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OBLIKOVANJE GEOGRAFSKEGA MODELA ZA DOLOČANJE POKRAJINSKE
RANLJIVOSTI OKOLJA
Izvleček:
Študije ranljivosti so postale sestavni del prostorskega planiranja, kot strokovna podlaga strategijam prostorskega
razvoja občin. Zakonsko še ni določene metodologije, ki bi določala izdelavo študije, zato sem v diplomskem delu
izdelal geografski model pokrajinske ranljivosti okolja, ki bo lahko uporabljen v ta namen.
Model pokrajinske ranljivosti temelji na določitvi občutljivosti in obremenjenosti okolja. Občutljivost okolja je bila
določena na podlagi občutljivosti (regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti) posameznega elementa okolja.
Rezultat modela po obeh metodologijah je predstavljen v kartografski obliki (karte pokrajinske ranljivosti okolja za
posamezen poseg).
Za izdelavo modela sta bili uporabljeni dve metodologiji. Prva temelji na kvantitativnih metodah (ProVal 2000) druga
pa na kvalitativnih metodah (DEX). Metoda ProVal je bila za te vrste študij že uporabljena. Metoda DEX v te namene
še ni bila uporabljena, tako ta naloga predstavlja nov pristop pri obravnavanju študije ranljivosti.
Na podlagi celotnega procesa izdelave modela in rezultatov je bila ocenjena primernost obeh modelov za določanje
pokrajinske ranljivosti okolja. Z metodo ProVal je bilo izdelano odločitveno drevo, kjer ima vsako vozlišče le dva
naslednika (binarno drevo), tako so bila postavljena pravila skozi dvodimenzionalne matrike. Metoda temelji na
kvantitativnih operacijah, zaradi česar se podatki v posameznih nivojih znotraj odločitvenega drevesa izgubijo.
Ugotovljeno je bilo, da je ta metodologija manj primerna, saj so nekatera stanja (pravila) v okolju po naravi odvisna od
več kot dveh enakovrednih parametrov.
Izkazalo se je, da je kvalitativni pristop primernejši zato sem podrobneje predstavil implementacijo modela narejenega z
DEX metodo. Uporabljeno programsko orodje omogoča izdelavo odločitvenega drevesa, v katerem prihaja do
združevanja več kriterijev na podlagi kvalitativnih vrednostnih metod. To nam olajša tako definiranje kot razumevanje
odločitvenega modela. Model sem implementiral na primeru mestne občine Kranj.
Rezultat smiselno opredeljuje ranljivost okolja v občini in prikazuje možnosti umeščanja načrtovanih dejavnosti v
pokrajino.
KLJUČNE BESEDE: pokrajinska ranljivost okolja, občutljivost okolja, obremenjenost okolja, DEX, ProVal 2000,
Mestna občina Kranj

CONSTRUCTING A GEOGRAPHICAL MODEL FOR STUDYING LANDSCAPE
VULNERABILITY
Abstract:
Studying landscape vulnerability has become an integral part of spatial planning as Spatial Planning Act lists it as a
mandatory preliminary study in the process of developing a national or municipal Spatial Development Strategy.
However, a methodology which would provide sound guidelines for studying landscape vulnerability has not been
stipulated by law yet. Therefore a geographical model for studying landscape vulnerability was proposed in my diploma
paper.
A model of landscape vulnerability is based on determining environmental sensitivity and current stress. The definition
of environmental sensitivity was based on regenerative and neutralising capacity of each element of the environment.
The environmental stress was defined by the distance from existing pollution sources. The result of the model
constructed according to both parameters is presented in a cartographic form (maps of landscape vulnerability for an
individual activity or intervention).
Two methods were used for the construction of the model. The first one is based on quantitative methods (ProVal 2000)
and the second one on qualitative methods (DEX). The ProVal method has been already used for studying landscape
vulnerability, whereas the DEX method has not. This diploma paper therefore presents a new way in studying landscape
vulnerability.
On the basis of constructing and implementing both models, I made a decision which is appropriate for defining
landscape vulnerability. With the ProVal methodology I made a decision tree, where every node has only two
successors (binary decision tree). The rules were set up in two-dimensional matrices. This method is based on
quantitative operations where the meaning of more complex rules is difficult to comprehend. Most of the internal nodes
in the trees are dependent on more than two successors, so this was a serious limitation that has made understanding the
model even more difficult.
It turned out that the approach using qualitative description of the values and rules is more appropriate. Therefore the
implementation of the model made according to the DEX method was presented in greater detail. DEX computer
program was used for development of qualitative multi-attribute decision trees. Both defining and as well as
understanding of the decision tree are made easier this way. The model was implemented on the case study of the City
municipality Kranj.
The results show good coherence with actual landscape vulnerability in municipality and provide useful guidance for
planning new activities and objects.
KEYWORDS: environmental vulnerability, environmental sensitivity, environmental stress, DEX, ProVal 2000, City
municipality Kranj
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1.
1 .1 .

UVOD

Predstavitev problema

Študije, ki določajo ranljivost pokrajine, okolja ali prostora, so postale pomemben del postopkov, ki
določajo človekovo delovanje v okolju. Postale so del zakonodaje, ki ureja prostorsko planiranje.
Kljub zavedanju pomembnosti upoštevanja pokrajinske ranljivosti okolja pri našem delovanju, pa še
ni bila določena enotna metodologija, niti niso bila določena osnovna metodološka izhodišča.
Študija pokrajinske ranljivosti okolja lahko služi kot strokovna podlaga, na podlagi katere se opravi
vrednotenje in predlog izbire najustreznejših strokovnih rešitev. Se pravi, da bo postavljen model
lahko veljal kot primer, kako naj bodo zasnovane študije ranljivosti.
Iz študije pokrajinske ranljivosti okolja so razvidni vplivi posameznih dejavnosti na naravo, vključno
z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, na kvaliteto bivalnega okolja in na naravne vire.
Pretekle študije ranljivosti so dostikrat omejene glede uporabnosti oz. njihov koncept ni primeren za
potrebe strategij prostorskega razvoja občin.

1 .2 .

Zakonske osnove

S podpisom Agende 21 se je Slovenija zavezala, da bo svoj razvoj načrtovala sonaravno ter tako
pripravila akcijski načrt za njegovo uresničevanje. Tak razvoj upošteva nosilne (regeneracijske,
samočistilne) zmogljivosti okolja in teži k ohranjanju ekosistemske stabilnosti, vitalnosti in pestrosti
narave ter korenito zmanjšuje izčrpavanje neobnovljivih virov. (Špes et. al., 2002)
Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 (8/2003 - popr.), 58/03) določa v 4. členu,
da je študija ranljivosti prostora poleg analize razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v prostoru
podlaga za usklajevanje razvojnih potreb in varstvenih zahtev, kar zagotavlja vzdržen prostorski
razvoj.
V 7. členu zgoraj omenjenega zakona je napisano, da morajo prostorski akti in druge odločitve o
zadevah urejanja prostora temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o lastnostih in
zmogljivostih prostora in okolja, na analizah razvojnih možnosti ter drugih pogojih in usmeritvah za
razvoj posameznih dejavnosti v prostoru, opredeljenih v razvojnih in drugih dokumentih ter drugih
strokovnih podlagah, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru ter na
geodetskih, statističnih in drugih podatkih s področja urejanja. Te so podrobneje naštete v Pravilniku
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah
njenih strokovnih podlag (Ur. list RS, št. 17/04).
V Zakonu o urejanju prostora so v več členih omenjene variantne rešitve ali predlogi, kar študija
ranljivosti omogoča, saj je na podlagi rezultatov analize ranljivosti mogoča izbira variante, ki je za
okolje najmanj škodljiva.
Zakon o urejanju prostora določa, da občine pripravijo strategijo prostorskega razvoja občine
(SPRO), v kateri so določene usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so
Zasnova geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja Mestne občine Kranj
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zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine. Le ta ne sme biti v nasprotju s
strategijo prostorskega razvoja Slovenije in prostorskim redom Slovenije.

1 .3 .

Namen, cilji in delovne hipoteze

Namen diplomskega dela je prikazati tehnično metodološke načine in možnosti za izdelavo modela
pokrajinske ranljivosti okolja. Namen je izdelava modela, ki bo čim bolj praktičen in tako primeren
za uporabo v postopkih prostorskega planiranja. Delo upošteva dosedanje študije in primerja znane
tehnologije, hkrati pa uvaja novo tehnologijo v ta namen. Glavni namen je dobljene rezultate
uporabiti v praktične namene, saj bom na podlagi rezultatov izdelal tudi vzorčni primer ranljivosti
Mestne občine Kranj. Ta primer bo veljal kot podlaga za izdelavo analize ranljivosti prostora za
Mestno občino Kranj.
Namen oblikovanja modela pokrajinske ranljivosti okolja je določiti vplive načrtovanih dejavnosti na
pokrajinske sestavine. Model vsebuje vrednostno analizo vplivov posameznih dejavnosti na
obstoječe stanje okolja. Upošteva potencialne kakovosti sestavin okolja, naravnih virov in
bivanjskega okolja. S tem je nastavljen tako, da poizkuša omogočiti optimiranje prostorskega
položaja načrtovanih dejavnosti. Rezultat modela pokrajinske ranljivosti okolja je opredelitev delov
pokrajine, kamor naj ne bi umestili določene dejavnosti ali določenega posega in določitev
pokrajinskih delov, kjer je določena dejavnost z vidika varstva okolja sprejemljiva.
Osnovni cilj naloge je izdelava geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja.
Model bo uporabljen v praksi, predvsem pa bo služil za:
- ugotavljanje pokrajinske ranljivosti okolja,
- pomoč pri prostorskem planiranju,
- strokovno podlago strategijam prostorskega razvoja občin.
Za dosego cilja bo potrebno preveriti različne metodologije in jih med seboj primerjati. Zato je cilj
tudi ugotoviti, katera od obravnavanih metodologij je primernejša za določanje pokrajinske
ranljivosti. Uporabil bom sistemsko orodje DEX (Bohanec, Rajovič, 1990), ki na tem področju še ni
bilo uporabljeno. Programsko orodje bom uporabil za sestavo geografskega odločitvenega modela.
Za primerjavo bom na isti podatkovni bazi izdelal tudi kvantitativni model v programskem orodju
ProVal 2000 (Dioptra, 2000), ki je bil za te vrste študije do sedaj največkrat uporabljen. S primerjavo
obeh modelov bom ugotovil in prikazal, kateri pristop je v tem primeru boljši. Cilj dela je tudi
implementacija modela v praksi. Model bom uporabil za določanje pokrajinske ranljivosti okolja na
primeru Mestne občine Kranj. Ta pa bo uporabljena kot strokovna podlaga k strategiji prostorskega
razvoja občine. Na podlagi diplomskega dela je bil izdelan dokument, ki je strokovna podlaga za
pripravo Strategije prostorskega razvoja občine, ki ga določa Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki
in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l.
RS, št. 17/04).
Preden sem se lotil raziskovalnega dela sem postavil hipotezo, da je kvalitativen pristop pri okoljskih
študijah oz. pri študijah ranljivosti okolja primernejši od kvantitativnega. To izhaja iz dejstva, da se
metodi med seboj razlikujeta in sta zaradi svojih metodoloških izhodišč bistveno drugačni. To
pomeni, da so rezultati temu primerno drugačni. Iz različnosti izhaja tudi vprašanje: ''Katera metoda
je boljša oz. primernejša za okoljske študije?''
Za ugotavljanje kakovosti metod oz. primernosti sem postavil naslednje kriterije:
- način in razumljivost modeliranja,
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1 .4 .

možnost razumevanja odločitev na posameznih nivojih,
razumljivost oz. možnost analize rezultata modela,
hitrost sestavljanja modela
rezultati

Razlaga osnovnih pojmov

Študije ranljivosti, ki so do sedaj nastale se bistveno razlikujejo. Tudi zakonodaja ne določa enotnih
metodoloških izhodišč. Tako je razumevanje ranljivosti med strokovnjaki različno, kar velja tudi za
osnovne pojme. Da, bi bolje predstavil moje razumevanje ranljivosti bom za primerjavo predstavil
pristope različnih strokovnjakov:
PRISTOP STROKOVNJAKOV ODDELKA ZA GEOGRAFIJO (FF)
Ranljivost okolja
Ranljivost je lastnost okolja, od katere je odvisno, kako se bo to odzvalo na načrtovane posege.
Izhaja iz dosedanjih antropogenih obremenitev in danih regeneracijskih in nevtralizacijskih
sposobnosti okolja, ki so zaradi okoljskih pritiskov praviloma zmanjšane. (Špes et. al., 2002)
Po mojem mnenju gre za zelo smiselno opredelitev, ki pa metodološko ni najbolje podprta zlasti v
smislu natančnosti in aplikativnosti. Ekosistemska členitev je premalo natančna. Tudi metodološko
izhodišče, ki opredeljuje splošno ranljivost okolja in ne potencialne ranljivosti ni primerno za
uporabo v prostorskem planiranju ( za strokovno podlago k strategiji prostorskega razvoja občine).
PRISTOP STROKOVNJAKOV IZ BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
Ranljivost prostora
Je lastnost določenega prostora, okolja, da se na določenem mestu v prostoru pokaže negativni vpliv
ob določenem posegu ali dejavnosti. Prostor ni ranljiv sam po sebi, vedno je ranljiv na nek poseg ali
dejavnosti (Marušič, 1999)
Pri tem pristopu gre za drugačno predstavo ranljivosti, saj ta izhaja neposredno iz občutljivosti okolja
oz. prostora. Zaradi take predstave ranljivosti je metodologija nekoliko pomanjkljiva, zlasti, ko gre
za razumevanje vplivov nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti okolja ter njegove
obremenjenosti na končno ranljivost okolja.
NOV PRISTOP PREDSTAVLJEN V TEM DIPLOMSKEM DELU
Ranljivost okolja
Ranljivost je lastnost okolja opredeljena z občutljivostjo (nevtralizacijsko in regeneracijsko
sposobnostjo) okolja in obremenjenostjo okolja. Od te lastnosti je odvisna tudi ranljivost na določen
načrtovan poseg v okolju.
Ranljivost je v mojem primeru postavljena v okvir prostorskega planiranja. Kar pomeni, da izraža
ranljivost okolja na posamezen poseg, ki ga določa strategija prostorskega razvoja občine. V osnovi
gre za geograski način dojemanja ranljivosti, ki pa je postavljen v okvir prostorskega planiranja iz
česar izhaja tudi določanje potencialne ranljivosti. Model ranljivosti okolja vključuje pomembno
socialno komponento (gostota poselitve, mobilnost...), kar prispeva k kvaliteti modela v smislu
primernosti za prostorsko umeščanje določene dejavnosti.
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Metoda dela

Diplomsko delo je izdelano na podlagi:
- terenskega ogleda,
- razpoložljivih podatkov,
- aktov iz uradnih evidenc nosilcev urejanja prostora, varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
naravnih virov, geodetskih podatkov ter drugih podatkov iz razpoložljivih prostorskih,
okoljskih, družbenih in gospodarskih analiz.
- druge tehnične dokumentacije ter razpoložljivih podatkov o obravnavanem območju.
Metoda, na podlagi katere je bil izdelan model pokrajinske ranljivosti okolja, je oblikovana na
podlagi poznavanja vplivov posamezne dejavnosti na pokrajino in na podlagi poznavanja značilnosti
oziroma kakovosti okolja in okoljskih elementov.
1.5.1. Pregled in analiza podatkov
Osnova za izdelavo modela pokrajinske ranljivosti okolja so okoljski podatki. Predhoden seznam
potrebnih podatkov omogoča popolnost in kakovost končnega izdelka. Podatki so lahko pridobljeni
pri naročniku ali pristojnih inštitucijah, pridobljeni na terenu, izvedeni ali ekspertno interpretirani.
Uporabljeni podatki so bili zbrani iz dostopnih podatkovnih baz, ki jih vodijo naslednje inštitucije:
- Agencija RS za okolje in prostor (ARSO)
- Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet)
- Mestna občina Kranj
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Geodetska uprava RS
- Statistični urad RS
- Chronos d.o.o.
Vsi razpoložljivi podatki so v nadaljnjem poteku izdelave pokrajinske ranljivosti interpretirani,
ovrednoteni in vgrajeni v model ranljivosti.
1.5.2. Izbor metod
Izbira metode je temeljila na ustreznosti metode za obdelavo okoljskih podatkov. Izbor je temeljil
tudi na možnosti implementacije in tako tudi praktične uporabnosti. Tako sta bili za določanje
pokrajinske ranljivosti okolja izbrani metodi ProVal in DEX.
Metoda ProVal temelji na kvantitativni obdelavi okoljskih podatkov z matematičnimi funkcijami, ki
jih metoda ponuja (matrična analiza, grupiranje...). Metoda temelji na poenostavljeni izdelavi
hierarhičnega modela, v katerem se pravila postavljajo z matrično analizo. Metoda je bila v namene
določanja ranljivosti že uporabljena za izdelavo študije ranljivosti okolja za prostorski plan mestne
občine Nova Gorica.
Druga metoda za določanje pokrajinske ranljivosti okolja je metoda DEX. Gre za več parametrsko
odločitveno metodo, ki temelji na razgradnji odločitvenega problema v hierarhično strukturo
diskretnih in kvalitativnih kriterijev. Metoda pri funkcijah združevanja nižje nivojskih kriterijev v
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končno oceno uporablja odločitvena pravila tipa če-potem. Ta metoda v te namene še ni bila
uporabljena, bila pa je implementirana v ekspertni sistem za oceno vplivov odlagališča odpadkov na
okolje in njihovo sanacijo. (Špendl, 1997)
1.5.3. Preizkus modela
Modela izdelana po obeh metodah bom preizkusil na podatkih za ureditveno območje strategije
prostorskega razvoja mestne občine Kranj.
Pri preizkusu modela v praktični namen, sem se moral opirati na zakonske določitve. Da bi bil model
čimbolj primeren za strokovno podlago strategiji prostorskega razvoja občine, sem moral strukturo
modela nastaviti, tako kot so nastavljene same strategije. Pri določanju pokrajinske ranljivosti je
uporabljeno obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter upoštevana vsebina in natančnost
prostorsko izvedbenega akta, za katerega bo študija podlaga.
V model ranljivosti je vključeno celotno ozemlje občine, čeprav so določena območja že v naprej
poznana kot neprimerna za določeno dejavnost. To izhaja iz dejstva, da je pri izdelavi modela
ranljivosti uporabljeno programsko orodje, kjer bi izključevanje posameznih območij pomenilo
dodatno delo, hkrati pa model ranljivosti potrdi v naprej postavljene hipoteze o ranljivosti
določenega območja za posamezno dejavnost.
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2.

POKRAJINSKA RANLJIVOST OKOLJA

Za določanje pokrajinske ranljivosti okolja je potrebno poznati samo stanje okolja, kvaliteto oz.
njegove dosedanje obremenitve in pa njegovo občutljivost za določene posege oz. spremembe s
strani človeka. Se pravi, da je pokrajinska ranljivost okolja definirana z obremenjenostjo okolja in
njegovo občutljivostjo. Občutljivost lahko označimo kot nevtralizacijske, regeneracijske sposobnosti
okolja oz. kot njegove nosilne sposobnosti.
Na podlagi dobljenih rezultatov o obremenjenosti in občutljivosti preučevanega območja določimo
pokrajinsko ranljivost okolja. Tako združimo model občutljivosti okolja na posamezne vrste posegov
in model obremenjenosti okolja preučevanega območja in dobimo model pokrajinske ranljivosti. Ta
nam pokaže kakšna je pokrajinska ranljivost za izvedbo posamezne dejavnosti. Rezultat modela je
kartografski prikaz ranljivosti preučevanega območja zaradi izvedbe posamezne dejavnosti.
V ta koncept so vključena želena, idealna stanja, ki jih družba izpostavlja kot optimalna. S tem so
vključena prizadevanja po trajnostnem in sonaravnem razvoju, vzdrževanju čistega okolja in
optimalni izrabi naravnih virov.
slika 1: Definicija pokrajinske ranljivosti okolja za prostorsko planiranje

OKOLJE
potencialni
vplivi planiranih
dejavnosti in posegov

prostorsko
planiranje

RANLJIVOST
stanje okolja
OBREMENJENOST
OKOLJA
človeška aktivnost,
različne dejavnosti v okolju

značilnosti okolja
OBČUTLJIVOST OKOLJA
na različne dejavnosti in posege
nevtralizacijske
sposobnosti okolja

regeneracijske
sposobnosti okolja
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2 .1 .

Občutljivost okolja

Vsi naravni ali pretežno naravni ekosistemi težijo k dolgoročni stabilnosti in imajo sposobnost, da se
na zunanje vplive adaptirajo, jih absorbirajo oziroma jih nevtralizirajo in ustvarijo novo ravnovesje.
S tem vzdržujejo dinamično ravnovesje, ki se lahko poruši ob človekovih posegih. Prožnost okolja
oziroma njegove sestavine torej pomeni, da se le-ta odzove na pritiske in je ob določeni motnji zopet
sposobno vrniti se na izhodiščno stanje – sposobno je vzdrževati dinamično ravnovesje. (Špes et. al.,
2002)
Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti so sposobnosti okolja, da se vzpostavi porušeno
ravnotežje oz. lastnost okolja, da nevtralizira ali vsaj ublaži učinke negativnih posegov. (Špes et. al.,
2002)
Glede na poznavanje pokrajinskih značilnosti in kvalitete okolja, določimo njegovo občutljivost na
posamezne vrste posegov. Občutljivost okolja opredelimo po posameznih okoljskih elementih oz.
sestavinah, kar nam poveča preglednost, olajša vključevanje podatkovnih virov v model in pomaga
razumeti okoljsko problematiko. S pomočjo fizično in družbeno geografskih kazalcev ugotavljamo
samočistilne, nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti okolja. V model vključimo tudi
občutljivost naravnih virov in pa nevarnost poslabšanja kvalitete bivalnega okolja zaradi
vzpostavitve posamezne dejavnosti.
Kriteriji za občutljivost okolja so bili izbrani tako, da čim bolje pojasnijo vpliv posamezne dejavnosti
na sestavino okolja. Se pravi, da je sam koncept primarno usmerjen v ugotavljanje vplivov točno
določenega posega na okolje oz. ranljivost okolja na ta poseg. Tak pristop je nujen z vidika
prostorskega planiranja.
2.1.1. Kriteriji za določanje občutljivosti geosfere
Ocena občutljivosti geosfere izhaja iz splošnih značilnosti tega okoljskega elementa (matična
kamnina, naklon, značilnosti prsti). Občutljivost je praviloma večja tam, kjer so nakloni večji,
matična kamnina pa slabo sprijeta. Občutljivost pedosfere oz. prsti je obravnavana v poglavju, ki
določa občutljivost naravnih virov.
Matična kamnina
Posamezne vrste matične podlage imajo različno stabilnost, kar vpliva na stopnjo občutljivosti. Ta
podatek je neposredno povezan z naklonom površja. Tla na produ, pesku, glini, laporju in flišu so pri
večjih naklonih zelo občutljiva zato širjenje grajenih objektov, na ta območja ni smiselno, saj bi to
peljalo do nastanka novih erozijskih žarišč (usadi, plazovi...).
Taka območja, kjer je nevarnost erozijsko – destrukcijskih procesov, niso primerna za širitev
poselitve. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do pospešitve teh procesov oz. bi bila ta območja
izpostavljena nevarnosti.
Tako kot za poselitev velja tudi za kmetijsko in industrijsko proizvodnjo, da so plazovita območja
neprimerna za vsakršne posege. Izjema so območja izkoriščanja mineralnih virov, kjer je manjša
sprijetost lahko celo prednost pri proizvodnem procesu.
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Območja manjše stabilnosti so bolj občutljiva oz. ranljiva.
Naklon površja
Za poselitev oz. industrijske in kmetijsko proizvodne objekte so najprimernejše ravne površine oz.
površine z nagibom do 10 %, saj so pri teh naklonih tla najbolj stabilna in hkrati najmanj občutljiva.
Z večanjem naklona se poveča nevarnost zdrsa zemljine, plazov in pospešitve ostalih erozijsko –
denudacijskih procesov. Stabilnost terena vpliva na potrebne posege pred ali med gradnjo. Bolj ko je
območje stabilno, manjša je stopnja občutljivosti in ranljivosti.
Na teh območjih je tudi način gradnje tak, da je potrebnih manj drastičnih posegov v relief in tla. Na
območjih z naklonom večjim od 10% so za gradnjo potrebne predhodne izravnave, nasutja terena ali
pa izgradnja teras, kar ima večji vpliv na relief in tla, mnogokrat pa tudi na matično kamnino. Iz tega
je razvidno, da se stopnja ranljivosti veča z večanjem naklona.
2.1.2. Kriteriji za določanje občutljivosti atmosfere
Občutljivost ozračja je manjša tam, kjer je večja prevetrenost.
Mikroreliefne značilnosti
Ta kriterij lahko posredno preučujemo preko poznavanja mikroreliefnih značilnosti preučevanega
območja. To pomeni, da so zaprta območja (ozke doline, kotline, kraška polja…) bolj ranljiva, kot
dobro prevetrena ravninska oz. gorska območja.
2.1.3. Kriteriji za določanje občutljivosti hidrosfere
Pri umeščanju poselitvenih območij v prostor je potrebno preprečiti neposredne posege v površinske
tekoče in stoječe vodne sisteme. Upoštevati pa je potrebno tudi območja podtalne vode, poplavna
območja in mokrišča saj so le-ta med bolj občutljivimi. Podtalna voda je upoštevana v poglavju, ki
govori o vodnih virih (vodovarstvena območja).
Samočistilna sposobnost oz. občutljivost površinskih vodotokov je odvisna od količine in hitrosti
pretoka, oblike rečnega korita, količine kisika, pa tudi od prisotnosti organizmov, ki koristijo
hranilne snovi v rečni vodi (Plut, 1998). Ti kriteriji niso bili povsem upoštevani, saj je namen naloge
sestava modela, ki bo primeren za prostorsko planiranje. Umeščanje dejavnosti v pokrajino, tudi če
gre za neposredno bližino vodotok še ne pomeni, da bo prišlo do obremenjevanja, saj je to stvar
komunalne ureditve. Tako so izbrani kriteriji, ki se bolj nanašajo na poseg v samo vodno zemljišče.
Poplavna območja
Umeščanje dejavnosti na poplavna območja vpliva na onesnaževanje oz. na občutljivost površinskih
in podzemnih voda. Poplave se na posameznih vodotokih pojavljajo v določenih časovnih
presledkih. Tako določamo tudi območja, glede na pogostost poplav. Vsa ta območja pa so občutljiva
za vzpostavitev poselitve, še bolj pa za vzpostavitev kakšne proizvodne dejavnosti, saj bi v primeru
poplave lahko prišlo do vnosa strupenih snovi v poplavno vodo.
Mokrišča
Mokrišča so raznoliki, hidrološko kompleksni in izredno dinamični ekosistemi z značilno združbo
rastlin in živali, prilagojeno značaju mokrišča, predvsem vodnim in talnim razmeram. Vsak poseg na
teh območjih spremeni lastnosti mokrišč, med katerimi so čiščenje vode (samočistilna sposobnost
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mokrišč), zmanjšanje poplavnih nivojev voda, napajanje vodonosnikov. Služijo kot habitat za mnogo
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter druge. Zato bi vsako poseganje v ta območja predstavljalo
bistveno povečanje občutljivosti in ranljivosti mokrišč. (Golobič et. al., 2000)
Podobno kot za površinske vode velja tudi za mokrišča, pri čemer gre tu za dodatno občutljivost
zaradi visoke biotske vrednosti teh območij.
Površinske vode
Z regulacijo vodotokov posežemo v naravni sistem vodotoka in s tem lahko porušimo dinamično
ravnovesje sistema. To pomeni, da zmanjšamo regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti
vodotoka oz. povečamo njegovo občutljivost. Zlasti tekoče vode so aktivni sistemi, s svojimi procesi
(erozija, denudacija, akumulacija), ki niso omejeni samo na območje kjer teče voda, pač pa zajema
širše območje vodnega zemljišča oz. priobalnega pasu. Zato se občutljivost za posege z oddaljenostjo
od površinskih voda zmanjšuje.
Kmetijstvo je eden glavnih virov razpršenega onesnaževanja tal, talne vode in tudi površinskih voda.
Površinske vode se lahko onesnažijo zaradi propustnosti tal in preko podzemnega pretakanja voda
oz. preko površinskega odtoka iz kmetijskih zemljišč. Z vidika točkovnega onesnaženja voda zaradi
kmetijstva so nevarni predvsem farmni sistemi, kjer je velika koncentracija živine na enem mestu.
Tako se z oddaljenostjo posega od vodotokov njihova občutljivost na poseg zmanjšuje.
Kakovost vodnih teles
Kakovost vodnih teles, kaže na obremenjenost vodnega vira in s tem tudi njegovo občutljivost.
Vodna telesa slabše kakovosti so občutljivi, saj so njihove regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti lahko že presežene. Prav tako so občutljivi čisti in nedotaknjeni vodni sistemi, saj bi v
primeru obremenitve prišlo da večjega kakovostnega preskoka oz. večjega šoka za živi svet, ki je
vezan na določen vodni vir.
Preoblikovanost vodotokov (urejenost)
Poznamo več kategorij preoblikovanosti vodotokov, pri čemer so najbolj občutljivi naravni oz.
sonaravno urejeni vodotoki, saj bi prišlo v primeru posega tu do večje kakovostne spremembe kot pri
tehnično oz. togo preoblikovanem vodotoku.
2.1.4. Kriteriji za določanje občutljivosti biosfere
Zmanjšanje pokrajinske in biotske raznovrstnosti sta skupna kazalca različnih oblik degradacije
okolja in prevlade antropocentrične etike v odnosu do narave (Plut, 1998).
Poselitvena območja oz. prisotnost človekove dejavnosti in iz tega izhajajoč hrup in drugi vplivi je za
posamezne vrste moteča. Se pravi, da vsak poseg v naravno okolje z vidika biosfere predstavlja
zmanjšanje kvalitete le-tega in povečanje njegove občutljivosti.
Zavarovana območja
Večja kot je stopnja ohranjenosti naravnega okolja, večja je občutljivost oz. ranljivost tega območja
za kakršen koli poseg. Prav tako so bolj občutljiva in ranljiva območja, na katerih so prisotne redke
in ogrožene rastlinske in živalske vrste. V Sloveniji poznamo več vrst zavarovanih območij, ki so
kategorizirane glede na stopnjo varovanja (Natura 2000, ekološko pomembna območja, naravne
vrednote, naravni spomeniki…).
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Funkcije gozda
Gozd je pomembna sestavina biosfere, ki ima različne funkcije. Gozd s poudarjeno ekološko
funkcijo je pomemben zlasti kot habitat oz. ima pomembno vlogo pri ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Gozd s poudarjeno socialno funkcijo je pomemben za ohranjanje kvalitete bivalnega
okolja. Varovalni gozd je pomemben za varovanje tal pred erozijo, blažitev podnebnih skrajnosti,
uravnavanje odtoka vode, varovanje podzemne vode, izboljševanje kakovosti zraka in vode. (Šetina,
2003)
2.1.5. Kriteriji za določanje občutljivosti okolja kot naravnega vira
Naravni viri so temeljni za preživetje in napredek človeške vrste, vendar so omejeni z velikostjo in
sposobnostjo Zemlje, da jih obnavlja (Plut, 1998).
Človek za svoj razvoj in obstanek koristi naravne vire, zato je potrebno paziti, da z njimi
gospodarimo kar se da dobro. Obnovljivi naravni viri niso samoumevno darilo narave, pač pa je
potrebno upoštevati njihove nevtralizacijske oz. regeneracijske sposobnosti. Vsakršen poseg v
naravne vire lahko bistveno vpliva na zmanjšanje kvalitete virov oz. jih lahko povsem uniči.
Vodovarstvena območja
Poseg na vodovarstveno območje poveča nevarnost onesnaženja vodnega vira. Umeščanje poselitve
zahteva ureditev komunalne infrastrukture. Odsotnost te ali pa napaka na komunalni infrastrukturi bi
lahko na vodovarstvenem območju pomenilo dolgotrajno onesnaženje vira.
Zlasti na propustnih tleh predstavlja kmetijska dejavnost nevarnost za onesnaženje talne in
površinske vode, ki jo človek uporablja kot vir pitne vode. Zato so vodovarstvena območja in
območja v bližini zajetij močno občutljiva na kmetijsko dejavnost. Prav tako je tveganje veliko v
primeru umestitve industrijskih obratov, pri katerih obstaja nevarnost izpusta strupenih snovi v tla,
talno ali površinsko vodo. To velja tudi za dejavnost izkoriščanja mineralnih surovin saj se pri tem
uporabljajo eksploziva in težka mehanizacija.
Vodna zajetja
Vodna zajetja predstavljajo življenjsko pomemben vir pitne vode, zato so vsaki posegi v bližino
vodnih zajetji lahko nevarni iz istih razlogov, kot to velja za vodovarstvena območja. Tako se z
oddaljenostjo od vodnega zajetja občutljivost le-tega manjša.
Izviri
Izviri predstavljajo potencialen vir pitne vode, zato bi lahko posegi v neposredno bližino pomembno
vplivalo na poslabšanje stanja tega vira. Zato je občutljivost le-tega z bližino posega vse večja.
Kakovost kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča so pomemben vir za pridobivanje hrane, a se med seboj razlikujejo po kvaliteti.
Se pravi, da so z vidika vira hrane najbolj občutljiva najbolj kvalitetna zemljišča. Širitev na ta
območja lahko predstavlja uničenje naravnega vira.
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Tip prsti
Kako kvaliteten naravni vir nam predstavljajo prsti na določenem območju, nam pove tip le-teh.
Tako bi širitev pozidave oz. kakšne druge dejavnosti, katere rezultat je odstranitev zemljine, na rjavih
evtričnih tleh (najbolj primerna za kmetovanje), zmanjšanje dostopnosti oz. uničenje tega naravnega
vira. Bolj kot so tla primerna za kmetovanje večja je občutljivost naravnega vira.
Mineralni viri
Za mineralne vire lahko določen poseg pomeni začasno omejitev. V primeru večjih posegov, ko
pride do posega v matično kamnino, lahko to pomeni njegovo uničenje. Stopnja občutljivosti oz.
ranljivosti je odvisna od razširjenosti posameznega mineralnega vira.
Lesno - proizvodni gozd
Lesno - proizvodni gozd je pomemben naravni vir. Z odstranjevanjem površinskega pokrova se
odstranijo tudi lesne zaloge, kar pomeni dolgotrajno uničenje, saj ponovna vzpostavitev zahteva
dolgo časovno obdobje. Občutljivost gozdnih površin narašča s količino lesnih zalog.
2.1.6. Kriteriji za določanje širše pojmovane občutljivosti kvalitete bivalnega okolja
Kvalitetno okolje je v osnovi čisto in neobremenjeno okolje, vendar pa so za kvaliteto bivalnega
okolja potrebne tudi druge lastnosti, kot so mobilnost in možnost zadovoljevanja specifičnih potreb.
Kvaliteta bivalnega okolja je pomembna pri načrtovanju poselitvenih območij. Z zagotavljanjem
kvalitetnega bivalnega okolja skrbimo tudi za zdravje populacije.
Mobilnost
Mobilnost, oz. sposobnost optimalnega transporta ljudi in tovora v okolju ima velik vpliv tako na
onesnaženost okolja kot tudi na kvaliteto bivalnega okolja. Na območjih s slabšim dostopom do
storitev in dostopom do kakovostnega javnega potniškega prometa so prebivalci prisiljeni uporabljati
lastna prevozna sredstva (tipično osebne avtomobile) in tako bolj obremenjujejo okolje. Širitev
poselitve na taka območja je torej manj primerna, saj s tem neposredno povečujemo promet in z njim
povezane emisije hrupa, škodljivih snovi in toplogrednih plinov.
Gostota poselitve
Nam služi kot kriterij določanja obsega servisnih dejavnosti na območju preučevanja. Znano je, da
so območja z večjo gostoto bolje opremljena, saj so to ponavadi naselja z višjo stopnjo centralnosti.
To pomeni, da se s širitvijo na ta območja izognemo velikim posegom v okolje, kot so izgradnja
nove prometne, komunalne in ostale infrastrukture.
Poselitvena območja
Poselitvena območja niso primerna za umeščanje dejavnost, ki obremenjujejo kvaliteto bivalnega
okolja (industrija, kmetijska proizvodnja, odlagališča, kamnolomi…)

2 .2 .

Obremenjenost okolja

Prekomerno obremenjevanje okolja in zmanjševanje njegovih samočistilnih sposobnosti vodi v
porušenje naravnega ravnovesja oz. v degradacijo okolja (Plut, 1998)
Za določanje pokrajinske ranljivosti okolja moramo poznati kvaliteto okolja oz. stopnjo dosedanje
obremenjenosti. To nam služi kot začetna podlaga za določanje ranljivosti, saj je lahko človek s
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svojimi posegi v okolje bistveno spremenil njegove lastnosti oz. nosilne sposobnosti in tako povečal
občutljivost okolja, v primerjavi z prvotnim stanjem. Glede na zmanjšanje nosilnih sposobnosti
okolja zaradi obremenjevanja, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi je tak pristop nujno
potreben.
Pri določanju ranljivosti za posamezno dejavnost upoštevamo obremenjenost, ki bi lahko negativno
vplivala na načrtovano dejavnost v okolju. Sama obremenjenost določenega območja ne pomeni, da
je to območje že vnaprej za vsakršno dejavnost ranljivo (npr.: Območje tik ob avtocesti je močno
obremenjeno s hrupom, kar pomeni, da to območje ni primerno za poselitev. To pa ne pomeni, da je
to območje neprimerno za industrijsko ali obrtno dejavnost.)
2.2.1. Kriteriji za določanje obremenjenosti okolja
Kriteriji za obremenjenosti okolja so bili izbrani tako, da čim bolje pojasnijo stanje okolja in odnos
načrtovane dejavnosti na to stanje.
Promet
Promet ima posreden vpliv na obremenjenost tal. Prsti ob prometnicah so zaradi izpuhov večkrat
onesnažene z težkimi kovinami. Se pa onesnaženost z oddaljenostjo od prometnice zmanjšuje.
Promet je glavni vir onesnaženosti zraka v Sloveniji, vendar pa je zaradi njegove razpršenosti vpliv
dostikrat manj očiten, kot vpliv industrije. Kljub temu, da se onesnaženje ozračja relativno neovirano
razprši, lahko opredelimo območja, ki so tik ob prometnicah kot bolj obremenjena v primerjavi s
tistimi, ki so bolj oddaljena.
Vode, ki se izpirajo iz cestišč so onesnažene s solmi (nitrati) in ostanki, ki nastanejo pri amortizaciji
prevoznih sredstev. To je problematično predvsem, če odtoki s cestišč niso primerno urejeni.
Prometnice so koridorji v pokrajini, ki se pogosto križajo z življenjskim okoljem posameznih
živalskih vrst in tako negativno vplivajo na biosfero.
Industrija
Industrijski obrati so pomemben vir onesnaženja ozračja tako na lokalni kot tudi na globalni ravni.
Zato je pri določanju ranljivosti okolja pomembno upoštevati industrijske obrate na preučevanem
območju in samo oddaljenost od njih. Onesnaženje, ki prihaja iz industrijskih obratov lahko vpliva
na vse elemente okolja, hkrati pa se onesnaženje razlikuje po posameznih industrijskih dejavnostih.
Odlagališča odpadkov
V bližini odlagališča je okolje obremenjeno zaradi smradu in plinov, ki nastajajo pri razpadanju
anorganskih in predvsem organskih odpadkov.
Obremenjeno okolje je manj privlačno in zato tudi manj primerno za poselitev. Zato vsi našteti
obremenjevalci vplivajo tudi na kvaliteto bivalnega okolja.
Intenzivno kmetijstvo
Kmetijska proizvodnja je pomemben vir točkovnega onesnaževanja. Pri intenzivni živinoreji
nastajajo odpadki (gnojnica, gnoj, gnojevka), ki ob neprimernem ravnanju predstavljajo grožnjo za
onesnaževanje tal, talne in površinske vode.
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Kmetijstvo je lahko tudi vir neprijetnih vonjav, kar je potrebno upoštevati pri vmeščanju dejavnosti v
pokrajino, zlasti ko gre za poselitvena območja.
Pridobivanje mineralnih virov (izkopi, kamnolomi, peskokopi…)
So korenit poseg v geosfero, saj gre na območju eksploatacije naravnih virov za popolno odstranitev
zemljine in za velik vpliv na matično kamnino. Območja izkopov so tako večinoma z vidika geosfere
popolnoma degradirana, hkrati pa posredno vplivajo tudi na obremenjenost ostalih okoljskih
elementov v bližini te dejavnosti.
Kamnolomi predstavljajo vir onesnaženja ozračja zaradi prahu, ki nastaja pri pridobivanju
mineralnih virov, problematična pa je lahko tudi mehanizacija, ki se pri tem uporablja. Zato so
območja v neposredni bližini bolj obremenjena.
Večinoma se v tej dejavnosti uporablja mehanizacija, ki povzroča hrup. S tega vidika pa je še bolj
problematično pridobivanje mineralnih surovin s pomočjo eksplozivnih sredstev.
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3.

3 .1 .

ZASNOVA GEOGRAFSKEGA MODELA
POKRAJINSKE RANLJIVOSTI OKOLJA

Ovrednotenje okoljskih podatkov

Vsak podatek uporabljen v študiji ranljivosti je ovrednoten, kar pomeni, da ima prirejeno stopnjo
obremenjenosti, občutljivosti ali ranljivosti oz. ima določen red velikosti vpliva, ki ga ima določena
dejavnost na posamezno sestavino pokrajine.
Pokrajinska ranljivost okolja je ocenjena na podlagi podatkov:
a) o trenutni obremenjenosti okolja (ničelno stanje pokrajine),
b) o občutljivosti posameznih sestavin okolja na načrtovano rabo prostora, ki izhaja iz naravnih
danosti na določenem območju.
Podatki so ovrednoteni po merski lestvici, ki je podana v spodnji tabeli. Vrednost oz. teža podatka je
bila določena na podlagi ekspertnih ocen. Ekspertne ocene so bile določene na podlagi sodelovanja
ekspertov in sodelavcev na skupinskih pogovorih, ki so potekali v drugi polovici leta 2005. Eksperti
in sodelavci so: mag. Robert Špendl, uni. dipl. inž. rač. inž. kem. teh.; Branko Štrekelj uni. dipl. inž.
grad.; Ivo Kejžar uni. dipl. inž. kem.; Darko Drašler uni. dipl. inž. les.; Tina Vrhovec absolvent kraj.
arh.
tabela 1: Ovrednotenje okoljskih podatkov
KVANTITATIVNA
OCENA

KVALITATIVNA
OCENA

RAZLAGA
REZULTATOV

0

zelo velika

okolje je zelo občutljivo oz ranljivo za vzpostavitev
načrtovane dejavnosti, zato je ta nesprejemljiva oz. je
okolje že prekomerno obremenjeno.

1

velika

okolje je še vedno občutljivo oz. bi zaradi obstoječe
obremenitve okolja lahko prihajalo do konfliktov zato je
ranljivost velika

2

zmerna

nova dejavnost zmerno, a ne posebej pomembno vpliva
na kakovost okolja

3

majhna

kakovost okolja se zaradi nove dejavnosti ne bo
poslabšala

3 .2 .

Izdelava modela z metodo ProVal 2000

3.2.1. Opis metode za sestavljanje modelov
ProVal 2000 je GIS aplikacija, ki je nastala v okviru projekta ONIX, ki je imela namen izboljšati
slovensko informacijsko strukturo. Program obdeluje rastrske podatkovne sloje, omogoča pa tudi
uvoz vektorskih podatkovnih slojev. Osnova programa je dinamičen modelirnik, v katerem lahko
enostavno sestavimo enega ali več modelov. Sestavljen je iz objektov, ki predstavljajo podatkovne
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sloje ali funkcije in povezave med njimi. Celoten postopek lahko po potrebi spreminjamo v vsakem
koraku. Modele medsebojno povezujemo. Podporo modeliranju omogočajo dinamični katalogi, v
katerih so pregledno shranjene vse funkcije. Uporabnik si v njih pripravi, uredi in dostopa do
posameznih skupin osnovnih funkcij ter shranjuje modele in pripravi bazo podatkov.
(http:www.dioptra.si, 2005)
Ranljivost je določena z rasterizacijo in analizo digitalnih ploskovnih podatkov. Uporabljen je raster
25 x 25m (1mm na karti v merilu 1:25.000). Za vsak element je bilo ugotovljeno, ali je v njem
prisotna katera od lastnosti iz podatkovnega modela (npr. vodovarstveno območje, oddaljenost od
kamnoloma itd.), nato pa so bile z matrično analizo in ostalimi kvantitativnimi funkcijami v ProValovem modelirniku določene obremenitve, občutljivost in ranljivost za posamezno pokrajinsko
sestavino.
3.2.2. Sestavljanje odločitvenega modela
Postopek izdelave modela je dokaj poenostavljen. Sestavljanje modela temelji na kvantitativnih
metodah. Vhodni podatek s pomočjo funkcije preračunamo v nov podatek. Vhodni podatek je lahko
rastrska ali vektorska podlaga, rezultati pa so podani v rastrski obliki.
V prilogi B je podan celoten model za določanje pokrajinske ranljivosti, v nadaljevanju pa je
podrobno opisan del postopka izdelave modela pokrajinske ranljivosti okolja, ki opisuje nevarnost
nastanka destrukcijskih erozijskih procesov (plazovi, podori, usadi).
Podmodel nevarnosti destrukcijsko erozijskih procesov
Podatek o nadmorskih višinah (DMV oz. DMR) preračunamo s funkcijo ''Slope in degrees'' (naklon v
stopinjah). Rezultat je podatek o naklonih reliefa, ki vsakemu kvadrantu v rastrski mreži določi
vrednost naklona. Te podatke klasificiramo v smiselno lestvico. Kako so uporabljeni podatki
klasificirani, prikazuje spodnja tabela.
tabela 2: Vrednosti podatkov v odločitvenem modelu za določanje nevarnosti erozije (v oklepajih so podane
kvantitativne vrednosti posameznega podatka)
Nevarnost destrukcijsko erozijskih procesov

zelo velika, velika, zmerna, majhna

Matična kamnina

Glina (8), prod (7), lapor (6), skrilavec (5), tuf (4),
peščenjak (3), dolomit/diabaz/keratofir (2), apnenec (1)

Naklon

>40 (8), 35-40 (7), 30-35 (6), 25-30 (5), 20-25 (4), 10-20
(3), 5-10 (2), <5 (1)

Legenda: < manjše, > večje, = enako

Rezultat dobimo v obliki rastrskega podatkovnega sloja in ga dalje preko funkcije matrika (matrična
analiza) povežemo z podatkovnim slojem, ki opisuje geološke značilnosti preučevanega območja.
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tabela 3: Matrika, ki določa nevarnost destrukcijsko erozijskih procesov na podlagi geološke podlage in
naklona

naklon

0
1
2
3
4
5
6
7
8

geologija
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
2
2
2
3
4

2
1
1
1
1
2
2
2
3
4

3
1
1
1
1
2
3
3
3
4

4
1
1
1
1
2
3
3
3
4

5
1
1
1
2
3
3
4
4
4

6
1
1
1
2
3
3
4
4
4

7
1
1
2
3
4
4
4
4
4

8
1
1
2
3
4
4
4
4
4

Vrednosti v matriki so enake tistim v merski lestvici, s katero ovrednotimo okoljske podatke (1majhna nevarnost , 2- zmerna nevarnost, 3- velika nevarnost, 4- zelo velika nevarnost). Vrednosti v
metriki so bile določene na podlagi ekspertnih ocen. Ker gre za okoljske podatke o stanju v naravi, je
matrika nesimetrična, kar izhaja iz kompleksnosti naravnih pravil.
Iz matrike lahko razberemo pravila (na območju, kjer je geološka podlaga glina oz. prod in je naklon
večji od 20º, je zelo velika nevarnost plazov), vendar ta niso pregledna in se v nadaljnjih korakih
modeliranja izgubijo (niso več vidna, saj so ponovno preurejena za lestvico, ki podaja rezultat
naslednjega koraka).
Rezultat modela je podatkovni sloj, ki nam prikazuje ranljivost območja z vidika destrukcijskih
erozijskih procesov (plazovitost).
slika 2: Način modeliranja z metodo ProVal 2000

* (K) rastrska podatkovna baza – karta, (F) funkcija pretvorbe podatkovne baze

Programsko orodje nam poda rezultate v obliki kvantitativne vrednosti za posamezno polje v rastrski
mreži.. Ta metoda nam ne omogoča postavljanja kompleksnih pravil, ki bi bila enostavno preverljiva
in razumljiva. Ker so vrednosti kvantitativno podane, jih je treba v vsakem koraku prilagoditi
vrednostni lestvici, ki ima pomen za končni rezultat. Pravila, ki določajo razmerja med posameznimi
kriteriji lahko postavimo s pomočjo metrike.
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Model je sestavljen v obliki drevesa, pri katerem je v enem koraku lahko združimo največ dva
podatkovna sloja (dvokriterijsko odločanje), saj nam matrika združevanja več kriterijev ne omogoča.
Podmodel, ki je podrobno opisan zgoraj se nadaljuje tako, da se združi z pedološko karto, pri čemer
bi bila taka združitev smiselna že v prvem koraku, saj ima tip prsti in njena globina tudi vpliv na
nevarnost za erozijo. To je tudi ena od razlik med obravnavano metodo in metodo DEX.
3.2.3. Rezultati
Rezultati so podani v kvantitativni obliki in za vsak kvadrant v rastrski mreži posebej. Ti podatki so
v barvni merski lestvici prikazani v kartografski obliki. Rezultati nam ne omogočajo pogleda v
postopek in vzroke zakaj je do določene končne vrednosti prišlo. Tako je interpretacija možna le ob
pregledu posameznega koraka znotraj modela oz. lahko rezultate interpretiramo z lastnim
poznavanjem podatkovne baze o območju in z razumevanjem vzrokov. Na temnejših območjih je
nevarnost za erozijo večja kot na svetlejših.
slika 3: Nevarnost nastanka destrukcijskih erozijskih procesov (plazovitost)
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3 .3 .

Izdelava modela s sistemom DEX

3.3.1. Opis metode za sestavljanje modelov
DEX je več-parametrska odločitvena metoda, ki uporablja diskretne in kvalitativne kriterije, s
katerimi je mogoče hitro sestaviti razumljive odločitvene modele in jih takoj preizkušati. DEX je bil
razvit na Inštitutu Jožef Štefan.
Metoda temelji na razgradnji odločitvenega problema v hierarhično strukturo kriterijev. V metodi
uporabljeni kriterij so diskretni in kvalitativni: njihove vrednosti so besede, na primer zelo ranljivo,
obremenjeno in podobno. Namesto besed je mogoče uporabljati tudi intervale numeričnih vrednosti.
Pri funkcijah združevanja nižje nivojskih kriterijev v končno oceno DEX uporablja odločitvena
pravila tipa če-potem. Metoda omogoča vrednotenje variant tudi v primeru nepopolnih in
nenatančnih podatkov o variantah.
Orodje DEX vsebuje urejevalnike strukture kriterijev, odločitvenih pravil in variant. Poleg postopkov
za vrednotenje variant so v programu realizirane tudi metode za razlago komponent modela in
analizo rezultatov vrednotenja variant. Pri vnosu odločitvenih pravil DEX sproti preverja usklajenost
pravil.
Ranljivost je določena z rasterizacijo in analizo digitalnih ploskovnih podatkov. Uporabljen je raster
25 x 25m (1mm na karti v merilu 1:25.000). Za vsak element je bilo ugotovljeno, ali je v njem
prisotna katera od lastnosti iz podatkovnega modela (npr. vodovarstveno območje, oddaljenost od
kamnoloma itd), nato pa so z analizo z več-kriterijskim odločitvenim modelom DEX določene
obremenjenosti, občutljivosti in ranljivosti za posamezne pokrajinske sestavine. (Bohanec, Rakjovič,
1990)
3.3.2. Sestavljanje odločitvenega modela
S programom DEX sem najprej opisal hierarhijo kriterijev, nato pa določil odločitvena pravila. V
enem modelu sem opisal ločene hierarhije za vse vrste vplivov na pokrajinsko ranljivost okolja. Pri
postavljanju odločitvenih pravil DEX uporabniku svetuje in na osnovi ostalih že definiranih pravil
sam ponudi možne vrednosti (s tem se izognemo napakam pri postavljanju odločitvenih pravil).
DEX nam omogoči hitro sestavo razumljivih pravil za določanje ranljivosti okolja. Pravila je mogoče
tudi takoj preveriti na realnih podatkih o obremenjenosti oz. občutljivosti okolja in jih prilagoditi v
skladu z ugotovitvami.
Model je bil sestavljen za ocenjevanje pokrajinske ranljivost na posamezno vrsto posega, ki jo določa
strategija prostorskega razvoja posamezne občine.
V prilogi A je podan celoten model pokrajinske ranljivosti, ki je bil sestavljen s to metodo. V
nadaljevanju pa je podrobno predstavljen podmodel, ki definira občutljivost človekovega okolja.
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slika 4: Drevo kriterijev za določanje občutljivosti človekovega okolja na širitev poselitve
ČLOVEKOVO OKOLJA

POKRAJINSKA SLIKA

NARAVNI VRI

GOSTOT
GOSTOTA

MOBILNOST

Iz drevesa je razbrati, da je občutljivost človekovega okolja odvisna od štirih kriterijev: občutljivosti
naravnih virov, pokrajinska slika, mobilnosti (povezanosti z javnim potniškim prometom - JPP) in
gostote poselitve.
tabela 4: Vrednosti kriterijev v odločitvenem modelu za občutljivost človekovega okolja
ČLOVEKOVO OKOLJE

zelo velika, velika, zmerna, majhna

Naravni viri

zelo velika, velika, zmerna, majhna

Pokrajinska slika

velika pokrajinska vrednost, manj pomembno

mobilnost

več kot 1 km od JPP, 500-100m od JPP, manj kot 500m od
JPP

gostota

<1,5 preb/ha, 1,5–10 preb/ha, 10-20 preb/ha, >20 preb/ha

Legenda: < manjše, > večje, = enako

V tem primeru imajo posamezni kriteriji različno število vrednosti. Funkcija je podana z 96
definiranimi pravili. Funkcijo lahko tudi poenostavimo z vmesnimi funkcijami, ki združujejo le po
dva kriterija. DEX ima vgrajeno funkcijo Complex rules, ki iz podanih vrednosti v točkah generira
krajši zapis pravil.
tabela 5: Kompleksna pravila za določanje vpliva posameznih kriterijev na občutljivost človekovega okolja (št.
vseh definiranih pravil: 96)
NARAVNI VIRI
zelo velika
velika
zmerna

POKRAJINSKA
SLIKA

MOBILNOST

GOSTOTA
POSELITVE

*
*
*

*
*
*

OBČUTLJIVOST
ČLOVEKOVEGA
OKOLJA
zelo velika
velika
zmerna

*

*

zmerna

>=zmerna

*
*
*
velika pokrajinska
vrednost
*

> 1 km od JPP

<=1,5-10 preb/ha

zmerna

>=zmerna

*

<=500-1000 od JPP

<1,5 preb/h

zmerna

majhna

manjši pomen

<500 m do JPP

*

majhna

majhna

manjši pomen

>=500-1000 od JPP

>=1,5-10 preb/h

majhna

majhna

manjši pomen

*

>=10-20 preb/h

majhna

>=zmerna

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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Iz tabele so razvidna pravila, ki opisujejo občutljivost človekovega okolja. Gre za kvalitativen
pristop, ki jasno in pregledno določa občutljiva oz. primerna območja za širitev poselitve. Za razliko
od ProVal metode, ki na enem nivoju odločitvenega drevesa lahko primerja le dva kriterija (binarno
drevo), nam DEX omogoča neposredno določanje pravil na podlagi več kriterijev.
3.3.3. Rezultati
Rezultati so podani za vsak kvadrant v rastrski mreži posebej. Ti podatki so v barvni merski lestvici
prikazani v kartografski obliki. Na podlagi pravil, ki jih določimo s pomočjo DEX-a, s programom
ArcView izdelamo kartografski prikaz. Rezultati nam omogočajo pogled v postopek in vzroke zakaj
je do določene končne vrednosti prišlo. Tako je interpretacija enostavna.
slika 5: Občutljivost človekovega okolja na širitev poselitve v Mestni občini Kranj

Zasnova geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja Mestne občine Kranj

Stran 20 od 60

4.

PREIZKUS MODELA

Modela sem preizkusil na primeru Mestne občine Kranj. Ker so bili rezultati obeh modelov zelo
podobni ali skoraj enaki, bom podrobneje predstavil modele, ki sem jih izdelal z več-kriterijsko
odločitveno metodo DEX, ki za te študije še ni bila uporabljena.

4 .1 .

Opis območja preizkusa

Mestna občina Kranj na severu meji na občino Tržič, na severozahodu na občini Naklo in
Radovljica, na severovzhodu na občini Jezersko in Preddvor, na vzhodu na občino Šenčur, na jugu
na občini Škofja Loka in Medvode na zahodu pa na občini Železniki in Bohinj.
Celotna občina meri 150,9 km2 in ima 52.689 prebivalcev oziroma 349,17 prebivalcev na km2. Ta
podatek je nad slovenskim povprečjem (98,5 preb./km2). Poselitev je koncentrirana na osrednjem
ravninskem delu občine, kjer je gostota poselitve dokaj velika.
V mestni občini Kranj je 49 naselij in 9811 hišnih številk. Občina tako spada med občine z manjšo
razpršenostjo poselitve, saj je v naselju povprečno 200,22 hišnih številk (povprečje Slovenije je
84,1). Po tem kriteriju je MO Kranj na 21. mestu izmed vseh občin, torej v prvem kvartalu občin.
(Statistični letopis RS, 2005)
Mestna občina Kranj leži na Kranjsko - Sorškem polju oziroma na prehodu Ljubljanske kotline v
hribovit svet. Občina se na jugozahodu dvigne v hribovit predalpski svet (od Škofjeloškega hribovja
proti Jelovici: Sveti Jošt nad Kranjem, Lavtarski vrh, Rovnik) na severu pa proti KamniškoSavinjskim Alpam.
Območje je reliefno zelo razgibano. Razdelimo ga lahko na dve naravno-geografske enote: hribovit
svet alpskega in predalpskega sveta, ter ravninski del ljubljanske kotline.
Na jugozahodu se občina dviguje v predalpsko hribovje (karbonatne kamnine – pretežno apnenci in
peščenjaki). Na severu pa dvignjen del občine sestavljata pretežno apnenec in lapor. V hribovitem
pasu je poselitev bistveno manj obsežna kot v nižinskem predelu Ljubljanske kotline (Kranjsko –
Sorško polje), ki leži na prodni kamninski podlagi (rečni nanosi).
Na severnem in zahodnem delu območja, ki je nekoliko dvignjeno nad Ljubljansko kotlino, se
zmerno kontinentalno podnebje že prepleta z gorskim podnebjem, za katerega so značilne pogoste
temperaturne inverzije - topla, ne prevroča poletja, in hladne, ne ekstremno mrzle zime. Na nekaterih
dvignjenih delih je zaradi prisojne lege in višje nadmorske višine večje število sončnih ur in število
dni brez megle, izboljšana je tudi dobra vidljivost in kvaliteta ozračja. (Slavec, 1997)
Povprečna količina padavin znaša približno 1400 mm. Povprečna letna temperatura znaša okoli 9,3
°C. Največ padavin pade v oktobru in novembru, najmanj v januarju in februarju. (Statistični letopis
RS, 2005)
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slika 6: Prikaz območja Mestne občine Kranj
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4 .2 .

Pokrajinska ranljivost okolja za poselitev

4.2.1. Opis dejavnosti
S pojmom poselitev označujemo razmestitev naselij v pokrajini, tako v funkcijskem kot oblikovnem
smislu. V oblikovnem smislu razumemo naselje kot grajeno strukturo v okolju, v funkcijskem smislu
pa delovanje naselja, pri čemer upoštevamo vse dejavnosti, ki se odvijajo znotraj naselja. V sklopu
izdelave modela ranljivosti okolja zaradi poselitve so obravnavani vplivi, ki so povzročeni tako med
gradnjo kot vplivi, ki nastajajo med obratovanjem. (Golobič, Jug, 2000)
Med gradnjo so vplivi povezani s posegi priprave zemljišč, odstranjevanjem površinskega pokrova,
spreminjanje reliefa, posegi v vodni in obvodni prostor ter transport materiala. Vse dejavnosti ob
gradnji so vir hrupa, predvsem je to posledica uporabe gradbene mehanizacije.
V času obratovanja so prisotni predvsem vplivi na kakovostne sestavine okolja in spremembo
kvalitete bivalnega okolja, ter rabo naravnih virov. Vplivi so povezani predvsem s prometom,
odpadnimi vodami, odvzemanjem pitne vode in onesnaženjem zraka kot posledica uporabe fosilnih
goriv.
4.2.2. Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za poselitev
V spodnji tabeli je prikazana celotna zgradba modela s kriteriji na podlagi katerih so bila določena
pravila. Številke v oklepaju predstavljajo mesto v merski lestvici, ki ga določena vrednost zajema. Je
samo pomoč za lažje razumevanje, saj so vrednosti podane na merski lestvici od SLABO (0) do
DOBRO (najvišje število v nizu). Kategoriji so postavljeni s strani ekspertov na podlagi, dejanskih
izračunov, ki so bili del preteklih raziskav in postopkov v okviru okoljskih poročil, poročil o vplivih
na okolje itd.
tabela 6: Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za poselitev
RANLJIVOST ZA POSELITEV

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)

OBČUTLJIVOST

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)

NARAVA

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)

Geosfera

velika nevarnost erozije (0), zmerna možnost erozije (1),
ni nevarnosti erozije (2)

Matična kamnina

glina (0), prod (1), lapor (2), skrilavec (3), tuf (4),
peščenjak (5), dolomit (6), apnenec (7)

Naklon

> 40° (0), 35°–40° (1), 30°–35° (2), 25°–30° (3), 20°–25°
(4), 10°–20° (5), 5°–10° (6), < 5° (7)

Erozijska območja

erozijsko območje (0), ni erozije (1)

Hidrosfera
Poplavna območja

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)
povratna doba 5 let (0), 20 let (1), 100 let (2), izven
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poplavnih območij (3)
Mokrišča

blizu 0m (0), 0 -50m (1), dalj kot 50m (2)

Kakovost vodnih teles

velik vpliv (0), zmeren vpliv (1), ni vpliva (2)

Bližina vodnih teles <20m (0), 20-50m (1), daleč >50m (2)
Kakovost
teles

vodnih 1 (0), 2 (1), 3 (2), 4 (3)

Urejenost
vodotokov

naravno/sonaravno (0), tehnično (1), togo/ni vodotoka (2)

Atmosfera
Mikroreliefne značilnosti
Biosfera

dna ozkih dolin, kotlin in kraških polj (0), izven teh
območij (1)
ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)

Zavarovana območja

Natura/pSCI (0), EPO (1), naravna vrednota ali spomenik
(2), izven zavarovanih območij (3)

Funkcije gozda

varovalni gozd (0), ekološka na 1. stopnji (1), ekološka na
2. stopnji (2), socialna na 1. stopnji (3), socialna na 2.
stopnji (4), ni poudarjenih funkcij (5)

ČLOVEKOVO OKOLJE
Naravni viri

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)
ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)

Vodni viri

ZELO VELIKA (0), ZMERNA (2), MAJHNA (3)

Vodovarastvena
območja

1. vodovarstveno območje (0), 2. (1), 3. (2), izven
vodovarstvenih območij (3)

Zajetja

manj kot 20 m oddaljeno od zajetja (0), 20-50m (1), >50m
(2)

Izviri

manj kot 20 m oddaljeno od izvira (0), 20-50m (1), daleč
>50m (2)

Kmetijska zemljišča

dobra kmetijska zemljišča (evtrična tla na ravnini) (0),
srednje dobra (1), slaba/ni kmetijsko zemljišče (2)

Kakovost
namenska raba intenzivno kmetijstvo-K1 (0), namenska
kmetijskih zemljišč raba kmetijske površine-K2 (1), druga namenska raba (2)
Tip prsti
Naklon
kmetijskih
zemljiščih

evtrična (0), distrična/rendzina (1), zaglejena/ni prsti (2)
na NAKLON <10% (0), NAKLON 10-35% (1), NAKLON
>35% (2)

Mineralni viri

manj kot 100m od mineralnih virov (0), oddaljeno od
mineralnih virov več kot 100 m (1)

Lesno proizvodni gozd

1.stopnja (kvalitetnejši gozd) (0), 2.stopnja (1), ni
gozda/3.stopnja (3)

Pokrajinska slika

velika pokrajinska vrednost (0), manj pomembno (1)

Mobilnost

> 1 km od postajališča javnega potniškega prometa (0),
500-1000 m do postajališča (1), postajališče bližje kot 500
m (2)

Gostota

<1,5 preb/ha (0), 1,5-10 preb/ha (1), 10-20 preb/ha (2),
>20 preb/ha (3)
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zelo moteče (0), zmerno moteče (1), ni motečih
dejavnikov (2)

OBREMENJENOST
INDUSTRIJA

bližje kot 250m (0), ni v bližini (1)

IZKOPI

<100m (0), 100-300m (1), >300m (2)

KMETIJSKA PROIZVODNJA

farma z več kot 50 GVŽ (glav velike živine) bližje kot
100m (0), 10-50 GVŽ bližje kot 50 m (1), v bližini ni farm
(2)

ODLAGALIŠČA

bližje kot 300m (0), 300-600m (1), odlagališča ni v bližini
600m (2)

PROMET

bližje kot 20m od ceste z več kot 3000 vozili dnevno (0),
ve; kot 20 m od ceste

Legenda: < manjše, > večje, = enako

4.2.3. Občutljivost geosfere na poselitev
tabela 7: Kompleksna pravila za določanje občutljivosti geosfere (število vseh definiranih pravil: 112)
MATIČNA KAMNINA
*
<=lapor
<=skrilav
<=peščenj
glina
>=dolomit
tuf:peščenjak
skrilavec
prod
glina
>=dolomit
>=tuf
>=lapor
>=prod
*

NAKLON
*
<=20-25º
<=25-30º
>40ø
<=10-20º
>40º
30-40º
20-25º
10-20º
5-10º
>=30-40º
>=25-30º
>=10-20º
>=5-10º
<5º

EROZIJSKA OBMOČJA
erozijsko območje
*
*
*
*
ni erozije
ni erozije
ni erozije
ni erozije
ni erozije
ni erozije
ni erozije
ni erozije
ni erozije
ni erozije

OBČUT. GEOSFERE
velika nevarnost ereozije
velika nevarnost ereozije
velika nevarnost ereozije
velika nevarnost ereozije
velika nevarnost ereozije
zmerna nevarnost erozije
zmerna nevarnost erozije
zmerna nevarnost erozije
zmerna nevarnost erozije
zmerna nevarnost erozije
ni nevarnosti erozije
ni nevarnosti erozije
ni nevarnosti erozije
ni nevarnosti erozije
ni nevarnosti erozije

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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slika 7: Občutljivost geosfere na poselitev (nevarnost erozije) v Mestni občini Kranj

Z vidika geosfere so najbolj občutljiva območja, kjer je naklon terena večji in matična kamnina manj
stabilna. Taka območja najdemo severno od naselja Golnik na severnem delu občine in zahodno od
naselja Podblica na zahodnem delu občine. Območja obarvano rdeče in rumeno so za poselitev z
tega vidika najbolj občutljiva. Občutljivost je velika zato, ker bi ob morebitnih posegih lahko prišlo
do plazov, usadov ali podorov. Rdeča barva na karti pomeni, da je velika nevarnost erozije, rumena
pomeni, da je nevarnost erozije zmerna, siva pa prikazuje območja, kjer ni nevarnosti erozije.
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4.2.4. Občutljivost hidrosfere na poselitev
tabela 8: Kompleksna pravila za določanje občutljivosti hidrosfere (število vseh definiranih pravil: 36)
POPLAVNA OBMOČJA

MOKRIŠČA

<=20 let
<=100 let
*
*
izven poplavnih obm.
100 let
izven poplavnih obm.
izven poplavnih obm.

*
<=50m
*
0m
50m
ODDALJ >50M
ODDALJ >50M
ODDALJ >50M

KAKOVOST VODNIH
TELES
*
*
velik vpliv
*
>=zmeren vpliv
>=zmeren vpliv
zmeren vpliv
ni vpliva

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako

OBCUTLJIVOST
HIDROSFERA
zelo velika
zelo velika
zelo velika
zelo velika
velika
velika
zmerna
majhna

Slika 8: Občutljivost hidrosfere na poselitev v Mestni občini Kranj
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Karta prikazuje občutljivost hidrosfere v občini na poselitev, a podrobnosti zaradi merila niso vidne,
saj zgleda kot da so vodotoki neobčutljivi na poselitev, kar pa ni res saj je na območju vodnega
zemljišča vsakršna gradnja neprimerna. Ker pa smo to območje opredeljeno v oddaljenosti do 20 m
od vodotoka, to pri takšnem merilu ni vidno.
Občutljivost hidrosfere je vezana na vodotoke v občini, zlasti je občutljivost na poselitev večja tam,
kjer je poplavna nevarnost. Na območju občine se ta območja nahajajo ob vodotoku Žabnica pri
Bitnjah in v okolici naselja Mlaka severno od Kranja. Ta območja niso primerna za poselitev, zato
so opredeljena kot zelo občutljiva. Občutljiva so tudi območja mokrišč, ki se vlečejo v smeri od
Kokrice proti Preddvoru in ob Trbojskem jezeru. Na karti je z rdečo barvo označeno območje, kjer je
občutljivost hidrosfere zelo velika, in z rumeno, kjer je le-ta velika. Na območjih obarvanih s sivo je
občutljivost zmerna na zelenih pa majhna.
4.2.5. Občutljivost biosfere na poselitev
tabela 9: Kompleksna pravila za določanje občutljivosti biosfere (št. Vseh definiranih pravil: 24)
ZAVAROVANA OBMOČJA
<=nar.vrednota/spomenik
*
izven zavarovanega območja
izven zavarovanega območja
izven zavarovanega območja

FUNKCIJE GOZDA
*
<= ekoloska funkcija 1
ekoloska funkcija 2 ali socialna
funkcija 1
socialna funkcija 2
ni funkcij

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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Slika 9: Občutljivost biosfere na poselitev v Mestni občini Kranj

Najbolj so občutljiva zavarovana območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti (na
obrobnih delih občine). Najbolj ranljiva so zavarovana območja: Jelovica, Bidovčeva jama, Nakelska
Sava, Gozd Kranj – Škofja Loka, Grad Brdo – Preddvor zavarovano območje Karavanke (območja
obarvana z rdečo).
Pomembno vlogo za biosfero imajo gozdovi, zlasti tisti, ki imajo pomembno ekološko funkcijo. Ta
območja se nahajajo večinoma v osrednjem delu občine okoli naselja Kranj, v manjšem obsegu pa
tudi v ostalih delih občine. Pomembno ekološko in socialno funkcijo imajo tudi gozdovi obarvani z
rumeno. Rdeča barva predstavlja območja, kjer je občutljivost biosfere zelo velika, na rumenih
območjih je občutljivost velika na sivih pa zmerna, ostala območja so zelena in so manj občutljiva.
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4.2.6. Občutljivost naravnih virov na poselitev
tabela 10: Kompleksna pravila za določanje občutljivosti naravnih virov (št. vseh definiranih pravil: 54)
VODNI VIRI
zelo velika
>=zmerna
zmerna
majhna
majhna
majhna
majhna
majhna
majhna
majhna

KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA
*
*
dobra zemljišča
<=srednje dobra
zemljišča
dobra zemljišča
*
>=srednje dobra
zemljišča
*
slaba/ni zemljišč
>=srednje dobra
zemljišča

MINERALNI VIRI

LESNOPROIZVODNI
GOZD

*
100m
*

*
*
1.stopnja

OBČUTLJIVOST
NARAVNIH
VIROV NA
POSELITEV
zelo velika
velika
velika

ODDAL >100M

<=2.stopnja

zmerna

ODDAL >100M
ODDAL >100M

*
1.stopnja

zmerna
zmerna

ODDAL >100M

*

zmerna

ODDAL >100M
ODDAL >100M

>=2.stopnja
>=2.stopnja

zmerna
majhna

ODDAL >100M

ni gozda/3.stopnja

majhna

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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Slika 10: Občutljivost naravnih virov na poselitev v Mestni občini Kranj

Najbolj so občutljiva območja vodnih virov (ožja vodovarstvena območja in zajetja), ki se nahajajo
zlasti na zahodnem in severnem delu občine (območja obarvana rdeče). Manjše vodovarstveno
območje je tudi na zahodnem robu naselja Kranj. Bolj občutljiva so tudi širša vodovarstvena
območja in območja izvirov. Zmerno občutljiva so območja kmetijskih zemljišč v nižinskem delu
občine, zlasti območja dobrih zemljišč, ki se nahajajo na evtrični podlagi. Zmerno občutljiva so tudi
območja lesno proizvodnega gozda (obarvano s sivo), ki se nahajajo na zahodu in severu.
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4.2.7. Posredna občutljivost okolja na poselitev zaradi dostopa do javnega prevoza
(mobilnost)
tabela 11: Kriterij za določanje posredne občutljivosti okolja na poselitev zaradi dostopa do javnega prevoza
MOBILNOST
> 1 km od JPP (javnega potniškega prometa)
500-1000 m do JPP
< 500 m do JPP
Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako

Slika 11: Posredna občutljivost okolja na poselitev zaradi dostopa do javnega prevoza v Mestni občini Kranj

Zasnova geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja Mestne občine Kranj

Stran 32 od 60

Naselja v občini gravitirajo na regionalno zaposlitveno in storitveno središče Kranj, deloma pa tudi
na Škofja Loko in Ljubljano. Sprejemljiva frekvenca javnega prevoza do teh naselij (ne več kot 30
minut ob konicah) je na prometnih oseh Golnik – Kranj - Zbilje, Britof – Kranj – Škofja Loka in Zg.
Besnica – Kranj – Mavčiče – Zbilje in ob prometnici Laborje – Jeprca.
Na sliki so prikazana območja v okolici 500 m do avtobusnih postajališč (sivo), 1 km do avtobusnih
postajališč (rumeno) in ostala, bolj oddaljena območja (rdeče).
Območje, ki je občutljivo po tem kriteriju, je manj primerno za širitev poselitve z suburbanim
prebivalstvom, ki bodo na tem območju stanovali, vse svoje potrebe po delu, šolanju in nakupih pa
opravljali v večjih središčih in na ta način le generirali nov promet in potrebe po izgradnji
nesorazmerno drage infrastrukture. Nikakor pa to ne sme biti omejitev za prebivalce teh območij, ki
si želijo izboljšati stanovanjski standard oz. graditi nove hiše na območju družinskih kmetij.

Zasnova geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja Mestne občine Kranj

Stran 33 od 60

4.2.8. Občutljivost okolja na poselitev z vidika gostote obstoječe poselitve
tabela 12: Kriteriji za določanje občutljivosti okolja na poselitev z vidika gostote obstoječe poselitve
GOSTOTA OBSTOJEČE POSELITVE
< 1,5 preb/ha
1,5-10 preb/ha
10-20 preb/ha
> 20 preb/ha
Legenda:
< manjše, > večje, = enako

Slika 12: Občutljivost okolja na poselitev z vidika gostote v Mestni občini Kranj
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Gostota je kriterij, ki kaže na primernost za poselitev z vidika infrastrukturne opremljenosti.
Prebivalci v strnjenih naseljih manj obremenjujejo okolje, saj jim je lažje zagotoviti primerno
komunalno in drugo infrastrukturo. Območja obarvana z zeleno so najbolj primerna za poselitev, z
oddaljenostjo od njih pa se občutljivost okolja povečuje. Širitev poselitve na sedaj neposeljena
območja je manj primerna, ta območja so označena z rdečo barvo.
Gostota poselitve je določena z rastrsko analizo v kvadrantih velikosti 100 x 100 metrov (1 ha).

4.2.9. Skupna občutljivost okolja na poselitev
tabela 13: Pravila za določanje skupne občutljivosti okolja na poselitev (št. vseh definiranih pravil: 16)
NARAVA
zelo velika
*
velika
>=velika
zmerna
>=zmerna
majhna
•

ČLOVEKOVO OKOLJE
*
zelo velika
>=velika
velika
>=zmerna
zmerna
majhna

Legenda:
podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako

OBČUTLJIVOST NA POSELITEV
zelo velika
zelo velika
velika
velika
zmerna
zmerna
majhna
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slika 13: Skupna občutljivost okolja na poselitev v Mestni občini Kranj

Pri združevanju vseh kriterijev občutljivosti okolja zaradi poselitve je ugotovljeno, da je najmanj
občutljivo območje obstoječe poselitve v večjih aglomeracijah v občini (Kranj, Britof, Zg. in Sr.
Besnica...). V splošnem so najbolj občutljiva območja, ki so za poselitev neprimerna zaradi
plazovitosti, poplavne ogroženosti, varovanja vodnih virov in gozdovi s posebej poudarjeno
varovalno ali biotopsko funkcijo. Pri lokalnem načrtovanju širitve poselitve je prikazana večja
občutljivost posameznih manjših območij (izviri, zajetja...).
Na območjih, ki so obarvana rdeče je občutljivost zelo velika, na rumenih je velika, na sivih zmerna,
na zelenih pa je občutljivost majhna.
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4.2.10.

Obremenjenost okolja, ki vpliva na poselitev

tabela 14: Kompleksna pravila za določanje obremenjenosti, ki vpliva na poselitev (št. vseh definiranih pravil:
108)
INDUSTRIJA

IZKOPI

*
250m
*
*

*
*
<100m
*

Ni v bližini

100-300m

Ni v bližini

>=100-300m

Ni v bližini
•

>300m

KMETIJSKA
PROIZVODNJA
*
*
*
>50 GVŽ <100m
>=10-50 GVŽ >
100m
>=10-50 GVŽ >
100m
Ni v bližini

ODLAGALIŠČA

PROMET

<=300-600m
*
*
*

*
*
*
*

OBREMENJENO
ST
zelo moteče
zelo moteče
zelo moteče
zelo moteče

>600M

*

zmerno moteče

>600M

> 20m

zmerno moteče

>600M

oddaljeno

ni motečih
dejavnikov

Legenda:
podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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Slika 14: Obremenjenost okolja, ki vpliva na poselitev v Mestni občini Kranj

Glavni viri obremenjevanja okolja v občini so: proizvodni oz. industrijski obrati, odlagališče
odpadkov, glavne prometnice, izkopi (kamnolomi) in območja kmetijske proizvodnje.
V Kranju in ožji okolici so večji industrijski obrati umeščeni v prostor zelo blizu poselitvenih
območij, tako da so ta že obremenjena. Območja okoli industrije oz. proizvodne dejavnosti so
opredeljena kot zelo obremenjena (250 m okoli obratov – rdeča barva).
Zelo velik obremenjevalec okolja z vidika poselitve je tudi odlagališče Tenetiše, zato so območja
600 m okoli opredeljena kot zelo obremenjena.
Območja okoli farm (100 m okrog večjih in 50 m okrog manjših) so označena kot območja zelo
velike obremenitve (rdeča barva), ob cestah (20 m od osi) pa obremenitev velika (rumena barva).
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To so območja, ki so neprimerna za poselitev zaradi prekomerne obremenitve. Območje ob avtocesti
ni opredeljeno kot ranljivo, ker je v primeru širitve poselitve ob avtocesti mogoče izvesti zaščitne
(protihrupne) ukrepe, ki obremenitev zmanjšajo na sprejemljivo raven. Siva območja so
neobremenjena z vidika poselitve.
4.2.11.

Pokrajinska ranljivost okolja za poselitev

tabela 15: Kompleksna pravila za določanje ranljivosti za poselitev (št. vseh definiranih pravil: 12)
OBČUTLJIVOST
*
zelo velika
velika
zmerna
<=zmerna
majhna

OBREMENJENOST
zelo moteče
*
>=zmerno moteče
>=zmerno moteče
zmerno moteče
ni motečih dejavavnosti

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako

RANLJIVOST ZA POSELITEV
zelo velika
zelo velika
velika
zmerna
zmerna
majhna
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Slika 15: Pokrajinska ranljivost okolja za poselitev v Mestni občini Kranj

Najbolj primerno območje za razvoj poselitve (zelena barva) v občini je območje osrednjega dela
občine (okoli Kranja zlasti proti severu) in ob glavnih prometnicah. Na teh območjih so že sedaj
večja naselja, dostopen je javni prevoz in storitve. Širitev poselitve na tem območju v splošnem ne
bo povzročala novih obremenitev okolja, saj večina komunalne infrastrukture že obstaja oz. bo lahko
zgrajena v bližnji prihodnosti.
Območje občine je dokaj ranljivo, zlasti zaradi večjih zavarovanih območij, območij gozdov s
pomembnimi funkcijami in zaradi dokaj obsežne obremenjenosti okolje v občini.
Velik del občine je opredeljen kot zmerno ranljiv (siva barva), kjer zaradi oddaljenosti od osnovnih
storitev in infrastrukture širitev naselij ni primerna. To ne pomeni, da je potrebno omejevati
prebivalce teh območij, ki si želijo izboljšati stanovanjski standard oz. graditi nove hiše na območju
družinskih kmetij. Območje je neprimerno za širitev poselitve z suburbanim prebivalstvom, ki bo na
tem območju stanovalo, vse svoje potrebe po delu, šolanju in nakupih pa opravljalo v večjih središčih
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in na ta način le generirali nov promet in potrebe po izgradnji nesorazmerno drage infrastrukture.
Zmerna ranljivost je lahko tudi na območjih, kjer bi zaradi poselitve izgubljali najboljša kmetijska
zemljišča (evtrična tla na ravninah).
Območja velike ranljivosti (rumena barva) so zlasti na območjih, kjer je zaradi nestabilne geološke
podlage oz. večjega naklona tal povečana možnost erozije. Na takih območjih je pred načrtovanjem
širitve potrebno natančneje obdelati vprašanja geomehanske stabilnosti.
Zelo velika ranljivost za poselitev je na poplavnih območjih, ki v občini niso posebno velika, na
območjih izvirov, ki so v vodovarstvenih območjih ter v bližini intenzivnega kmetovanja.
Zelo velika ranljivost je tudi na posameznih lokalitetah zavarovanih naravnih vrednot in spomenikov
in na širših območjih Nature 2000.. Najbolj obsežno zavarovano območje v občine je Gozd Kranj –
Škofja Loka.
Z rdečo barvo so na karti označena območja, kjer je ranljivost zelo velika, na rumenih območjih je
ranljivost velika, siva območja so območja, kjer je ranljivost zmerna, na zelenih pa je občutljivost
manjša oz. je ni.
Podrobnejši prikaz ranljivosti za poselitev (karta v merilu 1:25.000) je podan v prilogi C.

4 .3 .

Pokrajinska ranljivost okolja za kmetijsko proizvodnjo

4.3.1. Opis dejavnosti
Kmetijska proizvodnja je predvsem gojenje večjega števila živali (farme), ki jih zaradi neprijetnih
vonjav ne umeščamo v bližino poseljenih območij, zaradi vplivov na vodo ne na območja varovanja
pitne vode, ker gre za objekte, pa ne na območja, ki so splošno občutljiva na gradnjo (zavarovana
območja narave, geomehansko nestabilna območja, poplavna območja ipd.)
V današnjem času se kmetijska dejavnost v okolju odslikava v dveh smereh. Na eni strani prihaja do
zelo intenzivne pridelave rastlin in gojenja živali ter do združevanja v večje obdelovalne površine, na
drugi strani pa do opuščanja dejavnosti na območjih z manjšimi kmetijskimi potenciali (predvsem v
višjih legah in na območjih manjših kmetijskih površin).
Kmetijstvo vpliva z onesnaževanjem iz točkovnih in razpršenih virov na kakovost naravnih virov in
na biološko raznolikost.
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4.3.2. Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za kmetijsko proizvodnjo
V spodnji tabeli je prikazana struktura modela in kriteriji na podlagi katerih so bila izdelana pravila
ranljivosti.
tabela 16: Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za kmetijsko proizvodnjo
RANLJIVOST
PROIZVODNJO

ZA

KMETIJSKO ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2), MAJHNA
(3)

NARAVA (glej model in slikovni ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2), MAJHNA
prikaz za občutljivost narave na (3)
poselitev)
NARAVNI VIRI

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2), MAJHNA
(3)

Vodni viri

ZELO VELIKA (0), ZMERNA (1), MAJHNA (2)

Mineralni viri

manj kot 100m od mineralnih virov (0), oddaljeno od
mineralnih virov več kot 100 m (1)

Lesno proizvodni gozd

1.stopnja (0), 2.stopnja (1), ni gozda/3.stopnja (3)

POSELITEV

do 100m oddaljeno od obstoječih stanovanjskih objektov (0),
100-250m (1), nad 250m (2)

4.3.3. Občutljivost narave na kmetijsko proizvodnjo
tabela 17: Kompleksna pravila za določanje občutljivosti narave na kmetijsko proizvodnjo (št. vseh definiranih
pravil: 48)
GEOSFERA

HIDROSFERA

BIOSFERA

velika nevarnost erozije
*
*
zmerna nevarnost erozije
>=zmerna nevarnost
erozije
>=zmerna nevarnost
erozije
ni nevarnosti erozije
ni nevarnosti erozije
ni nevarnosti erozije

*
zelo velika
*
>= velika

*
*
zelo velika
>= velika

OBČUTLJIVOST
NARAVE
zelo velika
zelo velika
zelo velika
velika

velika

>= velika

velika

>= velika

velika

velika

zmerna
>= zmerna
majhna

>= zmerna
zmerna
majhna

zmerna
zmerna
majhna

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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Slika 16: Občutljivosti narave na kmetijsko proizvodnjo v Mestni občini Kranj

Kmetijstvo, zlasti intenzivno, je pomemben onesnaževalec narave, zato taka dejavnost ni
sprejemljiva na vodovarstvenih območjih virov pitne vode, na območjih zajetij in izvirov, na
plazovitih območjih in na zavarovanih območjih. Območja, ki so na karti označena z rdečo barvo so
najbolj občutljiva (zelo velika občutljivost), sledijo rumena (velika občutljivost), siva (zmerna
občutljivost) in zelena (majhna občutljivost).
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4.3.4. Občutljivost naravnih virov na kmetijsko proizvodnjo
tabela 18: Kompleksna pravila za določanje občutljivosti naravnih virov na kmetijsko proizvodnjo (št. vseh
definiranih pravil: 18)
VODNI VIRI

MINERALNI VIRI

zelo velika
>=zmerna
zmerna
majhna
zmerna
majhna

*
100m
*
ODDAL >100M
ODDAL >100M
ODDAL >100M

LESNO-PROIZVODNI
GOZD
*
*
1.stopnja
1.stopnja
>=2.stopnja
>=2.stopnja

Legenda: * podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako

OBČUTLJIVOST
NARAVNIH VIROV
zelo velika
velika
velika
zmerna
zmerna
majhna

Slika 17: Občutljivosti naravnih virov na kmetijsko proizvodnjo v Mestni občini Kranj
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Najbolj so občutljiva območja vodnih virov (vodovarstvena območja, zajetja in izviri), ki se nahajajo
zlasti v dvignjenem delu občine (območja obarvano rdeče). Zmerno občutljiva so območja lesno
proizvodnega gozda (obarvano s sivo).
4.3.5. Občutljivost poselitve na kmetijsko proizvodnjo
tabela 19: Kriterij za določanje občutljivosti poselitve na kmetijsko proizvodnjo
ODDALJENOST OD POSELITVENIH OBMOČIJ
Do 100 m
100-250 m
nad 250 m
Slika 18: Občutljivost poselitve na kmetijsko proizvodnjo v Mestni občini Kranj
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Na karti so označena poselitvena območja. Ta območja so hkrati zelo občutljiva na kakršne koli vire
emisij v obliki smradu ali hrupa. Zato niso primerna za umeščanje kmetijske proizvodnje. Z
oddaljenostjo od poselitvenih območij se primernost za kmetijsko proizvodnjo povečuje.
4.3.6. Pokrajinska ranljivost okolja za kmetijsko proizvodnjo
tabela 20: Kompleksna pravila za določanje pokrajinske ranljivosti okolja za poselitev (št. vseh definiranih
pravil: 48)

•

OBČUTLJIVOST
NARAVE

OBČUTLJIVOST
NARAVNIH VIROV

POSELITVENA
OBMOČJA

*
zelo velika
*
>=velika
velika
>= velika
zmerna
>=zmerna
majhna

*
*
zelo velika
>= velika
>= velika
velika
>= zmerna
zmerna
majhna

do 100m
*
*
100-250m
>=100-250m
>=100-250m
nad 250m
nad 250m
nad 250m

Legenda:
podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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RANLJIOST ZA
KMETIJSKO
PROIZVODNJO
zelo velika
zelo velika
zelo velika
velika
velika
velika
zmerna
zmerna
majhna

Stran 46 od 60

Slika 19: Pokrajinska ranljivost okolja za kmetijsko proizvodnjo v Mestni občini Kranj

Zelo ranljiva (obarvano rdeče) so strma in nestabilna pobočja in zavarovana območja (habitati
ogroženih vrst). Zelo ranljiva so tudi območja vodnih virov. Večji kmetijski objekti se ne smejo
umeščati v zaokrožena poselitvena območja, saj bi se kvaliteta bivalnega okolja na teh območjih
bistveno zmanjšala, zato so tudi poselitvena območja označena kot zelo ranljiva, vendar pa se z
oddaljenostjo od njih ranljivost zmanjšuje (rumena – velika ranljivost). Območja obarvana z zeleno
so najbolj primerna za umeščanje kmetijske dejavnosti saj je ranljivost tam najmanjša. Večina teh
območij se nahaja v južnem ravninskem delu občine in v okolici Kranja.
Podrobnejši prikaz ranljivosti za kmetijsko proizvodnjo (karta v merilu 1:25.000) je podan v prilogi
D.
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4 .4 .

Pokrajinska ranljivost okolja za industrijo

4.4.1. Opis dejavnosti
Industrija obsega naslednje dejavnosti: gradbeništvo, oskrbo s plinom, energetiko in vodo, predelavo
ter rudarstvo. V industriji ni vključena kmetijska proizvodnja (živinoreja), odlaganje odpadkov na
odlagališčih, vodne in termoelektrarne ter toplarne.
Industrija je obsežna gospodarska dejavnost, ki z uporabo strojev v večjih količinah predeluje
surovine in proizvaja izdelke in polizdelke. Podjetja so različnih velikosti, od majhnih s.p.jev do
koncernov. Poleg industrije imamo tudi obrtno dejavnost, kjer izdelke izdelujejo v manjšem obsegu.
Industrijsko onesnaževanje posega na vsa področja varstva okolja.
Pri oblikovanju modela pokrajinske ranljivosti okolja na industrijo so obravnavani vplivi, ki
nastanejo tako med gradnjo, kot med obratovanjem industrijskih dejavnosti. Med gradnjo se
pojavljajo vplivi, ki so značilni tudi za ostale dejavnosti, ki za svoje obratovanje potrebujejo objekte.
Tako v fazi gradnje prihaja do spreminjana reliefa, odstranjevanja površinskega pokrova, posega v
matično kamnino, sprememb v vodnem in obvodnem prostoru. Za te spremembe je potrebna
gradbena mehanizacija, ki v okolju povzroča hrup in neprijetne vonjave. Prav tako se ta dva vpliva
pojavljata med obratovanjem, kjer pa so prisotni tudi ostali vplivi na ostale sestavine okolja.
Postavitev objektov za dejavnosti industrije vplivajo na naravne vire in kvaliteto bivalnega okolja.
V splošnem je kot varovalni pas industrije določeno območje 250 m od roba industrijskega območja.
Če gre za dejavnosti, ki manj obremenjujejo okolje, se lahko industrijska območja umeščajo tudi
bližje stanovanjskim območjem, vendar je priporočljivo, da se pred tem izdela natančnejša študija
vplivov predvidenih dejavnosti na okolje, da ne pride do novih konfliktov v prostoru. (Golobič et. al.,
2000)
4.4.2. Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za industrijo
V spodnji tabeli je prikazana struktura modela in kriteriji, na podlagi katerih je bila izdelana
ranljivost okolja na industrijo. Model je v večji meri modifikacija modela ranljivosti na poselitev
tabela 21: Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za industrijo
RANLJIVOST ZA INDUSTRIJO

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
MAJHNA (3)

OBČUTLJIVOST (glej model ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2),
za občutljivost na poselitev)
MAJHNA (3)
POSELITEV

do 100m oddaljeno od obstoječih stanovanjskih objektov
(0), 100-250m (1), nad 250m (2)
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4.4.3. Pokrajinska ranljivost okolja za industrijo
tabela 22: Kompleksna pravila za določanje pokrajinske ranljivosti okolja za industrijo (št. vseh definiranih
pravil: 12)
OBČUTLJIVOST OKOLJA
*
zelo velika
>=velika
velika
zmerna
majhna

POSELITVENA OBMOČJA
do 100m
*
100-250m
>=100-250m
nad 250m
nad 250m

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako

RANLJIVOST ZA INDUSTRIJO
zelo velika
zelo velika
velika
velika
zmerna
majhna
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Slika 20: Pokrajinska ranljivost okolja za industrijo v Mestni občini Kranj

Najbolj ranljiva so zavarovana območja, območja naravnih virov in poselitvena območja.
Tako kot za poselitev tudi za industrijo velja, da so strma in nestabilna območja zelo ranljiva
(obarvana rdeče). Bolj ranljiva so še zavarovana območja, območja vodnih virov, kakovostna
kmetijska zemljišča in poselitvena območja. Najmanj ranljiva oz. najbolj primerna območja za
širjenje industrije najdemo okoli Kranja (najobsežnejše območje je na jugu Kranja) in južno od
Tenetiš. Manj obsežna območja manjše ranljivosti najdemo tudi drugod po občini.
Podrobnejši prikaz ranljivosti za industrijo (karta v merilu 1:25.000) je podan v prilogi E.

Zasnova geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja Mestne občine Kranj

Stran 50 od 60

4 .5 .
Pokrajinska ranljivost okolja za izkoriščanje mineralnih
surovin
4.5.1. Opis dejavnosti
Mineralne surovine pri nas večinoma izhajajo iz matične kamnine, pridobivamo pa jih v obliki
kamnolomov, peskokopov, glinokopov, gramoznic in rudnikov. V večini primerov pa dejavnost ne
zajema samo pridobivanje mineralnih surovin pač pa tudi njihovo predelavo.
V Sloveniji najdemo v danih geoloških razmerah energetske, kovinske in nekovinske mineralne
surovine. Energetske mineralne surovine obsegajo premog (črni in rjavi premog ter lignit),
radioaktivne mineralne surovine (uran), nafto in plin ter geotermične energetske vire. Na
metalogenetski karti Slovenije je prikazanih okoli 200 nahajališč kovinskih mineralnih surovin, od
tega nekaj 10 rudišč, ostala so pojavi. Potencialno ekonomsko pomembna lahko postanejo predvsem
nahajališča živega srebra, svinca in cinka, bakra, antimona, železa in boksita. Nekovinske mineralne
surovine višje tržne vrednosti (industrijski minerali in kamnine), ki bi jih lahko izvažali, so skromno
zastopane. Prevladujejo nekovinske mineralne surovine nižje vrednosti (mineralne surovine za
industrijo gradbenega materiala ter za gradbeništvo), ki jih izkoriščamo večinoma za lastne potrebe
ali jih bogatimo in predelujemo v polizdelke ter izdelke. Domače nekovinske mineralne surovine
uporabljamo v gradbeništvu, keramični industriji, kemični industriji, metalurgiji in kovinski
industriji, za sanacije okolja in voda, v steklarski industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd.
(Geološki zavod Slovenije, 2005)
Pri nas večinoma pridobivamo mineralne vire v obliki površinskih kopov, ti so predvsem značilni za
pridobivanje nekovinskih mineralov (apnenec, dolomit...). Tak način izkoriščanja mineralnih virov
predstavlja bistven poseg v naravno okolje in ima dolgotrajne oz. trajne posledice na okolje.
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4.5.2. Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za izkoriščanje mineralnih
surovin
V spodnji tabeli je predstavljena struktura modela ranljivosti in kriteriji na podlagi katerih so bila
določena pravila.
tabela 23: Zgradba modela pokrajinske ranljivosti okolja za izkoriščanje mineralnih surovin
RANLJIVOST
ZA
IZKORIŠČANJE ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2), MAJHNA
MINERALNIH SUROVIN
(3)
NARAVA (glej model in slikovni ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2), MAJHNA
prikaz za občutljivost narave na (3)
poselitev)
NARAVNI VIRI

ZELO VELIKA (0), VELIKA (1), ZMERNA (2), MAJHNA
(3)

Vodni viri

ZELO VELIKA (0), ZMERNA (1), MAJHNA (2)

Kmetijska zemljišča

dobra zemljišča (0), srednje dobra zemljišča (1), slaba/ni
zemljišč (2)

Lesno proizvodni gozd

1.stopnja (kvalitetnejši gozd) (0), 2.stopnja (1), ni
gozda/3.stopnja (3)

POSELITEV

do 100m oddaljeno od obstoječih stanovanjskih objektov (0),
100-250m (1), nad 250m (2)

4.5.3. Občutljivost naravnih virov na izkoriščanje mineralnih surovin
tabela 24: Kompleksna pravila za določanje občutljivosti naravnih virov na izkoriščanje mineralnih surovin (št.
vseh definiranih pravil: 27)
VODNI VIRI

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

zelo velika
>=zmerna
zmerna
>=zmerna
>=zmerna
>=zmerna
majhna
majhna

*
dobra zemljišča
>=srednje dobra
srednje dobra
>=srednje dobra
dobra zemljišča
slaba/ni zemljišč
>=srednje dobra

LESNO-PROIZVODNI
GOZD
*
1.stopnja
*
<=2.stopnja
1.stopnja
>=2.stopnja
>=2.stopnja
ni gozda/3. stopnja

Legenda:
* podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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OBČUTLJIVOST
NARAVNIH VIROV
zelo velika
velika
zmerna
zmerna
zmerna
zmerna
majhna
majhna

Stran 52 od 60

Slika 21: Občutljivost ostalih naravnih virov na izkoriščanje mineralnih virov v Mestni občini Kranj

Najbolj so ranljiva območja vodnih virov (vodovarstvena območja, zajetja, izviri).
Ob tej dejavnosti večinoma pride do odstranitve zemljine in vegetacijske odeje. S tem nastane škoda,
zlasti ko gre za zelo rodovitna kmetijska zemljišča ali pomemben lesno proizvodni gozd. Zato so
zmerno občutljiva tudi kmetijska zemljišča in območja lesno proizvodnih gozdov (obarvana sivo).
Območje, kjer je zelo velika občutljivost, je obarvano rdeče, rumena so območja velike občutljivosti,
siva so zmerno občutljiva, zelena pa najmanj občutljiva.
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4.5.4. Pokrajinska ranljivost za izkoriščanje mineralnih surovin
tabela 25: Kompleksna pravila za določanje pokrajinske ranljivosti za izkoriščanje mineralnih surovin (št. vseh
definiranih pravil: 48)

•

OBČUTLJIVOST
NARAVE

OBČUTLJIVOST
NARAVNIH VIROV

POSELITVENA
OBMOČJA

*
zelo velika
*
>=velika
velika
>=velika
zmerna
>=zmerna
majhna

*
*
zelo velika
>=velika
>=velika
velika
>=zmerna
zmerna
majhna

do 100m
*
*
100-250m
>=100-250m
>=100-250m
nad 250m
nad 250m
nad 250m

Legenda:
podatek ni upoštevan oz. ni pomemben za rezultat, < manjše, > večje, = enako
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RANLJIVOST ZA
IZKORIŠČANJE
MINERALNIH VIROV
zelo velika
zelo velika
zelo velika
velika
velika
velika
zmerna
zmerna
majhna

Stran 54 od 60

Slika 22: Pokrajinska ranljivost okolja za izkoriščanje mineralnih surovin v Mestni občini Kranj

Iz karte je razvidno, da je ranljivost največja okoli poselitvenih območij, saj so ta najbolj občutljiva
na emisije hrupa iz te dejavnosti. Najbolj ranljiva območja so do 100m okoli poselitvenih območij.
Ranljivost z oddaljenostjo od naselij pada. Zelo ranljiva so še zavarovana območja, območja mokrišč
in poplavna območja. Nekoliko manjšo ranljivost ima večina kmetijskih zemljišč in lesno
proizvodnih gozdov (večinoma siva barva). Najmanj ranljiva območja se razpršena po celotni občini.
Podrobnejši prikaz ranljivosti za izkoriščanje mineralnih surovin (karta v merilu 1:25.000) je podan
v prilogi F.
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5.

5 .1 .

OCENA KAKOVOSTI REZULTATOV NA PODLAGI
PRIMERJAVE UPORABLJENIH METOD
Primerjava obeh metod

Glede na to, da so rezultati po obeh metodah skoraj enaki, lahko rečemo, da sta obe primerni za
izdelavo študij ranljivosti. Se pa je pri sestavljanju modela ranljivosti pokazala razlika v samem
sestavljanju modela. Glede na kriterije, ki sem jih določil pred začetkom raziskovalnega dela, sem
ocenil obe metodi.
5.1.1. Ocena metode ProVal 2000
Pozitivne lastnosti
- metoda je z aplikativnega vidika dokaj dovršeno izdelana, uporaba je enostavna in ne zahteva
veliko računalniškega znanja,
- metoda v svojem programskem orodju ProVal 2000 vsebuje tako modelirnik, kot tudi GIS
aplikacijo.
Negativne lastnosti
- metoda uporablja model odločitvenega drevesa, kjer ima vsako vozlišče le dva naslednika
(binarno drevo), tako pravila postavljamo skozi dvodimenzionalne matrike; tako moramo
odločitvene kriterije, ki so po naravi odvisni od več kot dveh enakovrednih parametrov zaradi
samega modela razdeliti in združevati na več nivojih,
- pravila so tako manj razumljiva in se v naslednjih korakih ''izgubijo'',
- GIS aplikacija omogoča le osnoven pregled in manjše število funkcij zato ni posebno
uporabna.
Na podlagi ugotovljenega lahko rečemo, da je izdelava pokrajinske ranljivosti okolja z metodo
ProVal dokaj enostavna v smislu samega modeliranja. Problem nastane pri natančnem definiranju
pravil oz. odnosov med posameznimi kriteriji. V primeru, da bi bilo potrebno definirati
kompleksnejše odnose med posameznimi kriteriji, nam to verjetno ne bi uspelo oz. bi bila pravila
nerazumljiva. Zaradi svoje enostavnosti je metoda dokaj široko uporabljena, vendar pa bo za bolj
zahtevne študije potrebno dodati še kakšne funkcije, ki bodo omogočale več-kriterijsko in tudi
kvalitativno odločanje.
5.1.2. Ocena metode DEX
Pozitivne lastnosti
- metoda nam v istem koraku omogoča sestavljanje pravil na podlagi več kriterijev,
- metoda je sama sposobna predlagati nadaljnja pravila na podlagi pravil, ki smo jih že vnesli s
tem, da uporablja kriterije urejene po velikosti,
- metoda temelji na kvalitativnih vrednostnih metodah, kar nam olajša tako definiranje kot
razumevanje odločitvenega modela.
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Negativne lastnosti
- metoda je nekoliko manj prijazna uporabniku saj zahteva nekoliko več računalniškega znanja;
- metoda še nima razvitih programskih orodij, ki bi navadnemu uporabniku omogočala
enostavno povezovanje z GIS aplikacijami
Lahko rečemo, da je metoda DEX primernejša za te vrste študije, saj je bistven del, ki temelji na večkriterijskem odločanju v tej metodi zmogljivejši. Metoda nam dopušča razumljivo določanje zelo
kompleksnih razmerij med posameznimi kriteriji, kar pomeni da ima raziskovalec veliko
manevrskega prostora v primerjavi z prejšnjo metodo. Njena uporaba pa vseeno zahteva nekoliko
več računalniškega znanja saj gre za metodo, ki v praksi ni dosti uporabljena in še ni razvitih
uporabniku prijaznih vmesnikov.
Rezultati obeh metod so identični, kar pa ne pomeni, da sta obe metodi enaki. Pri modeliranju zlasti
pa pri postavljanju pravil je prišlo do bistvenih razlik. Z metodo DEX je bil ta del študije bistveno
enostavnejši, predvsem pa je zaradi večje razumljivosti večja stopnja zaupanja v generirane rezultate.

5 .2 .

Kakovost rezultatov

Rezultati geografskega modela pokrajinske ranljivosti so smiselni in jih je lahko razumeti.
Kartografski prikaz, ki temelji na GIS aplikacijah je praktičen in natančen. Kakovost študije
ranljivosti s takim pristopom je odvisna od kakovosti podatkov, ki so po večini stvar državnih in
lokalnih inštitucij. Model zajema osnovne okoljske informacije, na podlagi katerih je mogoča
interpretacija ranljivosti na občinski ravni. Natančnost študije je primerna za uporabo pri postavljanju
strateških osnov prostorskega planiranja.
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6.

ZAKLJUČEK

Diplomsko delo zajema izdelavo geografskega modela pokrajinske ranljivosti okolja. Model je bil
izdelan po dveh metodologijah, ki zagotavljata veliko natančnost, kvaliteto in aplikatinost končnega
rezultata. Izbrani metodologiji temeljita na naprednih programskih orodjih, ki omogočajo na eni
strani kvantitativni pristop (ProVal 2000 metodologija) na drugi pa kvalitativen pristop (DEX
metodologija) k preučevanju okoljskih problemov, sonaravne rabe naravnih virov okolja in
pokrajinske ranljivosti okolja. Modela sta temeljila na isti podatkovni bazi, tako da sem lahko oba
rezultata primerjal in jih ocenil.
Na podlagi raziskovalnega dela, ki sem ga opravil v okviru diplomske naloge, sem ugotovil, da je
metodologija s programskim orodjem DEX najbolj primerna za okoljske študije oz. za študije
ranljivosti. Študija pokrajinske ranljivosti okolja je po sami naravi problem, ki ga opisujemo s
kvalitativnimi vrednostmi. Pretvarjanje kvalitativnih opisov v numerične (kvantitativne) ocene zgolj
zmanjšuje razumljivost modela, otežuje določanje pravil in povečuje možnost za napako.
Izdelan model, predstavljen v nalogi je primeren za uporabo v namene prostorskega planiranja. Na
podlagi diplomskega dela je bila izdelana tudi analiza ranljivosti prostora, ki je zakonska podlaga za
izdelavo strategije prostorskega razvoja občine. Model je nastavljen tako, da ugotavlja ranljivost
okolja in hkrati prikaže najboljše možne rešitve za umestitev načrtovane dejavnosti v pokrajino.
Način okoljskega raziskovanja z več-kriterijskimi odločitvenimi sistemi je še dokaj ne razširjen zato
bi bilo potrebno usmeriti več raziskovalnega truda na področje naprednih tehnologij. Aplikacija DEX
omogoča raziskovalcu pri svojem znanstvenem delu veliko manevrskega prostora, saj mu dopušča
postavljanje definicij oz. pravil v kvalitativni obliki na podlagi več kriterijev.
Raziskave na preučevani tematiki zlasti pa na sami metodologiji geografskega raziskovanja
predstavljeni v nalogi, bi bilo v prihodnosti smiselno nadaljevati. S tem bi se metodologija izboljšala,
izpopolnila in prilagodila geografskemu pristopu preučevanja okolja.
Rezultati na primeru Mestne občine Kranj so pokazali, da je ranljivost okolja zelo velika, na
zavarovanjih območjih (natura2000, EPO, naravne vrednote/spomeniki...), na območjih naravnih
virov (vodna zajetja, izviri, vodovarstvena območja, najboljša kmetijska zemljišča....) na poplavnih
območjih, na plazovitih območjih in območjih površinskih vod. Glede na strukturo modela, ki
zajema tudi socialno komponento okolja (gostota poselitve, mobilnost), lahko opredelimo tudi
območja, ki so najmanj ranljiva oz. najprimernejša za širitev posamezne dejavnosti. Tako so
najprimernejša območja za širitev poselitve območja znotraj in ob že obstoječih poselitvenih območij
in ob glavnih prometnicah. Za kmetijsko proizvodnjo so najprimernejša ravninska območja v JV in
osrednjem delu občine. Za industrijo so najprimernejša območja na JV mesta Kranj, ob že obstoječih
industrijskih conah, na severnem obrobju v pasu do avtoceste in na V obrobju mesta. Manj ranljiva
območja najdemo še J od Tenetiš. Za izkoriščanje mineralnih virov pa obsežna območja manjše
ranljivosti najdemo v osrednjem in S delu občine.
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SUMMARY
My diploma paper theme was construction of a geographical model for studying landscape
vulnerability. The model was constructed using to two methodologies which ensure a high level of
accuracy, quality and usability of the final result. The methods are based on advanced software
which enables quantitative approach (ProVal 2000 method) or qualitative approach (DEX method) to
environmental studies. The models are based on the same database; therefore it was possible to
compare and evaluate.
On the basis of my research work, which was carried out as a part of my diploma paper, I came to the
conclusion that the DEX methodology in more appropriate for environmental studies or landscape
vulnerability studies. Landscape vulnerability is naturally described using qualitative descriptions.
Conversion of qualitative descriptions to numeric (quantitative) values reduces the clarity of the
model, makes the rules difficult to define and increases the possibilities for mistakes.
The model presented in this paper is appropriate for the purposes of spatial planning. The analysis of
landscape vulnerability, which is a mandatory preliminary study in the process of development of a
Spatial Development Strategy in the city municipality, was carried out as well. The model results
identify the most vulnerable areas and provide the information on most appropriate locations for
various planned activities and objects.
Since multi-criteria decision making models in the environmental studies are not numerous, more
research in this field would be needed. Application DEX allows a great deal of freedom when putting
up the qualitative rules and building decision trees where number of successors is not limited.
Such research, especially the methodology of geographical research which I try to present, is
significant and could yield new interesting results. With further development the methodology can
become better and even more adequate for geographic approach to the environmental studies.
The results of implementation (municipality Kranj) show very high landscape vulnerability on
protected areas (Natura 2000, EPO, natural monuments...), on areas with natural sources (water
sources, springs, best agricultural land...) on flood areas, land-slide areas and areas of surface water.
The structure of the model includes also the social component of environment (population density,
mobility). Because of that we can also determine the areas which are the most suitable for extension
of various activities. The most appropriate areas for urbanization are the ones within or adjacent to
existing urbanised areas and along main traffic (public transport) lines. The most appropriate for
agriculture are flat areas in the south-eastern and central part of municipality. The most appropriate
areas for industry are at the south-eastern part of town Kranj, near existing industrial zones, on
northern part besides the highway and on the eastern border of the town. Less vulnerable parts are
also south of Tenetiše. The most appropriate areas for exploitation of mineral sources are less
vulnerable areas in the central and northern part of municipality Kranj.
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A Priloga
Izvleček poročila iz programskega orodja DEX
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DEX V1.05ITA
Splosni model za ranljivost

27-Mar-06

DECISION KNOWLEDGE BASE
Decision problem: RANLJIVOST
Description:
Splosni model za ranljivost
File:
E:\SLUZBA\DEX\RAN.DEX

SUMMARY
Trees:
Attributes:
Domains:
Groups:
Functions:
Options:

4
55 (17 aggregate, 27 basic, 11 chain)
55
1
17
0

DEX V1.05ITA
Splosni model za ranljivost

27-Mar-06

SUBTREE OF ATTRIBUTES
Attribute
R_POSELITEV
. OBCUTLJIVOST
. . NARAVA
. . . GEOSFERA
. . . . MAT_KAMNINA
. . . . NAKLON
. . . . EROZIJSKO_OBMOCJE
. . . HIDROSFERA
. . . . POPLAVNO
. . . . MOKRISCA
. . . . KAKOVOSTNO_VOD_TELO
. . . . . BLIZINA_VODE
. . . . . KAKOVOST_VODE
. . . . . UREJENOST_VODOTOKA
. . . BIOSFERA
. . . . ZAVAROVANA_OBMOCJA
. . . . FUNKCIJE_GOZDA
. . CLOVEKOVO_OKOLJE
. . . NARAVNI_VIRI_P
. . . . VODNI_VIRI
. . . . . VODOVAR_OBM
. . . . . ZAJETJA
. . . . . IZVIRI
. . . . KMET_ZEMLJ
. . . . . KAK_KMET_ZEMLJ
. . . . . PRST
. . . . . NAKLON_KMET
. . . . MINERAL_VIRI
. . . . LES_PROIZV_GOZD
. . . KRAJ_SLIKA
. . . MOBILNOST
. . . GOSTOTA_POSELITVE
. OBREMENJENOST

Description

Nevarnost erozije
Ugotovljeno erzijsko obmocje

Lesno proizvodna funkcija gozda
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.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

INDUSTRIJA
IZKOPI
KMET_PROIZVODNJA
ODLAGALISCA
PROMET

Odlagalisce odpadko

SUBTREE OF ATTRIBUTES
Attribute

Description

R_INDUSTRIJA
. OBCUTLJIVOST
. POSELITEV

Blizina poselitve

DEX V1.05ITA
Splosni model za ranljivost
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SUBTREE OF ATTRIBUTES
Attribute

Description

R_KMETIJSTVO
. NARAVA
. NARAVNI_VIRI_K
. . VODNI_VIRI
. . MINERALNI_VIRI
. . LES_PROIZV_GOZD
. POSELITEV

SUBTREE OF ATTRIBUTES
Attribute

Description

R_MINERALNI
. NARAVA
. NARAVNI_VIRI_M
. . VODNI_VIRI
. . KMET_ZEMLJ
. . LES_PROIZV_GOZD
. POSELITEV

DEX V1.05ITA
Splosni model za ranljivost

27-Mar-06

CHAINS
Attribute
R_POSELITEV
. OBCUTLJIVOST
. . NARAVA
. . . GEOSFERA

Chains
>.
. >.
. .
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. . . . MAT_KAMNINA
. . . . NAKLON
. . . . EROZIJSKO_OBMOCJE
. . . HIDROSFERA
. . . . POPLAVNO
. . . . MOKRISCA
. . . . KAKOVOSTNO_VOD_TELO
. . . . . BLIZINA_VODE
. . . . . KAKOVOST_VODE
. . . . . UREJENOST_VODOTOKA
. . . BIOSFERA
. . . . ZAVAROVANA_OBMOCJA
. . . . FUNKCIJE_GOZDA
. . CLOVEKOVO_OKOLJE
. . . NARAVNI_VIRI_P
. . . . VODNI_VIRI
. . . . . VODOVAR_OBM
. . . . . ZAJETJA
. . . . . IZVIRI
. . . . KMET_ZEMLJ
. . . . . KAK_KMET_ZEMLJ
. . . . . PRST
. . . . . NAKLON_KMET
. . . . MINERAL_VIRI
. . . . LES_PROIZV_GOZD
. . . KRAJ_SLIKA
. . . MOBILNOST
. . . GOSTOTA_POSELITVE
. OBREMENJENOST
. . INDUSTRIJA
. . IZKOPI
. . KMET_PROIZVODNJA
. . ODLAGALISCA
. . PROMET
R_INDUSTRIJA
. OBCUTLJIVOST
. POSELITEV
R_KMETIJSTVO
. NARAVA
. NARAVNI_VIRI_K
. . VODNI_VIRI
. . MINERALNI_VIRI
. . LES_PROIZV_GOZD
. POSELITEV
R_MINERALNI
. NARAVA
. NARAVNI_VIRI_M
. . VODNI_VIRI
. . KMET_ZEMLJ
. . LES_PROIZV_GOZD
. POSELITEV
DEX V1.05ITA
Splosni model za ranljivost

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . >.
. . .
. . .
. . .
. . . >.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . >.
. . . . . >.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
<. . . . . .
>. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . <.
. . . . . . .
. . . . . . . <.
. . . . <. . . .
. . . . <. . . .
. . . . . . . . <.
. . . . . . . . .
. <. . . . . >. . .
.
. . . .
. .
.
<. . . .
>. .
.
<. . .
.
.
>. <.
.
<.
>.
27-Mar-06

ATTRIBUTE DOMAINS of subtree R_POSELITEV
Attribute

Domain

R_POSELITEV
. OBCUTLJIVOST

ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. NARAVA
. . GEOSFERA
. . . MAT_KAMNINA
. . . NAKLON
. . . EROZIJSKO_OBMOCJE
. . HIDROSFERA
. . . POPLAVNO
. . . MOKRISCA
. . . KAKOVOSTNO_VOD_TELO
. . . . BLIZINA_VODE
. . . . KAKOVOST_VODE
. . . . UREJENOST_VODOTOKA
. . BIOSFERA
. . . ZAVAROVANA_OBMOCJA
. . . FUNKCIJE_GOZDA
. CLOVEKOVO_OKOLJE
. . NARAVNI_VIRI_P
. . . VODNI_VIRI
. . . . VODOVAR_OBM
. . . . ZAJETJA
. . . . IZVIRI
. . . KMET_ZEMLJ
. . . . KAK_KMET_ZEMLJ
. . . . PRST
. . . . NAKLON_KMET
. . . MINERAL_VIRI
. . . LES_PROIZV_GOZD
. . KRAJ_SLIKA
. . MOBILNOST
. . GOSTOTA_POSELITVE
OBREMENJENOST
. INDUSTRIJA
. IZKOPI
. KMET_PROIZVODNJA
. ODLAGALISCA
. PROMET

ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
velika nev. er, zmerna moz. er, ni nevar. eroz
glin, prod, lapo, skri, tuf, pesc, dolo, apne
>40ř, 30-40ř, 25-30ř, 20-25ř, 10-20ř, 5-10ř, <5ř
erozijsko obmocje, ni erozije
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
5 let, 20 let, 100 let, IZVEN POPLAV. OBM.
0m, 50m, ODDALJ >50M
velik vpliv, zmeren vpliv, ni vpliva
<20m, 20-50m, >50m
1, 2, 3, 4
naravno/sonaravno, tehnicno, togo/ni vodotoka
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
Natura/pSCI, EPO, nar.vredn./spo, izven zavarov.
Varova, Ekolos, Ekolos, Social, Social, ni fun
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
ZELO VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
1, 2, 3, 0
<20m, 20-50m, DALEC >50M
<20m, 20-50m, DALEC >50M
dobra zemljisca, srednje dobra, slaba/ni zemljis
K1, K2, MANJ KAK. OZ. JE NI
evtricna, districna/rendzina, zaglejena/ni prsti
NAKLON <10%, NAKLON 10-35%, NAKLON >35%
100m, ODDAL >100M
1.stopnja, 2.stopnja, ni gozda/3. stopnja
VELIKA_KRAJ_VREDNOST, MANJ_POMEMBNO
> 1 km od JPP, 500-1000 m do JPP, <500 m do JPP
<1,5 preb/, 1,5-10 pre, 10-20 preb, >20 preb/h
zelo motece, zmerno motece, ni motecih dejav.
250m, NI V BLIZINI
<100m, 100-300m, >300m
>50 GVZ <100M, 10-50 GVZ <100M, NI BLIZU
<300M, 300-600M, >600M
20m, ODDAL >20M

ATTRIBUTE DOMAINS of subtree R_INDUSTRIJA
Attribute

Domain

R_INDUSTRIJA
. OBCUTLJIVOST
. POSELITEV

ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
do 100m, 100-250m, nad 250m

DEX V1.05ITA
Splosni model za ranljivost

27-Mar-06

ATTRIBUTE DOMAINS of subtree R_KMETIJSTVO
Attribute

Domain

R_KMETIJSTVO
. NARAVA
. NARAVNI_VIRI_K
. . VODNI_VIRI
. . MINERALNI_VIRI

ZELO VELIKA, VELIKA,
ZELO VELIKA, VELIKA,
ZELO VELIKA, VELIKA,
ZELO VELIKA, ZMERNA,
100m, ODDAL >100M

ZMERNA, MAJHNA
ZMERNA, MAJHNA
ZMERNA, MAJHNA
MAJHNA
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. . LES_PROIZV_GOZD
. POSELITEV

1.stopnja, 2.stopnja, ni gozda/3. stopnja
do 100m, 100-250m, nad 250m

ATTRIBUTE DOMAINS of subtree R_MINERALNI
Attribute

Domain

R_MINERALNI
. NARAVA
. NARAVNI_VIRI_M
. . VODNI_VIRI
. . KMET_ZEMLJ
. . LES_PROIZV_GOZD
. POSELITEV

ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
ZELO VELIKA, VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
ZELO VELIKA, ZMERNA, MAJHNA
dobra zemljisca, srednje dobra, slaba/ni zemljis
1.stopnja, 2.stopnja, ni gozda/3. stopnja
do 100m, 100-250m, nad 250m
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Priloga B
Izvleček poročila iz programskega orodja ProVal 2000
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Model properties
Meta info
Property

Value

Title
Author

Aljosa

Description
Created at

13:23:11 on Tuesday, 14. March, 2006

Last saved at

18:13:11 on Tuesday, 28. March, 2006

Model id

{3CCC64E8-B9C4-44D1-92FF-2971D855EF59}

Location

E:\diploma\kranj\modelProVal\ranljivost\ranljivostposelitev\ranljivost-poselitev.pvm

Model space
Property

Value

Lover left x

435932

Lover left y

112807

Upper right x

455732

Upper right y

134207

Cell size in x

25

Cell size in y

25

Number of columns

792

Number of rows

856
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Model diagram

ranljivost-poselitev
Object type: theme
Object class: PVModelThemeInOut
Object meta
Property

Value

Title
Author
Description
Created at

16:02:21 on Monday, 01. November, 1999

I
d

Type

Data

Max

Min

Cur

Objects

0

input

PVObject

1

1

1

matrika ranljivosti

1

output

PVObject

∞

0

0
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Output theme
Attributes
Index Count

Color

Weight

Description

0

433995

1

1

14136

1

majhna ranljiovst

2

101686

1

zmerna ranljivost

3

39356

1

velika ranljivost

4

88779

1

zelo velika ranljivost

Theme preview
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matrika ranljivosti
Object type: matrix
Object class: PVModelExprMatrix
Object meta
Id
Type

Data

Max

Min

Cur

Objects

0

input

PVGridClass

1

1

1

obremenjenost

1

input

PVGridClass

1

1

1

obcutljivost

2

output

PVGridClass

∞

1

1

ranljivost-poselitev

Matrix
0

3

4

X

0

0

3

4

0

1

1

3

4

0

2

2

3

4

0

3

3

3

4

0

4

4

4

4

0

X

0

0

0

0
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Priloga C
Karta pokrajinske ranljivosti okolja za poselitev
merilo 1:25000
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Priloga D
Karta pokrajinske ranljivosti okolja za kmetijsko
proizvodnjo
merilo 1:25000
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Priloga E
Karta pokrajinske ranljivosti okolja za industrijo
merilo 1:25000
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Priloga F
Karta pokrajinske ranljivosti okolja za izkoriščanje
mineralnih surovin
merilo 1:25000
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