiselna za reaktivacijo ter smernice za
nadaljnje opredeljevanje kmetijskih zemljišč v zaraščanju, ki so primerna za ponovno
kmetijsko rabo.
Ključne besede: zaraščanje kmetijskih zemljišč, Cerknica, kmetijstvo, geoinformacijska
podpora odločanju geoinformacijski sistemi, prostorsko načrtovanje

ABSTRACT
Overgrowing lands are usually covered with unwanted vegetation which is a result of
abandoning agriculture at those areas.
This thesis is dealing with overgrowing of agricultural land in the municipality Cerknica and
development of method that would define which parts of overgrowing agricultural lands are
reasonable to reactivate for agricultural purpose. The main motive to find suitable lands for
agriculture has been structured on the Agricultural Land Act that was complemented in 2011,
where is written that owners of agricultural land need to prevent and fight overgrowing of
agricultural land. The thesis is presenting a technique of a decision support that is carried out
in geographic information systems. Chosen criteria used in a process of a decision support
were analyzed in detail to find more or less appropriate overgrowing lands for reactivation of
agriculture. Results, illustrated with some examples are summarized in final part. The
concluding part of the thesis also deals with guidelines for further determination of
overgrowing lands that are suitable for agricultural use again.
Keywords: overgrowing lands, Cerknica, agricultural area, decision support, geographic
information system, spatial planning
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2.

UVOD

Kmetijstvo je pomembna gospodarska panoga, ki prispeva h gospodarski rasti, razvoju
zasebnega sektorja in razvoju nekmetijskih dejavnosti na podeželju (Kmetijstvo – Skladnost
politik za razvoj, 2012). Kmetijstvo igra pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne pokrajine,
polnaravnih habitatov in biotske pestrosti (Kos, 2008).
Če je interes za kmetovanje majhen, se raba zemljišč prične opuščati, posledica pa je
zaraščanje pokrajine in sama sprememba pokrajinske slike. Kmetijska zemljišča v zaraščanju
so pogost problem urejanja kmetijskega prostora, ki zaradi povečevanja deleža gozdnih
površin in nejasne razmejitve med gozdom in obdelovalnimi površinami omogočajo širitev
življenjskega okolja divjadi in njen dostop do obdelovalnih zemljišč (Kmetijstvo in prostorski
…, 2002). Zaradi povečevanja obsega zaraščenih kmetijskih zemljišč se zmanjšuje
sposobnost samooskrbe s hrano (Sprememba rabe zemljišč…, 2013) .
Glede na Popis kmetijstva 2010 je v Sloveniji za 2 % manj kmetijskih zemljišč kakor v letu
2000, nasprotno pa se povečuje delež gozda, ki trenutno znaša 60 %. Podatki ravno tako
kažejo, da se zaraščanje ne zmanjšuje (Popis kmetijskih gospodarstev …, 2012).
Nekje v slovenskem prostoru je sicer zaraščanje sprejemljiv proces, npr. na območjih varstva
vodnih virov in ohranjanja narave. Nasprotno pa je kot nezaželen proces smatran tam, kjer je
cilj ohranjati poseljenost podeželja, pokrajine, kar pa zahteva določeno mero vzdrževanja, ki
ga dosežemo s kmetijsko dejavnostjo. Na teh območjih je smiselno preprečevati spreminjanje
namembnosti kmetijskih zemljišč v nekmetijska oz. se zavzeti za ponovno aktivacijo
kmetijske rabe na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju. Tudi Resolucija o nacionalnem
programu varstva okolja 2005–2012, izšla 2005, opozarja, da je treba preprečiti nadaljnje
spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske namene, saj imamo v Sloveniji za
pridelovanje hrane premalo njiv. Povečana kmetijska dejavnost bo postopoma izboljšala
samooskrbo v Sloveniji, konkurenčnost kmetijskih gospodarstev in ne nazadnje tudi
gospodarsko rast.

2.1.

Namen in cilji

V diplomskem delu se bomo osredotočili na že obstoječa kmetijska zemljišča v zaraščanju, ki
so po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje, natančneje v Evidencah dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč, opredeljena kot kmetijska zemljišča. Območje proučevanja je
občina Cerknica, ki leži v jugozahodni Sloveniji. Ta je zaradi kraškega reliefa znana po
neugodnih razmerah za kmetijsko rabo in zaraščanje je tu prisotno v veliki meri.
Namen je opredeliti območja kmetijskih zemljišč v zaraščanju v občini Cerknica, ki so
primerna za odpravo zaraščanja in ponovno vključitev v kmetijsko rabo.
S pomočjo geografske analize različnih dejavnikov bomo opredelili zemljišča, na katerih je
možno organizirati kmetijsko pridelavo, in zemljišča v zaraščanju, ki so zaradi neugodnih
razmer za kmetovanje neprimerna.
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Pri izdelavi diplomskega dela smo si zastavili naslednje cilje:
1. Geografska analiza kmetijskih zemljišč v zaraščanju v občini Cerknica.
2. Opredelitev izhodišč za določitev območij, primernih za odpravljanje zaraščanja s
pomočjo prostorskih in sektorskih planov.
3. Opredelitev dejavnikov in omejitev, ki jih upoštevamo pri pripravi GIS modela. Ti
bodo kasneje upoštevani na ravni posamezne parcele.
4. Končna opredelitev območij, primernih za odpravo zaraščanja.

2.2.

Hipoteze
1. Največ kmetijskih zemljišč, primernih za odpravo zaraščanja, bo na robu Cerkniškega
polja.
2. Odločilna dejavnika pri opredelitvi primernih zemljišč v zaraščanju bosta naklon in
oddaljenost od naselij.
3. Z oddaljenostjo od naselij bo delež teh površin strmo upadel.
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3.

UPORABLJENE METODE IN TEHNIKE

Diplomsko delo je obsegalo pregled virov in literature ter pridobivanje prostorskih podatkov,
ki jih je bilo potrebno za nadaljnjo obravnavo najprej še obdelati. Delali smo v računalniških
okoljih ArcMap in Idrisi Taiga, na koncu pa smo nekaj izbranih končnih primerov še dodatno
analizirali s pomočjo portala Geopedia.si in letalskih posnetkov, ki jih spletna stran omogoča.
Za lažjo predstavo smo posnetke vključili v diplomsko delo, pri čemer smo za večjo
preglednost dodali na slike plastnice ter z rdečo linijo označili izbrana zemljišča v zaraščanju.
3.1.

Pregled virov in literature ter pridobivanje prostorkih podatkov

Pregled virov in literature je obsegal analizo načrtov s področja prostorskega načrtovanja,
varstva okolja, ohranjanja narave in naravnih virov, značilnosti proučevanega območja in
drugih ustreznih publikacij, ki so opredeljevale pomen kmetijstva in zaraščanja kmetijskih
zemljišč v slovenskem prostoru.
Preglednica 1: Viri prostorskih podatkov.
Kriterij
Vir podatkov

Prostorski sloj

Nadmorska višina

GURS

Naklon

GURS

Ekspozicija

GURS

Raba tal

MKO - GERK

Oddaljenost od naselij

GURS

Oddaljenost od cest

GURS

Število kmetijskih
gospodarstev v naseljih

MKO – Register kmetijskih
gospodarstev

Digitalni model višin Slovenije
(DMV 5)
Digitalni model višin Slovenije
(DMV 5)
Digitalni model višin Slovenije
(DMV 5)
Grafični podatki GERK1 za celo
Slovenijo (stanje na dan 10. 09.
2012)
Ploskovni sloj naselij
TTN 52 – vektorski prikaz
cestnega omrežja
Število kmetijskih gospodarstev
po naseljih občine Cerknica

Vodna telesa

GIS ARSO

Vodna telesa stoječih voda

Vodovarstvna območja

GIS ARSO

Vodovarstvena območja

Poplavna območja

GIS ARSO

Vodotoki

GURS

Zavarovana območja in
Natura 2000

GIS ARSO

Območja kulturne krajine

MIZKS – Direktorat za
kulturno dediščino

1
2

Opozorilna karta poplav –
območja katastrofalnih poplav
TTN 5 – vektorski prikaz
hidrografske mreže
Zavarovana območja, naravne
vrednote, Natura 2000
Kulturna pokrajina

GERK – grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva.
TTN 5 – Temeljni topografski načrt v merilu 1:5000.
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Pri pridobivanju digitalnih prostorskih podatkov so bili vir Geodetska uprava Republike
Slovenije (GURS), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport (MIZKS), Statistični urad Republike Slovenije (SURS) in Agencija
Republike Slovenije za okolje in prostor (ARSO) – Geoinformacijske spletne storitve ARSO
(GIS ARSO).
Dobljene podatke, ki so bili običajno v .shp formatu, smo po potrebi ustrezno pripravili za
nadaljnjo uporabo v programih geografskih informacijskih sistemov za kartografske prikaze
(Esri ArcGIS Desktop 10.1. in Idrisi Taiga).
3.2.

Delo v programu ArcMap

V ArcMap-u, kjer smo analizirali osnovne geografske značilnosti zemljišč v zaraščanju, smo
vse sloje najprej izrezali s funkcijo »Clip« in tako izločili vse podatke izven meje občine
Cerknica.
Za računanje nadmorskih višin, na katerih se pojavljajo zemljišča v zaraščanju, smo uporabili
rastrski sloj »Digitalni model višin« z ločljivostjo 5 x 5 m. S funkcijo »Slope« smo računali
naklon zemljišč, ekspozicijo pa s funkcijo »Aspect«. Za računanje povprečnih vrednosti
nadmorskih višin, nagiba in ekspozicije je bila uporabljena programska funkcija »Zonal
Statistics«.
Pri iskanju kategorij rabe zemljišč, ki mejijo na zemljišča v zaraščanju, smo si pomagali s
funkcijo »Buffer«, kjer smo določili petmetrski pas okoli zunanje meje zemljišča v zaraščanju
in ustvarili obroč, ki sega na območje okoliških kategorij dejanske rabe zemljišč. Na novo
pridobljene obroče smo s funkcijo »Intersect« prekrili s slojem dejanske rabe zemljišč in jim
dodelili pripadajočo kategorijo dejanske rabe zemljišč. Pri tem smo izključili »Zemljišča v
zaraščanju«.
Za razdaljo 5 m od zunanje meje zemljišča v zaraščanju smo se odločili na podlagi predpisov
za nego gozdnega roba. Gozdni rob je meja med (strnjeno) gozdno površino in negozdno
površino (npr. kmetijsko) (Bončina in sod., 2011). Ko poteka sajenje sadik za gozdni rob, se
upošteva razmak najmanj 5 m od roba (cesta, travnik …), saj tako znaša razdalja dreves do
negozdne površine najmanj 5 m (Polajnar, 2013).
Pri sloju prsti smo v pet skupin združili vseh pet tipov prsti, ki se pojavljajo na obravnavnem
območju. Pri tem smo uporabili funkcijo »Dissolve«.
S funkcijo »Near« smo računali oddaljenost kmetijskih zemljišč v zaraščanju od zgradb, kjer
smo uporabili poligonska sloja »Zemljišča v zaraščanju« in »Kataster stavb«.
Enak postopek smo uporabili za računanje oddaljenosti kmetijskih zemljišč v zaraščanju od
cest in vodnih teles (vodotokov).
Za proučevanje cest smo uporabili TTN 5, ki vsebuje podatke za klasifikacijo cest.
Pomankljivost je, da se TTN 5 od leta 1997 naprej ne obnavlja več, zato je bila v končnem
delu za naketere primere potrebna preverba, če se dobljeni rezultati modela ujemajo z realnim
stanjem v prostoru.
Pri kategorizaciji cest, ki niso državne, smo se opirali na diplomsko delo Liana Kende
»Vektorska podatkovna baza za cestni navigacijski sistem« (2007), kjer avtor pojasni, kaj
oznaka »FRC« pomeni v atributivni tabeli podatkov in kaj označujejo njeni atributi od 0 do 9.
Imena in kategorizacijo državnih cest smo poiskali v Uredbi o kategorizaciji državnih cest
(1998).
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Koliko površin zemljišč v zaraščanju ogrožajo poplave, smo izračunali s pomočjo funkcije
»Intersect«. Prekrili smo sloj zemljišč v zaraščanju s slojem poplavnim območij in za
zemljišča, ki se nahajajo na poplavno ogroženem območju, izvozili v nov sloj. V novem sloju
smo s funkcijo »Calculate geometry« izračunali končno površino za vsako zemljišče v
zaraščanju posebej, ki je poplavno ogroženo. Enako smo storili pri določanju deleža za
prostorske sloje Nature 2000, kulturne pokrajine in vodovarstvenih območij.

3.3.

Delo v programu Idrisi Taiga

Za izpeljavo geoinformacijske podpore odločanju v Idrisi Taiga, ki je kot tehnika podrobneje
opisana v naslednjem poglavju, smo vse sloje predpripravili v programu ArcMap do tiste
stopnje, da smo jih samo še uvozili v Idrisi in nato rasterizirali z ukazom »RasterVector«. Po
rasterizaciji je sledila standardizacija kriterijev na enako mersko lestvico (Slika 1).
Ločili smo dve standardizaciji: »Booleanova« standardizacijo3 za omejitve in »Fuzzy«
standardizacijo4 za dejavnike.
Za fuzzy smo, glede na dejavnik, uporabili naslednje matematične krivulje:
– linearna padajoča: oddaljenost od naselij, oddaljenost od cest;
– sigmoidalna naraščajoča: oddaljenost od vodnih teles;
– sigmoidalna simetrična: ekspozicije;
– sigmoidalna padajoča: nadmorska višina;
– J-krivulja: naklon;
– uporabniško določena: število kmetijskih gospodarstev, zavarovana območja,
vodovarstvena območja, kulturna pokrajina.
Ko so bili sloji standardizirani na isto mersko lestvico, smo izvedli operacijo »Weight« za
obtežitev dejavnikov. Tu je bilo veliko odvisno od strokovne presoje, pri čemer smo
upoštevali predpise, če so ti obstajali za določen dejavnik (npr. predpisi za kmetijstvo na
vodovarstvenih območjih).
Vedno je po določitvi uteži bilo potrebno preveriti, ali je konsistenčno razmerje ustrezno. V
primeru, da ni bilo, je bilo potrebno ponovno pretehtati in popraviti uteži, kjer je bilo to
potrebno.
V prvem delu smo uteži določili 10 dejavnikom. Kasneje, ko smo že imeli izdelan model in
rezultate, smo izpeljali še dodatno vrednotenje. Pri tem smo poleg obstoječih dejavnikov
obravnavali še velikost posameznega zemljišča ter nato iz omejitev izločili še poplavno
območje in ga umestili med dejavnike.
Podpora odločanju, katera kmetijska zemljišča je smiselno ponovno aktivirati za kmetijsko
rabo, je bila izvedena z metodo večkriterijskega vrednotenja.

3

»Booleanova« standardizacija – sloje prekrivamo z logičnimi operacijami, kjer končni rezultat prikaže
vrednosti 1 (ugodno) in/ali 0 (neugodno).
4
»fuzzy« standardizacija – kriterije standardiziramo na skupno mersko lestvico z vrednostmi od 0 do 255 ali od
0 do 1 (manjša ali večja primernost).
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Slika 1: Postopek priprave prostorskih podatkov in vrednotenje kriterijev za izdelavo
modela.

Slika 2: Vnos omejitev in dejavnikov v oknu za izvedbo metode MCE.
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Proces podpore odločanju

3.4.

Namen podpore odločanja v našem primeru je, da nam pomaga pri sprejemanju prostorskih
odločitev v občini Cerknica.
Da lahko izpeljemo podporo odločanju, potrebujemo ustrezne prostorske podatke, orodje za
njihovo analizo in izdelavo možnih rešitev ter kasnejši prikaz. Mi smo izvedli
geoinformacijsko podporo odločanju z orodji programa Idrisi Taiga.
Kriterij ali merilo je osnova pri odločanju – lahko ga izmerimo in ovrednotimo.
Ker smo vrednotili več kriterijev z enim ciljem, govorimo o večkriterijskemu enociljnemu
vrednotenju (ang. MCE – Muli-criteria evaluation). Pri večkriterijskemu odločanju se
soočamo z bolj ali manj težkimi odločitvami glede izbire med različnimi variantami, kjer brez
uporabe metodološkega pristopa težko oblikujemo končno odločitev in izbiro najboljše
variante glede na množico zahtev, ki se pojavijo pri izboru (Pomerol, Barba-Romero, 2000).
Bistvo metodologije večkriterijskega odločanja je, da na končno izbiro vpliva več kriterijev,
ki med seboj nimajo enake pomembnosti. Zaradi tega je potrebna razgraditev bistvenega
problema na še manjše podprobleme. Nato lahko strukturo predstavimo z odločitvenim
drevesom. S tako metodo odločitveni problem razbijemo na manjše podprobleme, ki jih nato
obravnavamo ločeno (Zadnik Stirn, 2001).
Kriterije lahko delimo na omejitve in dejavnike:
·

Omejitev (constraint) je kriterij za omejitev obravnavanih alternativ. Omejitve
prepovedujejo neko dejavnost na določenem območju. To so logične spremenljivke,
»trde«.
Primer: območja pogostih poplav à ta območja izločimo iz območij primernih za
kmetijsko rabo.

·

Dejavnik (factor) je kriterij, ki z vidika konkretnega vrednotenja povečuje ali
zmanjšuje primernost določene alternative. Lahko je ordinalni ali številski. Pravimo,
da je »mehki«, fuzzy.
Primer: primernost območja za kmetijsko rabo glede na naklon à bolj strmo območje
še ne pomeni, da je neprimerno za kmetijsko rabo, je pa manj primerno (Krevs, 2009).

Za omejitve se po navadi uporabi Booleanovo prekrivanje kart, kjer standardiziramo samo
dve vrednosti in sloje prekrivamo z logičnimi operacijami (»in« ter »ali«): ugodno je 1,
neugodno je 0. Postopek prikaže dve različni rešitvi: območja, kjer so ugodni vsi prisotni
dejavniki, ali pa območja, kjer je prisoten vsaj en ugoden dejavnik (Krevs, 2009).
Pri obteženi linerani kombinaciji (weighted linear combination, WLC) pa zvezne faktorje (v
našem primeru dejavnike) najprej standardiziramo na skupno mersko lestvico (fuzzy) z
vrednostmi od 0 do 255 ali od 0 do 1 (manjša ali večja primernost) in jim določimo uteži.
Rezultat je zvezna karta primernosti, ki vključuje vrednosti od 'popolnoma neprimerno' do
'popolnoma primerno'.
Po potrebi lahko karto obtežene linearne kombinacije prekrijemo (»zamaskiramo«) s kartami
omejitev in dobimo končni rezultat. Obe metodi se tako lahko med seboj dopolnjujeta (Ciglič,
2009).
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V programu Idrisi Taiga lahko vrednosti slojev standardiziramo po nekaterih vnaprej
definiranih matematičnih funkcijah/krivuljah. Na Sliki 4 so prikazane najpogosteje
uporabljene: linearna, sigmoidalna in J-kivulja ter uporabniško določena.
Slika 3: Matematične funkcije za standardizacijo vrednosti dejavnikov.

Vir: Eastman, 2003
Za določitev uteži faktorjem smo uporabili metodo po Saatyju iz leta 1977, ki temelji na
primerjavi vseh možnih kombinacij parov. Pri metodi določamo relativno pomembnost enega
faktorja do drugega na merski lestvici med 1/9 in 9. Vsota vseh uteži mora biti na koncu 1. Na
osnovi matrike je izračunano konsistentno razmerje (ang. consistency ratio – CR), ki opozori
na morebitne nepravilnosti v ocenah (takrat je CR > 0,1). Če pa so podatki v matriki parnih
primerjav med seboj dovolj usklajeni, znaša vrednost CR < 0,1 oz. < 10 % (Eastman, 2003).
Preglednica 2: Merska lestvica po Saatyju za določanje uteži faktorjem.
1/9
1/7
1/5
1/3
1
3
5
zelo
skrajno
močno
zmerno
enako
zmerno
močno
močno
manj pomembno
Vir: Eastman, 2003

7
9
zelo
skrajno
močno
bolj pomembno

Primer:
Če je vrednost naklona »močno« bolj pomembna od nadmorske višine pri opredeljevanju
primernosti zemljišč za nadaljnjo kmetijsko rabo, bi s te lestvice izbrali vrednost 5.
V fazi, ko poskušamo najti ugodno rešitev za določen problem, poskušamo definirati problem
ter opredeliti cilje in zahteve (Čančer, 2003).
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Pri opredelitvi kriterijev moramo biti pozorni na kriterije, ki bistveno vplivajo na kasnejšo
odločitev. Navadno gre proces skozi naslednje korake (Bohanec, Rajkovič (1995), cv: Košnik,
2010):
– oblikovanje spiska kriterijev;
– strukturiranje kriterijev (izdelava drevesa kriterijev);
– določitev merske lestvice.
Ko imamo kriterije enkrat izbrane, določene in hierarhično urejene v večkriterijsko
odločitveno drevo, je potrebno definirati vse prehode od najnižjih vej do vrha drevesa, ki
predstavlja končno oceno variant (Bohanec, Rajkovič (1995), cv: Košnik, 2010). Potem ko je
model oblikovan, lahko izvedemo vrednotenje in analizo variant. Varianta, ki ima najvišjo
oceno, je praviloma najboljša. Na koncu je potrebno izvesti kritično presojo in takrat se
vprašamo:
– Kako je bila izračunana končna ocena – na osnovi katerih vrednosti kriterijev?
– Zakaj je končna ocena takšna kot je in kateri kriteriji so najbolj vplivali na takšno
oceno?
– Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti modela?
– V čem se različni modeli bistveno razlikujejo med seboj?
– Kako spremembe vrednosti kriterijev vplivajo na končno oceno? Kako bi lahko
izboljšali model?
Odgovori na ta vprašanja ponujajo bolj celostno sliko glede končne ocene, ki je dobra osnova
za bolj utemeljeno odločitev (Bohanec, Rajkovič (1995), cv: Košnik, 2010).
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4.

VZROKI IN DEJAVNIKI ZARAŠČANJA

Zaraščanje je proces, ki se prične z opuščanjem kmetijstva na nekem območju. Pospešuje
izgubljanje raznolikosti in degradira vizualno podobo pokrajine. Stopnjo zaraščanja določa
več dejavnikov – predhodna raba zemljišč, lega zemljišč ter okoliška vegetacija. Med
zemljiškimi kategorijami se najhitreje zaraščajo pašniki, nato travniki, najpočasneje pa njive
in druga intenzivno obdelana zemljišča (Golob in sod., 1994).
Cunder (1998) je razdelil Slovenijo na šest pokrajinsko in regionalno specifičnih tipov
zaraščanja. Meni, da je zaraščanje najintenzivnejše v južni in zahodni Sloveniji.
Slika 4: Šest pokrajinsko in regionalno specifičnih tipov zaraščanja po Cunderju.
Zaraščanje
kmetijskih zemljišč
na kraških planotah
celinske Slovenije

Zaraščanje travnikov
in pašnikov v gorsko –
višinskem območju
Slovenije

Zaraščanje kmetijskih
zemljišč v obmejnih
občinah Slovenije

Zaraščanje kraških
pašnikov in senožeti
na matičnem Krasu

Zaraščanje kmetijskih
zemljišč hribovske in
gričevnate osrednje
Slovenije

Zaraščanje kulturnih
teras na Primorskem

Občina Cerknica se uvršča v tip »kraške planote celinske Slovenije«, Zanj je značilno
menjavanje planotastega sveta s pripadajočimi kraškimi polji in vmesnimi vzpetinami.
Površju dajejo pečat trde karbonatne kamnine. Gre za območja, kjer reliefna razčlenjenost
onemogoča dobre razmere za kmetovanje. Debelina prsti je skromna, kar predstavlja dodatno
težavo za kmetijsko pridelavo. Kulturna pokrajina se pojavlja le v otokih, najbolj obdelani so
ravninski deli, pobočja pa se intenzivno zaraščajo. Ker se gozd na teh območjih hitro širi,
govorimo o najintenzivnejšem procesu zaraščanja kmetijskih zemljišč (Vodlan, 2006).
Če predpostavljamo, da se bodo trendi tako nadaljevali, bo lahko že v bližnji prihodnosti
prišlo do vključitve zaraščajočih površin v gozdne površine (Regionalni razvojni program …,
2006).
Leban in Kozorog (2004) kot glavne dejavnike za zaraščanje prepoznavata v spremenjenem
načinu življenja in vrednostnem sistemu, manjši odvisnosti od kmetijske pridelave ter s tem
povezanimi demografskimi spremembami.
Cunder (1998) je sicer dejavnike za zaraščanje razdelil v štiri skupine:
– naravno pridelovalni dejavniki;
– strukturni dejavniki;
– socioekonomski dejavniki;
– agrarno politični dejavniki.
Pri naravno pridelovalnih dejavnikih zaraščanja je izpostavil naklon in nadmorsko višino. Pri
obeh velja, da z naraščanjem primernost za kmetijsko pridelavo upada.
Strukturni dejavniki so predvsem razdrobljenost kmetijskih zemljišč in majhne parcele s slabo
dostopnostjo.
Odseljevanje mladega prebivalstva in siromašenje delovnega potenciala sta del
socioekonomskih dejavnikov.
Četrta skupina oz. agrarno politični dejavniki vključujejo sporne agrarnopolitične odločitve v
preteklosti in s tem tudi agrarni maksimum, ki je omejeval obseg pridelave in nakup dodatnih
zemljišč. Kmetijstvo je postajalo čedalje bolj dopolnilna dejavnost, saj ni prinašalo
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zadostnega zaslužka za preživetje (Cunder, 1998). Kot navaja Cunder (cv Kobler, Hočevar,
2000), je delež dopolnilnih kmetij ravno tako pomemben dejavnik zaraščanja, saj dopolnilni
kmetje niso tako odvisni od zemlje in si lahko privoščijo obdelovanje le najugodnejših leg.
Na osnovi seminarske naloge Luke Snoja, Analiza zemljišč v zaraščanju v Sloveniji glede na
stanje leta 2011 (2012), lahko povzamemo, da zemljišča v zaraščanju obsegajo 1,22 % celotne
površine Slovenije, pri čemer je proces zaraščanja najbolj prisoten v submediteranskih in
subpanonskih pokrajinah. Največkrat zemljišča v zaraščanju mejijo na kategoriji »trajni
travnik« in »gozd«, kar pomeni, da je tudi zaraščanje največkrat povezano z opuščanjem
travnikov, ki se kasneje zarastejo v gozd. Zaraščanje pa ni posledica le opuščanja kmetijskih
dejavnosti; zaraščajo se tudi površine ob potokih, površine ob novo zgrajenih cestnih
povezavah, opuščeni kamnolomi itd.
Občina Cerknica je zajeta v Notranjsko-kraško statistično regijo, katera spada med manj
zaraščene statistične regije, ima pa največji delež zemljišč v zaraščanju, ki mejijo na travniške
površine. Prav tako velja, da je povprečna oddaljenost od stavb v tej regiji največja in gostota
poselitve najmanjša. V Sloveniji sicer povprečno zemljišče v zaraščanju meri 1.811 m2, se
nahaja na 445 m nadmorske višine in ima naklon 7,1°.
Slika 5: Lega občine Cerknica.

V nadaljevanju bomo upoštevali naravnogeografske (naklon, nadmorsko višino, ekspozicijo),
strukturne (velikost zemljišč, oddaljenost od naselij) in socioekonomske dejavnike (število
kmetij v naselju). Vključili bomo še zavarovana in vodovarstvena območja ter območja
kulturne krajine. Žal podatkov o deležu dopolnilih kmetij nismo pridobili, zato bomo
poskušali socioekonomski dejavnik upoštevati preko števila kmetijskih gospodarstev v
naseljih.
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5.

NORMATIVNI VIRI IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V ZARAŠČANJU

Preden smo se lotili vrednotenja kriterijev, smo v različnih prostorskih planih preverili, kako
so opredeljena zemljišča v zaraščanju ter ali obstajajo kakšni predpisi, izhodišča in smernice
glede kmetijskih zemljišč v zaraščanju.

5.1.

Pravna umestitev termina »Zemljišče v zaraščanju« in drugih obravnavnih
terminov

Kmetijsko zemljišče je zemljišče, primerno za kmetijsko pridelavo. Pod to kategorijo ne
spadajo stavbna in vodna zemljišča ter zemljišča določena za druge namene. Mednje sodijo
tudi vsa zemljišča v zaraščanju. Zemljišča v zaraščanju spadajo med kmetijska zemljišča, če
le ta niso na podlagi Zakona o gozdovih določena kot gozd (Zakon o kmetijskih …, 2003).
Kmetijska zemljišča so na podlagi naravnih lastnosti, lege, oblike in velikost parcel glede na
primernost za kmetijsko obdelavo razdeljena v dve kategoriji:
– Najboljša kmetijska zemljišča – to so zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko
obdelavo.
– Druga kmetijska zemljišča – manj primerna za kmetijsko obdelavo.
Najboljša kmetijska zemljišča (I. kategorija) so:
a) Po naravnih lastnostih:
– zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe tal, ki se kaže v možnosti gojenja
kmetijskih rastlin, ki uspevajo pri nas, če lega zemljišča omogoča uporabo ustrezne
kmetijske mehanizacije;
– zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za trajne nasade (sadovnjaki,
vinogradi, hmeljišča, oljčni nasadi ipd.);
– zemljišča, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege najprimernejša za vrtnarsko
proizvodnjo.
b) Po legi, velikosti in obliki parcel:
– zemljišča, ki so oblikovana (združena) v komplekse.
II. kategorija zemljišč obsega tista zemljišča, na katerih je zaradi fizikalnih lastnosti tal delno
otežkočena možnost rabe zemljišč, kar zmanjšuje možnost izbora gojenja kmetijskih rastlin
(Zakon o kmetijskih …, 2003).
Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali z drugim gozdnim rastjem,
ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda. Gozd so tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki so kot
gozd določena v prostorskem delu gozdno gospodarskega načrta. V gozd uvrščamo tudi
zemljišča v zaraščanju, če se zadnjih 20 let niso uporabljala v kmetijske namene in je
pokrovnost gozdnega drevja oz. gozdnega rastja na njih presegla 75 % (Zakon o gozdovih,
1993).
Glede na Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (2006) in glede na
Interpretacijski ključ (2011) so kmetijska zemljišča v zaraščanju tista zemljišča, ki se
zaraščajo zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Navadno so to površine,
ki so opuščene zaradi svoje lege oz. slabših pogojev izkoriščanja. Zemljišča v zaraščanju se
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označuje kot »kmetijsko zemljišče v zaraščanju« s šifro 1410. Najmanjša površina zajema
1000 m2, vendar pa so v podatkovni bazi tudi manjša območja. To je posledica napake pri
digitalizaciji kmetijskih zemljišč v zaraščanju5.
Območja se večinoma določa z interpretacijo letalskih posnetkov. Na teh območjih se
pojavljajo mlado olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa in grmičevje, običajno različnih
starosti, katerih pokrovnost je 20–75 %. Opuščeni vinogradi in ostali trajni nasadi niso
uvrščeni v to kategorijo, dokler so iz letalskega posnetka lepo vidne vrste.
V evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč so zajeta vsa kmetijska zemljišča,
katerih površina je večja od 1000 m2, in gozdna zemljišča, večja od 5000 m2 . Če so kmetijska
zemljišča znotraj pozidanih površin ali gozda, so zajeta le, če so večja od 5000 m 2 (Pravilnik
o evidenci, 2006)6.
Kmetijsko gospodarstvo je vpisano v Register kmetijskih gospodarstev, če ima v uporabi
najmanj 1 ha zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo
med kmetijska zemljišča, ali najmanj 0,2 hektarja intenzivnega sadovnjaka (MKO,
Informacije o …, 2012).

5.2.

Kmetijska zemljišča v zaraščanju in smernice za njihovo odpravljanje na osnovi
zakonskih predpisov

Prostorski plani velikokrat omenjajo zemljišča v zaraščanju v smislu njihovega preprečevanja
in odpravljanja.
Kmetijstvo je na podeželju pomemben oblikovalec pokrajine. Pomembno je predvsem s
stališča dolgoročnega zagotavljanja preskrbe s kakovostno hrano, zato ga je treba v tej smeri
spodbujati, in sicer ob upoštevanju naslednjih ciljev (Državni razvojni program …, 2008):
– ohranjanje in izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč za zagotavljanje
prehranske varnosti;
– načrtovanje takšnega ravnanja in upravljanja s kmetijskimi zemljišči, ki omogoča razvoj
kmetijskih gospodarstev, upošteva trajnostni, večnamenski in celostni razvoj podeželja ter
ohranja njegovo poseljenost;
– varovanje kmetijskih zemljišč.
Potrebno je spodbujati nujno posodabljanje kmetijstva in gozdarstva, da se bosta lahko panogi
preobrazili v tehnološko-gospodarsko učinkoviti in konkurenčni ter ob tem ohranjali
prostorsko in biotsko raznovrstnost (Politika urejanja prostora, 2001).
Po 73. členu Uredbe o prostorskem redu Slovenije (2004) se zaraščanje kmetijskih zemljišč
preprečuje na območjih varstva kulturne dediščine in ohranjanja izjemnih krajin ter ugodnega
stanja rastlinskih in živalskih vrst, razlog za preprečevanja zaraščanja pa je tudi ohranjanje
turističnih potencialov.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) opredeljuje prioritete in usmeritve, da se na
območjih s slabšimi pridelovalnimi pogoji, tj. na hribovitih in kraških območjih, razvija
5

Topoloških napak nismo popravljali in smo ohranili izvorno podatkovno bazo, saj na naše analize te napake
niso imele bistvenega vpliva.
6
GERK ne odraža dejanske površine zemljišča v naravi, ker je njegova oblika izražena kot pravokotna
projekcija zemeljske površine na ravnino. To pomeni, da so poševne površine GERK-a (strmine, nakloni ipd.)
prikazane v ptičji perspektivi, zaradi česar je površina GERK-a manjša. Večja kot je strmina, večja je razlika
med dejansko površino v naravi in površino GERK-a (Površina GERK-a v…, 2012).
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dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z vzdrževanjem pokrajine,
preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom. Na
območjih, kjer bi zaraščanje pomenilo izgubo velikega dela prepoznavnih kulturnih sestavin
pokrajine, se spodbuja kmetijsko ali drugo primerno rabo, s pomočjo katere se jih ohranja.
Zaradi visoke stopnje ohranjenosti biotske raznovrstnosti, pestrosti in obsega habitatov ter
pokrajinskih posebnosti v Sloveniji prevladuje potreba po ohranjanju teh danosti tudi v
prihodnosti. V največji meri je to mogoče doseči z uporabo kmetijskih tehnologij, ki so okolju
prijazne, z ohranjanjem kmetijske dejavnosti na območjih, kjer obstaja nevarnost opuščanja in
zaraščanja ter preko trajnostne rabe gozdov. Obdelanost kmetijskih zemljišč je pomembna
tudi z vidika ohranjanja oz. zmanjšanja stopnje erozije. Ker imajo omenjene kmetijske prakse
v Sloveniji pozitiven vpliv na ohranjanje narave in okolja ter varovanje voda, je nujno
potrebno nadaljevanje podpor tem načinom kmetovanja tudi v prihodnjem programskem
obdobju (2007–2013). Podpore se izvaja s kmetijsko okoljskimi plačili (KOP), kar ima
bistven pomen pri preprečevanju nadaljnje izgube določenih habitatov (zlasti trajnih
travnikov, steljnikov in drugih kasno košenih travnikov ter travniških sadovnjakov) ter k
obnovi teh habitatov, zlasti tistih, ki so bili nedavno spremenjeni ali zaraščeni. Ti ukrepi,
razdeljeni kot podukrepi v tri skupine, kažejo rezultate šele po daljšem časovnem obdobju,
zato je potencialne pozitivne učinke ukrepov mogoče ugotoviti šele po nekaj letih izvajanja
(Nacionalni strateški načrt –…, 2007).
Pomembnost ohranjanja kulturne pokrajine je kasneje privedla do nekaterih sprememb znotraj
zakona o kmetijskih zemljiščih.
Glavni poudarek novele zakona iz leta 2011 o kmetijskih zemljiščih temelji na ohranjanju
obstoječih obdelovalnih zemljišč in ukrepih, ki bodo vzpodbudili lastnike zdaj neobdelanih
kmetijskih zemljišč k večji aktivnosti. V prostorskih aktih lokalne skupnosti se morajo
določiti območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč ter območja za odpravljanja
zaraščanja. Zaraščanje se lahko odpravlja tudi na drugih območjih, seveda v skladu s predpisi.
Cilji tega zakona so (1a člen, Zakon …, 2011):
– ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala ter povečevanje obsega
kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane;
– trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo;
– ohranjanje pokrajine ter ohranjanje in razvoj podeželja.
Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča je dolžan (7. člen, Zakon …,
2011):
– preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč, razen kmetijskih zemljišč, ki glede na
predpis, ki ureja vrste dejanske rabe kmetijskih zemljišč7, izpolnjuje pogoje za vrsto
rabe »drevesa in grmičevje8«;
– odpraviti zaraščanje na območjih, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti
opredeljena kot območja za odpravljanje zaraščanja, in jih usposobiti za kmetijsko
pridelavo.

8

Drevesa in grmičevje – glede na GERK so to površine, porasle z drevesi in grmičevjem, katerih pokrovnost
presega 75 % in niso uvrščene v gozd. Mednje uvrščamo tudi obvodno zarast, če so obrečni pasovi porasli z
drevjem oz. grmovjem, ter mejice iz gozdnih dreves oz. grmičevja (MKO, Raba pravilnik, 2011).
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Območje občine Cerknice je del okrilja Regionalne razvojne agencije Notranjsko-kraške
regije, ki je izdala Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007–2013 (2006), v
katerem je izpostavljena problematika podeželja in tudi zaraščanja.
V programu za »Podeželje – ohranjanje trajnostnega kmetijstva« ukrep 1 načrtuje ohranjanje
in vzpodbujanje kmetijskih gospodarstev za prehod v oblike in načine sonaravnega
kmetovanja, ohranjanje in povečanje obsega kakovostne kmetijske pridelave in ohranjanje
naravne danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kultune pokrajine. Kot ena izmed aktivnosti
ukrepa je predlagana uskladitev kmetovanja in varovanja narave na zavarovanih območjih. Za
kazalnik rezultata tega ukrepa v regiji so med drugim navedeni tudi zmanjšan obseg
zaraščenih površin za 9 %, povečano število pašnih živali za 15 %, povečane površine
pašnikov za 20 % in povečan obseg gojitve tradicionalnih in avtohtonih sort sadja za 7 % do
leta 2013.
Na vprašanje, ali ima Razvojna regionalna agencija Notranjsko-kraške regije podatke o
dosegih teh ciljev, so nam januarja 2013 pojasnili, da je analiza v pripravi in podatkov še
nimajo.
Odlok o občinskem prostorskem načrt občine Cerknica s 33. členom (2012) opredeli območja
kvalitetne naravne in kulturne pokrajine, to sta Cerkniško polje in Vidovsko hribovje, kjer je
prisotno zaraščanje in je potrebno izvajati ukrepe za preprečevanje zaraščanja kmetijskih
zemljišč.
Proces zaraščanja je v zadnjih letih dobil negativno konotacijo in večinoma ni zaželjen proces
v naravi. V mnogih zakonih in planih je zapisano, naj se zaraščanje preprečuje oz. odpravlja,
saj s svojimi učinki (negativno) vpliva na videz pokrajine, mikroklimatske razmere, te pa na
rast kulturnih rastlin, razmejitev med gozdom in obdelovalnimi površinami ter omogoča
širitev življenskega prostora divjadi in njen dostop do obdelovalnih kmetijskih zemljišč in na
poseljen del podeželja.
V prostorskih planih bi bilo poleg smernic smotrno opredeliti tudi tista zemljišča v zaraščanju,
na katerih je zaraščanje dopustno ali zaželeno, predvsem pa tista, na katerih je smiselno
ponovno aktivirati kmetijsko rabo zemljišč.
V naslednjem poglavju so opredeljeni kriteriji, ki smo jih upoštevali pri izdelavi našega
modela in ki bi ponujal tovrstno podporo odločanju.
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6.

NARAVNOGEOGRAFSKE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
OBČINE CERKNICA

Občina Cerknica je vključena v Notranjsko-kraško statistično regijo, ki leži v jugozahodnem
delu Slovenije in je del območja dinarskokraških pokrajin (Odlok o občinskem…, 2012). To
so območja, ki imajo zaradi izrazite reliefne razčlenjenosti najslabše razmere za kmetijstvo,
dodatno omejitev pa pogosto predstavlja tudi visoka stopnja zakraselosti (Ogrin, Plut, 2009).
Celotno območje je pokrito s številnimi značilnimi kraškimi pojavi (presihajočim jezerom,
naravnim mostom, ponornimi jamami, požiralniki, vrtačami …).
Občina zavzema 241 km2 veliko površje, razčlenjeno s kraškimi planotami, hribovji,
vmesnimi podolji in polji. Razdeljena je na tri makro enote (Odlok o občinskem…, 2012):
1. Cerkniško polje – sestavljajo ga območja Cerknice in drugih nižinskih naselij ter kulturna
pokrajina Cerkniškega polja.
2. Rakovška uvala – zajema širše območje Rakeka in Unca ter območje Rakovega Škocjana.
3. Hriboviti del – vključuje območja Menišije, Vidovskega hribovja9 in Slivnice.
Po Ogrinovi klasifikaciji tipov podnebij (1996) je območje občine Cerknica del zmerno
celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilna večja količina padavin
(1300–1800 mm) z viškom v jeseni. Povprečna letna temperatura se giblje okoli 10 °C,
poletja so sveža in zime zelo hladne.
V občini se nahaja padavinska postaja Cerknica, za katero so izmerjene povprečne letne
padavine v obdobju 1961–1991 in znašajo v povprečju 1670 mm letno (Klimatogeografija
Slovenije – količina …, 1995). Dva kilometra stran od občine Cerknica v smeri vzhoda je v
naselju Nova vas (občina Bloke) klimatološka postaja Nova vas. Na portalu ARSO so
objavljene meritve za obdobje 1991–2006. Povprečne letne padavine znašajo 1548 mm z
viškom jeseni, povprečna letna temperatura meri 7,7 °C, pri čemer je povprečna temperatura
najtoplejšega meseca 15,9 °C in najhladnejšega meseca ‒1,7 °C. Ob radiacijskem tipu
vremena se pogosto pojavljajo temperaturni obrati v kotlinah, ko je pri tleh mrzel zrak, nad
njim pa toplejši.
Med kamninami prevladujeta apnenec in dolomit, na katerih so se razvile rendzine in rjave
pokarbonatne prsti, ki jih poraščata travniško rastje in gozd. V občini Cerknica je največ
rjavih pokarbonatnih prsti in rendzin, sledijo evtrične rjave prsti ter izprane in oglejene prsti.
Na dolomitni kamninski osnovi se pojavlja nekaj površinskih vodotokov, tj. predvsem na
območju Vidovskega hribovja. Na Menišiji in Slivnici, ki pa sta pretežno iz apnenca,
prevladuje značilen razgiban in vrtačast relief (Božič, 2011). Na kraških poljih so z nanosi rek
nastali gleji, oglejene in obrečne prsti, poraščene z vlagoljubnim rastjem (Slovenija: pokrajine
in …, 2001).
Preglednica 3: Statistični podatki občine Cerknica.
Število prebivalcev
11.333
2
Gostota prebivalstva (preb/km )
46
Število naselij
65
Največje naselje
Cerknica (3.946 prebivalcev)
Vir: Občine v številkah, 2009; Seznam naselij v občini Cerknica, 2012, Registrski popis
prebivalstva 2011, 2012
9

Meja med krajinskima enotama Menišija in Vidovsko hribovje je nekoliko prilagojena glede na poselitvene
značilnosti, tako da Menišija zajema pretežno nepozidano območje, Vidovskemu hribovju pa so priključena vsa
naselja hribovitega dela (Odlok o občinskem…, 2012).

21

Preglednica 3 prikazuje osnovne statistične podatke za občino. Ta šteje 11.333 prebivalcev,
od tega jih je največ v občinskem središču Cerknica. Povprečna starost občana je 41,8 let.
Prevladuje delovno aktivno prebivalstvo (67,9 %), sledita ostarelo prebivalstvo nad 65 let
(17,3 %) in starostna skupina do 14 let (14,7 %) (Registrski popis 2011, 2012).
V občini je 65 naselij, od tega jih približno tretjina leži v osrednjem nižinskem delu, dve
tretjini pa v hribovitem delu. Povprečna gostota poselitve znaša 46 preb/km2. Poselitev je
neenakomerna, saj več kot tri četrtine prebivalcev živi v nižjih delih občine.
Za celotno območje občine je značilen kompakten poselitveni vzorec, razpršena poselitev pa
je v večji meri prisotna v hribovitem delu. Na severnem robu nižinskega dela med Uncem in
Cerknico so naselja pretežno urbanizirana s obcestno pozidavo. Večji naselji, Rakek in
Cerknica, imata centralne dejavnosti, ostala naselja so manjša, imajo gručasta jedra in tipično
ruralno strukturo poselitve. Na več lokacijah so zaradi izjemno privlačnega bivalnega okolja
nastala tudi območja počitniške gradnje (Gorenje Jezero, Goričice in Rakov Škocjan), ki
počasi preraščajo v stanovanjska območja (Odlok o občinskem…, 2012).
Slika 6: Območje občine Cerknica.

Vir: Geopedia, 2012
Na splošno se število prebivalcev v občini povečuje, vendar ta poteka ploskovno
neenakomerno. V zadnjih 50 letih je opazen upad prebivalstva na hribovitih območjih in v
manjših naseljih uravnanega dela, obratno pa se v naseljih z ugodnimi možnostmi za razvoj
novih dejavnosti prebivalstvo povečuje, zaradi česar se že kažejo nove potrebe po
stanovanjskih površinah. Tu najbolj izstopajo naselja Cerknica, Rakek, Unec, Martinjak in
Grahovo. Za hriboviti del se porast prebivalstva kaže le v naselju Begunje pri Cerknici (Odlok
o občinskem…, 2012).
Splošen problem Notranjsko-kraške regije in hkrati tudi občine je majhno število delovnih
mest glede na število delovno aktivnih prebivalcev, zaradi česar sta značilna odliv kadrov in
velik delež dnevnih migrantov. Razloga za pomanjkanje vlaganj v družbene dejavnosti in
infrastrukturo sta razvojni zaostanek in nizka stopnja poseljenosti (RRP Notranjsko-kraške …,
2006). V občini je sicer zgrajena poslovna in proizvodna cona Podskrajnik, ki pa še vedno ne
zadrži večjega deleža migrantov, ki jih je v občini več kot 50 %. Razen hotela v Rakovem
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Škocjanu so turistične kapacitete slabo razvite (Odlok o občinskem…, 2012). Prihaja tudi do
vedno pogostejšega opuščanja kmetijskih dejavnosti, saj so mladi po večini zaposleni v drugih
dejavnostih (RRP Notranjsko-kraške …, 2006).
Podatek iz Popisa kmetijstva (2000) za občino Cerknica navaja, da je bilo leta 2000
registiranih 613 kmetijskih gospodarstev. Popis kmetijstva (2010) pa je leta 2010 registriral
580 kmetijskih gospodarstev, kar pomeni, da je delež kmetijskih gospodarstev v 10 letih
upadel za 5,5 % (SURS – Kmetijska gospodarstva, 2012).
Iz Registra kmetijskih gospodarstev smo pridobili podatkovni sloj »Kmetijska gospodarstva
po naseljih za občino Cerknica«, kjer je v 60 naseljih v občini evidentiranih skupno 768 enot
(kmetijskih gospodarstev). Podatki prikazujejo stanje na dan 11. 12. 2012 in se razlikujejo od
tistega iz Popisa kmetijstva 2010.
V kasnejših analizah smo upoštevali podatkovni sloj iz Registra kmetijskih gospodarstev.
Naselja brez kmetijskih gospodarstev so: Hribljane, Rakov Škocjan, Ščurkovo in Zibovnik.
Največ kmetijskih gospodarstev najdemo v naselju Cerknica (92), sledita Rakek (61) in
Dolenja vas (60).
Preglednica 4: Število kmetijskih gospodarstev po naseljih v občini Cerknica.
Število
kmetijskih
Naselja
gospodarstev
Koščake, Krušče, Zahrib, Beč, Čohovo, Gora, Jeršiče, Kranjče, Kržišče,
Milava, Podskrajnik, Reparje, Zala, Brezje, Cajnarje, Goričice, Korošče,
Do 5
Otonica, Pikovnik, Pirmane, Slugovo, Štrukljeva vas, Župeno, Dolenje
Otave, Lešnjake, Rudolfovo, Stražišče, Tavžlje, Bečaje, Ponikve
Gorenje Otave, Hruškarje, Laze pri Gorenjem Jezeru, Otok, Kremenca,
6–10
Mahneti, Sveti Vid, Bloška Polica, Dobec, Podslivnica, Kožljek, Ravne,
Selšček, Topol pri Begunjah
11–20
Osredek, Gorenje Jezero, Bločice, Zelše, Lipsenj, Slivice, Bezuljak
21–30
Martinjak, Begunje pri Cerknici, Ivanje Selo
31–50
Dolenje Jezero, Grahovo, Unec, Žerovnica
51–92
Dolenja vas, Rakek, Cerknica
Vir podatkov: MKO, 2012
V občini Cerknica so tako državne kot občinske ceste. Med državne ceste sta uvrščena
avtocestna odseka Logatec–Unec in Unec–Postojna ter regionalne ceste, ki so ali I. ali III.
reda. Ostale prevladujoče ceste so občinske ter nekategorizirane »gozdne ceste«. Največji
delež (41 %) predstavljajo »manj pomembne ceste«, sledijo »gozdne ceste« (27 %) in nato
»mestne ceste« (23 %). Najmanj med vsemi cestnimi odseki predstavljajo »pešpoti« (1 %) in
»regionalne ceste« (7 %) (GURS, 2012).

23

7.

GEOGRAFSKA ANALIZA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V ZARAŠČANJU V
OBČINI CERKNICA

Značilnosti, opisane v tem poglavju, so bile pridobljene s pomočjo podatkov iz GERK-ov, ki
smo jih analizirali z orodji ArcMap v okviru programa ESRI ArcGis 10.1. Prostorski podatki
GERK so v vektorskem formatu. Predstavljeni so v obliki poligonov in ne kot linije, to pa
zaradi oblik, ki so omejene z minimalno dovoljeno širino 2 m (Interpretacijski ključ, 2011).
Na celotnem projektnem območju glede na analizirano rabo zemljišč (kmetijskih površin)
prevladujejo z več kot 85 % trajni travniki. Druge po vrsti so njive (~4 %), sledijo jim
kmetijska zemljišča v zaraščanju (~3 %) in ekstenzivni sadovnjaki, grmičevja ter preostale
rabe kmetijskih zemljišč (Preglednica 7).
Preglednica 5: Pregled rabe kmetijskih zemljišč na proučevanem območju občine
Cerknica.
ID
RABE
RABA
1100
Njiva
1222
Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1300
Trajni travnik
1410
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
1500
Drevesa in grmičevje
1600
Neobdelano kmetijsko zemljišče
1800
Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem
SKUPAJ Kmetijska zemljišča v občini Cerknica
Vir: GERK, 2012

POVRŠINA
(ha)
295
141
6044
204
158
19
125
6986

POVRŠINA
(%)
4.22
2.04
86.49
2.92
2.26
0.27
1.79
100

Na Sliki 7 je prikaz razporeditve zemljišč v zaraščanju na proučevanem območju. Zaradi
njihove majhnosti in številčnosti jih je na karti z majhnim merilom težko pregledno prikazati.
Zemljišča v zaraščanju so močno razdrobljena, relativno majhna ter po celotni občini
prostorsko razpršena. Evidentirana so skoraj v vseh naseljih v občini.
Natančneje zajemajo 1.494 samostojnih prostorsko ločenih enot v skupni površini 204 ha
(2,044,126 m2 ali 2,04 km2) oz. manj kot 1 % celotne površine občine Cerknica.
V povprečju ima zemljišče v zaraščanju 1.368 m2 ali 0,1368 ha površine. Velikost zemljišč v
zaraščanju je raznolika (standardni odklon je 0,25 ha) in variira med 0,03 in 3 ha (natančneje
31,077 m2). Največje zemljišče v zaraščanju se nahaja na kraškem polju južno od naselja
Lipsenj in je zaradi svoje lege ogroženo pred katastrofalnimi poplavami.
Največja zemljišča se običajno pojavijo na robnem delu kraškega polja. Nekaj izjem je v
hribovitem svetu, ki je reliefno bolj razgiban.
Povprečen obseg zemljišča v zaraščanju meri 192,6 m, vrednost največjega obsega pa znaša
1.386 m. Slednje zemljišče je po površini med večjimi, ima pa zelo nepravilno obliko in
razčlenjeno mejo.
Povprečna nadmorska višina, na kateri ležijo zemljišča v zaraščanju, znaša 643 m, kar je pod
občinskim povprečjem ‒ povprečna nadmorska višina občine Cerknica je 661 m. Najvišje
ležeča zemljišča v zaraščanju so registrirana tudi nad 1.000 m, najdemo jih predvsem na
območju Velike Slivnice. Nekdaj je bilo tu veliko travnikov in pašnikov, ki se sedaj na račun
opuščanja pašništva hitro krčijo.
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Slika 7: Zemljišča v zaraščanju v občini Cerknica v letu 2012.

Povprečen naklon zemljišč v zaraščanju meri 8,9° (standardni odklon je 6,3°), kar je manj od
povprečnega naklona občine Cerknica (11,1°). Zemljišča v zaraščanju z najnižjimi nakloni
(0°) se nahajajo na območju Cerkniškega polja ter vzdolž Cerkniščice v zgornjem delu
porečja.
Najvišji naklon, ki ga doseže zemljišče v zaraščanju, znaša 52,9° in se nahaja v naselju
Selšček na območju Stražišča – Velike Špičke. V povprečju največji nakloni zaraščenih
zemljišč merijo 34,9°, to pa predvsem zaradi svoje lege v hribovitem delu občine. Nekaj takih
zemljišč se pojavi tudi v okolici Ivanjega sela, kjer je nastalo veliko vrtač s strmimi nakloni in
v njih se kmetijska raba opušča.
Če na kratko povzamemo, 30 % vseh zemljišč v zaraščanju leži na območjih z več kot 12°
naklonom, ki je začetek zgornje meje za moderno kmetijstvo (Špes in sod, 2002).
V Uredbi o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 2.
člen (2003) opredeli hribovska in gorska območja, katerih povprečna nadmorska višina je vsaj
700 m ali pa je njihov povprečni naklon najmanj 20 % oz. so to površine s povprečno
nadmorsko višino najmanj 500 m in naklonom najmanj 15 % (~8,5°). Po teh kriterijih se
območje občine Cerknica uvrsti med območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(OMD) oz. med hribovska in gorska območja.
Če razdelimo usmerjenost pobočij v občini na osem strani neba, prevladujejo južne
ekspozicije. Enako velja za zemljišča v zaraščanju. 57 % teh je usmerjenih proti južnim
stranem neba, od tega 41 % proti jugozahodu.
Raba zemljišč, ki se nahaja ob neposredni bližini zemljišč v zaraščanju, nam lahko pokaže
trend, katera območja se zaraščajo. Pri tem smo upoštevali petmetrski pas okoli zemljišč v
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zaraščanju in katera raba zemljišč je označena v tem pasu. Proučevana zemljišča v zaraščanju
mejijo predvsem na travnike in pašnike (53,7 %), sledijo gozdne površine (29,5 %) in če
sklepamo, da so bila zemljišča v zaraščanju nekdaj uporabljena za rabo, na katero mejijo,
lahko izpeljemo, da so bila zemljišča v zaraščanju največkrat pašniki. Skoraj 30 %
obravnavanih zemljišč je v neposrednem stiku z gozdom, kar pomeni, da se bo brez ukrepanja
zemljišče kmalu zarastlo in označilo za gozdno površino.
Slika 8: Raba zemljišč na robu sosednjih zemljišč, ki mejijo na zemljišča v zaraščanju, v
občini Cerknica (absolutne vrednosti v ha).

1100 – Njiva, 1222 – Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak, 1300 – Trajni travnik, 1420 – Plantaža gozdnega
drevja, 1500 – Drevesa in grmičevje, 1600 – Neobdelano zemljišče, 1800 – Kmetijsko zemljišče poraslo z
gozdnim drevje, 2000 – Gozd, 3000 – Pozidano in sorodno zemljišče, 4220 – Ostalo zamočvirjeno zemljišče,
5000 – Suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom, 7000 – Voda

Vir: GERK, 2012
Za dve tretjini obravnavanih zemljišč v zaraščanju je prevladujoč tip prsti rjava pokarbonatna
prst, ki je v glavnem značilna za pašnike in travnike, pa tudi gozd in njive. Od rendzine je
starejša in debelejša. Sega do 90 cm globoko. Na drugem mestu se pojavlja rendzina,
primernejša za pašnike in gozd, manj za travnike in njive. Za rendzine je značilno, da so to
plitve prsti, globoke do 40 cm (Kranjc, 1999). Evtrične prsti so od vseh prisotnih najbolj
rodovitne in so se razvile na prodnem vršaju Cerkniščice. Najmanj zastopane so izprane in
oglejene prsti, ki za kmetijstvo niso najbolj primerne.
Slika 9: Delež prsti, na katerih se pojavljajo zemljišča v zaraščanju v občini Cerknica.

Vir podatkov: Pedološka karta Slovenije, 1999
Povprečna oddaljenost zemljišč v zaraščanju od zgradb je 378 m (standardni odklon je 318
m). Največja razdalja med zemljiščem v zaraščanju in najbližjo zgradbo v občini Cerknica je
26

2.267 m. Najbolj oddaljena zemljišča v zaraščanju od zgradb so tik ob ali zelo blizu občinske
meje ter na Cerkniškem polju. Neposredno na zemljiščih v zaraščanju (oddaljenost je 0 m) so
štirje objekti, tik ob meji zaraščanja (oddaljenost je 0,1–10 m) pa je 27 objektov.
Preglednica 6 ponazarja, koliko zemljišč v zaraščanju najdemo v posameznem naselju v
občini Cerknica. Večja naselja z večjo površino zajamejo praviloma največ zemljišč v
zaraščanju.
Največje naselje v občini je naselje Otok in ima največje število zemljišč v zaraščanju, tj. 170.
V naselje je zajeto celotno Cerkniško polje in manjši del Javornikov.
Naselje, ki nima niti enega zemljišča v zaraščanju, je Zibovnik, ki pa je hkrati prazno naselje.
To razberemo že iz podatkov iz Popisa prebivalstva 2002.
Preglednica 6: Število kmetijskih zemljišč v zaraščanju v posameznem naselju v občini
Cerknica.
Število kmetijskih
zemljišč v
Naselja
zaraščanju
Jeršiče, Reparje, Milava, Slugovo, Goričice, Krušče, Lešnjake, Ravne,
Do 5
Čohovo, Hruškarje, Kranjče, Slivice, Tavžlje, Zahrib, Žerovnica
Hribljane, Koščake, Brezje, Cajnarje, Kržišče, Dolenje Otave, Korošče,
6–10
Kremenca, Beč, Bečaje, Podslivnica
Gora, Lipsenj, Pirmane, Bloška Polica, Gorenje Jezero, Rudolfovo,
11–20
Stražišče, Župeno, Sveti Vid, Ščurkovo, Grahovo, Podskrajnik,
Ponikve, Štrukljeva vas, Zala
Gorenje Otave, Otonica, Pikovnik, Bločice, Selšček, Dolenja vas,
21–30
Mahneti, Rakov Škocjan
Martinjak, Kožljek, Dolenje Jezero, Topol pri Begunjah, Osredek,
31–60
Zelše, Laze pri Gorenjem Jezeru, Ivanje Selo
61–100
Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Unec, Rakek, Cerknica
Nad 100
Dobec, Otok
Vir podatkov: MKO, 2012; GURS, 2012
Izračunali smo, koliko zemljišč v zaraščanju na 100 prebivalcev se pojavlja v naseljih ‒
povprečna vrednost znaša 83.
Slika 10 prikazuje rezultate. ki govorijo v prid naseljem, ki se nahajajo ob glavnih prometnih
kanalih in na robu kraškega polja. Zaraščajo se predvsem naselja, ki imajo manj prebivalcev
in marginalno lego ter se nahajajo na bolj strmem terenu. Zaraščanje je močno prisotno tudi
na območju Cerkniškega polja. Naselji Kranjče in Ščurkovo sta prazni naselji, imata pa
zemljišča v zaraščanju, zato njun prikaz na karti morda ni najbolj merodajen. Če bi imeli
naselji vsaj enega prebivalca, bi se na lestvici uvrstili višje. Naselje Zibovnik je ravno tako
prazno naselje, hkrati pa nima registriranih zemljišč v zaraščanju, saj so se verjetno nekoč
obstoječa zemljišča v zaraščanju zarastla v gozd.
Pri poizvedovanju oddaljenosti zemljišč v zaraščanju od najbližje ceste smo izračunali, da
povprečna oddaljenost zemljišč v zaraščanju od vseh cest v občini znaša 59,7 m (standardni
odklon je 73,3 m). Od cest najbolj oddaljena zemljišča v zaraščanju so na Cerkniškem polju in
v bolj hribovitem delu občine. Največja oddaljenost med cesto in zaraščenim zemljiščem
znaša je 474,5 m. Ponekod nekateri cestni odseki potekajo neposredno po zemljiščih v
zaraščanju. Takih odsekov, kjer je oddaljenost 0 m, je 241.
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Slika 10: Karta števila kmetijskih zemljišč v zaraščanju na 100 prebivalcev za
posamezno naselje v občini Cerknica.

Preglednica 7: Kategorije cest, ki so najbližje zemljiščem v zaraščanju.
Število
Povprečna
Kategorija ceste
zemljišč v Delež (%) oddaljenost
zaraščanju
(m)
Avtocesta
13
1
16
Regionalne ceste
50
3
52
Mestne ceste
214
14
51
Mestne nepovezovalne ceste
62
2
0
(slepe ulice)
Manj pomembne ceste
844
57
64
Gozdne ceste
340
23
56
Pešpoti (niso primerne za
67
31
2
motorni promet)
SKUPAJ
1.494
100
53
Vir: TTN 5, GURS, 1991
Zgornja preglednica prikazuje, katerih kategorij cest je glede na oddaljenost zemljišč v
zaraščanju od cest največ. Več kot polovica cest, ki so najbližje zaraščenim zemljiščem, so
kategorizirane kot »manj pomembne ceste«, na drugem mestu so »gozdne ceste«. Nekaj je
tudi takih zemljišč v zaraščanju, katerim predstavljajo najbližjo cestno povezavo pešpoti, ki
pa so prepovedane za motorni promet. Podobno omejitev predstavlja avtocesta, ki ne more
nuditi neposrednega dostopa do zemljišč v zaraščanju. Povzamemo lahko, da se kmetijska
zemljišča v zaraščanju v občini Cerknica v splošnem nahajajo na slabše dostopnih lokacijah.
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Upoštevajoč, da z avtocest in pešpoti direkten dostop ni mogoč, smo ponovili izračun, pri
katerem smo izločili navedeni kategoriji. Novi rezultati so zelo podobni prejšnjim, s to
razliko, da je na račun izločanja rahlo večji delež mestnih in regionalnih cest. Bistvene razlike
ni.
Pri računanju oddaljenosti zemljišč v zaraščanju od vodotokov smo uporabili sloj
hidrografske mreže, izdelana na topografski podlagi TTN 5. Sloj vsebuje vse linijske
vodotoke z imeni.
24 zemljišč v zaraščanju je takih, kjer se (občasni) vodotok nahaja na samem zemljišču
(oddaljenost je 0 m). V priobalnem pasu Cerkniškega jezera ni nobenega zemljišča v
zaraščanju. V priobalnem ostalih vodnih površin II. reda je skupno evidentiranih 29 zemljišč v
zaraščanju. Povprečna oddaljenost zemljišč v zaraščanju do najbližjega vodotoka je 1.336 m
(standardni odklon je 937 m).
Za ugotavljanje poplavne ogroženosti smo uporabili sloj s spletnih strani ARSO, in sicer je
poplavno ogroženih vseh površin v občini Cerknica 37,05 km2, od tega predstavljajo 1 %
(39,4 ha) zemljišča v zaraščanju. Od vseh zemljišč v zaraščanju je skupno poplavno ogroženih
19,1 %. Na območju se pojavljajo katastrofalne poplave, katerih povratna doba je 50 let ali
več.
Poplavno ogrožena območja obsegajo tista zemljišča v zaraščanju, ki so na Cerkniškem polju
in Planinskem polju, kjer je evidentirano eno ogroženo zemljišče v zaraščanju.
Natura 2000 pokriva v občini Cerknica 95,4 km2, kar je slabih 40 % celotne občinske
površine. Natura 2000 zajema polovico vseh zemljišč v zaraščanju v skupni površini 102,5 ha
ali 747 samostojnih prostorsko ločenih enot. Gre za zemljišča v zaraščanju, ki so na območju
Cerkniškega polja, Rakovega Škocjana, Slivnice, Planinskega polja in ostalih manjših
naravnih vrednot.
Poleg Nature 2000 je skoraj celotno površje občine vključeno v Odlok Notranjskega
regijskega parka, ki je določen z občinsko mejo Cerknice, pri tem pa so izvzete vse pozidane
površine. Tako za vsa zemljišča v zaraščanju veljajo načela Notranjskega regijskega parka.
Ko govorimo o kulturni pokrajini, velja omeniti predvsem kulturno krajino Cerkniškega
jezera in Bločiškega polja. V obeh zavarovanih enotah je 22 % vseh zemljišč v zaraščanju v
skupni površini 45 ha.
Na območju je kar nekaj površine zavarovane za vodovarstveno območje. Za vsak
vodovarstveni pas veljajo določena pravila. V najožjem vodovarstvenem pasu ni
evidentiranega nobenega zemljišča v zaraščanju. V ožjem najdemo eno zemljišče v
zaraščanju, medtem ko širši pas zajema 471 zemljišč v zaraščanju, vplivni pa 526. To pomeni,
da je izven vodovarstvenih območij registrirana točno tretjina zemljišč v zaraščanju, dve
tretjini pa sta na vodovarstvenem območju.
Preglednica 8: Osnovne geografske značilnosti kmetijskih zemljišč v zaraščanju.
Minimalna
Maksimalna
Povprečna
Standardni
Parameter
vrednost
vrednost
vrednost
odklon
Površina (ha)
0,028
3,11
0,14
0,24
Nadmorska višina (m) 442,29
1.106,80
644.84
113,54
Naklon (°)
0
52,90
8,89
6,32
Ekspozicija (°)
0
353,66
178,95
79,17
Vir podatkov: MKO, 2012; GURS, 2012
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8.

KONČNI MODEL OPREDELITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V ZARAŠČANJU
ZA PONOVNO VKLJUČITEV V KMETIJSKO RABO V OBČINI CERKNICA

V poglavju so predstavljene in opredeljene omejitve in dejavniki, ki smo jih upoštevali pri
podpori odločanja, ter končni model in rezultati, kjer so opredeljena kmetijska zemljišča v
zaraščanju, ki jih je v občini Cerknica smiselno aktivirati za ponovno kmetijsko rabo.

8.1.

Analiza omejitev uporabljenih za opredelitev kmetijskih zemljišč v zaraščanju in
primernih za ponovno vključitev v kmetijsko rabo

Pri omejitvah smo v programu Idrisi z ukazom »Reclass« posameznim prostorskim slojem
določali vrednosti 0 in 1. Vrednost 0 je vedno pomenila neprimerna območja oz. je
predstavljala omejitev, vrednost 1 pa primerna območja.
8.1.1.

Poplavna območja

Pokrajino lahko dojemamo različno – kot vir surovin in prostor, kjer deluje človek, ali pa kot
kompleksen prostor, kjer se že vrsto let prepletajo naravni in družbeni procesi. Slednja
opredelitev velja tudi za poplavna območja v Sloveniji. Človek po navadi spremeni naravne
razmere, na katere narava reagira po svoje. En vidik je, da na območjih, ki jih ogrožajo
naravne nesreče – poplave, ne umeščamo nobenih dejavnosti in ohranimo območje
»nerazvito« (Komac, Natek, Zorn, 2009). Na ta način se izognemo tveganju škode, ki jo lahko
povzročijo poplave zaradi nepremišljenih posegov v vodni sistem.
Poplavna območja smo uvrstili med omejitve, saj v kmetijstvu povzročajo veliko škode na
poljščinah, vrtninah, pašnikih, travinju, v tleh, hlevih, na skladiščni krmi, sadnem drevju,
kmetijski opremi, gospodarskih objektih, električni napeljavi ipd. Velikokrat je potrebno
pridelke, če so bili v stiku z onesnaženo poplavno vodo, zavreči, ker niso primerni ne za
prehrano ljudi ne za živali (Čebela, 2011).
Glede na pogostost in razsežnost ločimo tri tipe poplav – redke, pogoste in katastrofalne. Med
seboj se razlikujejo glede na povratno dobo (ARSO, 2012). Po podatkih z ARSA so v občini
Cerknica tudi območja katastrofalnih poplav, katerih povratna doba je ocenjena na 50 let ali
več. Poplavno ogrožena območja so celotno Cerkniško kraško polje in majhen del
Planinskega kraškega polja, ki sega v občino Cerknico.
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Slika 11: Karta poplavnih območij v občini Cerknica.

8.1.2.

Varovalni pas ob cestah

Cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta in jo lahko uporabljajo vsi udeleženci v
prometu. Javne ceste se delijo na državne, občinske in lokalne ceste.
Za preprečitev škodljivih vplivov posegov v prostor ob državnih cestah je določen varovalni
pas in v njem je raba prostora omejena. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cest in je na
vsako stran pri avtocestah širok 40 m, pri regionalnih cestah pa 15 m. Obe vrsti varovalnih
pasov smo zaradi morebitnih negativnih okoljskih vplivov na kmetijstvo upoštevali kot
omejitev.
Zakon še dodaja, da je na zemljiščih ob cesti prepovedano orati v razdalji 4 m od ceste v
smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo (Zakon o javnih cestah, 2006).
Ta predpis smo upoštevali kot omejitev za vse ostale ceste v občini.
8.1.3.

Najožje in ožje vodovarstveno območje

Vodovarstvena območja so namenjena varovanju podtalne vode v neposredni bližini vodnih
zajetij. Znotraj območja se lahko oblikujejo pasovi z različnimi stopnjami varovanja. Na
vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali
kakovostno stanje vodnih virov (Matoz, 2009).
Odlok o vodovarstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Cerknica in ukrepih za
zavarovanje voda tega območja (1988) deli vodovarstvene pasove na:
1. Najožje vodovarstvene pasove z najožjim režimom zavarovanja, ki so namenjeni
izključno za izgradnjo objektov črpališč in drugih vodooskrbnih objektov.
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2. Ožje vodovarstvene pasove s strogim režimom, ki so namenjeni za neposredno zaščito
črpalk.
3. Širše vodovarstvene pasove, ki so namenjeni zaščiti toka podtalne vode proti
črpališčem.
4. Vplivne varstvene pasove z blagim režimom zavarovanja, kjer se pod celotnim
območje pretaka podtalna voda proti črpališču.
Za vodovarstvene pasove velja načelo, da se ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Vse
prepovedi, ki veljajo za neko zunanje vodovarstveno območje, veljajo tudi za vsa znotraj
njega ležeča območja.
Prvi, najožji vodovarstveni pas, zajema neposredno območje črpališč. Kakršenkoli poseg v
prostor je prepovedan, razen za potrebe vodovoda. V to kategorijo so uvrščena območja
zajetij Rakov Škocjan, Žilce in del območja na meji z občino Bloke, ki pripada vodnemu
zajetju Rakiški graben v občini Bloke.
Drugi, ožji vodovarstveni pas, zajema bližnjo okolico zajetja s strogim režimom varovanja,
zato je prepovedana uporaba biocidov in večjih količin umetnih in naravnih gnojil, intenzivna
reja živine ter tudi intenzivno izkoriščanje gozdov. Ožji vodovarstveni pas obsega Rakov
Škocjan in del porečja Cerkniščice v Vidovskem hribovju.
Naša omejitev med vodovarstvenimi pasovi sta prvi in drugi pas.
8.1.4.

Priobalna zemljišča voda I. in II. kategorije

Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče. Vodno zemljišče
tekočih voda obsega osnovno strugo, vključno z bregom, in dno tekočih voda do najvišjega
zabeleženega vodostaja. 14. člen Zakona o vodah definira zunanjo mejo priobalnih zemljišč
celinskih voda, ki je razvrščena v 1. ali 2. red. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na
vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 m od meje vodnega
zemljišča (Zakon o vodah, 2002).
Med vode 1. reda v občini Cerknica uvrščamo Cerkniško jezero (Pravilnik o določitvi …,
2003), vse ostale vode so opredeljene za 2. red.
65. člen Zakona o vodah prepoveduje gnojenje in uporabo sredstev za varstvo rastlin na
priobalnih zemljiščih v širini 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2.
reda (Zakon o vodah, 2002).
Ob upoštevanju Zakona o vodah (2002) smo priobalno zemljišče voda I. in II. kategorije (5oz. 15-metrski širok pas ob vodah) določili za omejitev.
8.1.5.

Prikaz vseh omejitev

Na Sliki 12 so prikazane vse upoštevane omejitve: območje katastrofalnih poplav, varovalni
pasovi ob cestah, priobalna zemljišča ob vodah in najožja ter ožja vodovarstvena območja.
Vrednost 0 na karti predstavlja omejitve, ki niso primerne za kmetijsko rabo, vrednost 1 pa
zajema območja, kjer je kmetijstvo z vidika omejitev smiselna oz. dovoljeno.
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Slika 12: Vse omejitve, združene v eno karto.

Vir podatkov: GURS, 2012; GIS ARSO 2012

8.2.

Analiza dejavnikov uporabljenih za opredelitev kmetijskih zemljišč v zaraščanju
primernih za ponovno vključitev v kmetijsko rabo

8.2.1.

Naklon površja

Naklon je v prostoru za človeka najpomembnejši omejitveni dejavnik (Špes in sod. 2002). V
našem primeru je omejitveni dejavnik za možnost uporabe kmetijske mehanizacije (Ogrin,
Plut, 2009). Večja strmina pomeni zmanjšano zmožnost uporabe standardnih vrst kmetijske
mehanizacije in povečan obseg ročnega dela. Zaradi razgibanega reliefa so tudi njive
nepravilnih oblik, kar še dodatno otežuje obdelovanje. Od strmine je odvisen tudi razvoj
notranje infrastrukture (dovoznih poti do parcel in obračališč). (Program razvoja podeželja …,
Priloga 4, 2007). Sklepati je, da se zaraščanje hitreje pojavi na strmem reliefu.
Naklon je tesno povezan z nadmorsko višino, saj se načeloma povečuje z naraščanjem
nadmorske višine (Zorn, Komac, 2008).

33

Slika 13: Karta naklonov v občini Cerknica.

Do sedaj je bilo izdelanih več klasifikacij, ki so temeljile na primernosti rabe zemljišč za
različne dejavnosti. Med seboj se razlikujejo po velikosti razredov, so si pa glede zgornje
meje uporabe sodobne mehanizacije več ali manj vse klasifikacije enotne. Opomniti še velja,
da so nekatere klasifikacije podane v stopinjah, druge v odstotkih.
Stritar (cv Ferreira, 2006) je ugotavljal, da je do 10 % (~5,7°) možen razvoj skoraj vseh
kmetijskih panog in uporaba katerekoli mehanizacije. Površje z naklonom med 10 in 20 %
(11,5°) je primerno za poljedelstvo in živinorejo, dopušča se uporaba težkih strojev. Z
naraščanjem naklona se možnosti sodobne mehanizacije hitro manjšajo. Za naklone nad 65 %
(~37,2°) je primerna le še uporaba motorne samohodne kosilnice. Na podlagi teh ugotovitev
je Stritar povzel, da 20 % (~11,5°) predstavlja mejo med ravninskim in gričevnatim oz.
hribovitim svetom (Ferreira, 2006).
Natek (cv Petek, 2005) je v svojem magistrskem delu leta 1983 razdelil vrednosti v razrede, ki
so predstavljeni v Preglednici 9.
Preglednica 9: Velikostni razredi naklonov (Natek, 1983).
Do 2°
ravno površje, možnost popolne uporabe vseh vrst mehanizacije
2°‒5,9°
možna uporaba vse mehanizacije in prisotno odtekanje vode
6°‒11,9°
nezmožnost uporabe težjih strojev
12°‒19,9°
med 12° in 14° se nahaja zgornja meja uporabe traktorja. V tem razredu je tudi
zgornja meja za njive, obdelovanje poteka ročno ali s posebnimi traktorji oz.
specialno mehanizacijo
20°‒31,9°
njive le izjemoma, bolj primerno za travnike in pašnike
32° in več
za kmetijstvo praktično neprimerno
Vir: Petek, 2005
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Špes (Špes in sod, 2002) je klasifikacijo malo spremenila in jo razdelila na štiri razrede. Pri
tem je 20° meja za moderno kmetijstvo:
· 0–5 °: ni nobene omejitve;
· 5–12°: manjše omejitve pri modernem kmetijstvu;
· 12–20°: zgornja meja modernega kmetijstva;
· 20° in več: omejena obdelava.
V Aplikativni fizični geografiji Slovenije sta Ogrin in Plut (2009) naklone razdelila na štiri
razrede in vsakemu pripisala najbolj optimalno kmetijsko dejavnost:
· do 15° ‒ poljedelstvo;
· 15–25° ‒ travniki;
· 25–35° ‒ pašniki (govedo);
· nad 35° ‒ pašniki (drobnica).
Naša odločitev o primernosti vrednosti naklonov je temeljila na predpostavki, da so do
naklona 6° izvedljive vse kmetijske dejavnosti, medtem ko 20° v večini klasifikacij
predstavlja že določene izzive za sodobno kmetijsko dejavnost.
Zemljišča v zaraščanju, ki se nahajajo na območjih z naklonom do 6°, so popolnoma primerna
za (ponovno) kmetijsko rabo.
Primernost zemljišč z naklonom, večjim od 6°, prične upadati proti ničli, vendar je nikoli ne
doseže. V orodju Idrisi opišemo takšno funkcijo kot padajočo J-funkcijo. Prva kontrolna točka
c = 6° je vrednost, kjer se prične primernost naglo zmanjševati. Druga kontrolna točka d = 20°
se nahaja na polovici med neprimernim in zelo ustreznim.
Slika 14: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »naklon površja«.

Vir podatkov: GURS, 2012
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8.2.2.

Nadmorska višina

Cunder (1998) je nadmorsko višino opredelil kot enega izmed naravno pridelovalnih
dejavnikov. Nadmorska višina pogojuje razmere za kmetijstvo (Ogrin, Plut, 2009) in je v
povezavi z rabo zemljišč pomembna zaradi višinskih pasov, ki so določeni predvsem s
spremembo klimatskih razmer (Gams, 1960). Tako se z višino spreminja tudi dolžina
vegetacijske dobe, ta je na višjih legah praviloma krajša (Površje in kmetijstvo, 2012).
Posledično se z nadmorsko višino spreminja hektarski pridelek. Zgornja meja, do koder »se
sme« izvajati kmetijska dejavnost, zakonsko ni določena.
Vsak posameznik si mora sam zastaviti cilje in načrt, s katerim bo dosegel najbolj optimalen
pridelek na izbranih območjih.
Slika 15: Karta nadmorskih višin v občini Cerknica.

Pri dejavniku nadmorska višina smo upoštevali podatek, da v alpskem svetu uspeva krompir
vse do 1.400 m (Pohar, 2010). Upoštevajoč to dejstvo, smo za najmanj primerno nadmorsko
višino vzeli najvišjo točko v občini Cerknica (1.266 m).
V kontekstu primernosti zemljišč glede na nadmorsko višino je v našem primeru najbolj
primerna najnižja nadmorska višina (419 m). Od te vrednosti dalje primernost konstantno
pada. Izbrali smo padajočo sigmoidalno krivuljo s kontrolnima točkama c = 419 in d = 1.266.
Rezultat je velik delež primernih površin za kmetijsko rabo glede na nadmorsko višino.
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Slika 16: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »nadmorska višina«.

Vir podatkov: GURS, 2012
8.2.3.

Ekspozicija

Ekspozicija površja predstavlja pomemben naravnogeografski dejavnik, saj vpliva na količino
prejete energije direktnega Sončevega sevanja in ima kot taka odločilen pomen za
razporeditev različne rabe tal (za sadovnjake ali travnike, njive …) (Slovenija – površje in …,
2012). Z nadmorsko višino pomen ekspozicije narašča. V hribovitem svetu so kmetijska
zemljišča predvsem na prisojnih legah, to je na južnih, jugovzhodnih in jugozahodnih. V
osojnih legah je gozd (Urbanc, 2002).
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Slika 17: Karta ekspozicij v občini Cerknica.

Za kmetijstvo so najbolj primerne prisojne lege in to smo upoštevali tudi pri standardizaciji.
S simetrično sigmoidalno krivuljo smo določili kontrolne točke, pri čemer smo vse proti
severu obrnjene površine označili za slabo primerne.
Vzhodne in zahodne usmerjenosti smo standardizirali kot manj primerne (na Sliki 15 smo jih
obarvali z zeleno), ostale, ki imajo vrednosti južnih usmerjenosti, pa smo označili kot bolj
primerne (obarvali smo jih z rožnato barvo).
Kontrolne točke so a = 67,5, b = 112,5, c = 247,5, d = 292,5.
Slika 18: Prikaz razporeditve vrednosti kontrolnih točk.
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Slika 19: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »ekspozicija«.

Vir podatkov: GURS, 2012
8.2.4.

Oddaljenost od naselij

Namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Razvojni procesi prostora se morajo
urejati tako, da se zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in
ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije (Zakon o urejanju …,
2004).
Obstoječi in prevladujoči koncepti oddaljevanja človekovih dejavnosti (bivanja, dela,
izobraževanja, oskrbe …) vodijo v nesonaravnost, povečano porabo energije in prostora,
podaljševanje prometnih poti, onesnaževanje okolja in posledično v zmanjševanje kvalitete
življenja. Ob upoštevanju sonaravnosti se korist pozna na vseh področjih, saj se zmanjša
poraba energije in snovi, skrajšajo se poti, porabi pa se tudi manj prostora (Špes, 2007).
Zaradi okoljskih vidikov smo upoštevali razdaljo med naseljem in kmetijskim zemljiščem v
zaraščanju.
Podatke smo vrednotili s padajočo linearno funkcijo. Večja kot je oddaljenost, nižja je
vrednost in obratno.
Za kontrolni točki smo vnesli minimalno (c = 0) in maksimalno (d = 3300) vrednost
oddaljenosti. Maksimalna vrednost predstavlja oddaljenost od naselja najbolj oddaljenega
zemljišča v zaraščanju. Rezultat je prikazan na Sliki 16.
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Slika 20: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »oddaljenost od naselij«.

Vir podatkov: GURS, 2012
8.2.5.

Oddaljenost od ceste

Kolikšna je oddaljenost od ceste, ima poleg okoljskih vplivov pomen tudi za samo dostopnost
do zemljišča, ki jo upoštevamo kot pomemben socioekonomski dejavnik.
Izločili smo avtocestne odseke in pešpoti, ker se z avtoceste ne da neposredno dostopati do
zemljišč, motorni promet na pešpoteh pa ni primeren. Pešpot je označena javna pot,
namenjena pešcem (Zakon o pravilih …, 2010).
Pri kriteriju smo upoštevali oddaljenost najbolj oddaljenega zemljišča v zaraščanju od ceste.
Ta ne presega 500 m razdalje od najbližje ceste, zato smo pri kontrolnih točkah padajoče
linearne krivulje vnesli c = 0 in d = 500. Če je neko zemljišče zelo oddaljeno, še ni
neprimerno, vsekakor pa je manj primerno.

40

Slika 21: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »oddaljenost od ceste«.

Vir podatkov: GURS, 2012
8.2.6.

Oddaljenost od vodnih teles

Celinske vode ločimo na tekoče in stoječe. Tekoče so vsi naravni vodotoki, hudourniki,
potoki in reke, ne glede na to, ali je pretok stalen ali občasen.
Stoječe vode obsegajo naravna jezera, vključno s presihajočimi, ribnike, mlake, močvirja in
druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok oz. odtok tekočih ali
podzemnih voda. Na območju, kjer je celinska voda prisotna trajno ali občasno, se oblikujejo
posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki ustvarjajo vodni in obvodni
ekosistem, zato je poseganje v takšen prostor nedopustno (Zakon o vodah, 2002).
Pomanjkanje površinske vode je negativen dejavnik, ki je na kraškem površju dobro zaznan.
Hkrati pa se v prihodnosti pričakuje povečana lokalna in regionalna vodooskrbna vloga
območij s t. i. dobro (kakovostno) vodo za oskrbo prebivalcev. Ta vidik objektivno omejuje
možnosti intenzifikacije kmetijstva. Po priporočilih Lampičeve (cv: Ogrin, Plut, 2009) je
kmetijska dejavnost še vedno najbolj optimalna v obliki ekološkega kmetijstva, predvsem na
območjih, kjer je občutljivost okolja in vodne oskrbe največja (Ogrin, Plut, 2009).
Površina vodovarstvenega območja zajetij iz tekočih površinskih voda se določa po metodi
izbranih razdalj, tako da ožje območje obsega vse tekoče in stoječe vode, vključno s
pripadajočim 100-metrskim obrežnim pasom (Pravilnik o kriterijih …, 2004). Ožji
vodovarstveni pas smo uvrstili med omejitve, smo pa na osnovi tega predpisa sklepali, da je
razdalja 100 m od vodotoka lahko vplivna tudi v drugih vodovarstvenih pasovih, in zaradi
okoljskih vidikov upoštevali omenjeno razdaljo 100 m.
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Uporabili smo naraščajočo sigmoidalno krivuljo, kjer prva kontrolna točka a = 0 predstavlja
vrednost, pri kateri se primernost ostro dviguje nad 0, druga kontrolna vrednost b = 100 pa
vrednost, ko se začne primernost ravnati in približevati največji vrednosti. Ko smo določali
kontrolne točke, je bila omejitev »priobalno zemljišče« že upoštevana in tako kontrolna točka
»a« šteje od zunanje meje priobalnega pasu naprej.
Slika 22: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »oddaljenost od vodnih teles«.

Vir podatkov: GURS, 2012
8.2.7.

Vodovarstveni pasovi

Vodovarstvene pasove smo že omenili pri omejitvah (poglavje 8.1.3.) in tam ovrednotili I. in
II. vodovarstveni pas.
V tem delu upoštevamo še preostala dva vodovarstvena pasova, in sicer kot dejavnika.
Tretji, širši vodovarstveni pas zajema ozemlje, s katerega priteka voda proti zajetjem
površinsko ali podzemno. Posamezne dejavnosti je dovoljeno opravljati prepovedano oz. v
omejenem obsegu. Dovoljeno je kmetijstvo, prepovedano pa je uporaba biocidov na bazi
cianovodikove kisline, fenola, živosrebrnih spojin ipd. Pri žaganju lesa in obdelovanju
kmetijskih površin je potrebno paziti, da ne pride do izlitja goriva in maziva v prsti. Širši
vodovarstveni pas zajema velik del Vidovskega hribovja.
Četrti, vplivni vodovarstveni pas obsega vse območje, kjer padavine direktno poniknejo pod
površje in tečejo proti zajetju. Pas ima blag režim, kjer velja, da je prepovedana uporaba
biocidov na bazi spojih, ki so nevarne živim organizmom, prepovedano pa je tudi intenzivno
gnojenje z umetnimi in naravnimi gnojili. Dovoljena je zmerna paša živine, vendar brez
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spremljajočih objektov (Odlok o vodovarstvenih …, 1988). Slednji vodovarstveni pas zajema
celotno Cerkniško polje.
Slika 23: Karta vodovarstvenih območij v občini Cerknica.

Prvi in drugi vodovarstveni pas smo že izločili in smo sedaj upoštevali le tretjega in četrtega.
Pri fuzzy standardizaciji teh dveh območij smo vnesli uporabniško določeno krivuljo, pri
čemer smo dodelili vrednosti od 0 do 1. Območja, ki niso definirana kot vodovarstvena
območja, so dobila vrednost 1. Enako smo dodelili vplivnemu vodovarstvenemu območju,
medtem ko je širši vodovarstveni pas zaradi določenih omejitev za kmetijstvo prejel vrednost
0,85.
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Slika 24: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »vodovarstvena območja«.

Vir podatkov: GURS, 2012
8.2.8.

Zavarovana območja

Zavarovana območja so ožja in širša. Med ožja zavarovana območja štejemo naravne
spomenike, stroge naravne rezervate in naravne rezervate. Širša zavarovana območja so
narodni, regijski in krajinski park (Zakon o ohranjanju …, 2003).
V občino Cerknico uvrščamo (Odlok o Notranjskem …, 2002):
· širši zavarovani območji Notranjski regijski park in Krajinski park Rakova kotlina pri
Rakeku (Rakov Škocjan);
· ožja zavarovana območja, ki zajemajo naravne rezervate (Zadnji kraj, Dujice,
Osredke, Lovišča, Vranjo jamo) in naravne spomenike (Rakov Škocjan, Iško in Zalo,
Križno jamo, Zelške jame).
V Atlasu okolja ARSO je na območju občine Cerknica evidentiranih in opredeljenih še 125
naravnih vrednot.
Po 7. členu Odloka o Notranjskem regijskem parku (2002) obsegajo naravne vrednote in
kulturni spomeniki vso naravno in kulturo dediščino na območju občine Cerknica.
Na območju Notranjskega regijskega parka se spodbuja sonaravni razvoj, ki se uresničuje
zlasti s kmetovanjem, ki je usklajeno z naravnimi in kulturnimi vrednotami in omogoča
izboljšanje kmetijske infrastrukture in ohranitev naselij. Na varstvenih območjih Notranjskega
regijskega parka je dovoljeno uporabljati le tiste pesticide, ki jih dopuščajo predpisi o biološki
pridelavi hrane (Odlok o Notranjskem …, 2002).
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V Krajinskem parku Rakov Škocjan zaradi naravovarstvene občutljivosti območja niso
dovoljene ograje za pašo živine (Odlok o občinskem…, 2012).
Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju glede na
vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepove, omeji ali drugače uredi kmetijsko
obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi lahko povzročili bistvene spremembe biotske
raznovrstnosti, strukture in vrste ekosistemov ali bistveno spremenili površinsko plast prsti
(Zakon o ohranjanju …, 2003).
V ožjih zavarovanih območjih veljajo glede na stopnjo zavarovanosti različne prepovedi. Na
zavarovanem območju naravnega rezervata je dovoljeno opravljati ekstenzivno kmetijsko
dejavnost in se na obstoječih prometnih poteh voziti z motornimi vozili, vendar samo za
potrebe kmetijstva (Zakon o ohranjanju …, 2003).
Posebno kategorijo predstavljajo zavarovana območja Nature 2000. Gre za varstvena
območja, določena s strani držav članic Evropske unije. Glavni cilj je ohraniti biotsko
raznovrstnost za prihodnje rodove. Z Naturo 2000 želijo ohraniti živalske in rastlinske vrste
ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi. Natura 2000 je sestavljena iz dveh
direktiv, in sicer habitatne direktive (SCI) in direktive o pticah (SPA) (Natura 2000. O …,
2011).
V občini Cerknica so v Naturo 2000 zajeta naslednja območja (Odlok o občinskem…, 2012):
– SCI Kozje stene pri Slivnici;
– SCI Javorniki – Snežnik;
– SCI Notranjski trikotnik;
– SCI Krimsko hribovje ‒ Menišija;
– SCI Kočevsko;
– SPA Snežnik ‒ Pivka;
– SPA Cerkniško jezero;
– SPA Planinsko polje.
Na območjih Nature 2000 so med drugimi tudi travniške površine ali pa so bile v bližnji
preteklosti travniške in niso več v aktivni kmetijski rabi. Te površine se že zaraščajo, večina
pa jih leži tudi na območjih, ki so kategorizirana kot območja z omejenimi dejavniki za
kmetovanje (OMD). Z ustrezno prilagojeno kmetijsko rabo teh površin je na mnogih
območjih Nature 2000 mogoče zagotavljati ugodno stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov
(Operativni program – program …, 2007).
Spomnimo na ukrepe kmetijske politike; kmetijska okoljska plačila (KOP), omenjena v
poglavju 5.2., se delijo na tri skupine ukrepov. Tretja skupina ukrepov zajema podukrepe, ki
so namenjeni varovanju zavarovanih območij. So naravovarstvene narave in mednje sodijo
ohranjanje steljnikov, posebnih traviščnih habitatov ter habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov na območjih Nature 2000 in še drugi podukrepi (Poročilo o vmesnem …, 2010).
Predvsem program razvoja podeželja poudarja za aktualno obdobje pomen kraških pašnikov
in njihovo ogroženost, zato je njihovo varstvo nujno. S tem razlogom so vključeni v omrežje
Nature 2000. Potrebno je obnoviti že zaraščene kraške pašnike na takšen način, da bo najmanj
moteč za tam živeče rastline in živali. Na pašnikih ni uporabe mineralnih gnojil, ki vsebujejo
dušik, hkrati pa se upošteva slabo produktivnost travne ruše in se temu primerno pravilno
umešča pašo. Država si prizadeva za ohranitev ekstenzivnih kraških pašnikov, zato se izvajajo
ukrepi prilagojene kmetijske prakse, ki poleg pridelave krme skrbi še za ohranjanje
tradicionalnih kraških pašnikov in na njih ogrožene biodiverzitete (PRP 2007‒2013, 2010).
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Slika 25: Karta naravnih zavarovanih območij v občini Cerknica.

Upoštevali smo območja Nature 2000, naravnih rezervatov, Krajinskega parka Rakov Škocjan
in Notranjskega regijskega parka ter predpise in usmeritve, ki veljajo za kmetijstvo znotraj
naštetih območij.
Vrstam zavarovanih območij smo določili primernost in jih standardizirali s fuzzyjevo
uporabniško določeno krivuljo.
Preglednica 10: Uporabniško določena standardizacija za kriterij zavarovanih območij.
Kontrolne
Zavarovano območje
točke10
Odlok o Notranjskem regijskem parku
1
Natura 2000
1
Naravni rezervat
1
Krajinski park Rakov Škocjan
0,2

8.2.9.

Območje kulturne dediščine – kulturna pokrajina

Kulturna dediščina so viri in dokazi zgodovine ter kulture človeka, ne glede na njihov izvor,
razvoj in ohranjenost. Zaradi njihove vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v
državnem interesu. Med kulturno dediščino uvrščamo tudi kulturno pokrajino (Zavod za
kulturno …, 2013).
Kulturna pokrajina je rezultat naravnih procesov ter delovanja človeka v prostoru, v katerem
uresničuje svoje potrebe (Novak, Hladnik, 1999). Največkrat jo oblikujejo kmetijska
10

Kontrolne točke – preračunane vrednosti 0–255 na mersko lestvico 0–1. Program v končnem delu prikaže
rezultate na merski lestvici 0–255.
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dejavnost, gozdarstvo in poselitev. Kulturna pokrajina ni enaka kmetijski. Slednja se veže
predvsem na rabo prostora, kulturna pokrajina pa vsebuje še vrednote (Bartol, 1999).
Kulturno pokrajino oblikuje v največji meri človek s svojimi dejavnostmi. Najizrazitejši
oblikovalec je kmetijstvo, ki zaseda največ površin in neposredno spreminja podobo
pokrajine. Je tudi najpomembnejša dejavnost za ohranjanje in vzdrževanje kulturne pokrajine,
zato je na teh območjih smiselno preprečevati zaraščanje. Zaraščanje kmetijskih zemljišč je
proces, ki je najbolje opazen v kulturni pokrajini (Gotovnik, 2007). Tudi koncept Strategije
prostorskega razvoja Slovenije (2004) temelji na ohranjanju kulturne pokrajine.
Za zavarovano kulturno pokrajino velja dodatni pravni režim varstva, ki med drugim
predpisuje tudi varovanje značilne rabe zemljišč in značilne vegetacije. Dodatni pravni režim
varstva, ki se nanaša na spomenike znotraj območij, varovanih ali zavarovanih po predpisih s
področja ohranjanja narave, se ne upošteva v primeru, če bi upoštevanje tega režima lahko
povzročilo ogrozitev naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. To ugotovi organizacija, ki je
v naravovarstvenih smernicah pristojna za varstvo narave (Splošne smernice za …, 2013).
Na območju občine Cerknica sta dve območji kulturne krajine: kulturna krajina Cerkniškega
jezera in kulturna krajina Bločiško polje.
Slika 26: Karta kulturne krajine v občini Cerknica.

Ker je kmetijstvo iz vidika ohranjanja in varovanja kulturne pokrajine primerna in
priporočena dejavnost, smo območjema kulturne pokrajine pripisali popolno primernost
(vrednost 1 oz. 255).
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8.2.10. Število kmetijskih gospodarstev v naselju

Odseljevanje mladega prebivalstva in siromašenje delovnega potenciala sta po Cunderju
socio-ekonomska dejavnika, ki vplivata na moč zaraščanja.
V kmetijskem prostoru se problematika kaže v opuščanju zemljišč, ki so na manj ugodnih
legah. Vse manj je poljedelstva ter več zatravljanja tudi na ravnih, za oranje primernih
zemljiščih.
Naše območje proučevanja je hribovsko območje, hribovske kmetije pa so pomembni
vzdrževalci in oblikovalci kulturne pokrajine in imajo kot take izjemen pomen (Natek, 1989).
V model smo vključili novo spremenljivko »število kmetijskih gospodarstev na 100
prebivalcev«, ki smo jo izračunali glede na število kmetijskih gospodarstev za vsako naselje
posebej ter število prebivalcev v naselju. Na ta način smo se poskušali približati dejavnikoma
odseljevanju mladih in primanjkljaju delovnega potenciala.
Grafični prikaz spremenljivke kaže, da so vrednosti višje v marginalnih delih občine oz. izven
glavne prometne osi. Kritično gledano, višja vrednost lahko pomeni, da je prebivalstva vedno
manj, kmetije pa so zaenkrat še ostale v starem obsegu, se pa opuščajo. Višja vrednost ni
nujno najboljša.
Vrednosti 0 pomenijo, da v naselju ali ni prebivalcev ali pa kmetijskih gospodarstev.
Slika 27: Karta števila kmetijskih gospodarstev na 100 prebivalcev po naseljih v občini
Cerknica.

S pomočjo spremenljivk »število kmetijskih gospodarstev« in »število prebivalcev« po
naseljih smo z metodo »Natural Jenks11« na novo izračunali spremenljivko. Razdelili smo jo
11

»Natural jenks« ‒statistična metoda naravnih mej. Metoda določi meje tam, kjer se pojavijo relativno velike
razlike med paroma sosednjih vrednosti.
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na pet razredov in dodali še en razred, ki ima vrednost 0 kmetijskih gospodarstev na 100
prebivalcev po naseljih.
Preglednica 11: Vrednotenje kriterija »število kmetijskih gospodarstev na 100
prebivalcev po naseljih«.
Število kmet. gospodarstev
Kontrolne
/100 prebivalcev
točke12
0
0,5
1–8
0,85
8–16
0,9
16–27
0,95
27–50
1
50–150
1
Slika 28: Karta primernosti za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko
rabo glede na kriterij »število kmetijskih gospodarstev na 100 prebivalcev po naseljih«.

Vir podatkov: MKO, 2012
8.3.

Rezultati modela

Model za določitev zemljišč v zaraščanju, primernih za odpravljanje zaraščanja, je bil izdelan
z natančno opredelitvijo omejitev in dejavnikov. Vsi kriteriji so bili v končnem delu v rastrski
obliki z velikostjo celice 5 x 5 m. Omejitve so navedene v Preglednici 11.
12

Kontrolne točke – glej opombo 10.
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Preglednica 12: Upoštevane omejitve v končni karti.
Omejitev
Št. zajetih enot
Poplavno ogrožena območja
277
Varovalni pasovi ob cestah
396
Priobalna zemljišča vodnih teles
133
Najožje in ožje vodovarstveno območje 159
Skupaj
965
Sloji, ki so predstavljali omejitev, so vsebovali le območja, ki so imela vrednost 0.
Največ zemljišč v zaraščanju je izločenih zaradi poplavno ogroženih območij ter varovalnih
pasov ob cestah. Vse omejitve zajemajo skupaj približno 33 % celotnega površja občine
Cerknica, vendar je potrebno upoštevati, da se na nekaterih območjih združuje več omejitev
hkrati. Zaradi tega sta izračunana deleža skupne površine in vsota vseh zemljišč v zaraščanju,
izločenih zaradi omejitev, v resnici manjši.
Podatkovni sloji dejavnikov so bili standardizirani na mersko lestvico v razponu od 0 do 255,
možna pa je bila tudi uporaba merske lestvice od 0 do 1. Uteži dejavnikov so bile določene s
pomočjo priporočil strokovne literature in lastne presoje. V zadnjem delu smo dejavnike
prekrili s slojem omejitev in izvedli obteženo linearno kombinacijo.
Dejavniki so, glede na stopnjo pomembnosti v modelu, razvrščeni po vrstnem redu, ki je
prikazan v preglednici 12.
Preglednica 13: Vrstni red dejavnikov v modelu in njihove uteži.
Zaporedna
Dejavnik
številka
1.
Naklon
2.
Oddaljenost od naselja
3.
Nadmorska višina
4.
Ekspozicija
5.
Zavarovana območja
6.
Vodovarstvena območja
7.
Oddaljenost od ceste
8.
Območja kulturne krajine
9.
Oddaljenost od vodnih teles
10.
Število kmetij na 100 prebivalcev po naseljih
Konsistenčno razmerje cr = 0,08

Uteži
0,2376
0,2192
0,1236
0,0629
0,0526
0,0614
0,0619
0,0696
0,0637
0,0476

Največjo težo sta imela naklon površja ter oddaljenost posameznih zemljišč v zaraščanju od
naselja. Naklon je pomemben dejavnik, saj določa uporabo kmetijske mehanizacije, hkrati pa
se trend zaraščanja pojavlja na bolj strmih območjih. Oddaljenost od naselja je pomembna
zaradi stroškov kmetovanja in s tem povezanega okoljskega vidika. Najbolje ocenjena
zemljišča v zaraščanju imajo po navadi ugoden naklon ter niso zelo oddaljena od naselij.
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Slika 29: Končni rezultat obtežene linearne kombinacije.

Zgornji prikaz je končni rezultat obtežene linearne kombinacije.
Karta prikazuje primernost površja za celotno občino Cerknica za kmetijsko rabo zemljišč (v
zaraščanju).
Merska lestvica prikazuje vrednosti od 0 do 253, pri čemer velja, da višja kot je vrednost, bolj
primerno je območje za odpravo zaraščanja in ponovno vključitev v kmetijsko rabo.
Popolnoma primernega območja torej ni, saj bi v tem primeru najvišja vrednost znašala 255.
Mi iščemo samo zemljišča v zaraščanju, ki so primerna za revitalizacijo, zato smo dobljeno
karto uvozili v ArcMap in jo prekrili s slojem zemljišč v zaraščanju ter z ukazom »Zonal
statistics« izračunali vrednosti za vsako enoto posebej.
Slika 30: Primernostni razredi končnega modela.
105–155
• neprimerno
območje

156–169
• malo primerno

170–183
• slabše primerno

184–199
• srednje
primerno

200–233
• zelo primerno

Za lažje razumevanje smo vrednosti razdelili v pet razredov s pomočjo kvantilov. V vsakem
kvantilu je 212–214 enot. Na ta način smo izboljšali preglednost in razdelitev zemljišč v
zaraščanju glede na naš končni cilj.
Slika 30 prikazuje rezultate, kjer smo se osredotočili le na zemljišča v zaraščanju, ki so
uvrščena glede na vrednost v že omenjenih pet razredov (kvantilov).
V splošnem lahko povzamemo, da je največ zelo primernih zemljišč v zaraščanju za
revitalizacijo na robu kraškega polja ter položnejših območjih v Vidovskem hribovju.
Gledano po naseljih ima največ primernih zemljišč v zaraščanju za revitalizacijo naselje
Bezuljak, tj. 37. To naselje je v veliki prednosti pred ostalimi, saj je na drugem mestu naselje
Begunje pri Cerknici z 21 enotami, sledi pa Martinjak z 11 primernimi zemljišči. Po ostalih
naseljih je 10 ali manj zelo primernih zemljišč v zaraščanju za revitalizacijo.
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Slika 31: Zemljišča v zaraščanju glede na primernost za revitalizacijo v občini Cerknica.

Model je v obravnavo zajel 1.494 enot zemljišč v zaraščanju, od tega jih je izpadlo 429 (29
%) zaradi nične vrednost oz. ker so jih izločile omejitve.
Ostalim »pozitivnim« 1.065 zemljiščem v zaraščanju so bile dodeljene vrednosti, ki se
gibljejo med 105 in 233 (Slika 33).
Slika 32: Absolutna frekvenčna porazdelitev celic po primernosti za ponovno kmetijsko
rabo.

Povprečno zemljišče v zaraščanju ima vrednost 176, kar ga uvrsti v razred »slabše primerno«.
Zemljišča v zaraščanju, ki so bila zajeta v model, imajo povprečno 885 m 2 površine.
Največkrat so bila najbolje ovrednotena majhna zemljišča v zaraščanju, za katere je značilno,
da ležijo na manj strmih pobočjih in so v bližini naselij. Slabše so bila običajno ovrednotena
večja zemljišča v zaraščanju. Verjetno zato, ker je trend zaraščanja na strmih pobočjih bolj
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intenziven, z večanjem velikosti zemljišča pa se večajo tudi možnosti, da se razprostira ne
širšem območju, ki reliefno ni zelo homogeno.
Najnižjo vrednost je prejelo zemljišče v zaraščanju v naselju Dobec, ki leži tik ob meji s
sosednjo občino Vrhnika in je veliko 214 m2. Najvišjo vrednost med vsemi ima zemljišče v
zaraščanju v naselju Bezuljak, s površino 437 m2.
8.4.

Prednosti in pomanjkljivosti modela

Bistvene prednosti modela so, da zajema tako družbene kot naravne dejavnike ter ob tem
upošteva danes vse bolj nujen okoljski vidik.
Predstavljen model je narejen za potrebe kmetijstva, z nekaj spremembami pa se ga lahko
prilagodi tudi za potrebe drugih dejavnosti, kot so npr. poselitev, rekreacija, industrija.
Pomanjkljivosti modela so morebitne spremembe v prostoru, ki v uporabljenih prostorskih
podatkih še niso bile vključene. Zaradi neskladij lahko pride v končnih ocenah v primerjavi z
realnim stanjem do odstopanj.
Primer sta zemljišči v zaraščanju, ki se nahajata v naselju Cerknica. Uporabljeni prostorski
sloji imajo evidentirano gozdno cesto, ki naj bi potekala čez omenjeni zemljišči v zaraščanju
(Slika 34). Na letalskih posnetkih pa ni videti nobene ceste, ki bi potekala neposredno po
zemljiščih, razen tiste ceste, ki pelje mimo zemljišč in ne predstavlja omejitve (Slika 33). Ker
je model uporabil prostorske podatke, kjer je na zemljiščih cesta, so končne vrednosti
omenjenih dveh zemljišč nižje, čeprav bi verjetno bile višje, če cest v uporabljenem sloju ne
bi bilo.
Cesta, ki je dobro razvidna na letalskem posnetku in gre vmes med zemljiščema, ni
evidentirana v prostorskih podatkih.
Slika 33: Letalski posnetek, kjer ni razvidna nobena cesta, ki bi potekala skozi zemljišči.

Vir: Geopedia, 2013
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Slika 34: Prikaz zemljišč v zaraščanju in poteka linij cest.

Vir podatkov: GURS, 2012
Opozoriti velja še na eno morebitno pomanjkljivost, ki pride do izraza pri računanju
oddaljenosti od naselja. Program Idrisi je za računanje razdalj uporabil zračno razdaljo in ne
razdalje, ki predstavlja dejansko pot po cesti od naselja do zemljišča. Izračunane zračne
razdalje so zaradi tega krajše od realnih. Pri analizi primernosti kmetijskih zemljišč v
zaraščanju za ponovno aktivacijo smo upoštevali izračune modela, torej zračno razdaljo.
Kasneje, pri pregledu izbranih zemljišč v zaraščanju in topografskih kart, se je pokazalo, da se
ponekod v bližini zemljišč v zaraščanju pojavljajo vrtače, ki bi lahko bile tudi na samih
zemljiščih, pa so vseeno dovolj majhne, da se ji ne da razbrati niti iz karte naklonov niti iz
letalskih posnetkov. To pomeni, da so lahko nekatera zemljišča po modelu povsem primerna,
pa imajo v resnici zaradi vrtač na nekaterih delih strme naklone, ki niso primerni za kmetijsko
rabo.
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9.

DODATNO VREDNOTENJE: VELIKOST ZEMLJIŠČ V ZARAŠČANJU

Iskali smo predvsem zemljišča v zaraščanju, ki bi poleg visoke vrednosti imela tudi čim večjo
površino. V naslednjem poglavju smo ta zemljišča še dodatno vrednotili in se pri tem
osredotočili samo na zemljišča v zaraščanju, katerih površina je vsaj 0,1 ha ali vsaj 1 ha.
Upoštevane omejitve in dejavniki so enaki, kakor so našteti v Preglednicah 12 in 13.
9.1.

Velikost zemljišč v zaraščanju

Velikost zemljišč je pri zaraščanju strukturni dejavnik, ki pa nima določene spodnje ali
zgornje meje, po katerih bi lahko sklepali, ali je kmetijska raba smiselna.
Predpis v PRP 2007–201313 (2011) opredeli pogoje upravičenosti za plačilo KOP in eden
izmed pogojev je velikost zemljišč.
Najmanjša površina kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, za katero je mogoče
pridobiti plačilo za KOP, je 0,1 ha. Pri tem mora biti na kmetijskem gospodarstvu skupnih
vsaj 0,3 ha kmetijskih zemljišč, razen, če s pogoji za posamezne podukrepe KOP-a ni drugače
določeno.
Plačilo se lahko uveljavlja tudi za ekstenzivni kraški pašnik z vrsto dejanske rabe »1300 ‒
trajni travnik«, »1410 ‒ kmetijsko zemljišče v zaraščanju«, »1500 ‒ drevesa in grmičevje«,
»1600 ‒ neobdelano kmetijsko zemljišče« oz. »1800 ‒ kmetijsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem«, vendar mora biti najmanjša upravičena površina posameznega
ekstenzivnega kraškega pašnika 1 ha (PRP 2007–2013, 2011).
Na podlagi zgornjih zapisov smo upoštevali velikost zemljišč v procesu podpore odločanja, in
sicer v zadnjem delu kot dodatno vrednotenje.
Generalno prevladujejo zemljišča, ki ne dosegajo površine 0,1 ha (Slika 35).
Največja zemljišča se prvič pojavijo šele v kategoriji slabše primernih površin in še teh je zelo
malo, komaj 2 %. Med vsemi 1.065 zemljišči v zaraščanju je devet primerov s površino več
kot 1 ha, sledi velikostni razred 0,1–1 ha s 420 zemljišči v zaraščanju, največ, 636, pa jih je v
najmanjšem velikostnem razredu do 0,1 ha.
Oprli smo se na določila KOP in da bi zadostili velikostnim pogojem, smo določili spodnjo
mejo 0,1 ha oz. 1.000 m2. Tu potem odpadejo površine za ekstenzivni kraški pašnik, za katere
je minimalna sprejemljiva velikost 1 ha. Zaradi tega smo kasneje spodnjo mejo spremenili na
1 ha, ki se tako v tretjem primernostnem razredu pojavi prvič.
Pogojema, da je rezultat vrednosti modela nad 200 in velikost zemljišča v zaraščanju
minimalno 1.000 m2, zadosti 56 primerov.
Krajši pregled značilnosti najboljših 56 primerov navaja, da imajo ta zemljišča v zaraščanju v
povprečju velikost 2.291 m2 oz. 0,23 ha. Njihova skupna površina zajema 12,8 ha. Povprečni
nakloni merijo 6°, najvišji pa znašajo do 9°. Izbrana zemljišča najdemo na nadmorskih
višinah med 549 in 873 m, pri čemer je srednja vrednost 654 m. Največkrat so obrnjena proti
jugu.
Od naselij so v povprečju zemljišča v zaraščanju oddaljena 648 m. Najkrajša razdalja meri 76
m, najdaljša pa 1.765 m. Za oddaljenost od cest velja, da je srednja vrednost razdalje med

13

PRP 2007–2013 – Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.

55

zemljiščem in najbližjo cesto 33 m, medtem ko srednja vrednost pri oddaljenosti od vodnih
linij dosega vrednost 780 m.
Več kot polovica najbolj primernih zemljišč v zaraščanju za reaktivacijo se nahaja na
območju vodovarstvenih pasov. Tu je potrebno preveriti, kakšne so usmeritve in morebitna
opozorila za kmetijsko dejavnost v vodovarstvenih pasovih. Vseh skupaj je takšnih zemljišč
43.
Na območjih Nature 2000 je sedem najboljših zemljišč v skupni površini 2,3 ha. Kulturna
krajina Cerkniškega polja zajame tudi sedem zemljišč v zaraščanju, od tega se jih pet pojavi
že v sklopu Nature 2000. Prav vsem zemljiščem v zaraščanju pa je skupen Odlok o
Notranjskem regijskem parku, saj ta zajema skoraj vse površine v občini, razen pozidanih
površin.
Slika 35: Delež zemljišč v zaraščanju glede na velikost za različne primernostne razrede.

Vir podatkov: MKO, 2012
9.2.

Izbrani primeri zemljišč v zaraščanju iz kategorije »zelo primerno«

V kategoriji »zelo primerno« imajo vsi primeri vrednost višjo od 200. Zemljišč v zaraščanju,
ki bi imela površino več kot 1 ha, v tem primernostnem razredu ni. Med vsemi zemljišči smo
iskali tista, ki so večja od 0,1 ha in imajo vrednost nad 200. Spodnji navedeni primeri
zadoščajo pogojem iskanja: vrednost nad 200 in površino, ki je večja od 0,1 ha.
Vsem zemljiščem v zaraščanju je skupna še lega v območju Notranjskega regijskega parka, ki
zajema skoraj vse površine v občini, razen pozidanih.
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9.2.1.

Zemljišča v zaraščanju v naselju Bezuljak

Slika 36: Zemljišča v zaraščanju v naselju Bezuljak.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 14: Osnovne značilnosti zemljišč v zaraščanju v naselju Bezuljak.
1
2
3
Vrednost MCE
203
207
213
8 (4–11)
8 (3–12)
7.5 (5–11)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
632 (629–638)
640 (631–652)
632 (625–639)
Ekspozicija
jug
jug
jugozahod
Oddaljenost od naselja (m)
280
200
100
Površina (ha)
0,37
0,69
0,41
Izbrana zemljišča v zaraščanju v naselju Bezuljak imajo visoko vrednost predvsem zato, ker
se nahajajo blizu naselja. Odlična dostopnost in usmerjenost proti jugu v kombinaciji z ostali
pomembnejši dejavniki dajejo ugoden rezultat. Izpostaviti velja naklon, ki je nekoliko večji,
vendar še v okvirih sprejemljivega za potrebe sodobne mehanizacije. Zemljišče 3, ki ima med
vsemi najboljšo vrednost, ima tudi nekoliko manjši naklon ter je najbližje naselju.
Nobeno od navedenih zemljišč v zaraščanju se ne nahaja na območju Natura 2000 ali znotraj
vodovarstvenih območij.
Prevladujoče prsti na izbranem območju so rendzine, ki so manj primerne za njive, vsekakor
pa ustrezne za pašnike. Oblika izbranih predelov je relativno primerna. Ni preveč nepravilna
in tako bi se lahko izkoristilo celotno površino, brez da bi se zaradi krive linije izgubil prostor.
Površine mejijo na kategorije rabe tal »trajni travniki« proti jugu, na severu jih omejuje
»gozd«, zemljišči 1 in 2 mejita še na »kmetijsko površino poraslo z gozdnim drevjem«, na
območju med zemljiščema 2 in 3 pa je evidentirana raba tal »drevesa in grmičevje«.
Na večjem merilu topografske karte je opaziti, da se v pravokotni smeri, približno 250 m v
smeri zahoda od zemljišča 1, nahaja širše območje vrtač. Iz letalskih posnetkov ni moč
zaznati, ali se morda vrtače pojavljajo tudi na izbranih primerih. Če se, zemljiščem pade
realna vrednost.
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9.2.2.

Zemljišče v zaraščanju v naselju Bločice

Slika 37: Zemljišče v zaraščanju v naselju Bločice.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 15: Osnovne značilnosti zemljišča 2 v zaraščanju v naselju Bločice
2
Vrednost MCE
221
6 (5–7)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
732
Ekspozicija
jug
Oddaljenost od naselja (m)
820
Površina (ha)
0,17
Na sliki sta označeni dve zemljišči v zaraščanju, vendar ima ustrezno vrednost samo drugo
zemljišče, ki je podolgovate oblike. Zemljišče 1 bo obravnavno v naslednjem poglavju, ker
sodi v drugi primernostni razred.
Izbrano zemljišče 2 ima zelo primeren naklon, saj so vrednosti dokaj nizke in tudi ne prihaja
do velikih razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo.
Zemljišče je sicer nekoliko dlje od »matičnega« naselja, vendar pa je dostop s ceste ustrezen.
Slednja je od zemljišča oddaljena približno 80 m, se pa da iz letalskega posnetka razbrati, da
od ceste do zemljišča vodi kolovoz. Cesta, po kateri se pride do kolovoza, poteka iz
sosednjega naselja Bloška polica, od tega pa je to zemljišče oddaljeno približno 500 m zračne
razdalje.
Sodeč po obliki je opaziti, da je to območje že bilo namenjeno kmetijski rabi. Zemljišče meji
na kategorije »trajni travnik« na severnem koncu, »drevesa in grmičevje« na zahodu in jugu
ter s celotno zahodno stranjo na »gozd«. Prevladujoča prst je rendzina.
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Dodatne točke zemljišče pridobi še z južno ekspozicijo in sprejemljivo nadmorsko višino. Za
to zemljišče bi bilo potrebno upoštevati še smernice, ki veljajo za vplivno vodovarstveno
območje, saj je območje v celoti zajeto vanj.

9.2.3.

Zemljišče v zaraščanju v naselju Brezje

Slika 38: Zemljišče v zaraščanju v naselju Brezje.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 16: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Brezje.
Vrednost MCE
213
4 (2–6)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
685
Ekspozicija
vzhod, jugovzhod
Oddaljenost od naselja (m)
600
Površina (ha)
0,16
Izbran primer je povsem primeren iz vidika naklona, ki ne presega 6°, odlična je tudi
dostopnost, tako z vidika oddaljenosti od naselja kot od ceste. Zemljišču zniža vrednost
usmerjenost proti vzhodnim in jugovzhodnim smerem neba, kar pa je za kmetijske potrebe še
vedno sprejemljivo. Pri umeščanju dejavnosti pa je potrebno opozoriti še na lego v širšem
vodovarstvenem pasu, ki zahteva pri izbiri sredstev za razna škropiva in podobno večjo
pozornost. Prevladujoča prst je rendzina, ki ni predstavnica najbolj rodovitnih prsti.
Kategorije rabe tal, na katere meji zemljišče, so relativno sprejemljive. Zemljišče meji
neposredno na »kmetijske površine porasle z gozdnim drevjem« in »trajni travnik«, vendar pa
je v okolici večji obseg gozda.
Zemljišča, ki jih obdaja gozd, so v večji nevarnosti, da bi se popolnoma zarastla v krajšem
času in so bolj ogrožena.
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9.2.4.

Zemljišči v zaraščanju v naselju Cerknica

Slika 39: Zemljišči v zaraščanju v naselju Cerknica.

Vir: Geopedia, 2013
Slika 40: Zemljišči v zaraščanju v naselju Cerknica.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 17: Osnovne značilnosti zemljišč v zaraščanju v naselju Cerknica.
1
2
Vrednost MCE
205
200
1 (0–8)
6 (2–10)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
559 (558–563)
561 (564–559)
Ekspozicija
ravnina, jug
jug, jugozahod
Oddaljenost od naselja (m)
1.100
1.300
Površina (ha)
0,63
0,79
60

Na prvi pogled bi obema zemljiščema dodelili višjo primernost. Vrednosti obeh zemljišč sta
nad 200, vendar pa sta blizu spodnje meje. Na to imata največji vpliv naklon in oddaljenost od
naselja.
Naklon v smislu velike razlike med najnižjimi in najvišjimi vrednostmi pri prvem zemljišču
niti ni tako poudarjen, medtem ko je pri drugem zemljišču bolj. Pri slednjem je tudi povprečna
vrednost naklona večja, kar se da razbrati tudi iz topografske karte, opremljene s plastnicami
(Slika 39).
Iz letalskega posnetka lahko vidimo, da sta obe zemljišči pravzaprav vraščeni v naselje, model
na drugi strani pa ponuja drugačne rezultate. Razlog za neskladje je v točkovnem sloju naselij,
kjer je program računal razdaljo od točke, ki predstavlja center naselja, ne pa od zunanje meje
naselja, kar bi podalo bolj realne podatke. Upoštevajoč to dejstvo, sta obe zemljišči zaradi
dejanske bližine naselja nekoliko bolj primerni, kot pa določa izračun.
Obema zemljiščema je skupna lega v območju Natura 2000, kulturne krajine Cerkniškega
jezera ter četrtem pasu vodovarstvenega območja.
Če se orientiramo še na pedološko podlago, je na obeh izbranih zemljiščih prevladujoča
evtrična rjava prst, ki je najbolj rodovitna prst v občini in tudi sicer ena bolj primernih za
kmetijstvo. Tudi če se ozremo na sosednje kategorije rabe tal, lahko to potrdimo, saj zemljišči
mejita na rabe tal, ki so po navadi na kvalitetnejših podlagah, to so »njive in vrtovi«, »trajni
travnik« ter zemljišče 2 še na »ekstenzivni sadovnjak« na svoji severni strani.
9.2.5.

Zemljišče v zaraščanju v naseljih Dolenja vas in Podskrajnik

Slika 41: Zemljišče v zaraščanju v naseljih Dolenja vas in Podskrajnik.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 18: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naseljih Dolenja vas in
Podskrajnik.
Vrednost MCE
226
1 (0,6–1,1)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
553
Ekspozicija
jug
Oddaljenost od naselja (m)
460
Površina (ha)
0,1
Zemljišče leži na meji med dvema naseljema, med Podskrajnikom in Dolenjo vasjo,
neposredno ob industrijski coni Podskrajnik.
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Zemljišče je bilo izbrano za primer zato, ker ima najvišjo vrednost med vsemi in je v najbolj
primernem razredu, če seveda postavimo pogoje, da je površina vsaj 0,1 ha.
Glede na osnovne značilnosti je zemljišče popolnoma primerno zaradi naklona, oddaljenosti
od naselja, usmerjenosti proti jugu in nadmorske višine. Pomembnost mu dajeta še lega v
območju kulturne krajine Cerkniškega jezera in bližina ceste. Posebnih omejitev ni, je pa
potrebno upoštevati smernice četrtega vodovarstvenega pasu, saj je zemljišče zajeto vanj.
Posebnost tega primera je tudi 40% lega zemljišča v poplavno ogroženem območju. Na Sliki
41 je začrtana približna meja, do koder sega ogroženo območje. Zaradi te posebnosti je
vrednost zemljišča nižja, hkrati pa zaradi tega lahko izpade iz ustreznih primerov, saj del, ki
ni v nevarnosti za poplave, meri 740 m2 in s tem zemljišče ne bi ustrezalo velikostnim
pogojem.
Za to zemljišče vsekakor velja preveriti obsege preteklih poplav in podati strokovno oceno
tveganja, saj se nedaleč stran od zemljišča na poplavnem območju vseeno izvaja kmetijska
dejavnost.
To zemljišče v zaraščanju meji skoraj v celoti na »trajni travnik«, razen manjši del se stika z
»drevesi in grmičevjem«. Prst, ki prevladuje na območju, je rjava pokarbonatna.

9.3.

Izbrani primeri zemljišč v zaraščanju iz kategorije »srednje primerno«

V kategoriji »srednje primerno« imajo vsa zemljišča v zaraščanju vrednost med 184 in 199.
Ker iščemo dovolj velika zemljišča v zaraščanju, smo izločili vsa zemljišča v zaraščanju,
katerih površina je manjša od 0,1 ha. V tem primernostnem razredu se zemljišča v zaraščanju,
ki bi imela več kot 1 ha, še ne pojavijo. Navedli smo dva konkretna primera, obema je skupna
velikost nad 0,1 ha in vrednost modela 184–199.
9.3.1.

Zemljišče v zaraščanju v naselju Begunje pri Cerknici

Slika 42: Zemljišče v zaraščanju v naselju Begunje pri Cerknici.

Vir: Geopedia, 2013
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Preglednica 19: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Begunje pri
Cerknici.
Vrednost MCE
187
5 (1–8)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
882 (879–886)
Ekspozicija
severovzhod, vzhod
Oddaljenost od naselja (m)
2.850
Površina (ha)
0,54
Izbrani primer zemljišča v zaraščanju ima povsem ugoden naklon, sprejemljiva je tudi
nadmorska višina. Zemljišču zniža vrednost njegova oddaljenost od naselja, ki pride do izraza
še v kombinaciji z 200-metrsko oddaljenostjo do najbližje ceste. Ne najbolj primerna je tudi
osončenost zemljišča, saj je to obrnjeno proti vzhodnim in severnim stranem neba, kar
nekoliko slabše zmanjšuje vplive višjih nadmorskih višin. Zemljišče v zaraščanju ima sodeč
na letalski posnetek lepo, pravilno obliko, ki ni razčlenjena, hkrati pa ga v celoti obkroža raba
tal »trajni travnik«. V bližnji okolici se pojavlja še nekaj zaraščanja, veliko je tudi gozda.
Zemljišče je glede na model nekoliko manj primerno, vendar pa v kombinaciji z letalskimi
posnetki vsekakor kaže na potrebno kmetijsko dejavnost, saj okolica še ni povsem zaraščena.
Tu se torej nahaja potencial, da bi se lahko trajni travnik še naprej širil, saj prsti za kakšno
drugo dejavnost morda niso najbolj primerne. Tu namreč prevladuje rendzina.
9.3.2.

Zemljišče v zaraščanju 1 v naselju Bločice

Preglednica 20: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju 1 v naselju Bločice.
1
Vrednost MCE
192
10 (8–12,5)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
718 (713–726)
Ekspozicija
jug
Oddaljenost od naselja (m)
800
Površina (ha)
0,28
Izbrano zemljišče v zaraščanju je prikazano na Sliki 37 – je prvo označeno zemljišče z leve.
Preglednica 20 povzema njegove osnovne značilnosti.
To zemljišče smo že videli na Sliki 37, kjer sta prikazani dve zemljišči v zaraščanju. Tokrat
bomo analizirali tistega, ki je manj primerno zaradi naklona. Naklon tega zemljišča ima višje
vrednosti tako v povprečju kot tudi v razponu med najmanjšim in največjim nagibom. Ravno
tako je nekoliko dlje od »matičnega« naselja, nima neposredne povezave s cesto. Zemljišče je
obrnjeno proti jugu ter sodi v vplivni vodovarstveni pas. V večji meri ga obdaja gozd, razen
na vzhodnem delu se pojavlja »trajni travnik«. Prevladujoča prst je rendzina.
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9.4.

Izbrani primeri zemljišč v zaraščanju iz kategorije »slabše primerno«

Podpoglavje zajema tista zemljišča v zaraščanju, ki jim je dodeljena vrednost med 170 in 183.
V tem razredu se prvič pojavijo zemljišča, katerih površina znaša več kot 1 ha. Podrobneje
smo analizirali dve zemljišči v zaraščanju.
9.4.1.

Zemljišče v zaraščanju v naselju Bločice

Slika 43: Zemljišče v zaraščanju v naselju Bločice.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 21: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Bločice.
Vrednost MCE
171
13 (10–18)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
713 (673‒751)
Ekspozicija
jugozahod
Oddaljenost od naselja (m)
480
Površina (ha)
1,34
Izbrano zemljišče v zaraščanju je največje v naselju Bločice. Vrednost modela mu zniža
predvsem naklon, zaradi katerega je na nekaterih delih preveč nagnjeno tudi za sodobno
kmetijsko mehanizacijo. To se dobro vidi na topografskem prikazu. Nakloni se ponekod
razlikujejo tudi za skoraj 8°. Izvzemši naklon, ima zemljišče sicer ostale dejavnike primerne
za kmetijsko rabo. Zemljišče je ustrezno osončeno in se nahaja v bližini tako naselja kot ceste,
kar pomeni, da gre za lahko dostopno zemljišče.
Oblika je pravilna in zemljišče bi lahko bilo dobro izkoriščeno. Pomanjkljivost, razvidna z
letalskega posnetka, je gozd, ki praktično v celoti obdaja zemljišče. V primeru ponovne
aktivne kmetijske dejavnosti bi bilo potrebno zemljišče v zaraščanju dobro negovati, da ne bi
prihajalo do neželenih procesov.
Kot za vsa zemljišča v zaraščanju, ki se nahajajo v naselju Bločice, tudi za tega velja, da je
prevladujoči tip prsti rendzina. Zaradi velike površine bi zemljišče lahko bilo aktivirano s
pomočjo subvencij za ekstenzivne kraške pašnike, saj naklon še dopušča pašne dejavnosti.
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9.4.2.

Zemljišče v zaraščanju v naselju Gorenje Jezero

Slika 44: Zemljišče v zaraščanju v naselju Gorenje Jezero.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 22: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Gorenje Jezero.
Vrednost MCE
182
14 (8–21)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
591 (584–601)
Ekspozicija
jugozahod
Oddaljenost od naselja (m)
115
Površina (ha)
0,49
Bistveni dejavnik, ki vpliva na dano vrednost, je naklon. Ta onemogoča kmetijsko rabo s
pomočjo večje mehanizacije. Območje zemljišča je sicer vključeno v Naturo 2000 in kulturno
krajino Cerkniškega jezera, kjer poudarjajo smiselnost revitalizacije zemljišč v zaraščanju.
Bližina naselja in ugodna pozicija glede na osončenost dajeta temu zemljišču dodano
vrednost, vendar bi bilo potrebno razmisliti, kako bi ga lahko uporabili za kmetijsko
dejavnost, kljub ne najboljšemu naklonu zemljišča.
Na eni strani zemljišče obdaja gozd, na drugi pa trajni travnik. Prst je nekoliko debelejša, saj
je tu rjava pokarbonatna.
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9.4.3.

Zemljišče v zaraščanju v naselju Rakek

Slika 45: Zemljišče v zaraščanju v naselju Rakek.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 23: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Rakek.
Vrednost MCE
181
9 (1–14)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
580 (561–586)
Ekspozicija
jugozahod
Oddaljenost od naselja (m)
1.100
Površina (ha)
1,17
Zemljišče ima v primernostnem razredu višje mesto predvsem zaradi še sprejemljivega
naklona, nadmorske višine ter osončenosti. Vrednost se je znižala zaradi oddaljenosti od
naselja ter poteka nepovezovalne ceste čez skrajni severovzhodni del zemljišča.
Nepovezovalna cesta pomeni, da je ob njej varovalni pas, ki zajame del zemljišča in to mu
zniža vrednost (celice z vrednostjo 0).
Z letalskega posnetka je možno videti precej razčlenjeno, nepravilno mejo, ki oteži kmetijsko
dejavnost. Ni pa moč razbrati kraških pojavov, kot so npr. vrtače. Če pogledamo topografsko
karto, lahko vidimo približno 100 m stran v smeri severa povečano število vrtač. Morda je
razlog za velike razlike v naklonu ravno ta kraški pojav.
Prevladujoča prst je rjava pokarbonatna.

9.5.

Izbrani primeri zemljišč v zaraščanju iz kategorije »malo primerno«

V kategoriji je kar nekaj večjih zemljišč v zaraščanju, ki imajo velikost nad 1 ha, so pa zaradi
različnih dejavnikov za revitalizacijo malo primerna.
Za primer smo izbrali zemljišče, ki bi zaradi svoje velikosti lahko bilo primerno, vendar
zaradi drugih dejavnikov ne pride do izraza.
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9.5.1.

Zemljišče v zaraščanju v naseljih Begunje pri Cerknici in Kožljek

Slika 46: Zemljišče v zaraščanju v naseljih Begunje pri Cerknici in Kožljek.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 24: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naseljih Begunje pri
Cerknici in Kožljek.
Vrednost MCE
159
14 (2–31)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
830 (806–846)
Ekspozicija
prevladujejo severne; prisotne sicer vse
Oddaljenost od naselja (m)
350
Površina (ha)
2,7
Najpomembnejši dejavnik za nizko vrednost je velik razpon med minimalno in maksimalno
vrednostjo naklona. Za sodobno kmetijstvo je iz vidika naklona primeren le manjši, južni del
zemljišča, ki pa je zaradi ekspozicije neprimeren, saj je v glavnem obrnjen proti severu.
Naselje je sicer blizu, kar je poleg večje površine zemljišča edina dobra stran.
Kategoriji rabe tal, ki obdajata to zemljišče, sta trajni travnik in gozd. Nobena od njiju ni
prevladujoča, sta v enakomernem razmerju. Na tem območju se pojavljajo rendzine.
Slika 47: Nakloni na območju zemljišča v zaraščanju v naseljih Begunje pri Cerknici in
Kožljek.

Vir podatkov: GURS, 2012
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9.6.

Izbrani primeri zemljišč v zaraščanju iz kategorije »neprimerno«

V podpoglavju smo podrobneje predstavili izbrano zemljišče v zaraščanju, ki je praktično
neprimerno za revitalizacijo v smislu ponovne kmetijske rabe.
9.6.1.

Zemljišče v zaraščanju v naselju Osredek

Slika 48: Zemljišče v zaraščanju v naselju Osredek.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 25: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Osredek.
Vrednost MCE
133
25 (23–35)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
735 (721–744)
Ekspozicija
severovzhod
Oddaljenost od naselja (m)
440
Površina (ha)
0,25
Prikazano zemljišče v zaraščanju ima nadmorsko višino sicer sprejemljivo, so pa nakloni
popolnoma neustrezni in tudi ekspozicija je z usmeritvijo zemljišča proti severovzhodu
neprimerna, kar pa dodatno poudari višjo lego. Tako visoke vrednosti naklonov so primerne le
za drobnico, ampak bi glede na ostale slabe dejavnike bilo potrebnega preveč napora, da bi se
lahko ta aktivnost izpeljala, čeprav je drobnica dober način preprečevanja zaraščanja. Med
družbenimi dejavniki je med bolj ugodnimi le bližina naselja. Zemljišče v zaraščanju se
nahaja na območju tretjega vodovarstvenega pasu, zaradi katerega je še nekoliko slabše
ovrednoteno. Omenimo naj, da v njegovi bližini poteka linija občasnega vodotoka, ki pa v
času letalskega posnetka ni bil prisoten. Podrobnejši pregled topografske karte kaže, da je v
času obilnejših padavin v okolici naselja prisotnih več vodnih linij ter (občasnih) kraških
izvirov.
Zemljišče obdajajo drevesa in grmičevje ter v večji meri trajni travniki. Prevladujoči tip prsti
so rendzine.
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10. DODATNO VREDNOTENJE: POPLAVNO OGROŽENO OBMOČJE KOT
DEJAVNIK
Najprej smo poplavno ogrožena območja upoštevali kot omejitev, kar je morda lažji način
obravnavanja našega območja, saj je vrednotenje kot tako enostavno; območje je lahko samo
neprimerno ali primerno, pri čemer pa ni upoštevano dejstvo, da je pokrajina kompleksen
prostor, sestavljen iz cele vrste pojavov in procesov. Ima zgodovino. Človek se že od nekdaj
poskuša prilagajati naravnemu dogajanju in tovrstne prilagoditve so pomembna sestavina
pokrajine. V Sloveniji poplave niso redkost in niso nepričakovane. Danes verjetno na
poplavno ogroženih območjih ni več smiselno v celoti opustiti kmetijsko rabo, saj se z
ustreznim prostorskim načrtovanjem da umestiti dejavnosti in zmanjšati tveganje ter doseči
sprejemljivo stopnjo tveganja ob sprejemljivih stroških (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Ustrezno prostorsko načrtovanje je eden najpomembnejših ukrepov za prilagajanje tovrstnim
dogajanjem. Pri procesu prilagajanja je cilj čim bolj zmanjšati negativne vplive in izkoristiti
pozitivne (Kajfež, 2012).
Največ škode na travinju povzroči poplavna voda tam, kjer za seboj pusti nanose večje
količine prsti. Takšno površino poravnamo in v jeseni na novo posejemo travo. Čista
poplavna voda pa večje škode ne povzroča, saj je na takšnih travnikih še vedno možna pašnja
in košnja sveže krme. Problem nastane, ko je poplavna voda onesnažena. Takrat mora, če
kmet na pašni površini zasledi fekalije, travo zmulčiti in odstraniti s pašnih površin.
V primeru, če poplavi krmo, lahko pride do plesnivosti, prhlosti ali katerega drugega
kvarjenja le te. Zaradi tega je najbolje, da se vso sumljivo krmo zavrže in se s tem ne ogroža
živali. Na poljih, kjer se voda zadržuje več kot štiri dni, obstaja velika verjetnost za
popolnoma uničen pridelek. Težave in škoda pa niso opazne samo v času poplav, ampak tudi
v času setve žit. Če je bilo seme zalito s poplavno vodo, je verjetnost za manjšo kaljivost
veliko večja. Priporoča se opravljanje testa kaljivosti. S setvijo je treba počakati, dokler se
njive za delo z mehanizacijo ne osušijo dovolj (Tehnološka navodila za …, 2010)
10.1. Primernost za ponovno vključitev zemljišč v zaraščanju v kmetijsko rabo glede
na kriterij »poplavno ogroženo območje«
Sloj poplavno ogroženih območij smo v tem koraku izločili iz omejitev in ga uporabili kot
dejavnik, kar pomeni, da smo ga standardizirali na isto mersko lestvico kot preostale
dejavnike pred tem, ga vključili v proces dodeljevanja uteži in nato z na novo izračunanimi
utežmi izpeljali večkriterijsko vrednotenje.
Upoštevali smo dejstvo, da celotno proučevano območje zajema Odlok o Notranjskem
regijskem parku, ki dovoli uporabo samo tistih pesticidov, ki so primerni za biološko
pridelavo. Na podlagi tega smo sklepali, da površje na območju ne bi smelo biti hudo
onesnaženo. Torej tudi v primeru katastrofalnih poplav voda ne bi smela biti močno fekalna
in bi do neke mere zadostovali ukrepi iz Tehnoloških navodil za kmetovalce na poplavljenih
območjih.
Po lastni presoji smo območjem v občini Cerknica, ki jih ogrožajo katastrofalne poplave, na
merski lestvici primernosti od 0 do 255 dodelili primernost 79; če poplave namreč dosežejo
predviden obseg in skoraj uničijo zemljišča, je to ogromna škoda in tveganje, ki ga
dopuščamo, ko izvajamo kmetijsko dejavnost na poplavno ogroženem območju.
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10.2. Rezultat večkriterijskega vrednotenja po vključitvi poplavno ogroženih območij
kot dejavnika
Slika 49: Končni rezultat obtežene linearne kombinacije: poplavno ogrožena območja
kot dejavnik.

Karta prikazuje primernost površja za kmetijsko rabo zemljišč v zaraščanju za celotno občino
Cerknica. Merska lestvica prikazuje vrednosti od 0 do 253, pri čemer velja, da višja, kot je
vrednost, bolj primerno je območje za naš namen. Popolnoma primernega območja ni, saj bi v
tem primeru najvišja vrednost znašala 255.
Za razliko od prve izpeljane obtežene linearne kombinacije tu poplavno območje nima
vrednosti 0, temveč se ga upošteva kot dejavnik in ima različne stopnje primernosti glede na
vrednost posamezne celice.
Ker smo izločili eno omejitev, so se razmerja uteži spremenila in tudi končne vrednosti so se
vsem ostalim celicam povišale.
Zemljišče v zaraščanju, ki je imelo v prejšnjem modelu določeno vrednost, ima sedaj višjo,
čeprav se nahaja izven poplavnega območja in so uteži ostalih dejavnikov ostale enake. Tudi
v drugem delu smo ponovili postopek razvrščanja v kvantile. Res da so zemljišča v zaraščanju
imela višje vrednosti, vendar so se kljub temu v končnem delu uvrstila v bolj ali ne enak
primernostni razred kot pri prvi različici. S spremembo vrednosti so se zamaknile tudi meje
kvantilov.
Slika 50: Primernostni razredi končnega modela (dejavnik: poplavno ogroženo
območje).
136‒174
• neprimerno
območje

175‒183
• malo primerno

184‒193
• slabše primerno

194‒206
• srednje
primerno

207‒237
• zelo primerno
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Najnižja vrednost tega modela znaša 135, najvišja pa 237. Zemljišči v zaraščanju, ki imata
najvišje in najnižje mesto na lestvici, se ponovita tudi v tem modelu, samo da imata višje
vrednosti.
Po tem modelu je v primernostnem razredu »zelo primerno« 79 takšnih zemljišč v zaraščanju,
ki imajo površino najmanj 0,1 ha. Rezultati prejšnjega modela ponudijo takšnih zemljišč 56,
kar pomeni 23 primerov manj. Po pregledu, kje se pojavijo »nova« primerna zemljišča, se je
pokazalo, da predvsem na enakih območjih kot v prejšnjem modelu – Bezuljak, Begunje pri
Cerknici, Martinjak, Cerknica, Bločice in druga območja.
Na novo izstopajo Rakek z dvema primernima zemljiščema, Kranjče tudi z dvema
zemljiščema ter Beč, ki ima eno primerno zemljišče.
Generalno imajo »nova« primerna zemljišča v zaraščanju vrednosti v prejšnjem modelu nižje
in se nahajajo v zgornji polovici primernostnega razreda »srednje primerno«. Največkrat
imajo nižjo vrednost zaradi višjih povprečnih naklonov.
Slika 51: Absolutna frekvenčna porazdelitev celic po primernosti za ponovno kmetijsko
rabo.

Tokrat je bilo izločenih 181 (12 %) zemljišč v zaraščanju, preostalih 1.313 (82 %) je bilo
zajetih v model. Pri tem so zemljišča dosegla povprečno vrednost 189, ki ravno tako
predstavlja tretji primernostni razred »slabše primerno«.
Če vključimo v obravnavno še vsa zemljišča v zaraščanju s poplavno ogroženega območja, se
spremenijo tudi vrednosti površin; srednja vrednost površine se na račun 277 »novih« enot
poveča na 0,14 ha, pri čemer je največje zemljišče v zaraščanju veliko 3,1 ha in je v
nadaljevanju tudi podrobneje opisano.
Na Sliki 52 je označenih nekaj zemljišč v zaraščanju, ki odpadejo iz obravnave, če
upoštevamo poplavno ogroženo območje za omejitev. V nasprotnem pa pridobimo kar nekaj
večjih površin, ki so povsem ugodne za kmetijsko rabo, razen z vidika ogrožajočih poplav
manj.
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Slika 52: Označena večja zemljišča v zaraščanju na poplavno ogroženem območju.

10.3. Izbrani primeri
V nadaljevanju sta analizirani dve zemljišči v zaraščanju, ki smo ju izbrali zaradi velike
površine in lege v poplavno ogroženem območju.
10.3.1. Zemljišče v zaraščanju v naselju Lipsenj

Slika 53: Zemljišče v zaraščanju v naselju Lipsenj.

Vir: Geopedia, 2013

72

Preglednica 26: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Lipsenj.
Vrednost MCE
173
0 (0–0)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
550 (550–552)
Ekspozicija
ravnina
Oddaljenost od naselja (m)
1.020
Površina (ha)
3,1
Zemljišče je v obliki poligona prikazano neposredno ob drugem poligonu, ki je ravno tako
evidentiran kot zemljišče v zaraščanju (2,2 ha).
Največji problem zemljišču predstavljajo morebitne posledice poplav. V bližini se nahaja
manjše vodno telo ter Lipsenjščica, ki v času obilnejših padavin prestopi beg in se prelije po
polju.
Vsi ostali dejavniki so sicer primerni, površina pa je več kot primerna. Zemljišče v zaraščanju
je največje med vsemi obravnavanimi in še ni doseglo večje stopnje zaraščenosti. Meji
predvsem na trajne travnike, ima tudi neposreden dostop s ceste Za to zemljišče je smiselno
izpeljati dodatno (tudi terensko) analizo, kjer bi se proučilo, kakšne so možnosti za ponovno
kmetijsko dejavnost oz. kaj bi bilo najbolj primerno, če bi se slednja izpeljala.
Podatkovni sloj prsti umešča na površino rjavo pokarbonatno prst, verjetno pa se na območju
pojavlja tudi nekaj oglejenih prsti, ki so značilne za bregove ob rekah.
10.3.2. Zemljišče v zaraščanju v naselju Otok

Slika 54: Zemljišče v zaraščanju v naselju Otok.

Vir: Geopedia, 2013
Preglednica 27: Osnovne značilnosti zemljišča v zaraščanju v naselju Otok.
Vrednost MCE
183
0 (0–1)
Naklon (°) + razpon
Nadmorska višina (m) + razpon
552 (552–553)
Ekspozicija
Prevladuje južna
Oddaljenost od naselja (m)
1.030
Površina (ha)
2,95
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Čeprav to zemljišče v zaraščanju spada k naselju Otok, je precej bližje Martinjaku. Model je
upošteval razdaljo od Martinjaka, ki je zemljišču bližje. Oddaljenost od matičnega naselja
znaša za to zemljišče 4 km, kar je dokaj velika razdalja. Do zemljišča je lažje dostopati preko
Martinjaka, od koder tudi vodi cesta neposredno do zemljišča.
Vrednosti ostalih dejavnikov so zelo visoke, z izjemo oddaljenosti od naselja, ki bi realno
lahko bila še slabša, ter lege na poplavno ogroženem območju.
Vsekakor je oddaljenost od naselja pomemben faktor, vendar če zemljišče ponuja vse ostale
dobre možnosti, se da temu prilagoditi.
Drug problem je nevarnost pred poplavami, ki zahteva tehten razmislek, koliko se splača
kmetijska raba in katera. Smiselno je oceniti stanje v bližnji okolici, na kakšen način je
obdelana.
Izbrano zemljišče v zaraščanju na svoji zahodni strani meji na gozd, na severozahodni na
kmetijske površine, porasle z gozdnim drevjem, preostali del pa meji na trajne travnike. V
bližini v smeri proti Martinjaku, torej proti robnemu delu kraškega polja, se pojavlja nekaj
njivskih obdelanih površin.
Veljajo nadaljnje smernice, da je tudi za to zemljišče potrebna individualna in bolj podrobna
obravnava, ki bi vključila oceno terena in pregled zgodovinskih poplavnih dogodkov.
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11. SINTEZNI PREGLED SMERNIC MODELA ZA PROSTORSKI RAZVOJ NA
OBMOČJU ZEMLJIŠČ V ZARAŠČANJU V OBČINI CERKNICA
Bistvene splošne smernice za optimalno prostorsko načrtovanje na primeru zemljišč v
zaraščanju:
– Upoštevanje vrednosti manjših naklonov; najboljša zemljišča imajo naklon do 6°,
zgornja meja za še mogočo rabo pa je do 12°,sa je do tega nagiba še možna več ali
manj nemotena uporaba traktorja in druge kmetijske mehanizacije.
– Kmetijsko zemljišče v zaraščanju naj ne bo predaleč od naselja, ker se s tem
povečujejo eksterni stroški potovanja (stroški morebitnih prometnih nesreč, emisije
škodljivih plinov, zastoji …). Enako velja za oddaljenost zemljišča od ceste.
– Upošteva naj se omejitve varovalnih pasov ob cestah in priobalnih zemljišč. Za
ohranjanje kvalitete vode so pomembna tudi vodovarstvena območja, predvsem
najožji in ožji pas.
– Podatkovni sloji poplavnih območij imajo precej splošne prikaze in so premalo
natančni. Tako je potrebna individualna (terenska) analiza vsakega zemljišča posebej,
saj se območje morda nahaja na nekoliko dvignjenem območju, ki ga vode ne
dosežejo v večjem obsegu ali pa ga sploh ne. Če pa se poplave na nekem območju
pojavljajo redno, vsekakor velja zemljišče v zaraščanju izločiti iz nadaljnje obravnave.
– Išče naj se primerno osončena zemljišča v zaraščanju, saj prisojne lege zmanjšujejo
neugoden vpliv nadmorske višine.
– Kmetijstvo na območjih kulturne krajine in Nature 2000 ima poseben pomen, zato naj
se pozornost za ponovno kmetijsko rabo usmeri tudi v ta območja, saj se tako lahko
ohranja kulturno pokrajino in biodiverziteto.
– Ne glede na to, ali je v naselju prisotna depopulacija ali ne, naj se zemljišča v
zaraščanju vseeno revitalizira, če ustrezajo ostalim smernicam. V naseljih, kjer so
deleži kmetijskih gospodarstev večji, naj se še dodatno preveri, ali so v bližini
primerna zemljišča v zaraščanju. Na takih območjih je namreč več možnosti, da se bo
hitreje vnesla kmetijska raba.
Po naši metodi so najboljša kmetijska zemljišča v zaraščanju tista, ki imajo najmanj 0,1 ha
površine in se nahajajo na spodaj naštetih lokacijah (Slika 55). Pri razvrščanju smo se oprli na
občinsko razdelitev občine na makro enote.
1. Cerkniško polje (območje Cerknice s Podskrajnikom, obrobna naselja ter pokrajina
Cerkniškega polja).
Če ocenimo nenevarnost poplav, se v osrednjem delu Cerknice pri Sinji Gorici,
okolici Martinjaka in njegovem južnem delu na Cerkniškem polju nahaja večji
delež primernih iskanih zemljišč v zaraščanju. Enako velja za bližnjo okolico
Lipsenja. Na robnem delu polju so predvsem zemljišča v zaraščanju z večjo
površino.
Primerna zemljišča v tej makro enoti so še na območju Zelš, industrijske cone
Podskrajnik ter na območju vzhodno od Bločic in Bloške police.
2. Rakovška uvala (območje Rakeka, Unca in Rakovega Škocjana).
Velik del območja izloči vodovarstveno območje, tako da na območju
Rakovega Škocjana ni primernega zemljišča za naše potrebe. V drugem delu
makro enote pravzaprav ni najbolj primernih zemljišč v zaraščanju za
reaktivacijo. Nekoliko severneje od Rakeka se sicer nahajajo zemljišča v
zaraščanju, vendar imajo nekoliko nižjo vrednost modela.
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3. Hriboviti del (območja Menišije, Vidovskega hribovja in Slivnice).
Po številu primernih iskanih zemljišč močno izstopa območje zahodno od
Bezuljaka ter zahodno in severno od Begunj pri Cerknici. Kar nekaj primernih
zemljišč je še okoli Dobca in Gorenjih Otav. Naselje Ščurkovo ni poseljeno,
ima pa nekaj ugodnih zemljišč v zaraščanju. Najbližje naselje je Štrukljeva vas.
Tudi okolica Mahnet je iz vidika ponovne kmetijske rabe na zemljiščih v
zaraščanju še zanimiva.
Slika 55:Lokacija najboljših zemljišč v zaraščanju glede na makro enote občine
Cerknica.
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12. ZAKLJUČEK
Zaraščanje pokrajine je danes v kmetijstvu zmeraj bolj pereč problem, ki se mu namenja
vedno več pozornosti, vendar manjka tista »pika na i«, ki bi konkretneje definirala, kje vse je
zaraščanje smiselno in kje morda ni. Velik del pokrajine se s procesom zaraščanja vrača v
primarno, naravno stanje, s čimer se izgublja kulturna pokrajina, ki jo v največji meri
ohranjamo s kmetijstvom.
V diplomskem delu smo se osredotočili na problematiko kmetijskih zemljišč v zaraščanju ter
razvijanje metode, s katero bi na primeru občine Cerknica definirali tista kmetijska zemljišča
v zaraščanju, ki jih je smiselno za kmetijsko dejavnost ponovno aktivirati.
Občina Cerknica je zaradi reliefnih značilnosti uvrščena med območja, ki imajo omejene
možnosti za kmetijsko dejavnost in je na seznamu tistih, ki lahko zaprosi za kmetijsko
okoljska plačila.
Naredili smo model, v katerega smo zajeli naravne in družbene kriterije, da smo se na ta način
lahko čim bolj približali realnim rezultatom. Z dobro definiranimi kriteriji lahko določimo
tudi tista zaraščena zemljišča, ki jih lahko mirne vesti prepustimo naravnim sukcesijskim
procesom.
Upoštevali smo obstoječe omejitve glede kmetijstva, ki prepovedujejo kmetijsko dejavnost na
območju strogega varovanja voda in vodnih virov ter v ožjem pasu ob cestah.
Glede poplavno ogroženega območja je bilo nekaj dilem ali obravnavati poplave kot omejitev
ali dejavnik, zato smo v zadnjem delu izpeljali dodatno vrednotenje (poplavno ogroženo
območje kot dejavnik) in primerjali medsebojne rezultate. Zemljišča v zaraščanju, ki so bila
najbolj primerna v modelu, kjer so poplavna območja veljala za omejitev, so bila uvrščena v
enake primernostne razrede kakor najbolj primerna zemljišča v zaraščanju iz modela, kjer so
bile poplave definirane kot dejavnik. Dejanske vrednosti zemljišč so se spremenile, a pri
uvrščanju med kvantile ni bilo večjih odstopanj.
Z drugo različico modela smo pridobili nekaj več primerov zemljišč v zaraščanju, predvsem
tistih na Cerkniškem polju. Gotovo pa bi ti predeli zahtevali bolj natančno nadaljnjo analizo,
saj menimo, da je podatkovni sloj poplavno ogroženih območij za naše potrebe premalo
specifičen in je potrebno vsako mikrolokacijo analizirati posebej. Predlagamo pregled
historičnih dogodkov, terensko analizo in pogovor s prebivalci iz lokalnega okolja. Brez
nevarnosti za poplave bi najbrž ta zemljišča dosegla v modelu skoraj maksimalno vrednost.
Na splošno velja, da so najbolj primerna tista zemljišča, ki imajo manjše naklone, so blizu
naselij in so obrnjena proti južnim stranem neba. Dodano vrednost imajo tista zemljišča, ki se
nahajajo na območju kulturne pokrajine in Nature 2000, medtem ko vrednost pade, če je
njihova lega v širšem vodovarstvenem pasu ali če je zemljišče izpostavljeno tveganju za
poplave. Generalno je bolje, če je kmetijska dejavnost postavljena dlje od vodnih površin, še
posebej na kraškem površju, ki ima slabe samočistilne sposobnosti.
Večjo površino, kot jo ima zemljišče v zaraščanju, bolje je, saj če dosega velikost najmanj 0,1
ha oz. 1 ha, se za njegovo revitalizacijo, h kateri se obveže lastnik zemljišča, dodeli zakonsko
opredeljeno subvencijo.
Končne rezultate smo prikazali tudi grafično, sami pa smo izbrali še nekaj primerov od
najbolj do manj primernih zemljišč v zaraščanju in jih podrobneje analizirali skupaj z
letalskimi posnetki.
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Analiza je pokazala, da so najbolj primerna območja za odpravo zaraščanja na robu
Cerkniškega polja ob glavni prometnici ter v okolici nekaterih naselij v Vidovskem hribovju.
Po svoji primernosti tu najbolj izstopata Bezuljak in Begunje pri Cerknici.
Čeprav je Cerkniško polje poplavno ogroženo, pa vendar ni stalno poplavljeno, se vseeno ni
zarastlo v večji meri, kot bi se lahko sicer. Verjetno gre iskati razloge v tem, da se tu ne
nahajajo primerni rastiščni pogoji za gozd.
Če se navežemo na hipoteze iz prvega dela, lahko potrdimo drugo in tretjo hipotezo, da sta
bila odločilna dejavnika pri opredeljevanju iskanih zemljišč naklon ter oddaljenost od naselij
in da z oddaljenostjo od naselij delež primernejših površin strmo upada.
V celoti ne moremo potrditi prve hipoteze, kjer smo zapisali, da bo na robu Cerkniškega polja
največ primernih površin za odpravo zaraščanja. Na robu Cerkniškega polja je res da veliko
primernih zemljišč, ne pa največ. Več jih je v Vidovskem hribovju.
Pri splošnem pregledu razporeda najbolj primernih zemljišč v zaraščanju je vidna zelo jasna
meja med Menišijo in Vidovskim hribovjem, saj gre za hribovji, ki imata različni geološki
podlagi. Menišija je predvsem iz apnenca, na katerem se razvije razgiban in vrtačast relief, ki
je manj primeren za kmetijstvo in kjer glede na model ni dobro ovrednotenih primerov.
Medtem ponudi v model Vidovskem hribovju kar nekaj dobrih primerov. Razlog je tudi v
prevladi dolomita, kjer potekajo površinski vodotoki pa tudi prst je na dolomitih debelejša.
Prevladujoč tip prsti je rendzina, veliko pa je tudi rjave pokarbonatne. Za kmetijsko dejavnost
je med prisotnimi prstmi v občini najbolj ugodna evtrična rjava. Ta se nahaja na vršaju
Cerkniščice in tudi tam smo s pomočjo modela na območju Sinje Gorice našli lokacije
zemljišč v zaraščanju za ponovno kmetijsko rabo.
Pri končni presoji imejmo v mislih nekatere pomanjkljivosti modela, ki pa le poudarjajo
pomen biti kritičen, saj je uspeh modela odvisen tudi od kakovosti prostorskih podatkov, ki
niso vedno najbolj natančni ali posodobljeni.
Naša metoda naj služi kot osnova nadaljnjemu prostorskemu načrtovanju, saj ponuja nekatere
odgovore na vprašanja, katera območja naj se ponovno aktivira oz. prepusti zaraščanju, kje so
najboljši pogoji za kmetijsko dejavnost in kje manj, ter se temu ustrezno prilagodi vrsto rabe.
Golob in sod. (1994) navajajo nekaj rešitev za zaraščajoče se površine, kot so npr. raba za
pašnike, sadovnjake, nasade hitro rastočih dreves (novoletnih drevesc) ali pa se območje
dodeli za rejo divjadi v oborah. Mogoče bi bilo slednjo možnost smiselno usmeriti na tista
zemljišča v zaraščanju, ki so od naselij bolj oddaljena.
Z mislijo na Odlok o Notranjskem regijskem parku, Naturo 2000 ter predpise širših in
vplivnih vodovarstvenih pasov je še najbolj smiselno razmišljati o integriranem načinu
kmetovanja, ki vedno bolj pridobiva na pomenu za človeka in naravo. Pravzaprav zaradi
okvirjev samih smernic predpisov, ki veljajo na proučevanem območju, realnih možnosti za
izvajanje konvencionalnega kmetijstva ni.
Ko imamo enkrat narejen izbor najbolj primernih območij, je možnosti in idej vsekakor
veliko.
Naš model podpore odločanju naj bo tako dobra osnova za naprej. V prihodnosti se seveda
lahko še naprej razvija in bogati, tudi z namenom uporabe za druge dejavnosti, kjer je možno
sodelovanje več strok hkrati.
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13. SUMMARY
Overgrowth of landscape is increasingly becoming a serious problem, to which we give more
and more attention, but unfortunately it is not specifically defined where all the overgrowth
makes and where it does not make sense. The majority of the landscape in the process of
overgrowing goes back to the primary, natural state, thereby losing its cultural landscape,
which we largely preserve with agriculture.
In this thesis we focused on the problem of overgrowing agricultural lands in the case of
municipality Cerknica and on the development of method that would define which parts of
overgrowing agricultural lands are reasonable to reactivate for agricultural purpose.
Because of its terrain features, municipality Cerknica classifies as area with limited potential
for agricultural activity and is on the list of those who may apply for agri-environment
payments.
We created a model which included both natural and social criteria in order to get the most
realistic results. With well defined criteria we can determine not only the overgrowing
agricultural lands which are reasonable to reactivate but also the overgrowing agricultural
lands that can be left to natural succession process.
Existing restrictions which prohibit agricultural activity in the area of strict water protection
and water resources as well as in proximity to the roads were considered.
There have been some dilemmas regarding to flood risk areas whether floods are a
circumscription or a factor, so we had to carry out further evaluation (floods as a factor) and
compared the results. Overgrowing agricultural lands, that were most suitable in the model
where floods were considered as circumscription, have been placed in the same classes as
most suitable overgrowing agricultural lands in the model, where floods were considered as a
factor. The actual land values have changed, but there has not been any significant difference
in the classification of the quantum.
In the second version of the model, we acquired a few more cases of overgrowing lands,
especially those on Cerkniško polje. Certainly these areas require more detailed further
analysis as we believe that the data layer of flood risk areas is not specific enough for our
needs and therefore should every micro location be analyzed separately. In this matter we
propose an overview of historical events, field analysis and talking with people from the local
area. These lands would probably reach the maximum value in the model if there was no risk
of flooding.
In general, the most suitable are those lands that have smaller slopes, are close to settlements
and are facing the south. Added value have the lands that are located in the cultural landscape
area and in the area of Nature 2000, while the value drops if their position is in the wider
water protection area or are exposed to the risk of flooding. Generally it is better if the
agricultural activity is positioned further from the water, especially on the karst surface which
has a poor self cleaning ability.
The overgrowing lands that reach sizes of at least 0.1 ha or 1ha also receive legally defined
subsidy if the landowner decides to reactivate them for agricultural purpose.
Out of final results we selected a few cases that are more or less appropriate for reactivation in
agriculture. For chosen cases we added aerial photographs.
The analysis showed that the most suitable lands to eliminate the overgrowth are on the edge
of the Cerkniško polje and in around some of the villages in the area of Vidovsko hribovje.
The most notable in this case are places Bezuljak and Begunje.
From the first part of thesis where we wrote down hypotheses we can fully confirm the
second and the third hypothesis. We cannot fully confirm the first hypothesis because at the
edge of Cerkniško polje there are really a lot suitable lands for reactivation but not most.
There are more suitable lands in hills of Vidovsko hribovje.
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It is important that we are critical in final judgment when we are dealing with the results
because these are also reflecting a quality of spatial data which may not be always accurate or
up to date. Our model can serve as a good base for spatial planning and can provides some
answers to the questions, e.g. which lands are appropriate for the reactivation and which ones
can be left abandoned.
Golob et al. (1994) shows some solutions for the overgrown lands such as use for pastures,
orchards, plantations of fast-growing trees (Christmas trees) or area assigned for deer. Last
option is more suitable for lands that are further away from settlements.
In fact, our studied area is most suitable for integrated farming that is more and more
important for a man and nature in terms of sustainable development.
Due to regulations valid in the studied area the real opportunities for the implementation of
conventional agriculture are not a good choice.
When we get the final results, we can find many solutions for the future use of these lands.
Our model made by decision support can be further developed and adapted for different needs
and activities. It allows also the possibility of involving and cooperating in with others
disciplines.
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